
Cãnara dos oepllados - lmfl"eSSo em 1910012015 15:55- Página I de 15 

-. - u;;··-

NÀCIONAL ~~, 

· ANNAES 
·, . 

DA 
' 

-CAMARA DOS DEPUTADOS ~ 

SEGUNDA SESSÃO · DA. SEGuNDA LEGISLATURA 

Sessões de ~ a 30 de novembro de 1895 

.. 
RIO DE JANEIRO 

18,96 .' : 
; S9t'! llol "' 

•rll· lliliiiiiiii--=-~:::-._=·::.:.:~~'-- ~-------- ... ... -. ·-·------------= --- - ------- - · ; ______ ., 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 13/01/2015 11:05- PÃjgina 2 de 30 



Cànara dos Depli:ados +Impresso em 19/05/2015 15:55 + Pág ina 5 de 15 

INDICE 



Cânara dos DepLtados- lmp--esso em 1910512015 15:55 - Página B de 15 

DISCURSOS CONTIDOS NESTE VOLUME 

A.dolpho Gore)~ : 
(<h.fl?t>UMio Na.cio,al c ap.oc.«:ntaç.r.., · <le um 

P•bttitutivo.) Pags. 242, 243, 24~. 245 e 
246. 

(l?stado de ~itio.) Pog. 249. 

Alberto Torre"' : 
(Pala orriem .) Pag, 2t.2. 

A.lclndo Gua.naba"l"o 1 

(Indcmniwção aos lJarwos Regionaes. ) Pa~. 
f/.1!. 508, .5,?.?. 5~0. ~~!· -~12, - ~40, ~?O· _}51, 
552. 553, ''""· 5;,G, ""'• 558, ..,.,9, ;.>óO. :.ott o 
575. 

AJrreclo EJll•: 
(Explico.ção pessoa.l .J P.cgs. 6õO e ô'iL 

Alvaro Botelho: 
(Resp ,sta, a.o Sr. deputai o .!ll('t'cdo Ellis .) Pag. 

()f}t. 

Anlalo de Abreu·~ 
(Orça,mcnto da Viação.) Pa.gs. 48~. 483. 484. 

485, 486, 41>"7' -188. 489, 49'0, 500. 501, 502, 
503, 504 e 505. 

Arletf(lea de Quelroa:: 
(Receita .) Pag. 584, 

Artbur Itios ' 
(Resposta a.o Sr. José Ca.,.los.) Pags. 6 a 70 

(Orcdito ao Ministerio da Guer ra.) Pags . 83, 
84, 85 e 86. 

(Orr;am11tato da Vill<!foJ.) Pags. i l?3. 1.24, t25, 
i2S, i27 e i 28. 

(Pela, Ordem .) Pag. 40t. 
(Rcccita .) Pags. 5f7, 548 e 549. 

A.ugu!\to de Frelta.a : · 
(Pensáo ao coronel ll.!fan~ de .4lbr~qu~rquc 

-A.( ell<> ,) P~. 263 . 

A uguato Severo: 
(Sal Nacicma.l,) Pags. 25, 2G e 'a. 
(Rc(rmna ãas B:c,la.s M ilita.'t'ts da. Uniiill.) 
P:tg<~. t37, 138, !67 e 19-'l, 

(Rcceit"'.) Pag. 193. 
(Orça.mcnto d~ llftwinha..) p,,gs. 390 e 4{4. 

~"-urellano Darboza : 
(-"Tc$11s rle R en.dcu da Uniiio.) Pag11. {tiS, 302, 

303, 304, 305, 306, 307. 325, 326, 327, 328, 
3~9, 330, 331, 332 e 3"13. 

Denoolcto Lelt.e : 
(!nd<m.nisação ao• Bo-11CM r c!JÍcmQCS.) Pags. 

:390, 391, 406, 407 e ~os. 

Devllaqua: 
(Sobr~ a aota .) ?a~. 202. 
( Pcll.são <i vi uva do 1mu·ccha.l Portoca•·rcro.) 

Pags . 290 e 291. 

Bueno de- Andrad .. : 
( CZIJ,#Sifica.t;ão dGu r tp<Wtiçôes fedl1f'~. ) 

Pag. 1i9. 
(C'T'tdito pa~a o, Estrn.i/a, de Ji'crr.o Gerttral do 
Bra~il.) Paga. 2i9. 220,339, 340 e 341. 

(Pelo, o7'dem ,) Pag. 406. 
(Estrada de Fe't'~o ~l1t!l"al do B~a::il.) 

Pa.g. 40\l. 
(Or-çamento da Viação,) Pi!-S"· ~1~ 
(,Va_ &.cta,) Pag. 533. · 
(Est'f'o.dq, de 1/cri'O Centru,l,) Pago. 6~: 
(Pdo. ordem.) Pag11. 530 e 531. · 
(Pela, ordtm.) P a.g. 253. 

carloe ..J't>rge s 
(Pen..•iio oo CO>'OMl Albuqucrq11e Mtll,.) Pag. 

263. . 
(Orc"mmto da- Vi<l-cfto.) r.l.gs. 461, 462 e~· 
(Rcíntcgra.çiio do Dr. Innocortcia $erzedtl/o.J 

Pags. ~7, 60S e &:19~ .. ' ... · · · • • · · ' ' 



Cânara dos DepLtados- lmp--esso em 1910512015 15:55 - Página 9 de 15 

6 INDICE 

-------~----------------------------------------------------------------.-
Carlo• de Novaes: · Flovlo de ;~raujo : 

(E•t>·ada de Fer,·o de ll!'ltto G-ro.;so ao porto do 
Aveí,•o ,) Pags. 335, 336, 337 e 33ô. 

Ca-lano do NaMchnento: 

(R~intcg>·açáo do Dr. Innoccllcio Scrtedcllo.) 
Pag.~. 427, 428, 429, 43~, 43i, 432, 433 e 43i. 

Fonseca Portella : 
(N111 aci111.) Pn.g. 5'32. 
(Libt:rdede d: imprema '»O 

Grande do Sul.) Pa~. 007. 

·Coelho Clotr~ : 

(R•câta.) Pl\gs. 592 e 503, 

E,·tado do Rio Francisco Veiga: 

(Pc1!1. ordem.) Pag. 15. 

(Or~mcnto da. Viação.) Pags. i2S, 129, 130, 
131, 132, 133 e 13t . 

(Pcnsüo á viuv:I- do marcch.~l Portocar;·uo.) 
Pag. 288. 

(Orçamento da V iaçik,) Pa~~ . 42.2. 42;1, 424. 
425, 426, 427,414.445, 446, 447, 448; ·-:149. 450; 
45t, 452, 453, 454 e 455. · 

Cornello da Fon11een : 
(C?digo Citlil.) P ags. 90 e 91. 

Coatn Aze"Vedo : 
(Gymmuio NaciO'lUll.) Pags. 236, 237, 23S. ~39 

e 240. . · · 

Co•ta JHoebado: 
(1nce1'vmção do Governo Fedtral nos Esta.clos) 

· Pa.gs. i36 ·e i37. · 

(R~ceita.) Pags. 5!8, 519, 520, 524, 525 e 521l. 

Cupertlno de .l!iilquelra : 
(Or.;a.mcnto · da Via4io.) 'Pags. iS, 19, 20, 21 

22. 23. 2~ e 25, 68, 69, 70, 71, U, 73, '7-±, 75: 
76 e 71. · 

F •·ederlc o Dorgea : 
(Ucccila.) P og. 584. 
(Reintcqr-tiÇiin do !Jr. St,•zcdalo.) 

666, 667, 658, 669, G 70 e G7 i. 

Gaspar Drummond : 

P:>.gs. 665, 

(J,tl!t''I'C',r.ii? à~ Govc->·no F ederal nos Estados.) 
Pags. 138, i39, :<25 e 226. 

{Pil1l$éiO á viu-.;a. do marcclla·l P o!'ICCO,t1'e,.o.) 
Pago'. 2$9. 

Hermeneglldo de Moraes 1 

(O•·çamcnto dà Viação.) Pag. 16. 

Dollondo Lbna : 
(Co't'rctor,•s de fundos .) Pa.gs. 51, 52 e 53. 

.Joii.o Lope• ; 
(Pela ordem.) P<~gs . i4 e 203. 

(Pela ordem . ) P:~g. 266. 
(Pmsã.o á -vitt-ca do Mar~hal Po•·tocn''' C1'0.) 

Pag. 289. 

(Crcditor.ara a Est('ado. de Ferro Cetllral do ..Joi!l,é Carlo• 1 

· Bra:i .) Pags. 307, 308, 309, 310, 3H, 312, (CYeditos ao Ministetio da Guerra:) Pa~. 5. 
· 313 e 314. ( Pensiõo ó viu1:a. do "lfa•·:chal Pottocawrcro.) 
(O,·çamcnto da Viaqfio. ) P ags. 470, 477, 478, Pag8. 239 e 2!JO . 

479, ·ISO e 48L 
(Sobre a acta,,) P ag. 5!5. 

Eduardo Ramos: 
(Au:rilio$ á lavoure.) · Pag. 225. 
(Terras da.:olntcJ.S,) Pag. 400. 

( Justifica4ia de t•m projecto ccmc<lden.do -um 
premio a.o dcsr.oórido.,. de -um meio cffica:: 
de: debellat• a febre amarclla.) Pags. 411 
e 412. 

Erlco Coelho : 

(Est1·a,da d' Fc1·ro de lllatto Grosso ao porto 
do .•lvei•·o.J Par,-s . 333 e 334. 

(Estra.dd. d~ Fcri'O Central.) Pag. 463. 
( V icu;ão G••·al do . tcrritO>'ÍO bra:~ileiro .) 

Pag. 587. 
(R~ccito..) Pa::s. 594, 595, 5'VS, 5'Ví, fi?S, 599, 

600, 601 c 602. 

..José Ignacio : 
(O,·çammto da V iat;.ão.) Pags. 161, iô~ I! i65. 

' Jo•ê !Ua.rlano: (lndcnmú<loão aos Bancos regionaes.) Page. 
527, 528, 529 e 53(). (Sobre a actlll.) Pags. i42 e 143. 

F. Gllcerlo' 
((}yeditos 1110 ~l{inisterio da Guerra.) P ags. 

-14, 45, 46 e 47. · 
{ProcCJso de a.pureção da· eleição do Pt·esià.entc 

e ·Vic:· Pr<sidentc da. Republica.) Pags. 235 
é 236. . 

CPelar _ordem.) Pag. 583. 
(Resporta ao S r. deputado .:llroro Botelho.) 

f<~gy. 4)61, 662 e 663. · 

Lamouoler Godorl"edo : 
(Reintegração do .Dr , InnÓCencio SO".:eddlo.) 

Pags. 604 e 605. 

Lauro Moller : 
(Rcín.tc!]7'ação do Dt. I nnouncio Se1•.:cdello:) 

Pag~: 46t e 465. 
(Orçamento da Viação.) Pags. 505, 506 e 50!. 
(Pclrr, ç••dem.) Pa~. 57t. · 



câ'nara dos DepLLados - Impresso em t 910512015 15:55 • Página 1 O 00 15 

INDICE 7 

Leovl~ildo Fllgueh•a• = 
(Politica ào E <ta.cfo da, Ba,hia..) Pags. 91, 92, 

93, 9~. 95, 96, 97 e 93. 
(A._r~ia.s elo Pt·ado,) Pag. OOt. 

Lloa de Vaaconcellua : 
((]redito para. a. Estratfa de F~rN (]ent•·a.C.) 

Pags . 252, 253, 2õ~, 255, 2i3, 2U, 2i5, 276, 
271, 278 9 279. 

(Ilcceitt7-.} Pags. 5L7 e 518. 
(Eára,iltt, da Ferro (]~ntral.) Paga, 6.22, 623 

e 624. 

Marlaoo 1\amoa; 
(Estrada; de F~rro de Matto Gros•o ao porto 

do :b;ciro.) Pags. 334 e 335. 

Martins ..Junior r 
(Mcll!M'ia cfe a;poscnta.:lotias.) Pag~. 135, 13ô, 

279 e 2S9. 

Mat.ta A~aehado ; 
(:ímnistia..) Pag . 225. 

Mllyrloks 
(Orcdiros a,o Millisterio da Guer,•a, .) Png. 7. 

llledelroa e Albuquerque : 
(O··~amo,.to da. V ia.ção.) Pago. 87, 
( Classifica.çiio das Repa .. tiçiies Feilcracs,) 

Pa!l'B• 109, 110, ii1, 112, 113, i14, U5, Hô, 
117, 118, 119 e 179. 

:UIItont 
( Pa.3Sammto do ex·dcputa.(!a F1'a.ncisc., Prisco 

de Souza. Pa.ra.iso .) Pag1. 168 e iG!l. 
(Pela; ordem.) Paf{. 214, 

Netva = 
(Mont~pio àos ftmcciona:rios..pu blicos .) Pag. 226. 
("1dminis~··ação_ da Guerra.) Pag. 605. 

Nilo Peçaoba : 
((]r~ditos a,o Mínisterio da. Gu~rra.) P~g1. 'j e S. 
(P<la ordem .) Po.g. 48. 
(Oreditos ao M inist~rio aa. Guerm,.) Pags. €l5, 

66 e 67. 
( Respt;sta. ao S r . A, Rios.) Pt~g. 136. 
(Alistamento eleitoral~ a.díamwto das cl~içãcs .) 

Pags. 663 e 664. 

l':oguelra Paranaguil: 
(E•trJda de Fel'rO de Ma.uo GI'OSSO ao pm·to da 

A1iei•·o.) Pags. 338 e 339. 
-. (O••ço.men~ da. Viação.) Pag. 46l. 

Ovldlo Abrantea ; 
(O•·~•nento da. Marinha..) P:~g. 389 o 300. 
(Receita..) 'Pags. 604 e 605. 

Padun ~alies a 
(Receita.) Pa,gs . 515, 5Hi e 517. 
(IndcmniSQ,{'.áo aos !Jancos .-eyiona.es .) Pnss. 

550, 561, 56Z e 563. 

Paula GuSmariie•: 
(Pela ~;rdem.) Pog, 3S9. 

Paula 1\amoa : 
(O•·çamento da. Viaciio.) Pags. SB e 89. 
(Cla.ssi{ica~;.ão dá~ repa;rtiçõcs (cderaes) P;tg~. 

119, 120, i2i, i22 e i 23. 
(Orçamento da. Viação.) Pag3. 4tS e 419. 

Paullno de SoalU!I .Junior: 
(Montepio dos funcoiona.•·ios pl(blicos c con1lcn

ljjo d~ m.ed&das par~ protccção da p;•otwieda-
d! industrial.) P<lgS. 226 e !!27. · 

(Receita.) Pa~. 3)3 e 594. 

Presldeote ; 
Pag~. i5, i35, i43, i.6S, .213, 39-i, 422, i.i74 e 

575. ' 

Rlbeh•o de A.linelda t 
( Recdta..) Pags. i9Z, i93, 534, 5$5, 586 e 5'.l2. 

lii6. Pel~oto : 
(Çommis$!'>0 mixta. incwnbida. de ju~tifica.r wn 

pr-.jecto tU. intervenção nos E$l(J.tlo• .) Pag. 
167. 

(Aposmtadol"Ía MS funccionarios da, lnspccto
ria. Geral da Sa.ude dos Port1>3. ) Pag. 400. 

8ebaatliio Laeerdo. : 
(Esta-lo de s1'tio.) Pag;;. 246, 247, 24S e 2~9 .. 

8erzedello corl"êa : 
(Pel<k ordem.) Pags. i4 e i5. 
(.4:uzilios â lawura.) P:tgs . W, 31, 31, 3-t e 

35. 
(ô•edito ao M inisterio da. Guerra..)- Pags. 59, 

GO, 61, 62, 63, 6! e 85. 
(Cl(usifica.cão das l"epartiqões (eà.era.es.) Pags. 

86 e 87. · 
(E.rplicOA;ã.o pessoál.) Pag. 143, i44, i45, 1.-16, 

147, 148, 149 e i50. · 
(Rc-;eita.) .Pags. 183, 181, 185, 185, 187, 185, 

189, 190, 191 e i92. 
(R~formu, cU!s estatutos da E>oJla Polyt:ChilÍ

ca..) P ags , 2ô3 e 264. 
(Pc~ li 1>iv.1>0o e filh~3 do cor<mel Olym.pio 

Fcr1'U.: .) ?ag. 410. 
(NomeaQão para os ca.rgo8 a, fa~enda..) Pags. 

526 e 527. · 

(Reinteyrcoçllo do Dr. Innaccncio Scr::'edcllo.) 
Pags. 609 e 610 • 

(Passamento do (]Msclheiro A.nd•é F leury.) 
P~a. 533 e 53-t. 

(Rcceítta .) P~ss· 003 ,e ôOi. . 



Cânara dos DepLtados- lmp--esso em 1910512015 15:55 - Página t t de 15 

8 INDICE 

Tilnotheo da Co&ta : 

(Pela. ordcrn.) Pa.g. 406. 
(Pela o.·dcm.) Pags. 2ô5 e 256. 
(Receita.) Pngs. 575 a 576. 

(Or~mento da Via,ção.) Pags. 505 e 5()(). Urbano de Gouveia: 
(Receita..) P:tgs. 576, 5TI, 578, ·579, 580, 581., 

582 e ~3. . 

Thomaz Cavalcanti: 
( R~{orma deu Escolas Militares:® União.) 

Png. iSS. . 
(Cla.~sificaeão das rep1:rtiçiies fed~ra~s.) Pngs . 

. 160 e 161. · · . 

(Reforma. das Escolas ltlilitares da. União.") 
P;>.g. 1.68. . 

(OltNssifica,ção dã.s rcpartiçõ~s ftdC'r"a.es. ) Pagos. 
176, i77, iiS e i79. · 

( Solwc a a.cta.) Pag. 202. 
( C•·edito para, pagamento dc:.s dcspz::as com o 

funeral do nw,recha.l F/Qriano Pei:coto.) ?ags. 
21:5, 2!6, 217, 218 e 219. 

( Pmsão 'á ui11t>a. ão ma.rc~Tial Portoêa.rrero.) 
Pags . 2:10. · 

(Reforma. dos E.•ta.tutos da, Escola. Polytcch
·nica.) Pags. 291 e 2~2. . 

(Jo,t,ndc11cia da Gucr,.a.} Pngs. 202; '293, 20-!, 
~93, 2~6, 2~7, 2:18, 2Q9, 300 e 301. . 

(Orçam~llt~ da. lvla.rinha.) Pag. 414. 
(Prlfl orãcm.) Pag. 456. 
(O':ianun.:o da Vi<J<;áo.) P<~gs. 400 e 461. 
(Rcimcro-;ã'> do IJr. Innoc•ncio Scr::crlcllo.) 

Pags. 4ôE e 466. · 

Tb.OlrDa:t; DeiOoo: 

(Clas,·ificc,;:ãa das r cp!L>'!Íçiies fcdc,.a.cs.) P agR. 
i 50, 1.51, 152, 153 e 154. . 

\-.,, ' \ 

(Passamento de ~1nd.-é Fkttry.) Pag. 534.· 

Va1Iadare10: 

(Classificação ®s repa.t-t~cs ferlera.u.) Pags. · 
. 154, 155, 156, 157, 158, 159 e 160. . · 
(Creditas do MinisttT"io da. (Juerra..)' Pugs. 203, 

204, 205, 206, 201 e 208. 

Vergue de Abreu : 

(Rc{o.,.ma. dos Estatutos do- Escola- Polytechnica.) 
Pags. 270, 271 o 2i2. · 

(E:c]Josiçú.o de prodttctos na.t1~rac$ e in.dustriaes 
de•tinados a. com.mcmora,. o q"arto centena
•·io do dcscobrimentodo Bro-::zl.) Paga. 43i e 
435. 

(Orc.ammtolda. Via!)iio.) Pags. 4.75 e ' 476: 

Vespa&tano de Albuquerque: 
(C•·cdito ;1a.re> a E&traia fie Pcrro Central do 

!Jl'a::il.) P~ gs. 220, 221, 222, 223, 224, 249, 
250, 251, 252, 412 e 413. 

'''tctor·ino l\lonteiro: 

(Rcsposttl do Sr. Scr::~acllo C'o>'réa.) Pag. 34~ 
(Sw>·c a a.cta..) Pag. 202. 
(Cow.:ençiin de J1fa.d,.id pwra a ;n·oucçãO da. 

fli'Opricdadc industrial.) Pag. 2:.'>7 . 
(Pela ordem .) Pags. 523 e 5~4. 
(Rc~ci!a..j Pi1gõ. 534, 535. 536, 537, 538, 539, 

510, 541, 54:!, 54:.~ 514, 545, 546 e 547. 
(Explicação p~s~oal.) P~gs. 586 e 581'. 



C~ ara dos Oepltados • lm(l'"esso em 1910512015 15:55 · Página 12 de 15 

MATERIAS CONTIDAS NESTE VOLUME 

Abn•tecimento de carne á. popuhi;ão do 
Dis tricto Fede~al . (Projecw n. ii5 C. de i895, 
ma.nd'l.ndo abrir o credito de 3. 717:661$260 
·~ara entregar á :>chnin istração dl' Distrldo 
Federal.) Pags. 681 e 682. 

Aposentadoria aos runcc•onarios d:1. IMpe
ctoria Geral de Saude dos Portos . (Projccto 
n. 215 A. de !895.) Pags. 302 e 'JOO. 

Apuração da eleiçii:o ele Presidente e Vice
Presid<.>" te du Republica, (Pr<>jecto n. 32 E, de 
i895.) Pag. 235, :?36 e 242, 

cooven~iio enncluida em 1\laclrid entr& 
o Bra.zil,- a Suis"" e as <'lutras po tencins da 
União l oternacional, par~. protocçã~ da. PL'o
priedade indt!B~rial. (Projeeto n. 266, de i895, 
appro'l'ando a dita conn nçilo. ) Po~ . 241, GS4. 
685,686,687, 688, 689. GW e G9L (' ide tambem 
proj ~elo n. 2SG de 1895.) 

Conoogem do tewnpo pur11 todos os efl'oi tcs 
:.os a•pir;mtes quo serv iram n:t esquadra leg:.l 
e foram commissionados em guaraa.-rnarinha. 
(Emen<la ao prlljecto n . 26!, de 189-:i .) Po.g. 622. 

Corretor- de fnndos -publicos. (Projeeto 
AuxiUos ú lavoura. (Pro~cto n. 90, de n . 121 A, ele 1895.) Pags.1r,1, 5:2, 53, 67, i74, 

i$95,) Pag; . i SO, 210t 2H, 212,213, 2.25 e 2-ll. 195, 196 e 20'.l. 

Claaeificaçióodas r~partições federaes. (Pro.. 
j~cw n. i33 B; de 1895.) Pags. 87, SS, 109, 
HO, iii, i12, 1!3, 114. H5, H 6. it7, 118, 119, 
120, 121, 122, 123, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 
i56, 157, 158, 159, 160. 161, 176, ii7, 178, ii9, 
180, 209, 210, 341, 342, 313, 344, 345, 34ô. 347, 
348. 349, 350, 351., 352, 353, 354, 355, 356, 357, 
358; 359, 360, 3ôt , 362, 363, 364. 465 e 366. 

CoJDpanhias Naciouaee de navegação 
que ainda reclamam indemnísação por sel'viços 
preslad os ou prej tlizos solfridos a p :Lrtir tl e 6 de 
~etembro de :1893. (Requerimento de in orma-

çõ~s •dos s ... L. Müller e-A . Mont~n ... g:·o.) 
Pags. 512, 520 e 521. 

Conf'erentes das capatazias das Alfandegas 
considerados empregados publicas. (Projecto 
n. i73, de 1895.) Paga . 302 e 400. 

Con.flrmao;ão no primeiro posto do exercito 
de todas as pl.'aças commissionadM nesse posto 
a.té 3 de novembro de 1&~. tprojecto n. 140 
C, de i895.) Pags . 588 a 622., 

Conae~va~.ão do nome do marechal Flo
. riano Peh:oto no .lugar que occupava no Al

manak Militar, por oceasião do seu falleci
men\c>. ProJeclo 11· 81 A, de 18%.) Pags. t80, 
~4;: ~63 e 27Q: ' ·· · · · · · • 

Cll"eclltott : 
De {4. 000:000$ para oeco~rer ús despt'zas .ex~ra.

ordina.rias com o e~ercilo e corpos patrLO~lcos 
no Estado do Rio Grande do Sul. (ProJecw 
ll. 249, de 1895.) P ags. 4. 5. 6. 7, 8 , 43, 44, 45, 
46, 47' 58, 59, 60. 61. 62, 63, 64, 65, 66, 67' 
s~. 84, 8:5, 86, i75, 202,203, .204, 205, 200, 2f17, 
208, 215, 241. 2~2, 258 e 265. 

De 53:&54$190 para pagamento das despezas 
com o funeral do marechal Floriano Pei
:l:'olo. (Projer.to n. 228. de i S95.) Pagc. 86, 
105, 215, 2i6, 2i7, 218,219,235, 242, 25Se265. 

De 1.200:000$ par11 pa(!amento da quantia que 
for devida á Companhia 'Un iiio Sorocabana 
o It uo.na . (Projecto n. 222. de i895.) Pags. 
180, 213, 214, 394, 41.4 e 420. 

De ii3:100$ para occorrer ás despeza.s"da verba 
u\"'encia. Central de Immigraçào:o. (ProJecto 
n. 

0 
261, de 18g5.) Pags. 197, 198, 24G, .265, 

266, 207, 28S, 391, 39,2. 414 e 420. 
De 5.~2:847$582 á ver ba. ~Reposições e resti

i•tições.. . (?rojecto n. 268. de 1895.) Pags. 
259, ZSS; 392, 521, 570 e 571. 

De 21 :840S'3(l0 para occ~rrer ás despezas co;n o 
ser'<'iço qu:1.ren~enar10 de Sa nta Cath:trtoa. 
(Proje~lo n. 227, do:: !895.) }'ass: 288, 39-.? e 
671. . . 
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De 6:333$-310 para pagamento do pessoal e expe
diente da Delegacia de Terras e Co!onisação 
no E~tado de l.'(fioas Gt-.r aes. (Pro.iecw n . 155 
A, de 1895 .) P ogs. 302, 400 e 671. 

Declarações de voto. Paz. 624. 

Delinici'io dolil caans de competencia' de 
cada u.m dos Poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciario parn. it\tervonçii.o antorisada pe o 
art. 6" da. Constilução. (Projecto n. 256 de 
1895.) Pags. 137, 172 e 17:~. 

Del!lneceali"idnde da inte~pretttçiio da dou
trino. constitucional da igualdade civil das 
diff~rentes Msociaçõcs . (Requerimento do Mos
teiro de S. Bento e Parecer n, 91 de 1895.) 
P.tg. 54 . 

Dissolução da Commissào Mixta, incumbida 
de formu lar o )>l"Ojecto de intervençli.o nos Es
tados. (Do Sr. F. Glicerio.) Pags. 25 e 48. 

Eleiciio do 2• distri~to da Ca.pBal Federal. (Pa
recer n. 94 de 1895.) Pngs. 317, 318 e 391. 

Escola Naval. (Projecto n. 248 de iS% .) 
Pagft. 394, "395, 396, 397, 398,399 e 400. 

Escola Polytecbolca. (Proie~~o n. 193 
. de 1895.) Pags . 2ô3. 26~, 270, 271 , 272, 291, 

29.2, 893, 435, 436 e 456. · 

jnrisdicçiio da União. (Projecto n. 253, de 
1895.) Pag. 173. 

Indicação para as Commissõ~s de Faz2nd~, 
Orçamento e de Legislação toma~em conbec i
:nen to das reclama~ões ~ projcctos ~obre me
lhorame<~.tos de a poseo.tador iil.$. Pags. 219 
e2SO. 

(ot.erveo~o do Gorerno Fedem! em nego
cios peculiares ao• Estado:;. (Projecto n. 260, 
de 1895.) Pngs. i13 d 74. 

L~stros que ren.lmente deposi tou no T hesouro 
Federal cada. um dos Bancos emissores re
gionaee. (Requerimento de in fo rmaçues do St· . 
&nedicto Leite,) Pags. 53, 54, 172, 574 e 575. 

Leis ou preceitos legislativos que conce
de~am f:wo~es especiaes ou que estabeleceram 
e:eepção pal'a. companhias, sociedades, clubs ou 
ernprezas C(Ue e:tplorem o j O!rO. (Projecto n. ~59 
de 1595, decl:lraudo ..em ~ffeito as tnestnas lois 
ou precei tos .) Pag. t73. 

Loter~a• para a Cc.ndelal'ia. (Pr_:>j~cto u. 75 O, 
de 1895.) P ags. 16'7, 193, 214 e ula . 

Melhoramento da bahia de Sepetilla. (Pre
tanção de Jose VicLor ela R ocha Miranda.) 
Pag. 4jl . 

Mensa;;eru. !Pedindo um credito supplemen-
Eatodo de eiUo. !Projecto n. !l6 de iS95.) lar de 115:000$ des~inaüo A verba • Agenc ia 

Pags. 246, 24.7,'248, 249, 267, 26S, 269, 3·15, 31ô, Central de Immig.ração.•) Pag~. 24 o 25. 
317 e 391. · 

Eatrads.• de Ferro : 

Cen~l'al do Brazil. (Pt•ojeeto n. 203 A, de i895, 
aulorisaudo o governo a. despende~ até a im
portanci:l. de H. 519:698.$, p:u:a a aeqt4iSiçii<> do 

. ma.te~i :Ll rodante.) Pag~ . {9.3, i94, 21\l, 220, 
221, 222, 223,224, 249. 250, 2.'>1, 2:l2, 253,254, 
255, 25ü, 272, 273, 274. 275, 276, 277, 278, 
279. 3')7, sos. 309, 310. 31i. 312 3i3, 
31.4, 339, 340. 341. 408, 409, 463 588, 589' 

. 590, 622, 623 e 624. 
De . Cuyabú. ao porto do Aveit·o, no Parít . (PI'O

jecto n. 202 de 1.895.) Pags. 333, 334, 3J5, 
335, 337, 33S e '339. 

De Catalã.o a Cuy<l.ba.·(Pt·ojec to n. 219 A, ele 
i894.) Pag5. 333 e 406. 

ExpoaiQãode productos naturaese indush·iaes 
destinada a commemorar o qua t•to centenario 
do descobr imento do .Srull. (Projecto 11. 27~ 
de 18%.} Pag. 456. 

Garantia prestadn pelo Pnder E::<ecutivo 
aos leghimos representantes do Poder Le;:;is!a

. ti;·o do Estndo da Bahia. (Projec:o n, 257 de 
· 1895.) Pag. 173. 

Gymnaldo Nacional. (Projecto n. 35, de 
11>95.) P:.gs. 236, 237, 23S, 239, 240, 241, 242, 
243, 244, 215, 246 e 265. 

lUe- de Rendaa da eldado da Pe\otM. 
(P1·ojecto n. 'Wt 1\., do i895, elevand() :'1 c,\t.o
A'Ol'ia de Alfandega de 4• orclem ,) P:~gs • .2~3 , 
2i0, 2!11 e 302 •. 

1\luda•lça ~lo A.reeoal de !>ia.rinha ela C:\~ 
pilai l"eder:~l. (Projec~o n. 285, autot·isanc1o o 
Gover no a 1espender até 3W:OOQ:S com os P S
tudos e acquisiç::io do terreno.) Pag:; . 6S~, 
BS3 e GS4. 

No•neaçiio pat•a os cat·go.~ de fazenda. (Pro~ 
j ecto n . 4 E, de 1895. declarando de line es
_colha do go~etno :J. nome~çã.o pl\ra. os mesmos 
cargos .) Pags. 436, 437, 438, 439, 440, 52!l , 
527, 57t , 572, 573 e 5?4. 

omeiaea do es::ercito ~efot·mados ou qae 
ae reformarem de acco r do com as disposl <;õe~ 
do Decr. · n. 193 A , de f890. (Projeelo n. 202 
de 1894.) Pags. 332, 333 e 405. 

Orçs.mento& : 
Do 1Hnister\o da F !\zenda.. (Pr:>jecto n. l-12 E, 

de 1895.) Pags. 62ã a 658 . 

Impo&to de 3 •lo sohre o valor oíficial do 
producto da e.>:ploraçfto de mineraes de qual
quer natureta, feita. em proprios nacionaes e 
outros qua~sguel" terrenos do domínio e 

· Do Ministeri:, da. Industria, Vi:lçiio e Obras 
Publicas. (Projecto n. tiS D, de 1895 .) ?a~. 
i6, i7 , iS, t9, 20, 21, 22. 23. 2-i, 61 . ôS, 
69, 70, 7i, 72, 73. 74. i 5, 76, 77. 87. S3, l:$9, 
~ ~.m. ~.~. m. rn,w. m, 
!31, !.32, !.33, !.34, !.61, 162, 163, 164, 165, 
~sg. t 67, 375 , 376..! 377l S7S, 379, 380, 381, 
~~s~~.~. •.m.~~•.m. 
423, 424. ·425, 426, 427, 444, 445, 4!6, 4-i7, 
4-18, 449, 4'50, 451, 4'>2, 45~, ~&f, 455, 400; 
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461, 462, 463, 475. 476, 4i7' 47il. 479, 
480, 481, 482, 483, 484, 485, 486. 4S7, 488, 
489, 490, 491, 492, 493. 494, 495, 495,497, 4·98, 
499, 500, 50l, 502, 503, 504, 505, 506, 507' 
~.m,w,w, ~.~~M~~.~-
568, 569 e 571. · 

D<> Mini~to.rio da Justiça e Negocias Interiot•es. 
(Projccw n. 149 B. de i805, rcdncção final.) 
P~.g~. 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 48. 

Do 1Iini3terio da Marinha. (Projecto n. HO E 
de 1895.) Pags. 389, 390, 391,421, 422, 4<!4 e 
460. 

Or•ganieaçiõo elo Es~ado Maior do Exercito e 
da Intendencia da Guerra. (Projecto n. i89 
de 1895.) Pags. 292,2~3, 294, 29:), .296, 297. 
29S, 299, 3fl0, 301, 393, 394, 456, 457, 45S; 
459, 460, 467, 468, 469 e 470. 

Ponte ligando Joazeiro n Petrolina, em 
Pet·namba~o. (Projecto n. 9J A, de 1895.} Pags. 
333 e 405. 

Ponte .eobre o rio Quarahim. (Pretenção 
daComp:mhia G•·cat So1tt]!lrn. 3 pa:·ecer n. S5A 
ele 1895.) Pags. 33S, 405, 406, 435 c 4G6. 

Potente de General de Brigada a todo 
~enm·al reformado ou honorn.!"io que prO\'ar 
~stnt• compreh~ndidn no d .. crelo de 1.2 de no
vemb~a da fS94. ( Projeato n. fS7 de l.S':l5.) 
Png. 40U. 

Pr·n~n• da Drl~odn Policial e do Corpo 
do Bombeiros, que Ro inutiliBaram durante o 
\cmpo do praçiL, com direito de Reram !"~colhi· 
rias ao A•ylo do~ Ian.lidos dn. Palritl.. (Prnjec(o 
n. 1:32 rlo 18~4.) Po.gs. 3!H e 67l. 

l"••emlo de :100:000$ pago em ouro ao 
dPscohrídor do um meio offica~ de debellar a 
feh:•e anl;~ralla. {Pl'ojecto n. 2713 de 18!)5.) Pag. 
4.2L. 

P••ohiblçiio do· jogo da poule e outro& 
semelhantes em todo e qualquer divet·timento 

Jat h li co. ( Proj e c to 11 • 2J3 de 1895.) Pags. S 
e 9. 

Pro1•ogações: 
De pmzo á Companhia Viação Ferrea e FJu"l"ial 

elo Tocantins e Araguaya. (Proj~cto n. 282 
d~ :1895.) Pag. 59i. 

De prazo á Companhia Leopoldina para a 
conclusão das obras da. linha. ferrea de 
S:>nto Eduardo e Cachoeira do Itapemirim. 
(Projecto n. 24 C de iS!.\5.) Pngs. 680 c GSi. 

Da sessão legislativa até 20 de dezembro. 
(Projecto n. 2St de i895, do Secado.) Pa.gs. 
570, 571 e 575. · 

neacqnGslção do dh·eito de cidadão br:t7.i· 
leiro. (Projec~o n. 39 B, de i89i3.) Pag~. 440 

e 441. 

R_eceita Geral dá Republica (Pro-
Jecto n. 17,! de 1895.) Pags. O, iO, H, 

i2, t3, 14, 15, 16, •:!S. 49, 50, 51, 99, 100, 
101' 102, 103, 104, 105, 180, ·181, 182, 183, 
w.~.~.m.~.w.~.m.m, 
f\)3, 366,367, 368,369, 37o), 37i, 372, 3i3, 
m,m.~.~.m.~&~.~.w. 
521, 525, 526, 534. 535, 536 .. 1>:31, 538, 
539, 540, 541, 542, 543, 5U, 545, 14íl, 547, 
~.~.m.~.m.~.m.a,B, 
534, 585, ss5, 592, 593, 594. 595, õ9ô, :m, 
598, 599. Goo, r.ot, 6()2, 603, 604, 5a5, 611, 
612, 613, 614, 615, Gi6, 617, Gi8, 61!?, 620, 
R21, 622, 671. 672, 1373. 674, 675, 616, 677, 
6i8, 079 e 580. · 

Reinteg:ra~ão; 

Do D~. Inuo~en~io Serzedallo Corr~a no pos~o 
de tenente-connel do corpo de engenheiros 
do exe1•cito e no carg-o de lent~ da Escola 
Milita~. (Projecto n. 21}5. de lS95.) Pa~s. 
1.05, 289, 318, 319, 32(), :321, 42i, 428, 429, 
430,131, 432, 43-3, 43t, 464, 465, 466, 521, 
007, 603, 603, G10, 611·, 65!, 665, 066, 6ô7, 
66$, 669, 6?0 e 671. . 

Em seu.; respecth·os lognres totlos os lent•.s 
e empregado .~ vitnlicio~ que ti\·erem sido cles
t.ituidos jlO\' decreto do Poder E"ecuti,·o,sem 
o respoctivolog~t·. (Projecto n. 267, de 1895.) 
P:tg. 24!. 

Rever&üo (~ n.cl.ivn do tenente reformado do 
Corpo dt> Bombairos José Julio. (Projecto 
n. 199, de "1895.) Pags. 333 e 405. 

Sub!itltulçiio: 
Da t:l.bella F anne:ta :l. Consolidação das Leis 

rtns Alfancleqas e Mesas ele Rend:ts I•'e
dcraes. (Projec~O n. 80, de 1895.) Pn.g-s. 401. 
402, 403 e 404. · · 

Por apolices de c:n pilõl.l e jnrõa·curo do va
lor nomin~l de 1:000$e juros de 4 •/• do las
tro effectivamente depositado para base d~s 
emissões 1Jancarias. {P1·ojecto n. 212 A de 
iS\15.) Pugs. 180, 213. 390, 391. 407. 408, 
507, 508, 509, 510, 511, 512, 527, 523, :.29, 
5~2· 5;!9, ~~·), 551, ~'52,_~~3, ~~4. 5õi5, 556, 
5::o,, 558, ::J;)9, 560, 5~1. ::oo- e ::.63. 

Terras devolutas. (Pt•ojecto n. 57 A, de 
i895.) Pag~. 3:?5, 400 e 401. 

Vega11 na& comml&@ôes. Pags. 180, 422, 
436 e 487. 

Vencimentos dos membros elo S<.~premo T~i
hunal Federal e dos d:t Côrte de Appellaçiio. 

(Projecto n. i59 E, de f895.) Pags. 2f3, 258 
e .2ll5. 
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EBBATA. 

o projecto autorisando o pagamento da quantia de 200:000$ ao almirante Gonçalves é 
o de n. 152 de 1895 e não 154, como esta escripto. 

A' pag. 134 não está o resultado da votação do requerimento do Sr. F. Glicerio, o qual 
foi rejelt.ado. . · 

A' pag. 507, após o periodo final do discurso do Sr. L. M11ller, ha d. suppressão das 
seguintes phrases : · 

Ni'flguem mais pedindo a pala'IJm e encerrada a discusslto e adiada a votação. 
Antes do discurso do Sr. Alcindo Guanabara na mesma pttgina ha. suppre~são daa 

seguintes phrases : 
2a Pane da ordem do dia. 
Continua a 3• discussão do projecto n. 212, de 1895, regulando os artigos 6• e 7" da 

lei n .• 183 C, de 1893. 
A' ..Pago. 512 estão os projectos ns. 178 D de 1895 e 268 de 1895 indicados par!1. 11. 3• 

discussao, em vez de votação em 3" discussão. 
A' pag. 591, o projecto n. 282 á de 1895 e não de 1804. 
A data da assignatnra. da comrnissão é de 1895 a nii.o de 18913 • . 
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CAMARA-DOS DEPUTADOS 

Somda sessão da-soiDinda lo~is1atnra do Gon~ro_sso National· 

.&.Cl'A DE 1 DE ISOVEMJ3RO DE 1895 Deixa.m de comparecer com causa pa.rticl-. 
pa.da os Srs. Rosa e Silva., Costa. Azevedo, 

Preaidencit' do Sr. ArtlLur Rios (:i" TJicc- Thomaz Deltlno. Coelho L1sboa., Fileto Pires, 
prcside~tlc) Enéa.~ Mn.rtins. Augusto Mont~ne{!ro: Theoto

nio de Brito, Hollanda de Lima., Benedicto 
Ao meio·dio., procede-se U. obamadp., li qual Leite, Luiz Domingues. Torres Portugal, Pedro 

respondem os Srs. Artbur Rios, Tavares Borges. Helvecio Monte, lldefonso Lima., AU
de Lyra., Alencar Guimarães, Sá Peixoto, gus~ Severo. .ltmqueim Ayres, Fra.nciseo 
Gabriel Salgado, Matta. Ba.cello.r, Bricio Fi· t)urgel, Cunha. LiJilll., Silva Mariz, Chàtheau
lho, Costa ROdrigues, Gustavo Veras, Eduar- briand, Arminio Tavares. Marcionilo Lizis, 
do de Berrédo, Frederico ll_orges, Gonço.lo de Mig-uel Pernambuco. Augu~tO de Freitas,· 
La.gos, João Lopes. Francisco Bei'levolo, Jose Neiva.. Milton~ Francisco Sodré, Tosta. Eduar- · 
Bevilaqua, . )rindade, . Cornelio na. Fonseca, do Ramos. Paula. Guimarães. Dsonisio Çer~ 
Gonçalves !\-laia, Ar&ujo Góes •. Cle.ment.ino do queira; Ro~rigues Lima, Tolentinci dos san: 
Monte. Gouvêa Lima., Ss.ntos·Pereira, Manoel tos; Maroolíno Mourí., Pa!'8.nhos Moritenegro, 
Caetano. Vergue de Abreu, Flavio de Aráujo. Athayde Junior, Franca Carvalho. · Alcindo 
Sebastião Land"!llpbo, Torquato Moreira. Ser~ Guanabara, Belisario de Souza, Fonseca Por-:· 
zedello Corrêa, Americo de MattOs; Sebastião tella, Euzebio de Queiroz, Silva Castro, Julio 
de Lll.cerda., Almeida Gom~. · La.ndtilpbo de Santos, Ponce de Leon; · Urbano Marcondes, 
Ma.ga.lhãe_s; J9ão Lliiz; Carvalho Mourão, Vaz de Mello. Monteiro dê Barros, JoãO Pe
C~as Lobãto; Luiz Detsi. Ferraz J111lior, nído, GonQ&.lves ·Ra.mo.s, Francisco Veiga,Al· 
fortes Junqueira, Leonel Filho, Octa.viaiio de varo Botelho. Ferreira Pires, Valla.daTes, 
Brito, La.moul)ier Godofredo, Ribeii•<rde Al- Theatonio de Ma.,.nalhâes,Matta. Machado. Ma
meida, Pinto da Fonseca, Arthur TorréS, OJ..e- noel Fulgencio, Símão da. éuriba., Lindolpho 
gario Maciel, P~ra.i@ Ca.valcail.ti. Carlos das Caetano, Larnartine, costa Machado. Alfredo 
Chaga.s; Paulo Queiroz, Adr;>lpbo Gordo, Padu11o Ellis,Fr .. ocí$co !le Ba.rros, Ca.semi-ro da Racho., 
Salles, Vieira de Moraes, Hermeneglldo Almeida Nogueira., Domingues de Castro,Dino 
de Mera~, Ovídio Abrs.ntes, Almeida Torre~~. Bueno, Gustavo Godoy. Moreira <ln. Sill"a, 
Brazilio aa Luz; Pii.tila. RamO!!, Emllio Blum, Paulino Carlos, Cincinató Braga. Francisco 
Fonseca. Guima.riíes, Marçal "Escobar,· App,a- Glicerio, Furtado, Alve5 de· castro, Urfulno 
ricío !tlarieose;· Vietorino ·Monteiro, Aurelia,- ne Gouveia. Xavier do Valle. Luiz Adolpbo, 
no !3arbos8.; P~ntq d8. Roch&., Vespo.si~no .de Càl'a«iolo,Lauro Müller, Francisco T()lentinó.· 
Albuqtterq u~ •. Fraueie® 4Iencas~ro e Caasia.no • A.Dgelo Pinheiro, ·Pereira· ·dá Costa e Pedro 
do Nasélttleiito, (67)/·· · · · ·' · .· - · ·' ·· Moacyr. E sem ea.usa o8 srs. · Lun& Bacury;· 
~~~~ 1 - · ·------------ - · 
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Viveiros, Cbristioo Cruz, Anizio de Abreu, 
Nogueira Para.naguã., Artltur de Vascolicellos, 
Pires Ferreira, Thomaz Cavalcanti, Jo~é Ma
riano. Arthur Orlando. ·Tolentino de ra.rva
lbo, Martins Junior, Pereira de Lyra, Gaspar 
Drummond. Coelho Cintra, Luiz de An•lrade, 
LourençO .ne Sa, Medeiros e Albuquerque, 
Carlos Jorge. Fernandes Lima, R1.1cha. Caval
canti. Oata.viano Loureiro, Olympio d1~ Cam
pos, Menezes Pra-do. Geminiano BraúJ, ·z:~.ma, 
Aristides Queiroz, Leovi:rlldo Filgueira:;, Josê 
Ignacio. Cleto ~unes. Galdino Loreto, .Antonio 
de Siqueira. José Carlos, O~ca.r Godoy. Al
berto Torres, Erico Coelho, Agostinho Vida!, 
Nilo Peçanha, Ernesto Bra.zilio. Barros l"ranco 
Junior, Pil.ulino de Souza Junior, Mayrink, 
Campolina. Lima Duarte, Cupert!no tie Si
queira, Rodolpho Abreu, Domingos d~ Mo
raes, Costa Junior,Bueno de Andra.rla.,,Hberto 
Salles, Mariano Ramos. Lamenha Lins, Mar· 
tios costa e Rivadavia Corrêa. 

3" di$cussão do projecto n. 35, de 1895. au
torisa.ndo o Governo a rever o regulamento 
e programma. de estudos do Gymnasio Nacio· 
nal (redacção para 3' discussão do projecto 
n. 205 A. de 1894); . 

3' discussão do projecto n. 193. de 1895. 
autoris.·mdo o Poder Executivo a reformar os 
estatutos da Escola Polytechnica do Rio de 
Janeiro, •le accordo com o projectó formulado 
pela respectiva. congregação em· ll de maio 
deste anno, com as restricções que indica; 
e a nomear etfectivos. inde!*ndente de con
curso. nos termos do art . 318 do decreto 
n. 1.159, de 3 de dezembro de 1892, os lentes 
substitutos que na referida escola exercem 
interinamente o mag-isterio ha ma.is de 10 . 
a.nnos, sem interrupção alguma ; 

3> dtscussã.o do projecto n. 121 A. de 1893, 
substitutivo do de n. 2":.7, de 1892, que reor
ga.nisa. a corporavão do~ corretores de fundos 
publicas e providencia sobre a.õ operações dos 
corretores rea.lisadas !laS bolsas otliciaes ; · 

· o sr. p 1•esidente _ Respon leram 2• discussão do projecto n. 132. de 1895, 
_á. chamada n.r:enas 6/ Srs. Deputa.doL Hoje tornanrlo extensivo ás praças da brigada po
não ba sessão. Designo pa.ra segunda-feira., licinl da Capital Federal e do corpo de bóm

. 4 do corrente, a. mesma. ordem do dia d~-o hoje, beiros, que se inutilisarem durante o tempo 
· t · de p1•aça, o dil'eito de que gosam as praças 

· 15 0 e: do exerdto e armada. de serem recolhidas a.o 
. Votacã.o do p~.recer n. 174 A,del89!:,sobre Asylo de Inva.lidos; 
as .emendas otr~recidas em 2' discuss~ao Or· DiscusEõ.ounic~ do J•roiecto n. 2;33, de 1895, 
~mento âa. R~ceita (2" discussão); autorisa.n·lo o Poder Executivo a conc~der a 
. 1• parte ate 2 horas, ou antes: Joaquim Augusto Freire, 1• e~·~ripturario da 

Alri.\lldega. r1o Rio tio Janeiro, um anno de li-
2• discussão do projecto n. 249; dE- 1895, oença., sem vencimentos, para. tratar de sua. 

autorisa.ndo o govemo a. abrir ao Min;sterio sa.ude onde lhe convier; . 
da. Guerra creuitos parcines uté a som.na de Di8cussão unica. do projecto n.243, de 1895, 
14.000 :gOO$, SP-ndo 12.847:922.$500 pa.ra oc- autoriS8Jido o Poder Execmivo a conceder a 
correr as despezas extra.ordinarias .ió. reco· Candido Guedes Clla.gas. conferente da A1fan
nheci~as com o exercito e corpf!s patrioticos dega. da. Bahia, um anno de licença. com o 
no .estado do Rio Grande do Sul, e o saldo re.s~ectivo ordena.do, para t ratar de sua sa.ude 
1.152:017$500 para 1iquidaçãodas que forem onde lh~ o:onvier; . 
verificadas até o fim do actual e:tercicio; l" discussão do . projecto n. 173, de 1895, 

2" àiscussão do projecto n. 228, d(-!1895, considerando empregados publicos os confe
àpprovando o decreto do Poder Exe..·utivo rentes. das capa.t.&zias das alfandegas_da. Re
n. 2126, de !Ode outubro de 1895. abrfudo ao publica. · · · 
Miilisterio da. Justiça e Negocies Interiores D 1'• di~ssã.o do projecto n . 156 A, r1e 1895, 
credito . extrac.rdina.rio de 53:364$190 . para autorisandó o Poder Executivo a abrir um. 
p'egameoto das despeza.s realizadas com o credito de 6 :333$310 para pagamento dopes
funeral do Marechal Floriano Peixoto; soai e. exl)~diente. da Dele~cia de Terras. e 

Continuação da 3• discussão do · projecto Colon1saçao . no· estado de M~na.s Geraes, no 
ri.133B', .del893,comparecersobn,l3SB', annodelS93 .;·. · . · · .. :.: . 
cl.assilicando em quatro classes as repa.ttições 1~ discus.s.ão do projecto n. 215 A, de 1895, 
tederaes é uniforinisando os vencimentos dos conferindo o direito a aposentadoria a~ func
respecti vos fuuccionarios; · · · · cionar\os da : Jnspectoria Geral de Sa.u!le .. do~ 

Continuação da . 3' discussão do projecto Pqrtos da Cap!tal. Federal e aos das inspecto-
n. 96, de 1895, r~galando o estado de sitio; rias de. sa.u·•e dos portos dos estados ; . 
· 2• diacussü.o do projccto n . 90, de 1895, Di!':cussio unica do -parecer n. 89 A. de 

dividindo o terrltorlo da. RPpu bl!ca. em oito 1895, op~nando . no sentido . de não ser a.ppro· 
circumscripçüe~. em cada umu. das quae~ crea vado o projecto n. 89, de~te a.nno, que 
um banco paro. a.uxibar as industri!lll, agri- sub~titue pelo. que a elle acompa.nba. a. ta
cola, pastoril e connexa.s, conforme o ret:imen bel!.a. F a.nnexa. . à Consotidaçao da1 leis. das. 
que &.dopta; .Alfandegtu e Mesas d~ Rendas ,Federaes; · . 
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1" discussão do Pl'O.iecto n.. 199, de 1895, .JC)sé da. Veiga cabral e outros. nos Jogares 
a.utorisando o governo a. fil.zer reverter a que lhes competirem na. esc.'l.l.a M promoções, 
activa, mandando a.ddir a uma da.s campa-. re:pa.ra.ndo-se ~sim ; o~ prejuízos que sof
nbias; cómo ienente mais moderno, ·até que fL·eram na promo\.ão de 17 de março de 
haja vaga, o tenente reformado do corpo i!e 1890; . 
bombeiro!> José Julio. com o voto em :>epa- P disr:ussão do projedn ·n .: 166 A, de 1895, 
rado e parecer da. Com missão de ConstituiÇão, IJ:3rmittí o da :ws medicos .e p1ia.rmaceuticos 
Legislação e Justiça; a;jjunto.> d"o serv iço . sanitario õo exercito a 

Discussão uoica. do projecto n. li2, de contribuir pa.i'a o montepio de que trata. o. 
1894, concedendo a. pensão de l ti()$ mensaes, decreto a~ ~41. A. de 31 de outubro de 1890; 
l'Eipartid3.mente, r. Ursutina Ca.ndida do COuto 1• dis;~ui;são do projento n. 202,·de 1895, 
e outra., mã.i e irmã do fa.llecido cirurgião autorisando o Poder Executivo a conceder 
n.a.val Dr . .João Pinto do Couto; na.s eont'ições qufl indica a.Andre Ga.udie-Ley, 

Discu~são uníca !lo·projecto n . 2.79, de 1893, ou 3. quem ma.is "\'a.ntageus cifferecer; :privile-. 
mandando que eontin,i.lem a $er pagos :J. gio por (:)IJ a.nnos, para. construcção, uso e. 
D. Ma.thlld~ .de A<!cioly Lins, de~de 1 ~te julho gv>O de uma. e~trada de f•!rrO de bitola de um 
de 1892, o montepio e meio sC>ldo deeeu ià.lle- metro, E<rttre · a .eapita.l do Ma.tto G1·osso e o 
cUo filho o alferes Sebastião Carlos de 4-c~íoly . porto df Aveiro, ou outro ponto qué melhor 
Lim; ()!: està.d•*; det:!rm.lna.rem. na. margem do rio 
Discus~o mi!ca do projecto n . 19l,de 1895. T.J.pa.joz. ao·Pará.; . · ·. 

concedendo a D. ; Maria. Amalia. de C:lstro 2• diS<\<3Sã.O d1• proje.:to n . .13~, lle< 1895.: 
Ftlrreira., viu-va.·do coron~~- J~uim :Mauricio tl'a.nsferi:Ido <:.o <}ominio do estado do Ama~ 
Ftll'l'Eii~. a. pensão· de 20)$ mensies; zcinas; I:;~s c,:,nd:ções- q1xe .estabelece, as .. fa. 

Discussii.o uni~ do prujecto n . 1 97, de I 894. zmd.as r a cion.Les denominadas do. Rio Branco. 
releva.nàl.' a . prt:scripçãn em que incorreu si tuad:~.s :lOS tampos destn nome naqrielle es." 
.D. Mari<~ .J~phi;Ja. Feital Lima para. pt~rce- 4 .do; . . ·. . . . . . 
ber o mei•> soldo :t que tem direito; . . Discuss;to uxi.ica do projecto .n:. · 2~~;·: de . 

Discus3iio unica do projecto n. l22, de 1893. u :95, co!tcedr·ndo : à.o soldado reforJl_l.•ldo. d.o :· 
concedendo a D. Olympia Ca.rolina. da. Silva. ex.~rcitt> Franklio. Ferreirl!o _de· Moura (uma. ·' 
Barata, _viuva do desetnbargador Joaquim p·~nsão t ' ~ 30$mensaes; . · ·' ·. · 
Antonio da. Silva. Bara.~, uma pen!São mensal 2• di~cussão do projecto n. 222, de 1895, . 
de 100$000; . a.ntoiisa o do o Po·ler Executivo· a · abrir um. ' 

Discussão uoica do parecer n .. 85 A, de credito a.1.é 1.200:000$, supplem.tlntl!-1.'" â. " ru-
1895, autorisando o governo a permittir á · briea-Kx:erckios"ftndos-pu·a·pagamerito da. 
companhia G.1·eat Southe-m. a. construcção de quantia. que fôr ~e vida á. Companh~a · U:niã.o 
uma ponte sob o r io Quarahim. no estado do Sorocaba.na. e Itliana ; . . · · . ·.· · ·:· 
Rio Grande do Sul, a. qual foi a.pprov_ada._pelo 1' discussão do -proj!!cto. n: · 22-i>;.de 18~; 
Senado por dous terços de votos, na forma. dando nova. orga.msa.çao a guarda · nac1o.: 
do art . :{9 da Constituição; . na.! ; · . 

2• discussão do pr(ljecto n. 202, de 1894, Discu~sã.o unica do projecto n. 190. d!!l895, 
d~terminaudo que os ofilciaes do exei'cito re- concedendo s p~nsão êl.nnual de, 1.:2()0$, a. 
!orm?tdos ·ou que se reformarem de accordo D.Ma.noela Alice Nunes dos santos, v iu v~ do 
com as disposições do de<"l'Eito n. 193 A. de 30 1' tenent~ de artilharia :Joaquim. Sevct'o dos 
dejaneiro <le 1890, si estiverem graduados Santos ; · ·, . . ·· .• . : . . · · 
no postO im.mediato.~jam considerados.; para Discu~~ão unica. do :pro.iecto n. 192. de 1895; 
todos os atreitos, como ai estivessem e:ffecti· coccedendo a. D. Joaquim\ "A'ngelica Bragança. 
vamente providos na classe de que tivera.m a. Dias dos Sa.ntos: viuva do major Fr.inci~ 
graduação; . . Antonio· dos . Santos. a. pensão . mensal:' de 

Discussão unica. do projecto n . 169, de 1()(,'$()00 ; · · · · - ·· · . ·. ·. · , . · 
1895, concedendo a. D. - Luiza. Etcheba.rne, Discussão unica. do projecto n~ :tg6, de 1895, 
viuva do capitão de fragata Fernando Etche- a.11torisan~o o govetbo'.a' ooiiced.er:a DD; Hor· 
barne, a. pe~ a.nnual de 1 :200$000; tencia. . A~ela.ide . G)li.llobel. -~, ~g~phin;J. ÇOn· 

DiscussaQ uniea do prejecto· n. 28~, de 189$, stança. C>mllobel, · filhas . do .. fall~c1do: c;or~nel . 
conceaendo a D . • Tuliana Morel Garcez Palha., l'Eitormado -do corpo de engenhenos. Jo;;qU:im 
viuva.do tenente do exercito Diogo Garcez Ca.ndido Guil_lo!;lel, .a. pensão A~ )":20.~~ . :ui--2 : 
Pa.lba, a pensãoannua.l de 960$000; nuaes, repa.rt1da.mente; · :. ::." : , . . . .. 

Discussão unica. do· projecto n. 110 A. de 2" diSCllssão do projecto n. 219 A. de 1894, · 
1894, elevando de 60$&. 100$ mensaes a. pen- cuncede~l·lo a.o engenhei:-o Juliã.o de Oliveira. 
são do a.lt!res honora.rlo do exercito Amouio L1.ca.Ule privilegio pol'" 6) annos.· para a. con· 
Paes de SiL Barreto;. . · . . . . .. strucçãc•, Ul!O e goso de uma. estrad"' de ferro 

J• discussão.· do . projecto _n. ll7., .de .1895,· q1le, partindo da cidade de catalão e passando 
mandando collooa.r o I~ tenente : de:.~ia ~las de Goyaz, Cuyabó., Pocoiié, S. Luiz de 
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Caceres e logar tia ... egav~l do rio oualJore, 
termiri·• no esta4o de Mar.to GPosso. em ponto 
limitrophe com à Republiea da Bolivia. e ou· 
tros favores rela.ti vos a essa· conce~são; com 
parecer da commissão especial de. -viação ge-
1'11,1 da.Republica. ;· . · 

Preside~cia. dos Srs. Arthu~ Rios ú.• .. 'Dice'-Pre
sidtmte), Rosa e Siltla (l>>'esi-iente), .Arth'llr 
Rios (1" uice-presidente), Thomaz Dc~fino (i~ 
secretario) e Rosa e Siloa (presidente) )•. di8Cl.!~"lio do projecto n, 94 A, de 1895, 

a)ltorisando o governo a.· mandilr cons~ruir 
sobre o Río S. Francisco uma ponte ligando Ao meio-dia procede-se à chamada, ã; qual 
o·Joàzeiro; na. B~hia, a Petrocilha., ·em· Per- re~pondem osSrs. Rosa e Silva., Artbur Rios, 
DJ~.illbuco; · Tboma.z Delfino. Ta.vàres de Lyra.. A1eilea.r 

.hliscussão do projecto n. 229. de · 1895, Guimarães, Sã. Peixoto, Gabriel Salgado, 
.an.tori>ando o Poder Executivo a Clonceder a Matta Bacel~ar, Viveiros, Goatavo·· Veras, 
Jq~ DOmingues Mendes ÇJU a quem melhores Anizío de Abreu, 'Nogueira. Paran'a.gilá. Ar
v~ntagenso1rei'écer, pP.roilssã.o pa.ra estabcle- tb.ur de Vas'concellos, Frederico'Borge!í. Gón~ · 
cer .. uma. linha. de navegaÇão entre os rios ~-alo de Lagos, Thomaz Cavalcanti, João~ 
P.a.rdo e JeqmtlnhOilha., no esta.db da. Bahia, pes, Francisco Beiie'?'olo, :José Bevilaqua, ·Au
construir um eães na cidade de· Cá.nila.vieir:~s gú.stó Severo·. Trind:ide, :José· Mariano,. COr- · 
e ·um ca.na.l ou uma. -pequena ferro·:vio. ligando nelio da. Fonseca., Medeiros e Albnquerqti~. 
os .dou~ referiitos rios, segundo a.Sco:tdições Lotir~ço .lle Sã\ 'Gónçàlve5· .M~ia, Araujo 
que .e5tabelece; · · · · · Góes; Rdcba Cavalca..nti, Olympio de C"mpos, 

·lu discu.sã.o do projecto n. 17 A, ·i! e 1B95, Menezes Prado. Zàma;Sàritos Pereirá, Milton, · 
p~porido V.a.l'ias modificaçõe$ no projecto Fra.ncl~ Sodré;· Manoel Caeta·Iio, Marcoli- · 
n:; 17. deste an~o, que organi&\ "força ar- no Moura; José Càrlo3, · set'Zedello Corrêa., 

.. m·âda. no Brazil ; · . 'Americo de Mattos, Silva . Castro, Nilo' P~~..: 
. J~ discussão do. projecto n. 227, de 1895, nha, Ernesto Brazilio, Julio santos, 'Se~ 
autorisa.ndo o ··poder Executivo a. abrir um tião de Lacé'rda, Ponee ite Leon, Maynô.k, • 

· credito de 2t840$366,supplemeuta.r à. verba.- Almeida Gomes, Landulpho ' de Magalhães, 
Exercicios findos - para Ot-eorrer áS despesas carnpolioa, João LUiz, Carvalho Mourão;Châ· 
que .. foram l'quida4as com o serviço quaren:- gas Lobáto, Luiz.Detsi; Ferraz Junior. Fortes 
tenil.rio de Santa. C!l-tharin& durante o anno Junqueíra., Leonel .Filho, Octa.viano de Brito; 
de.iB93; . . . . Ribeiro de Almeida,Rodolpho Abreu, Pinto da · 

1• diScussão do projécto n. 247. fle 1895, Fonseca., Olegario 'Mà.ctel, Paraíso ca.vn:tootitl, 
con"éedendo aOll cídadãoS M"igue1 José Garcez e Carlos dá.s Chagas, Paulo Queiroz, Dino Blleno, 
Antonio de·Azevedo Martins privilegio por 15 P3dua. Salles, Vieira de MoraeS, Frà.Iicisco 
anno~ ,p,a,rafabricaremno paiz tJ venderem Glicerio, Hermeil~gi1'1o 'de \1ora.es, Alves de. 
n& Cà.pitâl'Federal e n<•S estad~s ar0s ou r<J· Ca..-<tro. Ov1dio Abrarites, Xavier do Valle. 
das de borracha, adaptaveis a. diversas espe- Mariano Ramos. Lamenba. Lins. Paula Ra
cies de vehiculos; . mos, Francisco Tolentiho, Emílio Blum, Fon-

1' discussão do projecto n. 221 .A, de 1895, seca Guimarães, Ma.r;;al Escobar, Pereira. da 
eqü\p!U'ando os vencimentos dos b.Jbli:Jtllêéa- Co.-ta, VfétõtiaO Mónteiro,Aúrelia.lio Ba.rbosa, 
. rios . n~s ta.culda'des de me~ipina a.os .dos ~r e· Pinto da Rochà e VespâSiâii'O . de Aibuquer
. tarios, e · os dos sn:t:-bibliotbeca.rios aoS dos que. · ·· · · · · · · · 
.sub-secreta.rios,. e inclue os mesmos fuuecic.;.. .Á.bre-se a seSSa:o • . 
rios . nas. disposiçõeli do art. 295, ea.p. xrx. 
diSposições geraes d•) codigo·das d~po:;içõf-.5 · Sãolidas e ·sem debate a.pprovada.S a.s acta.s 
coiii.Il'iUn.~ ás instituições de e~ino superior, d~ sessão·de 31 de outubro pro:itimO"·findo e a · 

·. dependentes do Ministerio da .Tustíç:~. e N:e- do dia 1 do corrente. 
gocios Jnteriores. . , 

2~ :(m~ (às:2: .h~ras·()U·an~); · 
3>'.diseússão dQ projéétO' n.l78 IJ, ··de 1895, .N. ão ha~~nd.-o.· ~.·~ ... ~o .pa.· r~. s.~· vo. ·tár-.· .. .. a.s··. ·~:·: ·"~. l'eda.cQão· p!l.ra 3•· diseussã.o do projecto n. 178, '!" 

do corrente &Ii:nô; ·que fixa. a: despeza do Mi- ter1as ·indicadas .na. oi'.dem. qo .dia, . pa.ssa..:.se , 
. niSterio dá ' Indtl.Sti'ia;· Viaçã.o e Obrás Pllbl·~ á ma.teria e_m discUS3ão. . . .. . · ._·. . -
·eas para.. o e;r.erc:).cio de 1896~ ··· .. 

, : ·-.. . . ' .. . , ' ., 

' · ,· 
. .... ~. 1 , ., · 

E' annunciMa. 3 ~ discussão · do projecto · · 
n. 249, de 1895, autorisa.1do o governo .. & 
abrir ao Minieleriô da Guerra. ereditos par-· 
cia.es até a somma de 14:000:00()$, sendo 
12.847:922$500, pa.ra occorreras ·despezaa ex" 

. tra.ordinaria.8 já NlCODh~as · ·com o exercito 
· ·. -'· e ootpos'tJatt.totioós ' no·EStado dl:i>ltio· tlraild& · 
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do-Sul. e o:saldo de.l.~l'i2:0TI$5QO p~~ liql!,i~ 
dação_'à,as q1,1e foreJ:I). _ -verU~ca~a~ ate.o tim uo 
actua.l exercício. 
· · Entra: em discussão c art.. 1•. 

o:~r. José Oa~los-Sr. presiden
te ·venho á. tribuna para fazer um·· discurso 
t~is_tli;e espero em· ~us po_dér cump-rir a 
minha palavra para nao ca.lür no desagrado 
de·v. Ex. · · · 
· .A'·Cáínara ouviu, e o Diario do Congresso 
publieou que eu havia. si~o censurado :por
que, por vezes, tinha aqUI ~rovocado O l'!SO. 
· I rripressronou·m~ ~r. pres1dente, a. obse~· 

vação ou a censura. de V. Ex., quan~o. del-
xa.ndó a: sua cadeira~: veiu occupar-um logar 
nestà bancada; e impressionou-me ainda 
mais, porque suppuz que tivesse vi~do ~oau
gurar um processo novo de se d1~cutir na 
C:\ni&ra dos 'Deputados, os assu.mptos. com 
c·crm; amenidade de eetyló, :' --
- Entrétanto, api'Oveita.:\~o estes. dr.us illti

móS· dias que a Igreja. consagrou a commemo-
ração dóS' detunr.os,-'pUde fãzer um apanhado 
dos Annacs do CongresSo, e trazer 'uma esta.
tisti~a.. que o1!ereÇo ·.para. conhecimento de 
v~ · Ex. · 

Recorrendo ó volume VI dos Annaes da Ca.
mara. do9 Deputados, correspondente a sessão 
de 1882, véritlca.·se que ó eminente parlamen
tar oo!lselheiro Antonio Ferreira Vianna., to· 
das as vezes que occupou a tribuna, a· Ca.
mai'a. reeebeu com a.pplau>os o modo· porque 
o ilh;stre deputarto fazia a sua oração. 

·A: Ca.mara. vae saber o que se- passava nesse 
tempo. · · · · 

O conselheiro Ferreira Vianna., Sr. prei!i" 
dente · occupacdo·se na sessão de 22 de . mar
ço deSse a.ono de um cr~dito pedido pelo go
verno para. occorrer ás despezas com a com
missão enca.rrega.d3. de observar a. pa~em 
de Vtmú, S. Ex. provooou ri:o dos ouvmtes 
20 vezes-hilaridat~, 13 vezes e. riracla.•, 3. 

Volr.ando á tribuna na. sessão de 24 do mes
mo mez para responder a0 Ministro do Impa
rio· de· en tio;· encontra-se-em seu importante 
discurso aa notas: · · · 

Rii:ô, 18 vezes • fi~adas, 3<vezes; hi~ridaàe 
s!mpiú, ~ veze~~'.iiútda5 prolong_adris, 3 , v.~ 
zes·. · ·.- ·· .. ·· · · ·-. · '· .. ·. . 
.· Qliando'discutio o'Orçaniento do Mlnisterio 
do ~!Q.perío par~. o e:x~rcic~o i'~ 18~3, p.a._ bel
lW,;imà.$lr\tiça. que·f~Z.:~a pro~St&. d_o~ g?~e:~ 
Íl~, V '!:iOtá,:Vel repr~Jitatite" elO _' fu~D,J_CI~lO 
neutro disv.ertou:· -- - - ' · . . _ 
i2 vezes O: 'r iw: .,.. v~ a. hÍlà.ri(}.ade. ~-

ples e 2 vezes a hils,.ridade J!rolongada. . 
Ainda na. sessão de 19 de abril de 1882, o 

Sr. con;;elheiro Ferreira Vianna., .discutindo 
o Or~mento do lmperio, no seu importante 
discurso, encontram-se as notas segu1n~ : 

-.-
Riso, I Q ve~ ; risada, wna. vez e hilf-r.Ha· 
de, 14 vezes. - · · · _ · . 

Por ahi V Ex. pórle v~r qu~ foi uma ses
são 'cheia, uma. sessão alegre: . 

Por occasíão de se discutir nesta. Ca.ma.ra. o 
Orçamento do Mínisterio na_ Jns~iça, vê:se 
que o ·sr. c()nselbeiro Fer~em~o V1a.ona. dJs
pertou. e riso 3~ vezes ; a. nsada. 4 ve~es e a. 
hila.rida.de tambem 4 vezes. 

Quando, Sr. presidente, S. E;. occupou-se 
nesse anho do estudo rios neg(lCIOS qa. guerra, _ 
a estatística accul'a. uma grande hilaridade, 
seis hila.ridades simples ; onié vezes tez a: ~a
mara. apenas rir:-se e uma vez _a sua crtttca 
CllllSOU uma bil.a.r!da.de :prolongaq~,. g~ra~ ·e 
com acompanhamento (l_as gõ.l~ri_as. _ . 

Resumindo os dados da mtn4a ea.tatistica.. 
a. Cama.ra. saber á.' q u,e essa grande gloria da. 
t'ribuna. pa.rlamenta,r coutempora!le~, ql)e nos 
Annaes desta Camara figura. com o nome . de 
Ferre4'a Yia.ona., seJll.pre a,~en•za.va a_:-~ua. 
poderosa ·critica com cex-to JOg? de ~tr:to, 
que pl'enqi.a a todos. set_U que mcorre~~ na 
'Wcha.d~ P,rejudi~ a: senedade do J>a.rla.mellto 
bi-a.zileiro. · . . , 

Assiin é, Sr. presidente, qu~ F~rre1ra 
Vía.nna, registram os Annaes, dJ~cutJndo o 
Orçamento do l)fínisterio dos -~egomus Estrall
geiros (sessãq rle 30 fle ~a.1o ~e 1882), 4eu 
motivo _para que a Cama:ra. se r1sse l~ v~zes_; 
o auditoria todo o re.~te.]asse com sets htlarl~ 
·1ade.s, e a.té os mais ~érios rom uma. simples 
rúatla. . 
·. Nn. sessão de 28 de julho, rPgistram ~ A~
naes, no discurso de S. Ex. (•Hseussa.o do 
Orçamento do ~inisterio da Agrl~ult?ra.), 
riso 25 vezes; risatJ.a, 2 vezes e h,laridade 
12 vezes. 

Convém notnr, Sr. presidente, que no final 
de todos esses discursos lê-se a. seguinte nota.: 
«O orador e fervorosamente. cumprimentado 
pelos Srs . dep11tados e por_ diversas outras 
pessoas que estavam no sa.1ao.)) 

E' verda·le que no numero ~?S presentes~ _ 
ai nda não figurava v. Ex. de forma algum~ 
nem como deputado. nem como _simples ~-
rories. . . . . . . . . · .. 

. Q orador, Si!D-,. dá. testem1;1~b0 porque J8. 
nesSa. occasião occupa.va. a.qU1 nesta cama.ra o 
Jogar de redactor dos debates e . n<•S A~nae~ ; 
raz-lí.o porqne .está bem ao facto da. b~tor1a 
destas bancadas. e da.s comed,i~s pclliti~as quf! 
se pâssa.ram nos corredores ll':ll~·$S.l~s: desta 
Ca.mara, e . Q valor :i'ell~ dos a.t.;tl~~- · .. . 
· · Ainda no anno de 1893, em um dos .m!L1S 
imPortantes· ·'discursos pronu~ciados. por 
S.Ex.; encontra-se a. nqt.a. (}e ?"ro_ 27 vezes, 
hilaridade simples 3 vaze& e h,ilart4ade geral 
e prolongada unia vez. . . . • 

No final deste discurso, que fot profendo 
n!l. pre,ença d,o mini~terio . em pes?, lê-se a 
seguinte nota.: «Mu1to beqt; mwto bem~ 
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6 .A"NNÁES DA CAMA.RA. 

Applausos das galerias. O orador é. muito 
cumprimentado.~ . 

Si a Camar-<~. procurar saber o que se passou 
com outros oradores, verá que na; ~e>sã.o de 
20 dejunho de 1883. até o illustre Sr. con
selheiro Pa.ulino José Soáres de Souza. sahiu 
da sua. habitual compostura. e . em uma: sim
ples questão de ordem e S. Ex . fez r ir a Ca.
ma.ra. seis vezes; e o nosso respe.ita.vel amigo; 
hoje senador pelo )lara.nbão. o Sr; Dr. Gomes 
Castro." :por vezes e em discussões de maior 
solemnidade, como fosse a. de a.presenta~ão de 
ministerio:~,interpelações. etc. etc., este vult.o 

· politico e provecto· parlamentar nunca fez 
chorar o auditoria. · 

Ao contrario basta recorrer a.os A.nnaes para 
se ver que na. sessã.o.de 26 ·. de maio ele 1883, 
S. Ex., respondendo ao presidente do conse-

.· lho de .ministros. o Sr. La.fa.yette, a. Camara 
teva motivo pa.ra. rir'se mais de. meio. duzia. 
de • vez~. e que. além de risadas simples, 
houve ta.mbem hilarida•le geral e prolongada. 
· · Eacragnolle Tauna.y. Sr. presidente,sempre 
com · muito ·espil'ito e ·opportunirlade fez-se 
ouvir com. 34rado pela. Cama.ra inteira.; e 

·basta· repassar as a.ctas ~a.s reuniões desta 
pamara, para. ver-se o num·~ro con;;ideravel 
de ·vezes que o autor mimoso da lm~ocenci!t 
fez rir a Ca[\lara com muita. acceita.çã.o. 
· Só no discurso que pronunciou na sessão 
de 29 de ma.io de 1883, discutindo fo-rça.s de 
mar pa.ra. o exercito de 1883-1884, o Sr. Es
cragnolle de Ta.unay tez· rir a Caroa.ra 18 
vezes, e por tres vezes . houve risadas pro~ 
longadas. 

Do, que se passou nes.<.& sessã~ por em dar 
testemunho o~ Srs. deputados Zama e Fran

. cisco Sodré, que figur<~.m como apartistas de 
. S. ·Ex. 
. · •. : · O Sr. Taunay, diz a acta. dessa sessão; foi 

muito cumprimantado. 
· Si "da. Ca.mara:, Sr. presidente. p..'1.."Sa.rmos 

para. o :-:enado, ·onde !eli7.mente tflo bent 
s_ervi durante ~lg-um tempo. e convivi com 
os vultos politic(lS da occas1ãO. :poder·~i apre-

• ·sentsr ·identicas estatísticas com relaçã.o a; Za· 
eha~ias, Cotegipe, . Silveira. da Motta.. l .à
faY.ette; ·sem esquecer ·nesta Camara :~inda. o 
gra;nde· ·e o: mnitO.-' nobre ·deputado ··mineiro 

' .Martinho de Ca.mpos. · · · · 
·: .. Logo-que completar este t1·abalho trarsi á 
earuara, . m~si:no pnrque é dedicado e cansa· grado a "}le.ssoa de v. Ex : · · · · · · 
. Já vê · a. · Ce.ma.ra. ·que a ·censura. que · o 
no!Jre (ieputano pela ~ahia, c.ujo · non:e. peço 
Hce.nça. -para;· declinar. o Sr.· Arthur Rios, I" 
_Yi,ÇB·presidente . e ui exercício. pretedeu · fa· 
·rer..:me; alem de 1njusta foi .. . · 

Sr , pt·esidente, nunca i'U! ·politico, é a. pri
·m~ira· vez que· me vej<> ne~ta eolJ('!J.~O ; o 
roes"!rio rião acontece com o Sr ~ deputado pelu 
. BanJ:~., que; a.peza1' de ter pe:-tencido·senJpte 

ao . partido conservador da sua terra., e ser 
político militante; creio qne durante 40 annos 
sô depois da. Republica. e de ter a.dherido é 
que <:onseguin fazer a sua estreito na repra
sente.çã.o nacional, como deputado á Consti
tuinte, e isto.mesmo creio, fazendC!-se incluir 
em nma chapa. militar. . . 

Nessa. oooasião o maior titulo da. glória. era 
poder-se assignalar antes do nome a palavra 
- o coronel Fulano; o capitão honorarín Si
crano, o L" cirurgião-gra.-1 uado do exercito 
Beltl'a.no, e a.té mesmo o torriel ex-ba.rã.o de 
tal, etc., etc. Hoje em dia.; Sr. presirlenté, os 
tempos mudaram e todos sabem. como muitos 
procuram 00011ltar e~ses títulos. 

Não tenho que me queixar da. minha. es
trella. ; pretendi uma.. vez ser deputa.do e !eliz~ 
mente aqui estou.. . 
. E' possível .que S. Ex. tivesse· pNf.endldo 
não uma 8Ó vez, ma.s muitas vezes, e só com: 
a. Republica conseguiu o seu desejo, não ·ob..: 
sta.nte os esfl\rços feitós .n~~o Bahia pelos cbefés 
de pa.rtido consel'Vador que o consideravam 
um dos seus primeiros cabos ue guerra.. · 
· O Sr. ba.tã.o ·de Cotegipe sempre roi ven~ 

cido, e não nos deu a satiSfação de ver figu • 
rar entre a. representação da Bahia nesta. 
Camara, o seu notll.vet correligiona.rio. 

Estava. reserva.'lO para a Republica ~te 
grande acontecimento, e pn.ra. o· orador & 
gloria de procla.mal-o bem atto e p&ra. conhe· 
cimento. do pa.iz inteiro.' 

O orador, Sr • . presidente, pt-efere tomar 
para guia de sua conducta, em quanto repre
sentar a Nação, os exemplos de Zacharia.s, de 
Cotegipe, La1fa.yette, Martioho de· ca.mpos, 
Ferr~ira. Via.nua.e Gomes de C:J.Stro a. ter por 
modello o sussuturno Sr . .'\.rtbur Rios da 
Bahia. . 

Tenho concluido. 

O ~h·. Art.bur. Rio& {at!~ltç&>)
Não. venho responder ao nobre .deput<~d.o que 
me precedeu na. tribnna. · 

A Ca.ma.ra. que perfeitam€>nte me conhece e 
a S • . Ex. afferindo os nossos. antecedentes e 
procediment.o nesta. Cama.ra. tem seg_uros 
djLdos par-.1. julgar-nos, dispensando·me de 
d1zer alguma cóusa. em coil.tradicta. ás accu· 
sações a. mim teitas pm; S. Ex. si acaso julgar. 
o que-não creio, que mere~ resposta.a.quillo 
que s.·Ex. d~. . . . . . 
. Venho simplésroente tornar ainda. uina. vez 

bem patente que o movel· desse resent\men.to 
ao nobre deputado "tem sido o procurar sa.l-" 
vaguarda.r o decoro da. Camara. nas discussões 
que nell;); se tem agitado, cumprindo assim 
o dever traçado pelo Regimento da Ca-
rnara. . 

I-;ssa. .tem sido a norma que tenbo seguido, 
q_uet· .occupa.ndo a. honrosa cadeira. que.SJ<:x; 
tã.o dignamente occnpa:quel' na· de s1mples 
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deputado, que em sua magnanimidade con
fiou-me o eleitorado do 7• districto da. 
Bahia. 

O SR. VICTQRL.'!O MoNTEIRo-V. Ex. sem
l'l'e honrou esta Camara. (Apoiados geraes.) 

O SR. · ARTRUR Rms- Si na ultima sessão 
em quefunccionou a Cama.ra. vi-me obrigado 
a vir a. tribuna dar uma resposta ·breve e 
immediata ao nobre deputado, V. E:r.., Sr. 
presidente. e os meus dignos collegas com
prehenderão que os estímulos de minh:~ (li
gnida.denã.o permittiamoutro procedimento. 
(A.poiados). 

Essa resenha de risos •. hilarida'les simples 
e prolongadas que, como justificativa de seu 
proceder, o nobre deputado leu ha pouco, não 
justificou cousa alguma, antes foi mais um 
pretexto paraS. Ex. ainda uma vez infringir 
o RegJmento, lendo um discur>o ... 

O SR. JosÉ CA.RLOS- Podia. tel-o decorado. 
O SR. Jos:E MA.lUANo~Porque o presidente 

não o chamou a ordem ? 
O Sa • .ARTHL"R Rios( para oSr.Jase Mariano) 

-V. Ex:. comprehende que, presidindo eu a 
Camara nesse momento, por um natural sen
timento de delicadeza, não quiz tolher a. 
pB.lavra ao nobre deputado, deixando-lhe 
plena liberdade de occup:Lt•-se de minha 
pessoa. 

Peço a. camar<l. que me releve, attentos o~ 
motivos expandidos, si nessa occasiã.o não 
executei a risca. o Regimento. 

De~ejava e desejo que o nobre depu
tad.o leve a.o fim a emp1·eita.,la que parece ter 
tomado a si. N~o temo as ac~usações de 
S. Ex. ou de quem quer que seja-. 

Até aqui S. Ex. accusn.-me (te ter procu
rado manter o respeito e o decoro da Camara; 
de nada mais poderil. accusar-me. porque a 
minha honol"abiltdade pessoal e3tâ e estará 
~empre a salvo,o que nem todos podem dizer. 
(.1poiarlos ; mt!i!O bem.) 

0 SR.. Jos}, CARLOS d<i. um aparte. 
O Sa An.THUR Rtos-Porque os-Biald ainda 

não tiv.eram resposta. · 

Ninguem mais pediudo a palavra, é encer
ra~a a t!íscmssão do art. l • . 

Entra em diScussão o art. 2°. 

O Sr. NiloPeçanhu diz que, tra· 
tando-se de·um eredito t;"io avultado, deseja 
que o honrado rel<itor explique á. Camara a 
demonstração da~ de~pezas que exigem a 
abertura. do mesmo credito. 

O~ ... -Mayrlnk-Sr. presidente, nu 
qualid:tde de rela.tor do parecer que aooclue 
pelo }lrojecto que concede o credito solicitu.do 

pelo Sr. Presidente da. Republica, devo de
clarar que não tive para guiar-me sinão uma 
simples demonstração que o governo juntou 
á Men~agem. Essa. demonstração está. junta 
ao pa.rooer que foi publicado e o nobre depu
tado naturalmente leu esse parecer. 

Nada mais posso dizer a respeito. 
Nos considera.ndos rio parecei', porem, tra

tei da questao debaixo de outro ponto de 
vista, mais creio que não e pa1·a esse ponto 
que o nobre deputa.do me chama. 

0 Sn.. NILO PEÇA.NHA-Não. 

0 SR. MAYRINK-Portanto, si o que O llO· 
brs deputado deseja é apenas o conhecimento 
da.s parcellas que constituem o credito. em 
sua totalidade, essas eonsta.m do parecer pu
blicado ; agora si me chama para outro ter
reno, isto é, pa.ra a questão da mconstituci~ 
nalida<le lia creação dos corpos patrioticos, 
então terei obrigação de defender o parecer ; 
mas creio que o Mbre depr:tado 1ambem 
de"le esta. I' convencido dessa. inconst1 tnciona.. 
lida.de. que e.~ta, no emtanto, hoje reconhe
cida. pela a.pprovação que a Cama.ra. deu a 
todos os actos do gove1•no passado. Tenho 
dito. . 

O Sr. Nilo Peçàu.ha levanta-se 
para. dizel' que não basta e nom satisfuz a. 
informaçã.o prestada.. 

A questão não é de constitucionalidade; os 
batalhões patrioticos creados nu extremo Sul 
da Republica. obedeceram a uma necessidade 
inilludivel da. honra; valeram pela. defesa dr~ 
autoridade; p1•estigiaram a. desaifrontn da lei! 
(Apoia1os,) 

Não professa a doutrina. corrllnte nos d&• 
bates do sitio; por esta serve-~e á libenl!l.de 
concitando a desordem. 

Por ·!lia, e em nome dell11., está limitado 
todo o horizonte d:1. rr:;sistenci(l. á. dema
gogia; por ella e em nome delta o; de
tentores do poder no momento da revolução, 
só teem um alvitre a tomar-é entregarem o 
poder ! (Apoiados.) 

Ha, entretanto, um elemento no meea· 
nismo constitucional do Brazil, que ainda. 
uão se rendeu. Este elemento é a Cama.ra.dos 
Deputados, ella foi e ella é um dique iL ca
nooi~aQão da. revolta.; aqui nao teem tido 
guarida os movimentos de caudilhagem mk 
litar~ (•lCuito bem.) · 

O projecto de amnistia, commuta.ndo penas,· 
onde não tinh'cl; ha. vido · condemnação, e o d~ 
cumento historico de que um ramo do Par
l:J.monto republicano, certo da attitude dos 
Tribu [Jaes e tla.s a posta.sias do governo, cha
mou n si a dolorosa missã.o de p)lnir ! 

Porque ra.zão o Parla.mentc condemnou a 
revoltllo nu lei de a.mnistia., · sinii.o porque es-
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t~~;;;: ;;õ;.Ven-;;ldÕ d~·~b~Õi;,íÇrw dos culpados, , Godoy, Alc:indo Gu,~na.bara, .LiJ).s de Vascon· 
no -seio -dos- T-rlliuno.es U (Muito ·bem .. ) ' . : t:ellos, ·Ba~r~s F r~ "JU)lior, );;rico C~l:b9, 
As~sponsabilídad~ do,deve_r politi~. e •os• F?nseca ·Portella, Paulino de ·Souza: Jt1!lior .. 

encargos ·da. situaçac;> republicana,· h3:? dJ~ ; LJma. Duarte, Vaz d!" MeUo, Mo!JteJro de 
justiftr,a,roe de -attenua.r .o gra.ncle ·err-e JU'l'l- : Barros, .Fra.neisco Vetga, Lamomner GOOo
dico ·da ·.Occasião; · ·. fredo,-Cupertino de Siqueira, Arthul' 'Torres, 

A que~ tão ·do credito não é portanto . a.gi- Al!Deida ~ogueira., :Adolpho Gordo, F~rt1!4o, 
· t:l.da. agora neste terreno. O que 1mpressiona Bueno Q.e A.nd.ra.d!'. Urll&no .de GQ~vej~, .Al

á camara é a. somma avulta.r\a. e extra.ordi- meiila Torres, Lauro Muller e Fran!Jl.Sco 
naria do peilido do Ministerio d&Guei·ra! Alenca.stro. 

Não se P?àe voatar_qna~orze mil contos sem Deixam .de comparecer -com causa pa.rtiei· 
uma perfeita: conseJencJa da._ despeza., sem pada os Srs. CQsta. -Azevedo, Coelho ·Lisboa., 
uma clara. e limp_& ~de~Q~~~ do recl!J,mo. En.éa.s Martins. Fileto Pi-res, Augusto ·Mon-

J4.p~iados; ap~rtes .) . tenegro, Theotonio de Brito, Edua.rdod·e Ber· 
Na.o bs.vet·a. um desfalque 'rle .. alguns m!l rêdo, T-orres Portngal, Pedro Bor~E-.3, Helve

contos en!re o que pe~e ·o gnverno, ·e a. do· cio ~fonte, Fl'&ncisco "Gurgel.- -J:unqu~i-ra. 
monstraçao do seu cr~.lto -~ A:Jlpella. p;l"l!l- os Ayres, C"Qnha. Lima, Silva Mariz.- Cba.teau
e:;crupul~ •. -pa.ra o Z~<lo e pa.ra 0 p .• triOtJsmo briand, Âl'minio Tava.r~. Marcionilo Lin~. 
da. OommiSSao deOrça.o:,en~.o. . Miguel Pernambuco, Tosta, Paula. Ouim&· 

.I,.er;n~ra.,.se. a. cawara de que na :VJ~g:em de rã.es, Dyonisio Cerqtieira, 'folentino dos Sa.n
;tl:tl~tas que ~zemos epm o governo c!VlL, v~- tQS, A.t.~aYd!l ~\lnior. Belisa,rio ·c) e So"PZ&, ll;u
~mos. um orçamento amplo. co~pleto e zebin de ·queiroz, . prba.~o ~rcondes, .J9ão 
~rorçnna.d~. Como se_ explicam cre~J.Itosdesta. Penido, G'onQalves · RAnios, Alvaro Botelho, 
unporj;a.nma, -normahsando o de{ictt, depau- Ferreira. Pires, Valladares; Theótonio dé Ma
pllJ~n ·lo o The~ouro ~ (.\partes.) · . . ga.l.bã.es, Ma.tta. Machado, Manoel FUlgeneio, 
Susten~ hOJe o m~o ponto de VlSta. q~e Simão da Cunha, Dindolpho caeta.no. Lamar~ 

sus~nto~ hontem. _Nao .lhe -~duz ~ mo~tlt- tine. eosta .. Ma.cllado, Alfredo Ellis, Fra.neisco 
dade e a 1nconstancia. do Pode~ Execu~LVO. de Ba.rros, ca.rnei·ro da. Rocha, Domiugues de 
em assumptos de ordem PO!thClJ:· E de castro. Gustavo :Godoy, Moreira da. Silva., 
a.g<•ra o de~reto referente l!oQS tmph.cado.s de Paulioo Carlos; Cincina.to Bra-ga., Luiz Adol
~r.brtt. ~,Lnteci~I)do sel)teaça. do Pod~r Judt- pho, Caracciolo, Angelo P inheiro, Ap_paricio 
ct'l.rto. prejulgando o pedld~ dos ref9rll!a.do~. Ma.riense e Pedro Moa.cyr. 
O go~erno revogou umaleJ, e o que e ma1s . . . . 
não esperou que cadD. um dos i_m!)licad.os, a. _E sem causa ?S Srs. ~1ma. ~ac~ry, Cbrts
exemplo de Almeida. Barreto, tosse .buscar ti!lo Crnz. I.e?vJgild() Fil~eiras, F~rna.!Jdes 
sua. sentença no juizo competente. (Muitq Lima., Octa.via.no LoureJro_, Gouv.eJa ~l!Jl&. 
~em.) · ·Cleto Nunes, Alberto Torres, A~st10bo V1da.l 
o seu acto e precipitado e estranho em, DOmingos d~ !'dora.es, Costa_ Jumo!• Alberto 

quem, seaador por S. Paulo, não reprovou S&ll~s. Braz1ho ~ Luz, Rtva~II.VIO. Corrêa, 
a. medida do governo de entio. Que modift-· -cas81&1lo do Nasc1mento e Martms COSta.. 
q_uem o_piniües, qu_e renuncie~ ídéas pol\- São J.lda.s e sem debate a_pprova.clas as Reda· 
t1ca.s, ruas que. ~eJam com!DedLdos ~~ a~- ·cções fina.es dos projectos ns. 59 E, d~ 1894, 
sumptos economicos e que d1zem respeito as . e 102 c de 1895 para serem envia.dos a sa.n-
&':O~mias do povo b~ileiro. (Muito bem; ~o. ' · 
m utto bem.) · E' lido, jtllga.do objecto de deliberl!-ção e 
. Fica a discussão interrompida e. tira conctu· ' enviado á. C<Jmmissão de Copstituiçao, Legis-

são da votação das matarias. · Jli.~.ão ·e Justiça. o seguinte· · 
- . Cc>mpa~em ma.is os srs. C&rlos de N~ 
n~.~. "Briao !"ilho, Ho!landa de .UJD&, Beqe· 
dicto Lei~, ~l]íz Do!llingues. Ços"t!l. Rodri
gues, Pires Ferreira, Ildefoilso. Lin;ta, ~rtbur 
Orlando. Tolentino de ca.rvalho, Martins 
Jiin~or, Pereira de Lyra, Gaspar Dru!Jlmond. 
Coelho Cintra, Lui"' de · "A.ndrade, · Car!ós 
J~r~e, Cleinelitíno ~o Mont~. Ge!Il~ia.no ara. 
z1l;·Augusto de Fre1ta.s; ·Ne1va., Artsttdes r! e 
Queiroz, Eduardo Ramos, Vei-gne tle Abreu, 
"Jósé Igna.cio, Fle.Vio de Araújo; Rodrigues 
Límil., Sebastião Landulpbo;' Paranhos Mo)l~ 
teoegro, Torqvat.o Mol'eir~, Galdtno Lore~o. 
.Alltonio de Siqueira., Frànça. q,.,rvalbO, ~ . -. . .. . . . -- ·.·. . . ) . .. ·- ... . . 

PR.OJIICl'O N. 253, I>E 1895 

Prohibe o jogo da pou1e e cutros semelhnntes 
em todo e qu-tlqt&e,. di'Oertimemo pllblico ou 
pa:rtietdar pro1!'W!l#O .PO"'· sociedades anony. 
mas em . co_mmanditas ou emprezas que se 
d1winarem a e:~:ploraçao do jogo 

o Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. • Fica pr~hibido o jogo da poule e 

outros semelhantes em todo e qualquer di
v_ertiJ!!entc) P"!li1Ji~ · ou partieUlar ~r.o_ino~dq 
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p<>r socied&Oes anonymas eDl comma.nditas ou 
emprezas que se de8tina.rem á exploracão 
dojogo. · · · 

Pa.ragrapho unico. Neste numero não se 
acham comprebenõià;~S aq:uella.s que gosarem 
de· favores · especiaes prev'istos em lei ex
pressa. 

Art. 2.• Os infra.ctores pagarão a multa 
de ·1~000$. e na. reineidencia. se-rão punidos 
com um a dous a.nnos de prisão cellular, ca
bendo procedimento w - of!ioio. 

Art. 3. • Revogam-se as disposições em con
trario. 

que pagarão k il_o 
4,.";500 isentos de todo 
e qualquer a.ddicional 
e dos saponaceos, sa~ 
poleos e seus similares 
(1. I$500 por kilo e o 
esmalte ordinario ou 
cubalto vier i fica. do 
para oleil'OS que pa.. 
ga:rã 2$500 por kilo. 
e o cyanureto de po
tassio puro que pa
garà. o mesrno qua o 
cyanureto br.uto . .... 240. 000: 000$000 . Sala das sessões, 31 de outubro de 1895.-

Pires Ferreira, 2. Expediente dos gene
ros livres de direitos 

E' l!.nnuuciada. a -vota.çã() do projeeto n .174. 
de 1895, orçando a Receita Geral da Repu
blica. 

O Sr. Presi.dente-Vou submetter 
em primeiro logal' o projecto, salvas as 
emendas. 

São successivamente postos a votos e ap
provados os seguintes artigos : 

PR01ECTO DE LEI 

Art. 1. o A receita. geral da Republica dos 
Estad~s Unidos do ~ra.zil P!l!a o éxer~icio de 
1896 e orçada. em 32:1.924:000$ e rera rea.li· 
sada com o prod.ucto do que for arrecadado 
dentro do mencionado exercício sob os titulas 
abaixo designados. · 

RF.CEl'I'A ORDINARIA 

Importação 

] . Direikls de importa.,. . 
ção para consumo nos 
termos da lei n. 25, 
de 30 de dezembro de 
1891, e das disposições 
Iegaes a que ella se 
refere - modificados 
porém o:~ valores dos 
direitos -_dos generos 
tarifados do ca.robio rle 
24 Jiara o cambio de 
14 · 'u'heiros por l$ e 
aupprimidos os addi~ 
cion~ de 50 •fo ~ 
60 "/0, excepeã.o feita. 
dos phosphoroa de {la.u 
qu~ pagarão kilo3$'200 
e pbosphoros de qual-
quer outra. qualidade 
C:una~ V. vtt 

de consumo de a.ccordó · 
com a.s leis em vigor 

3, Dito das Capataiias, 
idem •..... -.-... "-- ... 

4. Ari!lazenagens. idem, 

4 . 000 :OÓ(l$000 

LOOO:Q00$()00 
s.ooo:ooQ$0oO 

. Despacho maritimo 

5. Imposto de pha.l'ões. . · 
6 . Imposto de dócas ..... 

Addiciotie~e:t · 

1. Dez por cento · addi- . · 
cionaes sobre os im• 
postos de e~pedient·e 
de generos li v1-es de 
diJ:>eitos de importação 
-ph.l!.tóes e dóea.s ••••.• 

Sah!da 

8. DirEiitos de 2 1/2 •;. 
~e polva.ra fabricada . 
pol' conta do governo, 

. e ~los metaes preciosos 
em pó, pinha. ba.rl'3. 
ou obra.s; !le 1 1/ 2 °/o 
do ouro em barra fun-
dido na Casa. da Moeda 
e de 1 •;. de diaman-
tes : e sobre a impor• 
tação do Dish'icto Fe-
de:ral de productos 
não snje1tos á. expor• 
ta.ção dos Ests.dos- - .. 

!tlteriur 

9. Renda dn. fa.zenàa de 
Santa Cruz e outros 

. {OO;OOÜ$000 
:2.00: ooosooo 

. 150:000$000 

2 
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de __ propriedade da 
Umao ..•....• ....... 

10. Dita da. E. de Ferro 
Central do Brazil .••• 

11. Dita das estradas de 
fer~_? custeadas pela • 
Un1a.o . • ..•...•...• . 

12. Dita do Correio Geral. 
13. Dita dos telegrapbC\S 

electricos, na. confor· 
midade no art . 20 da 
presente lei inclusive 
a taxade frs. 0,10, 
ouro por palavra de 

· telegramma. em per~ 
CW'SO nos cabos da. 
Brazili1m Stlbmarine 
Company, limiteà •• , , 

-14. Dita da casa. da Moeda 
. 15. i:ma da. Impren~a. Na.· 

· :ciooal e Diario Offi· 
cial •• . •....... •.•.• . 

16. Dita da Fabrica de 
Polvora. •. 

17. Dita da Fabrica. de 
Ferro ·de s. João de 
Ipanéma ............ . 

i8. Dita dos Arsenaes .. . 
19. Dita. da. casa de Cor-

recção ... . ... . .. ... . . . 
20. Dita do Gymnasio Na· 

ciona.l.. . .. ......... . 
21. Dita do Instituto dos 

. Surdos-Mudos . ..... . 
22·. Dita do Instituto Na· 

ciona.l de Musica. ..... 
23. Dita· de matricula nos 

estabelecimento~ offi
ciaes de ensino ...•.. 

24. Dita da Assistencia de 
· Alienados .......... . 

25. Dita arrecadada nos 
consulados ......... : . 

26. Dita dos proprios n~ 
cionaes ... . ......... . 

27. Imposto de sello de 
accordo com a legisla
ção em vigor; mais o 
a.ugmento prova. vel da 
renda da . v'lnda do 

· sello da.s let tras que 
negociarem os bancos 
orçado em 400:000$_ e 
mais o sello de 100 
·reis sobre reciros pa.s
. sados pelos bancos na.s 
. cadernetas e contas 
correntes e de 20 réis 
impressos sobre os 
conti".Lctos de correto
res:- cheques-inde-

ANNAES ~A CAMARA. 

120:000$000 

35.000 :000$000 

3. 000:000$000 
3.500:000$000 

3. 600: 000$000 
65:000$000 

650:000$000 

pendente do sello pro· 
porcioual orçado em 
JOO:OOOS tudo de con
formidaà.e com as dis· 
posições da presente lei 

28. Imposto de 1/10 "/o. 
pagos pelo comprador 
e vendedor nas opera· 
ções · de cambiaes ou 
de moeda. meta.Uica a 
prazo sobre o valor 
em moeda. corrente 
do contracto ........ . 

29. ImpostQdetra.nsporte. 
30. Dito de 21/2 •; .. sobre 

dividendo dos titulos 
da companhias ou SO· 
ciedades a nonymas 
com séde no Districto 
Federal. de accordo 
com a legislação em 
vigo:r> e o art. · 7" da 
pres~l1te lei. ........ 

1:000$000 31. Dita. de 2 •{. sobre o 

llO:OOOSOOO 
20:000$000 

30:000$000 

25:000$000 

10:000$000 

3:000$000 

capital .das loterias 
federaes e 3 •;. sobre 
o das estaduaes, cuja 
nnda de bilhetes se 
efrectua.r na Capital 
Federal, na. fôrma das 
leis em vi~or .... . .. . 

32. Dito de 2 •;. sohre 
vencimentos e subsi
dio. inclurive o do · 
Presidente e Vice
Presidente da Repu
blica. e membros do 
Congresso Nacional.. 

l50:000$000 33. Ditodepenasdeagua.. 
34. Dito de transmiss ão 

de a.polices e embar-200 :000$000 

450: 000$000 

200:000$000 

cações ........... . .. . 
35. Contribuiçã.odas com· 

panhias ou emprezas 
de estradas de ferro, 
subvencionadas ou 
não e de outl'as com
panhia.s pa.ra despe
zas. de yespectiva íis-
cabsaça.o ..... . ..... . 

36. Fóros de terrenos e. 
marinhas .. . . ........ · 

37. .Juros da.s acções das · 
estradas ue ferro . da. 
Ba.hia e Per nambuco . 

38. La.udemios ..•....... 
39. Premios de depositos 

J>UbliCO:$ ... • ...... .. . 
40. Cobranca. da divida. 

a.ctiva .... ~- .... ."... · 

8,000:000$000 

í00:000$000 
750:000$1)00 

500: cióa$000 

1 . 000:000$000 

1.300:00C$000 
1.200:000$000 

100:000$000 

600:000$000 

15:000$000 

120:000$000 
60:~0$000 

~0: 000$000 

500.:000$000 
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Consumo-

4L Taxa. de 100 réis por 
500 grammas ou 
fracção desta. uni
dade de fumo em 
bruto de prooedencia 
estrangeira .••••..•• 
Dita. de 100 réis por 
25 g:rammas ou frac
ção desta unidade de 
fumo picado, migado 
ou desfiado. inclusive 
o ma.nufacturadC> em 
cigarros oe produc
ção na.eio~a.l ••••.•. 
Dita de 40 réis por 251\ 
grammas ou fra.cção 
desta. unidade de fu- 1 

• mo ·picado, migado ' 
ou desfu!.<!.o de pro
ducr;ão estrangeira.. 
Dita de 100 réis po 
charuto de · fabrico 
estra.ngeiro _. •..•..• 
Dita de 100 reis por-
125 grammtts ou frac
t;io desta unidade de 
rape de" fabrico na.:../· 
cional ••.. · .•••. _ ... 
Dita de. 60 reis porj 
125 gramma.s ou frac·' 
ção désta unidade de 
1·apé de Iabrico es-
tt·angeiro ......... . 
Dita de 30 réis por 
maço de 20 cigarros 
e por qualquer fra.c-

... t;ão excedente de 20, 
lle producção estrim· 
geira ..• · .. : _ ••.••.• 
O.S cigarros de mor
talha. ou capa. de 
fumo de procedeneia 
estrangeira pagarão 
o dobro desta taxa. 

1.200:000$000 

49. Receita e v e n tu a I, 
c o m p r e hendinas as 
multas por contraven
cões de lei e regula-
mento .•. _'" .. __ .. _ .. _.. 3.000:000$000 

Depositas 

50. St~!do ou excessso entre 
os recebimentos e a.s 
restituições ......... ,.. 5.000:000$000 

Somma. total..... 325- 924:000$00() 

DiS'posiçiíes geraes 

Art. 2. D E' o Go-ç-erno autorisado: 
1. ~ A emittir bilhete;; do Thesou::o, .até á 

somma de 25.000:000$, como antecipação de 
receita no exercício desta. lei, que serão res• 
gatados até o fim do mesmo exercido. 

2. 0 A receber e restttuir, na conrormidada 
do disposto-no art. 41 da. lei n. 638 de 17 tle 
setembro de 1851, os dinheiros provel)-ientes: 

do cofre dos m·phãos ; 
dos bens de defuntos e ausentes e do 

~YellÍO; 
rlos -premios dfl Iot~ri.·1s ; 
dos depositas de caixas economi~ms e montes 

de seccorro ; 
dos depositas de outras origens -
Ossaldosqueresulta.remdo encontro das en

trarias com as sahidas poderão ser applicarlos 
ás despeza.s publicas e os excessos das resti
tuições serão levados f•O balanço do exercicio. 

Ext1·aordínariC1 

3. o A revêr as tarifas aduaneiras de modo 
a põl-as de accordo com M determinações 
da presente lei, isto é, calculados ·os direitos 
a.o cambio de 14 e nã.o ao ca.mbio de 24-
suppriniidos os a<1dicionaes de 50 e 60 o;. 
e Nmsolidadas em uma só ta.:x:a. todas as de
mais taxas em vigor. com excepção para. os 
phosphoros que pagarão: os fie pau 3$200 
por kílo e o.s de outra. qualidade 4$500 por 
l;;.ilo, e para. os sapoua.ceos -- sapolios e simi· 
lares a razão de I$5u0 por kilo e esmalte â. 
razão ~$500 por kilo e o cyanureto de potassio 

42 Montepio ua Marinha •.•• 
43 Dito Militar. _ ... , ; ...... 
44 Dito dos empregados Pu-

. blicos.' •. · ••.•. _._. _ ..•.•• 
45 lndemnisações •..••...•. 
46 Venda d<.~ 'generos e pro· 

prios n.acionaes.'. _ ...•• 
47 J u_ros de ca.pitaes nacio-

n~es ........ ; ..... , ••. 
48 Remanescentes dos pre

mias de bilhetes de lo-
terias •. , ... , .•.....•.. 

9fl:000$000 
200: 000$000 

800;000$000 
1. 000: 000$000 

puro' que pa.garã. o mesmo que paga. o cyanu
tero bruto ou amarello. 
. .Outrosim a revêl' os impm•tos de expediente 
de gen:eros livres de . direitoo de importação, 
de docas e pha.róes, de modo a consolidar as 
mesmas taxas, idcuindo os adclicionaes nas 
taxas originaes. 

4.0 A arrendar o serviço de ca.patazia.s das 
a.lfandegaa e armazena. 

Art. 3.0 Pa.ra fazer face ao deficitjá. exis
tente e comprovado é o governo :mtorisado a. 
fazer a:p]_)lic:uf.io do saldo qufl -vet'ificar-se M 

15:0()0$000 .fim do exercicio da. receita sobre·a .. · despeza e 

I 00:000$000 

3.000:000$000 
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caso essa tenha sido ~oberta.já po.r algurp.a. parte do dividen~o w.r~j)ondente a.o capital 
operação de credito etrectuad~ (lm. virt?dEl de eXistente entre nós. 
autorisação legislativa ~te~>ior ~ve~ o go- Art. 7. • A multa de ex~<!iepte em . todqs 
verno retirar em pa,pel,moeda. da. ~irculação os casos previst~s na. le.gisl.~çã.~.el{i vigor do 
quantia. equiva:lent~ ao. s.al~P. verUl~Q.o.. regimen adua.nerro sera. <j.e I:Q a 20 po.r. cento 

Art. 4. • Os impostos a.d)laneiros serão a juizo dos inspector~ do~. ~lfa.ndegas1 .con
calcula.dos em moeda. corrente de 11ccordo forme as circumsta.netas dos factos (art; 492 
com as disposições em vigor e modificações § 3• da Consolidação das Leis" dás Ãlfa.~dega.s 
introduzidas pela presente lei e pagos 70 o/o de 1885 e decreto n. 680, de ~·de agOstO de 
em moeda corrent,e e 30 "/. cqn vertido. em 1~f". o A multa. de direitos ~m: 'do.bro. S:Ó. s~rá 
especie ou ca,mbia~ de I•.~rdem. As ;rl'acções applicad. a. qua.~do a. . d~ffere~ça. tiO$ dtretws 
menor.es-rle-..um schilling serão pagas em adua.nmrosconsJgna.dos.I!a~a.nta em C9nfrpnto 
moeda correnie. . . .. · com a mercadoria submettida a. despacbo,ex-
··Al't.--5.. ~- Sã.l}~declara.do!i nullos . para todos 'ceder do valor de 20~· ... q·.u ... e. :r.·. e. 8sa. .. "rl .. i1li. .er.·.ença os e1l'eitos os eontractos de cambia.es ou moe- v'i', 

da metallica á. vista ou a prazo que não te- seja determinada. por· ·· quantr~la/1~. <!U. . ex~sso 
. nham 0 sello legal. de mer~adoría, verificada .• ~u~.rse~a ~O'!', d11l'e-

. . · · · .· . rença. de qualidade rélah!3-0U abS()lu.ta, en-
§ 1. • E' a.bsolutament~ veda~a aos ~ancos contrada em uma . p3.1'tida de volumes sub-

. ou filia.es ou casas bancar1a.s a ltquidaça.o por metticl.a a conferenciã 'ou isóJ.áda;mente. · · 
di.ffere~çade transa~ões.sob.re moeda. metalica · § 2. • Destes actos tião· · h&vef<\· · re~urso, 
e.cambJ.aes. O !!Ymhco da camara dos corre· cumprindo somente nos cal!os ·'de · dtfferença 
tet'es terà. attribuíção de impor a. mul~ de. de qualidade de mercadoria/o~ da ~u:~. ~a.sí.-

·. 10 a20:000$, e no ~obro no caso~ de. re~nci- .dcação ·Obedecer-se o ·pr~eeito :do.~~~~ 1.5 do 
-dencià aos· estabelecl.IDentos que mfrmgu~m. decreto de .25 de abril' de -1890·: . · · '· · · · 
.a. presente disposição_.com recUJJSO SUSpeDS!VO . '·§ iJ:o .A 'isenÇão da. 't:aXCI. .~ee;pe~~ete'adua
pa.ra o Poder Executivo .. · · . . . . . · ne1ro :fica restricta aos o:b)ecosou "mercado
.. § 2. 0 ~ica.m ,s:ujeit~s ao pa.ga.m'ento do $ellO rias consignadas nos§§ t•;·z•;S•;'{";·?!Y,)>, !l 

.. de I/ 10"/. as ~peraçoes de ca.mbiaes ou de ·a. 16. 19, 22. 23, 26, · 33 e 35· 'd~ C<?llSolul!lçao 
· moeda metalhea. a prazo, pelo .~mpra.à()r e das Leis das Alfa.nde!ta.S. '· · · · · · · ' · ·, .'' · 

-y:e!!.dec!pr, ~bi;"e ,ovalor em mo$. ,correl!-te § 4.• Ficam appro~a~as .. ~·isençõ~:fde di
do contr3:cto. . . . ., . . reito de expediente coric~dldas. at~ -:31 _de 

§ 3.• ~~cam sUJe,tto:s ao .P.agamenjp .do sello julho do corrente a.nnól.IEÜ~ Poder:E.!,iec\)tlvo 
d!l ~00 re1s ou reCibos que \)s llancos passem em virt ude de oontractos celebrados com os 
D,~ca4ern~~as dec~n~ .é!>ri'entes, .. · · 

11 
e,;ta.dos, e que dependiam de ' ap:provaÇã.o do 

·. · ~.·4. •J?dos os con~a.~tos de correc.torfll!l u-' Poder Legislativo. · · · · · · •· . 
~m SIJ.l~to~ a~ . selloimpr~.!llloou d,~ ca~~m'bO Art. 8." Em ea.so algiJ.)ll á t~J;a. ex~d1ente 
~~ ·~reis ~l!deJ,lel!\\ente dosello ;proporcl()na.l de capatazias será disJ:iil~~-Sad~. . · · " . · 
so.b:.-e a quantra do va.Ior d,o co.~tracto. Ar,. 9. • Ficam revoo-a.dos os§§ 2• e 30 do 

· .§· '5 .•'Considera~ .se para os elf~itos "·das art. 594da. consolidac'ã.o 'das'Leisdas Alfan· 
a~t.'i.lá..es dispp~ições, riper~ões a _din!J.eiro~; degas e MezasdeRendaústendendo : s~ . a dis
ca.m~taes e m,oe~a met~Utca., as ~~q~ld.a.vet.s. posição do§ 1• do mesmo jLrtig9.co!I!- a.s, ai
dentro d_e.tres dtas ~te~. a çqntard~. data.d~. terações constantes do' n·. 4' ·do art'. ::r• da . 
trll;DSà1~, .A~. qu~~~c~d~~PJ. .~e~se tem?J, le1 n·265, de.24 de dezembr(). de 18?4.:& ~ 
~t~).O di,a.s, que sera o ma.tor P":Z.9, sera.? as Alfaddegas e mesas ro rendas da R:eP.~bllca 
cp~stderadas a. pr~zo. , · . . · .: ;los Estados Unidos do Brazil. ' · · 

· ' · §, 6:• Para. .facilj~r a. : ftscalisa:_çãO :~o . sello. § 1. • Sómente s~rão sUjeitos. a.· di~sição 
~as 1ettr~ à; e <:all!biO_.saqlles ?U l~trnll).en,tos final do art. 6Q5 da. Consolidação da.s Lets das 
que.,t!S-d'\!Zam remessa, de çlmhç1r~ par~ (I Alfa.nde.,"':l.s as· ·mercadorias importadas .a 
e~~r~?r. ·e ~[lt:ract?S . de. o~raçoe~ ,s()'l;l~~ granel nelle mencionadas qua.ndo por um
moeda metalh~a e l}pera~es d~. bols~~ .ftca o dad,e pes!J,rem meD,O$ c,\e dous kilo~ra!Dmas ~ 
~'f~~~? ~u~1sa_.do a_ crea.r_~I:Il · typo .de, ~!lo ... §_2.~ ··As . ope~ !lo .. g_u~ •W.; • [l'Sf~ ,o. 
p~ 11~~ ~m. ,det~J;"rmda4o e qn~ .POI!,e~ .s~~ art. 382 da. consol.i,da.çã.o .ftça.:m .. suJ~ita~ to(!~ 
es,~lllpad() ;nas let~as, . ,saqu~~~h,eq1Je~ ~ . :: . . . . as .mtj~dprias d.esca.rr~gi!4~$ . p,a,s .wntes o 
. Art. : 6.~ Ficá. e:xtensi:vo. ás companhias es, cáes· das :Alfandegaª, ilepqs.i~os e.11trepgstos .~ 

· trangeiras e Bancos,cnja.s filia.es. ·~em· séi.le nó armazens alfandegados . ... ten.ham ou Q~. per, 
Districto , ,E~era.L .o . imposto,. de 2.1/2% mancncla. no l<?C&l .~ .<l:~rga. • . ,, .: , . c ·. 

· áobre ·dividendos. PJ.ra .. essa cobrança. Por tal serv1ço ~ga[".to . as . mesmas me:re.a:-: 
tomará o gov.erno a seguinte base ; o capital doria,a U!Juda.u denoll).~nl!-d!!-:4~ . pa.la.n9a na 
M)~a.nco.ou da. empreza e'!tre nós; e. ver~(i· , ra.zão de 60 réis' p'?r :vol~rne, a,qus.t~~ cal~ 
cada a distribuição.do dívtdendo no. estran-. culada e paga. conJunct:!-mente ,com. a. de ca· 
gei~o cob~~se-bà o imposto de ~. i'e sob~ a, pa.ta.zias, . . . . ,. , 
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§ 3. 0 Os volumes de ·grandes dim.ensões . Continua prohibidli. a eiJtrá.da e a. venda de 
e pews, de que trata o n.3 do§2°, do art. 382 bilhetes de loterias estrangeiras no terrítorio 
da Consolidação das Leis das AHandega es da Repubiica.. . 
mesas de renda ficam suJeitos .qualquer que Art. 14. Para o lançamento de imposto 
seja o seu valor ao duplo da.s t n.xas do de penas de agua a. Municipalldade do Distri
art. 603.. . . . . cto Federal e obrigada a fornecer á reparti-

Serão considerados volumes de grandes di- ção fiscal competente uma cópia do lança
mensõr.s e' pesos os que excederem de mais de menta do imposto predial, pelo qual aquelle 
2 1/2 metros cu bico~ óu pesarem mais de tuna da v e ser Jeito. · 
tonela.da. · ·Paragrapho unico. E' autorisado o governo 
. Art; 10. Serão consideradas Alfanüegas de a limitar o consumo de a.,"'lla da Capital Fe

ta classe as Atfandegns do Rió1 Santos, Ha.b.ta, deral :por meio de hydrometro para os usos· 
Pernambuco e Pará. . . . . . que não forem domesticas ou da hygiene das 

. De 2~ classe as de Porto-Alogre, Rio Grande, habitações. · 
Manãos.,e Ceará. . · . · • · . Art'. 15; Nas Capitaes dos Estados ser-Jo 

De 3• classe as demais Alfan.ctegas da Repu- encarregados da cobru.n~ dos impostos fede- . 
bliCa. deis Estados·1Jnidos do Brazil. raes taes como os do sello, fumo, etc., as de-

Art. li. E' o goV'erno autorisar1o a orga- lega.cias.e nas cidades onde não houvel'em 
nil!a.r um ·novo .Regulamento ·das Alfandegas. delegacias e existirem mesas de -.rendas a. 

Art. 12;·. o .Governo da União -continuara a essas incumbirá a; cobrauÇllo, · · 
arrecndar<ls impostos: de·transmissão de pro- § L o Nos Municípios e cidndes do-interior 
priedades e de iodustrías e profissões do Dis- serão encarregados ou os agentes do Correio. 
tricto Federal para com eUe ·fazer- f!\ce ãs ou cobradores nos moldes dos cobradores crea
despezas com os .. 5er'liiço5:-t4 Municipali)ade dos pelo Regulamento de 2. de agosto deJSi6, 
actualmeote a cargo. da União e ~oro a me~ fican~o .o :Gqverno .autoris;:t.do a !lxar·lhes 
tade: das despezns 'que. pordei competem .à vencunentos. . . . .... 
mesma Municipalidade. _. · - . . · ArL J6 •. don.tinuarãC> em vigor todri.sas.di~ 

Findo o exercicio o ,Thesouro liquidara as posições das leis de orçamento autecedelites. -
contas dest~s serviços e entregara 0 S;Lld.o se que não versarem particularment('l sobrea fi
houver á. MlúJic~paUrla,de ~o Di~ti'icto Federal xacão da receita e despez.-., sobre autorisação . 
ou i'eceberá della a diíl'erença· éntre a arreca-. para ,marcar ou augmeutar veucime:.itos, re· 
dação e o totlll das rlespetas feitas:_· formar repartiçi:'ies ou legíslnÇão llscal·e que 

Art. 13. O imposto ne 2..•/a sobre o çapital nã.o tenham. sirlo expreSsamente revogadas; . 
da.~ loterias fede1-aes e de 3•/. sobre o capital Art. 11. O governe) é autorisado a arreu~ , 
àas ~oterias estad:uaes, ·séra· ·pago pelos re- dar ou V'ender as Fazenda.s de criação, em 
spectivós ·coneessioi:uiricis aiites · de serem os globo ou em lotéS, que tem em todo o tarri~ . 
respectivos billietes expostos á venda.. .. torio da Reimhlica., nos di!Ierentes Estados; 

O~ .Planos · das loteriits estadua.es deverão mediante concun-encia publica. · 
ser depositados rio.Tbesop,:oo com.os .actos. Art. 18. O governo modificará. o systemü. 
otll.ciaes .emanados dos .Poderes Publicas es- de taxação dos telegra.mmas interiores slib~ 
taduàes dos quaes resulta a.sun. appro,vaÇãí); stituindo as bases de 400 kilometros .como .. 
e julgados conformes pelo inesmo ThéSqurci .. unidade de dista.neia. de 70 réis por palavra 

Nos bilhetes .. serã feita a declara~ãO dés~r pa.ra unidade de taxa pela con~ideração das 
a loteria Jederà.l ou_ estadual: e neste caso. a. zóbas de cada. Estado,que o.:telegramma atra
que Esta dó eúa pertence- . . . . : .. v essa r, reduzida a. taxa. a 60 reis para o per~ 

A :fisca.lisação das loterias sera' feitá'por curso em cada Estado da. União, sendo esta .• 
empreg~dos dQ :rhesc;>~ro que perceberão uma élemeiltar a mesma entre .dotl.s pon.tos quaes.· 
g~at~fi~ão' de p:.QOO$ põr á.D,.no, sendo 3:600$ quer de um mesmo Estado, estabelecida, 
Para.QtlscaJ e ?:JOO$. par~ o ajudailt~. stip'; porém; uma taxa. ou quot& fixa. de 400 réis 
prilli.ldá·.a a.ctua~ ~ratfgcação; · ·. · . · ·. ·. . · por teJegramma ttualqner que seja. o numero 

Os conce'Ssiona.-riils dalltôterias federaes . e de para vra ou o seu destino, independente da 
os .dii.ii·_lpterilis estii.Q.uaeií,' ~ú.iil. teúda de bi"-. taxação das palavras .. contidas; . . . 
lh~~~s- $~ _ :li.Zm>;; 'n:~ q~:p~~l':t':S,d.eÍ'\J.l e~tr.a.rMi · Ark 19.; _Ficam- revogada.s as. disposições r 
:P~~~"o}'h!*le~:coii:l: .~ ·q~~P,~~de _ .10:.90~!: em:·contra.rto.'. - · 
para a.s ... ct7sP.~.s. · ~~ _ 'fl.!i?a.~'~aç~; por, ·. q11ota:s . , E' ·aníiunêiadll. · à :votàção :das émenclas. ·.. . 
que_Sel'ao estãbelecldás-·pelogoverno;· •. · . ·:. · ·. _: - :· ... · _, ·:.. .. :. ·· .- ..... , .. , 

_E':,livte!.iheMa::aêJiUhetéS'da:s.lóteriàs:és-"' . }!:~. p~sta: .ll..·:v:oto.t e JieJei~,a~a..a. elllenda. do:: 
tad,u~' _liii. ,Capttií.l ~édéra,r d~sdJ,' 'qil~ !óre!ll Sr. Net ya, •. ,rela.t~ v a. a c~agem da m®da. no_. 
snt1sfe1tas as ·rarma.1Jdaaes ac1ma e:vgFlas e estrangetro. . • . . . . . . .. . .· 
a.s determinadas. por leis e regulamentos que · E' annúnciada a votação aa émeJida iloSr. 
~~-1or~.J!l);n~J:tif~~.é;át~ ·_R,o~W.fi~, â .~~ ~_es,~do .•. }:~I~ti~~. ~,ó.'~i,~P~!ltE ~e, ~pi~ . 
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14-'' ·. · · ANNAES DA. C.UU.~A. . . 

O Sr.Menezes Prado (peZaordem) 
requer a retira.da. da emenda.. . . 

Consulta.da, a. Ca.ma.ra concede a retirada 
:pedida, · 

·E, annunciada a. vota.çã.o da seguinte emen
da do Sr. Medeiros e Albuquerque : 

a emenda, nos termos em que foi formul:ldn 
pelo · seu autor: · · 

A emenda é a seguinte (lê) : 

Accrescente-se onde couber : .. . 
5 •;. sobre os premias de todos os segurus 

novos que forem realisados, a. contar de 1 ·de 
janeiro de 1896, pelas companhias de seguros 

Accresceute-se onde couber : de vida estrangeiros. - Medeiros e Albu-
5 o;. sobre os premias de todos os seguros querq-ue. · 

novos que t'orem realisados, a contar de 1 de P osta a · votos. é a.pprova.da · a . referida 
janeiro de 1896, pelas companhias de seguros emenda. do Sr. Medeiros e Albuquerque. 
de vida.,....;..tldedeiros e Albuquerque, 

São successivamente postas a. votOs· e re-
0 Sr .. Medeiros e A.Jbuquer- jeita.das as emerida.S dos Srs. Tbcll:~az Delli'no 

que (pela orde1n)'-Sr. pré!!!idente, o pa.recer e outros, Gusta.vo V~ras e outros. Thom!I-Z 
que V. Ex. acaba. de ler póde talvez estar Delfi~o e outros e Jose Carlos e outros sobre 
certo ; mas a. emenda, tal qual esta. escri_pta loter1as •. 
no impresso distribuido, está. errada, porque .São successivamente postas a votos e rejei: 
a emenda diz : «companhias de seguros de ta.das as emendas do Sr. Thomaz Del.fino: 
vtda. estrangeiras» e essas palavras foram suppressiva. di. rubrica. 33 (impos-to de penna. 
supprimidas, de agua.}. suppressiva dos a.rts. 12 e 14 das 

disposições gera.es do projecto n. 114, de 
· ó : Sr. João Lope,. (pela ordem.)- 1895; a do Sr. Sebastiã.o de Laeerda e outro~ 
Sr~ presidente, duas pa.lavras simplesmente relativa á arrecadação da.s rendas ou impos
desejo dizer que valem antes como uma. ex- tos federa.es, e ·a. ·da Sr .Lins de Vasconcellos 
plicação pessoal dó que qualquer outra. cousa relativa. a isenção de direitos para a con-
na. votação. . strucç§.o do villa.s operarias. 

Por occa.sião de votarmos o· parecer rl& E' annuncia.la. a votação da emenda. do Sr. 
conimissão. eu e o meu companheiro de con- Franci:i:co Veiga, supprimindo 0 · n. 8 do 
misRã.CI, o Sr. Augusto Montenegro, tivemos o art. 1• do projecto n. 174, de 1895. 
ensejo de declarar ao nobre relator que não 

. podíamos a.cceita.r as suas emendas porque no 
parecer do anno pa.s~do baviamos cansa.· 
gl'B.do um imposto fundado em · motivos dia
ni!ltra.lmente oppostos aos de ·S. Ex·. E como 
na discussão do parecer no seio da commissão 
não t ive oppoztunidad.e de manifestar ,al; 
minha.S. divergencia.s, ·; sot: obrigado a mani· 
!estal-as neste momento, a.ntes de proceder-se 
á votaçãti. · 

O t!lr. Franei11eo Veiga (pela 
ordem) diz que o a.ssumpto da emenda n. 10 
estâ. comprehendido na. emenda seguinte, e 
a.ttendendo â magnitude do assumpto, de
veria requerer vota.çio nominal; ma.s ·como 
o i\lustre relator da. commissão declt.l-ou em 
seu ultimo disclll'l!o que etrectiva.mente a 
diliposic;ão rlo artigo que a emenda. se referia. 
era inconstitucional. e que, portanto, abria. 
mão della, é de parecer que se póde evitar o 

O · Sl". Aleindo Guanabara trabalho á Ca.m.ara de votar, visto que o il
{P._ela orclem)-Desejo que V. Ex. me explique luetre relator declarou que a di6posiçã.o era 
Sr. presidente, si a simples declaração do inconstitucional. 
a.U:tOr da. . emenda, no momento da. votação, 
dete_rmina. a sua. notificação. o Sl". Serzedello Oorr~a (pela 

o SR.. PB.ESIDENTE-Perdão; a Mesa acaba o,-dem) deve declarar á. camara. que real~. 
-~. e_·pe ___ d_i_ r o o_riginal. p~ra ve_ riflc_a.r 0 engano. mente; · por maiores que fossem os .esforcas 

. queempregasse.pa.rajustüiear a. constitucio~ 
d I O · ê 1~ , nalidade do imposto sobre o ouro, expo~o 

Q Sr. Serze e lo orr a. \Ye.a. pelo .Estado de Minas, não ~ncontrotl'na.'eon
ordem)-Sr. presidente, como relator do p&· stitui,.;;n dis_posi!llio. a.lguma qu_e legitimasse . 
recer do Orc:.a.mento da. Receita, devo declarar v- · 
_a v. _Elc .- que realmente ha erro .no.iJnpresso ~emelhante imposto . . Por .isso __ ·a.cba; que se · 
no .pontQ __ em nue.· tra.ta da_ em ___ enda. Estou póde preferir na votação a. emendà. do. ~Sr. 

" Detsi.e outros, que se refere exc\usiVir.mente _ pl~na.me~te .c~rtode que_ a.· emend~ refere-~ ao 0)11'0, deirindo <lidado a questão da.pol~ 
ás compa.ílh18.s de seguros estra.nge1ras. vara e a. ~a. exportação li? DiSti'ic!O ~ede~l. 

o sa .. P:um>ENTE.,-A ca.mara a.ca.bâ. de 
oú.vir a. dectaração do .reíator do .parecer. ·o · sr. ~~anelscó :c ve:igà: (pe~ . 
Por oonáeg~te, eu vou submetter a ' vo~s. ~rdem)' díz que a sua idéa nãO era ·prejudicar . 
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--·· 
a. questão do ouro e r1ia.mantes do Estado de· . São successivamente postas a. votos e rejei
Minas; o fundamento pril)cipal era por ~era. tadas as emendas sob ns. 15, do ST. José 
emenda:inconstitucional; e esta inconstitn- Carlos; 16, ·do. Sr . . Silva. Mariz; 17, do Sr. 
cionalidade abr ange tanto os productos de Menezes Prado; 18, 19, 20 e 23, do Sr. Alcindo 
Minas como os do m~tricto Federal. Portanto Guanabara.; seodo cbnsi•lel"S.da.s prejudicadas 
prevalece-se do funrl3.m.ento p.a.ra a preferen- as emenilas do mesmo senhor, Jis. 21 e 22·. ·. 
cia na vota.çãt> d<~ emenda que manda sup- E' . annuociada. a votação da seguinte emen-
primir o n. 8. : · da do Sr. R.!beiro de Almeida e outros. 

- o Sl"• serzedello Ool"réa (pela Onde convier-Crea.do além do imposto de 
o1·derJ:1) . diz. que, como r elat!•r, · tem necessi- expediente o de 15$ por cabeça de ret impor
dáde . de dar escla.recimeotos á Ca.mara.. !.Ida ·do estrangeiro para consumo, e:X:ce
A emimda ·.ao àrt- I • n. 8, encerra um erro ptnanrlo, porém, a. importada. pa.ra. a repro•: 
de _impressão; diz e! la, (tê ) : . ·· ducçã.o. aperfeiçoamento de raca. · 

· <Dire'itos d~ 2 1/2 ·~lo de polvora fabricada 0 St•. Oscar Godoy (pelá ordem) 
por éoptado governo; e de 1· •;. sobre a im- ~a~~ d 
portação do Distl•it!to Federal dos productos requer vo.......,..o nominal para a. emen a que 
não. sujeitos · á exportação dos Estados.» acaba. de ser lida.. , 

Consultaila, a. Camara não approva. a vota• 
A9 c6ntrario disro deva lêr-se.: r;ão nominaL . · . · . . ·. . 
« Sobre ·a exporta.ção do Districto Federa.l Em seguida. é posta a votos e rejeitada. a 

não sujeita à lmportação dos Estados» emenda. do Sr. Ribeiro de Almeilh e outros. 
· o que a Cotistitnic%.o ve~.a é a cobrança di! E' anuunciada a. votaÇão . dl · segainie 

iiilpos.tb wbrt~ exporta\'ãO ·dos .Estad•>S, feita.. emenda do Sr. Eduardo Ramos: ··· · · . pela Ut~iã.o: . · · ·. · · · · · 
· o ouro paga. . o imposto . de exportação em Onde couvier-5 "lo sobre o· va.lôr officiâl 

Mina.S, ora, cobrar a Uniã.o na sahirla do do producto da. exploração de minera.es de 
mesmo ouro llm novo imposto, e inconstitu- qualquer natul~. quando feita em proprios 
cio na.!; e o: mt~Smo· nii.o acontdce pará os pro- nacionaes e outros quaesquer terrenos do do· . 
dueto~ que, não estando sujeito:J ás imposi.- minio oujurisdicção da União. · . . 
~~~~~os Est:J.dos, sabem polo Distl'icto Fe- Este imposto $erá. cobrado, tendo· por base 

a arrematação em hasta publica., a. que serão 
Posta. a votos, e r ejeitada a ~menda do pelo governo levadas taes e:plc.rações. 

Sr. Francisco Veiga. 
E' posta. a votos e approva.da a seguinte O Sr. Prel!lidcinte-A esta emenda. 

emenua do Sr . Luiz Detsi e outro>: a· Commissão de Orca.ment.o oiTereceli uma 
prelimina.r para. que constit.uisseella. projecto · 

Ao art: 1• n. 8-redija-se assim: em !tepa.ra.do; por julga.r o assumpto àa. maior . 
Direitos de 2 1/2 •;. de pol vara fabricada. relevancia., estudo e meditacão. E' esta pre

por conta do governo; e de I •; . sobre a liminar que deve ser votada em primeiro 
importaçio do Districto Federal de productos l·:>gar. 
não sujeitos á. exportação dos Estados. Em. seguida é posta. a. votos . e approvada à 

E' post:J. a. votos e rejeitada. a preliminar preliminar pa.ra que cvn~titua projecto em 
proposta. pela commissão de Orçamento,para separado a referida emenda do Sr. Eduardo 
que constitua projecto sepa.rado :1. ·seguinte Ramos . · 
emenda .do Sr. Silva. .Mariz: . E' annundada.a. votaç..'to..da seguinte.emen· 
. ~- additi!~ - Ficam isentos do imposto da do Sr. José Carlos: ··f · · . 

do con!umo, expedien~ e armazenagem a.s ·Artigo~ Accrescente-se::.ne 1-·de' janeiro 
·machinas e ~ppar~õs que forem importados de 1896 .em dea.nte, .a.. cerveja . fabricada no . 
Jll\1'8. illumina,ção e encanamento . de a.gua. da. paiZ pagará um imposto· de. consumo na. ra.zãç~ · 
Capital do. E:a~o da Parahy~ba . · • . :· · de 60 réis por .litro :ou 40 réis. por garrafa.,-· 

E' em seguida approv:i.da a. SSo"'tlinte emen- cobrado por melo de estampilhas. ao.sahir o · 
d d ··s · · producto das· fabricas naciona.es: : . · -. · · 
a· 0 r . Silva· Mariz: ·.· ·. · · Artigo. A. taxa sobre.a. cerveja estrangeira. . 
Artigo a.dditi vo. F'ican:i. lséritos· do i mpcisto cobrada nàs Alfandegas será elevada a ·1$200 .· 

de coltsumo, . expediente e armaz~nagem as por. litro ou 800 réis por garrafa. · · · · 
machina.s e a:lpa.relhc•s que furem 1m portados . . 
PM'Il illum.inação e et;ca.namento de agua. da . ~cedendÇ)-s~ ã. vo~ção; vel'ifica.-seque não' 
~pij;a,l.do:.ESta\lo ·da.·.~hy'ôa.. : · · · ·· · ~.n.u~.~r<?.~ · ·· . · · · 

. . . . ... ~ . .. --· ""--· . _ .... . _ . :-/ -' ·---·- . 
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O 8r; Presidetrte-Vou · tnaudi.r ferença de 3:250$. diJrerenc& essa. que cies
J:Iroceder á. chàma.da.. · á.pparecerá completamente, si a.ttenderm<is 
· · :Procedend~se á. . cb,a.mada.:; . veJ;:ifica·se te- qu~ a conservação d& linha. 110 . trecho que a. · 
rem-se ausentado os Srs. Sá !''ei:xoto, Anisio commissã.o proj)õe terá de custar muito mais de Abreu_; Nog·ueira. Párari.aguá, Augusto Se- do que essa. ditfereoça.. . . . · 
vero. 'I'olentilio de CarVl!.lho, Martins Junior. E demais, a commissão deve ter Qm v.ista 
Medeiros e Albuquerque, Ca.rlos Jorge. Ara.i:ijQ <i:ue a liii~a aproveite ao maior numero pose 
Góes, ClementinodoMoilte;Geminia.noBra.zil, S1vel de ctdades; e partindo da Capital, to
Zama.. José .Igna.cío, Rodrigue5 Limllo, Tor- ca.r_á apenas em dous pontos, a saber, em Cur
((üa.tci Moreira, Ma.rcolino Moura., França' r:J.ltnho e Jagua.n,sendo que a priméii'a dista. 
Caiva.lho; Erico Coelho, Nilo Peçanha, .A.dol- apenas algumas horas da Çapi.tal; ao · passo 
phô Gordo, B11eno de Andrada., Alves. de cas- que_, si a l4ll)a. partir de Morrin,hos, a,provei
tro e Aui'elia_no. Barbosa: . .. . . tara a ~uitas cidades. CO!llO sejam Bomfun, 

Bella. V1Sta, Antas e Corumbá., de sorte que o 
. . Q .. 8r.P. pre~idente -:-:-.Responderam rendimento desilas Estações, si não der Sa.ido, 

·· ~çb_arila.d~ llopen~ 104 Srs. (lepil~dos. Fica. darã. ao menos para. o cu5têio da. linha ." · 
adía'da. · à vóta.ção. das emendá.s a.Q projecto · Em vista destas razões, creió que a com-
n~ 174, de 1895, ao Orçamento da Receita. missão acceitará.·a emenda. que vou a.pi'esen-
· ·:t; ·; ·. , ·, ·. "• ··· · · tar, fazendo alinha. partir de Morrinhos. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DLA . Antes, porem; de términa.r;· desejo protes-
tar·.contr&· o epitheto de pedinte, attribuido 
ao meu Estarlo pelo Sr. Holla.nda Lima. 
Com efl'eito, todas a.s verbas que ·temos pe
d~do são. pàr& serviços que só devem .ser 
custeados pela União. E' assim que pedimos 
verba -para os.estudos d& nov~~o ~apitai. ser
viço q'ue incoiltesta.velmente . é . de natureza. 

::,i_innil~ciad~ .. a. 3~ disCussão do · pro~to 
n: 178B;de 1895, Redacção p~ra a: 3' discussão 

. d~: --Projeeto ~- ~78; ·d~> corrente anno. que 
fixa a despeza Aq Ministerjo d,a. lndustria, 
r~o.e Qb~ Pul?liC<t.S pa.~ o exer.ci~io de 

federa.!:. . . . . 
O S:a.. LAVRO MÜLLER-Tanto que tenho 

tllombem pedido verb~P&r& ei!S&s estudos sem 
ser·goya.no, · 

0 SR. Hll:RMBl'IEGILOO DE MORAES-Pedimos 
verba·pa.l'a. o telegrapbo, que tambem é um 
serviço federal, pedimos .Jn&\s verba para. a 
continuação dos estudos da Estrada de Ferro 
de Ca.ta.lão a. cuyabà. 

O Sa. Ovmio ABRA>'.'TES-Que é uma. es-
trada. estra.tegica.. -

· ::·o-sr. ~e~m~negit(lo ele Mo
.rae=s:....sr; j)resiiente, nà. . '2a discussão do 
Orçamento da. ViàçãO".ci meü distincto eompa
nll.~!ro de.represCJot.a.çii.o, o.Sr. Ov;idio Abra.n
tes. ~'á.prestnitoü. .uma emen•la., .abrindo o cre
. dito n~~.ió para ui_M linha tetegra.phica 
que, partindo de Mornnhos, fosse a Perino· 
polis_. A commtssã,~. reconhecendo a utilidade 
de5S~_servlc;o, . a.cceitou a nossa emenda modi
ficaJido:"a, porém. eompleta.mente e ía.:tendo·a 
I#tli' "a: Cidade de Goya.'.z • . Eu vou mos
trS,r. os inconvenientes do. novo tt~do .e 
rêSta.~lecer · a. primitiva emenda. . O SR.. HER.M:ENGJLoo DE MoRAES ..... O nobre 

·certamente ó distíncto relator do Orça- depütado pelo Pará. disse· mais que ba.Viamos 
mento da. Via.ção só teve em vista a distancia, de pedir até que o subsi11lo do governadOr 
visto estar Perinopolis mais perto do ·<jue tosse pago pelos cofreS da. Uniãó. S. Ex. devill. 
Morrinhos; da C&pita.l; ma.or esquec~ü-se da limita.r-se.a fazer o elogio do seu Estado pros
Iiatureza.do terreno :por onde tem de pss~ar perod~vldó áJacilida.de dé commtinica.çã.o e 

· a nova linha. a elasticida.de da borracha.. :iDaS rião se valer 
· Segunno o ma.ppa.. apresentado pelo sr. desSes titulos p;tra. aggredír aos Estad.os que, 

nr; 'L·;· Cruls; o que sé a:cb.;:t espa~ha.do · por como o meu,apezat de iiãó .. ser rica. não teem 
todos os Srs. deputados; a nova. hnha, pelo podido desenvolver--se por .faltFJ. de braÇos é de 
tra.QIIdol da: commi55ão, terã. :de ·.atr.a.vessar vias _de commuti_lca.Ç~. - :· .-0: . .. _· . · • · 

· 4.8:k.il$etr(~fde'~a.tt3., e . toiDll;udo pol' bise _Fe1to es_te meu )_)l'otesto,. -vou_ e!lVl~r a 
~-preco~de 166$666, pr~CI' por; que fot'colitl'a• Mesa. a.s mmhas . eD?-end~,: . esllera.n!fo q~e o · . 
. ctaila:a.no~a.Uaha construída. de Uberabâ: a, . nob;e relator da co~ml5ao as acce1te·. · 
.Cnya.bi~,teremo9 ·quesóna.ioa~tadespenderli. E _oquetenho;~. _d1zer. ~' . ... . · . . _ 

_ ·o governo 8:00$; e . tomando .. pol' base o preçO· · São lidas, apoiadas e enviàda.s á.Commis8ão 
• d&:~ .por: kj.lo~etro d.e ·cam.po;p~'qUé' jfl. de Orçamento lLS seg'Q.intes· .. .. · 
· é ~:teéssivo;: t~reinClS'q_Ue a o!inb:á. da : Ca.pit&l · . . . . . . . . ' 

a Perinopolis. :rae CUI!ta.r .' 16:750$' ;: ·ao pasS() · Êmei-.das . ao prfJjecto n,; 1.78 B 
que, si partir de Perinopolis atravessará. uni- · · · · · · 
camente e&mtlinas e o ênsto aéSS& finM aeri · 'Ao n·. 5 do ai'~r · 1~,_ g:e_pQis dli.s.pa~"vras-'-'" .. 
de .20:000$, ~a vendo uma. ínsigniftc&iite' ·di!; Conchas a Yp11'8.nga :.:.. at:cresoontlHíe: · Pai" · 
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meira!! aEntre·Rios, MoiTetes a Guaratub:~., 
o mais como está. no projecto; 

Sala das sessões, 28 de outubro de 1895.
Alencar Guimarães.- Lamenlta Lins . 

Supprima-se o n . 2 do § 10, que manda 
t ransferir aos Estados ou rescindir os contra
ctos de navegação. 

Sa.la das sessõea, 28 de outubro de 1895.
Tavaies áe L!JTa.-Galdino Loreto.-C.Cintra. 
-Tarqttato· Moreira.- Ohristino Cru::.- Ar
tl~tu' Vasconcellos. -Paranhos Montenegro.
F . Soàrc.-Junqtteira Ayres.-Rocha Ca'Oal-: 
cante.-J. B e1lilagua. 

ÁecooSC(lnte-se 60:000$ para a . estrada de 
Benevente .a. Alfredo C~ves. 

Sala das sessões, 28 de outubro de 1895.
Galdino. Loreto.-

Supprinl&:se o n. 9 do§ 10. 
Sala das sessões, 28 de outubro de 1895.

Galdino Loreta.-Augusto de Freitas.-C. 
Cintra.-Cornelio da Fonseca. -Medeiros e 
Albuquerque.~Pcreira de L'l}ra .-L. de An-
drade. . 

N .20-Ded_,uza-se dessa_ verba ;na.is 136:747$ 
(demonstra.çao n. 5) destinados a conservação 
de estradas, galerias e collectores de aguas 
pluviaes desta. Cidade. por pertencerem taes 
serviços à Municipalidade. 

S. R.-Sa.Ia. das sessões, 28 de outubro de 
1895.-C. C!ntra. 

Ao n. 4 do titulo I: 

Reduza-se a verba. a 2 . 752:000$. suppri
minrlo-se a consignação de 1.200:000$. ·etc. 
aCJCresceotando-se depois de Matto Grosso: e 
igual quantia para auxrlio· dos oucleos colo
niaes dos Estados do Espirito-Santi>, Bahia, 
Sergipe, Ala.,<>Uas, Pernambuco, Parahyba. Rio. 
Grande do Norte, Ceará., Piauhy, Maranhão, 
Pará. e Amazonas. 

S. R.-Sala das sessões, 28 de·outubró de 
1895.-Coelho Cintra, · 

Suppríma-se o n. 21 e transfira-se a. verba · 
11.hi consignada, reduzida coovenie·ntemt>nte 
a 2 _ 181 : 113$. parll. o titulo li por serem os 
serviços a. que se destina pertencentes á. Mu-
nicipalidade. ... . . 

S. R.-Sala das sessões, 28 de outubrô de 
1895.- Coelf.o Cintl'a. 

Onde se .diz-200:000$ como auxilio a cada 
um dós Estados do Pa.raná, ~nta. Catharina Accrescente-se ao § 3" elo titulo r : e o 
e Rio Grande do Sul, para a co1ooisri.ção eu· ·art. 50 dq decr eto n. 1 ô63 de J89t. 
ropéa.-a.cerescente·se: e Espírito Sa.nto. · .s. R.-Sala. das sess~es, 28 de outub1•o de 

Sala das sessões, 28 de ontubro de 1895 • .,-- 1895.-Coelho CíntJ·a . 
Galdino Loreto.-Torgwuo Moreira. 

Accrescent.e-se ao n. 5. depois ~as pal~vras 
Aooresce111:.EHe ao .~ 10: - conduccão de malas: cujo serViço no inte· 
A auxiliar ao Estado do Espírito Santo com rior dos estados será. f~ito de preferenci& por 

& subvenção kilomstrica de 30 •;. do capita.l admitiistração. 
e.ll'ectivameute despendid.~ co~ a coristruc~o s. R .- Sala das sessões, 28 da outubro de 
da. Estrad~ ~e Ferro d!~- VIctona. _a.o cachoelro . 1895.-C. Oin.tra . 
de It~pcmmm, que liga a. Ga.prta.l daq~elle 
Esta,<}<)~ caP~tal da União. · . . 

Sala das sessões. 28 de outubro d~ 1895.- O n. 13 do § lO redija-se da. seguinte 
Gold: ~ Loreto.-TOfVJ.tW-to Moreira. :· fórma. : 

A ·prorogar até 31 de . dezembro de 1896 o 
Supprimam-se os §§ 7• e 8•; prazo concedido â Companhia Industrial e de 

COnstrucç11es Hydraulicas p·ara . iniciar as 
Sala das sessões, 28 de outubro de 1895.- obras de melhoramentos da- barra .e· porto da. 

Galdi110 Lor.eto. · . Lag'uná, · no estado . de Santa Catha.rina. e a. 
.. . . contracta.T. com· quem ma.is va.Dtagens o1fe-

- Ao n. 20,-,Deduza..-M a quantia de 624:665$ recer as obl'3.S de me.lhQrà.mentos _ do P\}rto de 
importancia. nestina.da. a. administração_ e Jaraguá, no de Alagôas. ClJ.SO não inicie a 
custeio da .ferro-via Rio da:-Ouro, que. :pa..o.sa..nã. ·mesma companhia.. as referid~s obras no prazo 
a ramal' &uxil.iar da. Central; para todos os .que lhe foi concedido. · ,. 
effeitos eleve~se essa verba a. rubrica sob ó Supprima-seo n. 17 do mesmo paragra.pho. 
~- 15.. . . . . . . . . ' . s.·R..,.-:&la das sessões, 28 .de outubrç de 

·S. R..-Sw das.sessões-,;28 · de outllbro.de ·1895-.-Carlos Jorge.-Ar.a«jo Gões.~Il«ius-
1895.:---C~eZko Citr.cra, . .. :': . . -_ . , , . '. :. ; Ca~ti .• . · . .. , · _ . '· 

ftCa.tuãr& __ y......_"tiL.-~-'-'-~"-"-----"-~--"'; r"l_ 
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. · N. 2-A uxilios á agricultura- D,~duza-se 
da. verba a. quantia. de 10:000.$ para s11 bvenção 
ao Asylo Agricol~ Santa. Isabel, estabelecido 
no Desengano. 

Sala das sessões, 28 de outubro de 'i895 .
Men.eses P1·ado. - Augusto da Freitas.-Gemi· 
niano Bra::il.-Sd Peixoto. - Nog•tein;. Pa1·a· 
nagw:J.. -Olympio C<lmpos. 

Additivo: 
Art. O Poder Executivo fica a.utorisado, 

·na vig<lncia. desta lei. a conceder perroissão a 
Estra.da de Ferro Central da. Bahia. p;.~ora. pro
longar seus trilhos da Cilla.de de S. Felix !l 
de Ma.ragogipe, mediante os favores do decreto 
D. 289, de 29 de março de 18\lO ; a. ~xten5ã.o 
dá. linha. de que trata. esse decreto se!•á. redu . 
zida de 24 kilometros, que se dedu·~rão do 
ramal do Mundo Novo (2• seSl!tlo), equiva· 
ll·n.tes ao desenvolvimento da pr Jjectada. 
linha terrea ~ntre aquellas duas cida. les. 

A garantia de juros sobre o capir.a.l que for 
fixado pelo governo, ri. vista rlos estud· •S feitos, 
se1·ã. reduzid:\ a 5 •(., observadas as c.ausulas 
do decreto n. 882. 

S. R.-sa.ta. das ses:ões, 28 de ouJ·ubro de 
1895. - C. CintrCI.-:T. A . Neiva.-F. Sodre. 

' 
Ao § 2'2 do art. 1" : 
A oonsignacão-Portos da Pa.rahyba-re

dija.·se aasim : . JlEISSOn.l e mo.teriol, inc(u!iive a. 
compra. de dragas, 200:000$000. 

s. R.-Sala dos sessües em de ou~ubro de 
1895.-Trincladc. 

Ao n. 22 accrescente·se : 
Pa.ra auxiliar o Estado do Espirit.o Santo 

na.s obras d•) quebramento das ro~has sub
marinas do porto d:1 Victoria. 200:()()(}.",000. 

S. R . .:..28 de outubro de 1895.-Dr. Tor-
21AC~to Moreira.-Ga.ldi11o Loreto. 

Ao n. 6-Telegraphos-Accrescente-se:
inclusive 50:000$ para const rucção da linha 
tlllegrapbica. da. Alúêa de S. Pedro, estado do 
Rio. 

Sala das sessões, 4 de novembro de 1895.
Fonseca Po,·tella..'-Belisario de Sou;a. 

Ao n. 6-Telegraphos- Accrescente·se: 
Ioc.!usive 10:000$ JF.'l'a creação, acqUJsíção de 
pre< li o e insta.l.lação da Es\a.çã.o telegraphica 
da cidade de Saquarema., Estado do Rio. 

Saladas sessões, 4 de novembro de 1895.
Fb,~seca Po1·teHa.-BeUsario ele Sat,;;a, 

O Sr. Cupertino de Siqueira 
-~r. presidente, 'tomaudo a palavra. para 
discutil' o Orçamento da. Industria., eu tenho 
pér fim justificar ou foDdament ar emendas 
que vou ter a. bonl'a. de apresentar á. . ·consi· 
<1eração da. camara e para as qua.es peço 
desde j;i. a. benevolencia. da. Commissão de 
Orçamento, que tem se mostrado tão rigida 
para com a banca.rla mineira que p.'l.rece serão 
improficua.<:: ós n0$8CS esforços, comquanto 
não possam ser combatidos os nossos funda· 
tos. 

Eis as emendas (lê): 

«Ao n. 15 - consignados 1. 000:000$ para 
continuação dos trabalhos da 6• divisão. 

Onde convier ...;, §§ Fica. subordinada ao 
Ministerio da. Industria, Viaçã.o e Obras Pu· 
bücas a 6• div.isão da. Estrada de Ferro Cen· 
tra.l do Brazil: 

l", o governo expedirá Regulamento no 
qu&l fixa.râ os vencimentos do pessoal e or
ganisará os trabalbos a. cargo da.quella divi
são, que deverã.o ser executã.dos símultanea· 
mentê ·na. linha do centro e no ratna.l de 
s. Pauto; 

Additivo : 
Ao n. 13, § 10, accrescente·se:-e l 'Or dous 

· a.n.nos o prazo p~l'a. conclusão da.s obras do 
pórto da Fortaleza. · 

2•, durante os trabalhos d& (\"' divisão tl
ca.râ. a cargo da mesma. a oonservação da via
permanente no . r espectivo :trecho;: 

3•, são.consíderadosem commissão os em~ 
pregados dl\ &t diVisão, que se e:rtinguirá. 
a.pós a terllliaação dos respectivos trab<l.-
lhos. · · · 

:Sala das sessões, outubro de 181)5 -~Gol~~ 
·r-alo de ·Lagos.- (úle(onso .Lima.- lfrederico 
BOT9es • ...;.;Thoma; ea,alcanti,.:.....z<ranci$co Be
?lt'OOW .-]'{$C Bt'llilaqua: . 

Ao n. 16: 

Substitua-se . pelo · seguinte - Prolonga
mento da Estrada.. de .Ferro Central do Brazil, 
2.500:000$; ramal de · Ouro Preto a M.ar:i· · 

· No n. 6-Telegra.pbos-Esta.belecimento de a.nna, 1.500:000$000. . 
novas linhas-Onde diz: . de Goyaz a Pyren~ . Art. 2. • Supprilnam-se os :pa.ra.gra.pbos 

· polis-:diga·se : de Morrinl!os a Pyreaopolis. 5• e 6•. .. · 
S. R .--&la. das sessões, 28 de out:ibro de s, R.-Sal& das sessões, 7 de novembro 

1895.-H~menegüdo de Jforaes.--.Al,es de de 1895~-í?"'J'6rtino de Sigtv.ira.-Rod.oZplw 
C<utro.-Ocidio AbraKt6S.-Ur~no de \loufJéa . .A.!Jreu.-Pmto da Fonseca •. ·.· . . . .· 
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Exporei aos S~s. deputados, os fundamen
tos que as justificam e mostrarei á Ca.ma.ra, 
que, a.presenta.ndo·M, tenho por ftm zelar os 
interes>es da Unjão. 

A 6• di visão da. Estrada. de . Ferro Centra.l 
do Bra.zil é um serviço autorisa.do p~:Jo Con· 
gresso o a.noo IJQSSa.do. para. o qual foi consi · 
gnado no orÇ>\mento a. verba de 2.1)()():000$, 
tendo o governo dispendido até boje ceeca de 
400:000$; entretanto no orçamento em dis· 
cussão nã.o se acha consignada. verba. para. 
sua. manutenção. 

Ou .a Ca.mara. tem a inten\·â:o de suppri· 
mtr e3S6 serviço e então o processo tegula.r 
não é a. suppi'essã.o da verba, ou a Cam.a.ra 
não tem inteuçã.e> de Sllpprimilco, nesse caso 
não deve cr~.ar difliculda.des ao governo, que 
ser.i. forçado a abr·ir um credito extraordi
na.rio, ~redito quejama.is poder·se·ha justifi
car, uma. vez que nã.o irá. a.ttender a despe
zas im).'>revistas. 

Si é inteni,âo da Ca.tns.ra su_pprimir o ser
viço, nesse ca.so a. emenda tera. o merito de 
aclarar os horizontes, tornar ma.nüesta. a 
a intenção rlo Poder L~gislativo, e d!)finidas 
a.s respünsabilida.des. 

Si a. Ca.ma.t~d. sobre este assumpto tomar 
oppol'tunamente qu:1lquet' resolm;ílo, não pre· 
judical·&·ha, a. consignação da verba.,que será. 
entã<• despendida de aooordo com a futura 
resolução da. Camara.. 

. 0 Stt. B<lEl\0 DE A NDRADA.- Não apoiadO; 
peço a. pa.lav~. 

O St> •. CuPERTINo DE SIQUEIRA - Trata-se 
de ser•tiço aut..>risado por lei e o pre> :e.~o le· 
gitirno para. supprimil·O não é sem 1luvi.do. a. 
suppl'essã.o de verba orçamentar!a.. 

Ao la.do, Sr. presidente, da. verba. que eu 
peço seja. consignada o.o orçamento, eu peço 
ta.mbem á Conimissão de Orçtl.;nento que 
a.r\opte como medida. Cl)mplementa.r no intuito 
de bem applical·a e :l.dmlnistral·a, a sepa· 
ração, da 6'' divisão, di!. c1irectoria. da Estrada 
central. . 

· Jusnfica.r e fundamentar · est:u; medidas 
complementares não me será ditHcil, a.ttentli. 
a evidente necessirladtl de sua a.dopçã.o. · 

Est.i. na c.'lnsciencia. de todos o estado de des
orgaoi:;ação a que ha. attingido a. Estrada. de 
Ferro Cent~al, o e:;fcrço sobrehumano qae 
recen tomente despentte a. directoria. para 
ma.nt(:lt" o seu traCego, as difllculr\adés sem 
conta que necessita. vencer para conseguir 
a.dmi11istral·a.. 

Não oompreb.endo, Sr. presidente, que 
tendo o Congresso tomado ó.eliberação tão 
importante, um a.ono depois, sem fuodiLmen
to algum. quando os serviços jâ. _se acham 
inicia.dos; quando já se hão tlespendidos ai- O SR. BuENo DE Ai\'DRADA- E' justamente 
gumas centenas de contos, venha ropudi!l.l' o que niLa não consegue. · 
suas idé&s, supprimindo a respectiva. verba. o SR. Crt>ER.TINO n;: SIQUEIRA. - Ao enor· 

O SR. . BUENO DE ANDRADA- A m·,ioria da me expediente e its reclámaçües innumeras 
Commissão lavrou plreeer condemne.ndo esse que tmn de a.tt·~nder a.queib diloectoria.,a.ccres· 
ala.rga.mento. ee agora.~ sel'viç.os d1• &• divisão, com pre

Juízo parn. um:~ e dif·lculdades · para. outra.. 
O Srt. CoPER.TINO t>E SlQUElRA. -Eu me A s•ljJ&ra.o:ão dos do11s serviços vira facili-

refiro á. Commissã.o de Orçamento.· ta.r a execu\'-''lo dos tl·a.b&.lbos da 6'· divisã.o, 
o sa. BOENO DE ANOR.ADA _ Tambem la.- dandCJ-lhe ~tcção e autonomia. indlspensaveis, 

a.ccelerando sua marcao e ainda. mais trarã 
vrou parecer a respeito. a.o Thesouro nãe> pequ~nas economiJis. 

o Sa. CUPERTlNO DE SIQ'UEIR.A- Eu igno- A comper.encia profi~sional do illustre ·en-
rn.va a opinii.i.o technica. da Commissão de Or· genhdro, que actualmente dirige os tra.ba.
ça.mento sobre a.larga.mento o u reducçã.o de lbos õa. 6• divisão, probida.de e zelo com que 
bitola.. , ba desempenhado importantescommissões ·na. 

A Commissio de orç:unento em seu pare- Estra•.l;L de Ferro Ceutra.l são um penhor Be· 
cer julg<~ jnwnveniemes e inopportnnas as guro ;J>ra o exitC> das medidas que submette 
soluções radica.es pro~ pela. maioria e á con:iideraçã.o da. Cll.ml).ra.. cios Srs.: Depu-
minorillo da. Com.missão de Obras Publicas e ·tados · 
manifesta-se francamente pela conservli.çã.o um'a. outra emenda., que· justificarei em 

· do actual C::)''t,<-.dO de .COllt!8S, parecendo-lhe poucss '{~\~lavras, é ·a que se refere áO p~ 
que devemos; de accordo com a.. proposta do longamento da Estrada. de Ferro Central-. · · 
Poder Executivo, procurar .regulari.sar O>l A. ()(lmmiasã.o consigna. no orçamento .:.;.. e, 
serviçoS da Centr.al. . . . seja dito de passagem, de· ·conformidade oom 
. ora., o serviço a.ifecto á 6• divisão · é uma. a proposU~ do govtlrno, ·- a verba. de 
resolução do Congresso do anno passado, por 3.200:000$ para o serviço do prolongamento 
conseguinte, si a. Commissão do Orçamento da. Central, inclusi-ve o ramal de 0111'0 Preto 
opina peló ·stato guo.nn pa.rte r.echoica, opina a Mal'Í!)J)nt:. · · 

· ipso facto, tacitamente', pela. permanenci.a. .e Desde mu.itosànoo:>ttuetemsido.conslgna.da. 
oontin~ ·da. 6• dh'il!ã.Q._. · '~.:. : ... ;: · no .orça.mento a verba. J.e ~·800 conto sómen~ _ 
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para. o prolongamento; temos este a.nno o As emendas apresentadas. Sr. :presidente, 
ramal de Onro PretO -a. Mariana. que Mtà.· exigem·duas ordens de justlftca.ti va.: uma na. 
orçado em 2.600 contos. contract:lda. a. sua pa.rte administrativa., que, como a . cama.ra. 
execução com empréiteiros pelo pra.zo <le 18 a.ca.ba. de ve~. é simples, e eu til-a em duas 
mezes, gara.ntido esses olia.t•iamente que darão pal,rvras, e outra de ordem economica. isto é, 
.e;ecução ao contracto. a. Justitlca.tiva. da verba ou do.augmento de 

Porcon~eguinte esses contl'actos terão in- (1espeza.. que resulta para. o orç·a.mento . Esta 
dubita.velmenre fim no a.nno de 1890. justificativa pedirei licença á. Ca.mara para. 
· Dada a. hypotllese que os empreiteiros fa.zel-a. com maior desenvolvimento, uma vez 
deem cumprimento aos oeus contractos, res- que ê programma da bancada mineira não 
tará. prra 0 prolongamento a. q'Q.antía de procurar onerar a. União, nem del!a. solicitar 
·6oo contos. auxilio nenhum ..• 

No Período actual ~m que as co.nstrucções O $R~ . LAv'RO M1JLt.Ett - E!:; te ê o pro-
~ior act)vid~de teem. ~do, quando nunca, gra,mma.. 
~~o hoje~~ progredido· ta.nto, é que nós 0 S&. CUPEaTINO Ds SIQUEIR:A. ••• -nro· 
va~os designar ·p!\l'a prolon~e.mento a in- .., 

. !!i_gt}~ti.caute a qua.ntia. Je 600 contos, quantia gramma que eem o3ido executado fielmente. 
essa. que _corresporide a lO kilometros. . Quanto ao a.ugmento de despezaa, cómpre· 

hende V. Ex., Sr. pr~idenU!, que o de:;~o 
. Não peÇo para. q$ se I!l;\ntenh~ no orça· e a ambição da ca.mara e do -paiz inteiro e 
:;i_~tp a. ~e·~ de 2.$00:000$, d~in&~Ia ao que se tacam economias, as maiores:-p<lssi-
proloQ.I(aiilento ;, ~tq. a reducção de veís. · · 
~00:.000$ e àpena.s indico que se consigne a Mas, eomprehende a C:lma.ra. e 0 pa.iz que 
verba de 2.500:000$ pa~a. o serViço do pr~on- est,•s ~onomias devem se referir ás despeza.s 
gamento, e sept!-rad.amente, para. o ramal ·improductivas . Nôs não podemos eoonoudsttr 
de Ouro P.reto a MariaWlà, a verba de cégamente, cortando na.s nespezas reprodu
L5oo:~. · ctivas, que são o unico amparo, talvez, da 
· $ãp essas as v.erbas que, julgp, s~rão nossa industria e progresso ... 

nec·e!Sa.ria.s. (Apartes.) · . 
Devo declarar ~o n;obre deputado que, quer 

o ra.maJ., quer o prolongamento, s\Lo de bitola 
estreita. · -

O S&. ARTHUR ToRRES- E construil' es
trada de ferro não é fazer despeza, é empre· 
ga.r capital. 

Estou de a.ccordo com. o illustrado relator o Sn. CUPER.TlNO DE SJQ'IlEIRA.; . mór
do Orçamento rla. Industria., qua.ndo diz; que menU! quando a.s verbas de de~peza. refe
os empreiteir~ do. ramal de Ouro Pl•eto a. rem-se a. uma. est-r.ada. que a.té hoje tem dado 
M;il'il!-nna. não executarão as obras no prs.zo saldos, separando-se assim de todas as esti'II.· 
.4e, 18 m~zes. das custeadas pela União, e que só teem dado 

E' por isso que peço não & verlJtl. de 1/.eficit • 
. 2.600:000$, correspondente ao orçamento das Apezar ·de ser convieção da. camara e do 

obras, mas uma. qu;~.ntia níUito inferior, de _p.aiz que nós devemos mzer economias, é fa.
.aooordo com os serviços que poderão ser ex·. cto. Sr. presidente, que o procedimento da 
ecutados no p:roximo exercício. Ca.ma.ra tem estado constantemente em ver
. Em relação ao pro:ongamento, a verba c!e dadeiro. ant.agon·isxno. com. ~Ul!.S convi~ões e 

2.500: 000$ que p_eço á. comrniss;io :para in- desejos. . · · . 
cluir no orçamento não é exaggerada. Ba.sr.a. A Ca.~~ tem sempre 'll'of.ado despezas ~~
que acommissão a.ttenda·a que-a construccão produ-:mV'3.s, e depl)tS, pare. salvar a crrsc 
nos ul;tim~ annos tem a.r,tingldo· a r.erca. de .resultante desse .modo. fie. proc~de~. ~ppella. 
:00· kilometros por a.nno, e que; com-f!lenos de ·consta.ntA!mEl!lt.f!. para o:a.ugmento: de UDpos-
~~500:000$ será. impossível rea.lisal·a. ' · :tos.. · · 

. · . Agora, entlleta.n:to •. en;te}ljleu a . CommiS$ão 
O Sa,. ~B.~ '!;o lU).~,.,. E o fa~to. d~. ter-se de Orça.men to q.ue devia, imprimir no:v:l!f Qrien

d& des~u: . ~ p~oalJ~ orgAAI&ado e t;l.l!l- taçã.o,á a.dministl(a.Çãn, rle ~nvolta. com; 0:a.ug· 
bem, preJnd,iqiilo( a ~Q1&4a.. _ :manto de imPQStos Jlropõ_e .. a._ CQllÍmjssão.a. 

O Sa. CUPERTINO Dli! SIQUEIRA::... Finalmente, -rednoção. de a.lg-uma.e verba.t!·, · 
.Sr. presidente, repl'Odúz.o a emenda. . a.presea~ Infelizmente, nos orça.menros das d:espezas 

. tada pela bancada. mineira. em segunda dil!· da R.epublica for~ proposto,_ córtes.exa.cta.· 
cussão,._liuppr.essi va. d~ §§ s·• e ô?·do _art. 2•. ·mente nas vertas destinadas a. obras; pubH· 
que manda.ni fixar cotno pontos tel!mmae:s. as oas,, n~. verbas que: representam-. despezas 
Cidades de Curvello e Ma.riann& para. o pro' :reprodueti;vas, que teem, pur fim de~n:vol\::er 
long&m.ento, da. Centml e romAl de Gnl'Q ;o· commercio, a.mpa.r&.l!-a..agricultura ~- pJ:o-
Pret.o,· · ; . teger a ind'UStria;.. •. 
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No sys~má a.dopta.dó pela.· commissão, as I cumprimento de um dever-que reputo sin
despezas tmproductívas são :conservadas in- ceramente patr iotlco. 
tact,•s, ou: :,ão respt>itadas as respectivas EntretantO, direi ·que.sou a.qui o camponez 
verl:>as ou são augmenta.das, ao passo que as. ignorante e simples, porém com a inabalavel 
estradas de ferro são as victima.s dos nossos c ·nvic~ão,mesmosem ter a. pretençào de ha;ver 
erros. desooberto uma nova estrella na constella.ção 

EsSfl systema., Sr. presidente, não é uma financeira. da. Republíca, que dentro do orça
novidade da Republíca ; é uma. herança que manto ha. margem bastante pa.ra gra.ndes eco
havemos recebido do imperío e que a. Repu- nomias, sem prejudicar oB serviços que a. 
blica. tem commettido o crime de tolerar, de nossa industria., o nosso commercio e o nosso 
não saber resí~tir, eUa. tem mesmo propa- estar! o de a.trazo reclamam. 
gado o systema,. contra a expectativa e con- Dentro de nossos orçamentos encontro ma.r-
tra. os des.l:ÜOl> do paiz inteiro, gem bastante para. graudes economias. sup-

COmprehende-se que procurar desvirtua.r prirnindo a.pena.s despezas ·impro·luctíva.s. 
uu systema. tão arraigado, fazer cóm que os A ca.mara oomprebende qmr uma analyse 
Poderes Publicos colloquem o problema no seu sobre toda a. nossa despeza demandaria. muito 
ver•ladeiro terreno, procurando fazer sérias tempo, muito estudo; eu me limitarei a ·fa.
ecoriomias onde ellas devem ser feitas, e ta.- zer o estudo do Orçamento da. lndustria. e os 
reta difficil e pes~,que requer não só muita corol~ríos que daqui forem deduzidos. potle
competencia como grande autoridade dentro rão ser a.pplicados a todos os orçamentos. por 
desta Cama.ra.. Ná.o seria, pois, a. mim que inducçã.o e sem :perigo de erra.r. A !la.tureza. 
competiria. pro~ura.r levar a Camai'a. dos do vicio é tal que não se p6de du·ndM que 
Srs. Deputados a.o bom camillho. elle esteja genera.lisado. 

Aquelles que por seu prestigio, quan(,o ex- Fazendo uma ana.lyse geral de todas as 
pendem suas opiniões, arrastam amigos, fAzem. nossas despaza.s, examinando no ·conjuncto as c 
proselitos,firmam convicções teem"elll duvida. diversas verbas orçamentaría.s, podemos gru
ma.ior responsabilida,le, e cumpre-lhes sobre pal-a:; em grandes e pequenas verb&s. 
tudo advertir a. .Ca.mara que segue ca.millho Ora era natural ver os cortes que aompor· ·· 
errado e perigoso. tava.m essas grandes verbas e depois. des- · · 

Entretanto. Sr. presidente, reconhecendo cendo aos detalhes, ás-pequenas .verbaS, pro:-; 
mesmo não competir a. mim a. analyse da nossa. curar ainda ver si nestas p•quenas. vert.as o 
administração e a. critica. dos nossos ore••- dinheiro publico é bem empregado, bem d!s-
mentos, eu lembra1·ei a Cama.ra, para jus ti- tribuido, bem gasto. . . . _ 
car a. minha posição e a parte que preten~o Ora, Sr, presidente, drVId1ndo assun as 
tomar n~ste debate, o seguinte fa.cto bistorioo despezas da Republica em div:ersos grupos, 
que l i da pl!Da de escriptor nota\'el, e referido eu observo que o maior é o que se refere & 
por muitos historiadures.. administração publica. 

Conta-se que Tycho Brahe, tendo passa.do E', portanto, para. esse g-J'npo que eu dirijo 
durante todo um dia. em seu observatf'lrio, mais especialmente as minhas vistas; e t~ 
munido dos melhores instrumentos astrono- mando as correspondentes ao Orçamento da. 
micos, rlel\e se retirara. descontente :por não Industri&,· vou achar resultados in.teressa.n
ha.ver descoberto nenhuma. novidade. tissimos. 

Entretanto ao sahir do observatorio, encon- Assim, Sr. presidente, an~Iysa.ndo os des-
trou um grupo de ca.mponezes, simples e perdícios que vão. por M:em:plo, pela rapar
ignorantes, que gritavam ter descoberto t ição do Corre~o, vamos encontf!Lr fact?S n~ 
na.. consteUa.çã.o de Hercules uma estrella ta.veis que, estou certo, caus&rao adm1ra.çao 
nova.. á ca.ma. •a. . · 

O S1t. B~"iO DE ANDRADA-Pa.n descobrir Â despeza. com o pessoal ~a.s adminiStrações 
uma estrella nova:.nn constellação de Hercules dos Correios monta a 4.11 0:44!1$000 · . 
não deviam tão simples e ignorantes como eu Não me impressiona,Sr. pres~dente,o va.lor 
e o nobre deputado. da despeza; o que eu admiro é 'a qua:n!idade 

: · _ . de serviço r~alisado por e.,sas repa.rt1çoes. ' 
_O S:a. SERZEDELLO CoRREA-E Tyaho B~he o numero de objectos transitados nas ad

na.o .era. mesmo homem ~ra. fuzer mu1tas ministrações da.Republica. ·é de 64.3i3.342, 
descobertas~ . assim distribuído (lê): 

0 SR. •. CUPER.TINO DE SIQUEIRA - EJ1 não ! . · 9 alimento esperança. alguma. de. bom: exito Ca.p1tal Federal....... l9.54~.84I 
indicando à ca.ma.ra as economias possíveis S. Paulo.............. 24.803.605. 
de realisarem-~ e criticando os erros antigos Minas.- .... . . ....... • • 1. 084.. 17 .. 
e novos de nossa. administl'llçio, fal-o-hei Pernambuco ...... • • •. · 2. 988.534 
a. :penas pelo desencargo d&. conSI:iencia. e uo P&r& •••• .'..... . • . • . • . . · I. 851.106 
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:Ceará. . . ..... . . .... . . . . 
Amazonas .. . ..... ... . . 
Maranhão . . ........ .. . 
Paraná ..... ......... . 

. Espírito Santo ... , •• . .. 
Parahyba .... .... .... . 
Santa. Catharina ..•.... 
Rio Gra.nde do Norte . •. 
Sergipe ... . ...... . ..• . 
Piauby .....•... _. _ .. . 
Goyaz ... . ... , . ..... .. . . 
Ma.tto Grosso ......... . 
Rio Grande do Sul. ... . 
Bahia. .... . ........ ... . 

·. :Alagôas ... .... · ....... . 

669.627 
5'54. 112 
524.184 
71l9.l\ll:! 
494; 177 
374.482 
328.961 
151.574 
41.154 . 

16.4.623 

20.598 

Administrações 

Capital Federal 
e Rio de Ja.
neiro' ... .• . . 

S. Paulo •• •• .• 
Minas ••.. . .. •. 

1 d Pernambuco . : 
Comparados os serviços e cada. uma das Pa.l'á. ••. . •.• •. 

precedentes repa.rt1çõe$ com o numel'O de Cea.rã. . • ..... . 
. empregados encarregac1os de su~ e:mcuçã.o, Amazonas . ••.• 
· excluHos os empre-g8.1tos superiores cujas Maranhão .. . . . 
: tilnccões . são especiaes, encontraremos quo-- Paraná . ... . . . 
cientes os mais disparatados. · Espírito Santo 
.. _:,A~i.m. por e:Jr.emplo ao passo que em São Pa.ra.hyba ••• . • 
~ulo · cada. . empregado se encarrega da. S:>.nta Catba.ri· · 
i'!lbepçlio; expe-dição, etc . de 153. 170 objec~us na .... .... . . 
durante o ·ann.o, na Qapital Federal esse nu Rio Grande do 
Çlero é apenas de 38.424 · Norte .• ; .. . 

Sergipe . . . . , .. 
,Pernambuco ..... . ... .. -.• . ••• . . •• ·. . 59. 77() 
· Pará: . ... · .. ........... . . .. . ,. ... . . . 37 ()-2.'3 
Cearã. .. .. • • .. .. . • . ... . .. . . . .. . . . . . 83 .481 
Amazonas . . . ....... . .... .... ..... . 30.784 
Marauhã.o ••• . ~ ............. ... •.. . 21.84! 
Pa.ra.ná . ............. . . . ... .. ....... · 29.562 

· Espil'ito Santo... . ... . ........ . .. . . 44.9-25 
Pa.rabyba. ... . . . . . •. . . . . . . . .. . . . • . 31.206 

Pia.uhy •.•.... 
Ma.tto Grosso. 
Rio Grande J.o 

SuL ... . ... . 
Bahia .. . . . ... . 
Alagoas . ••. .• ; 
Goyaz ••••• • •• 

~"' 
o li:: s:..·-
<O~ a ... =a 
z·~ 

270 
75 
18 
27 
Zl 

8 
14 
9 
9 
6 
9 

7 

5 
4 
3 
3 

24 
27 
16 
3 

~8*' o ê3 P,.•i:: 
-~ .::!- ~ 
~:g"' ~ ol)::! 
~ :=li=> .§ 
o~.:= cD 
""''t..cp...,. 

I 
_o 

cc-~~ d .sê s"'~'-<CI> 
·- d s :;) "::: ., ~c$ z 

125 12.243.629 
lU 3.365;092 
:rr 24\.425 
ll7 l.l-1L329 
116 1.129.360 
70 204.406 
41 209.963 
56 181.946 

127 414.410 
94 i04.283 
61 219.421 

67 169.021 

30 54.3-23 
4 6.658 

46 3 50.46 
9 9 10.22 
~ 

d.S 
..<::; ... ., 
ª] , _ Z m 

Q 

Santa C&tharina.. .. . • ... .. .. ... . . . . 29 9U5 
Rio Grande do Norte . . ........... . ·25.262 
Sergipe............ . . . ... . . . .... . . 6.959 
Piauhy.... . • • . • . • • • • • • .. . . • .. .. • . . 27 .437 

Para. Pernambuco· nós temos o seguin te 
(ld) ; 

Matto Grosso. .. • . .. . .. .. .. . . . • .. .. 3. 533 
Pa.ra Sergipe o numero de objectos a. dis

tribuir, tom&ndo a. conta. para. cada carteiro, ê 
de qua.tro. (Aparte~.) 

··Não se conr1ecem as esta.tistica.s dos Esta E' notavet que nós tenhamos uma admínis 
• tração cuja rend'!l. é de 3:132$550 com um 

dos do Rio Grande do Sul, Bahia, Ala.góas e thesoureiro encarregado de sua tiscalisação 
Gojra.z, attestado tristíssimo de que vae :por com 0 vencimento de 2:000$ e 400$ :pa.ra que 

: ' est~c~S repa.rtiçVes • bras, (}e maneira. que con'\'lria supprimil• esse 
; , · A. êónclusão logica . a q_ ue somos levados e loga.r de theS<>ureiro · e deixar perder toda a 
que. ha em muitas destas repartições excesso renda.. e 'ainda a.sstm ha.veria vantagem para. 
de··. funccionarios. superabunda.ncia de em- o pa.iz. · 
!.Preisado!! com ·prejuizo para. o Tbesouro, des- o SR. L.umo MUL.LER dá um aparte • 
. :vantil.géns·para. o publico que é ma.l servido ' 
;:e' ~bretudopara o ~iz que vê emprega.dos O Sa . CllPERTlNO DE SIQllEIRA- Por isso eu 
::mutllmente w.ntas activídades que poderiam venho pedil' à. Commissão de Orçalllento que 
(-estar concorrendo para augmento da riqueza estude o assumpto. · 
:'publien.; O S-a. SER2ED"i>1LLO Côn.n:iu.-A missão não 
·,_ Emrel~~ á correspondenci~ distribuída. é da Commissão de orçamento. · 
"nas capitaes de cada .um dós Esta.(los. /1. dis- O SR. Clil'ERT:U'.-o DE SIQUEIR-A.- E' privativo 
'< \q.ridade e a inrla m:lior e se evi-lenci:~. tio :;e- do Congresso CNJal' e supprimir empregos, 
· ··-nte quadro : por isso o ~secnti.vo nií.o póde suppriroil-os 

\ 
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Ainda mais. cada. objecto que tl':lnsi ta em 
tão singula.r repa.!·tic;ão c11sta. a. União l$400; 
or>l., ê possível que t-olel'emos semelhante dis
pa.rate?E'possivcl que a.Uuião mantenha uma 
sinecur-a. f..e tal natureza.~ Que beneficio re
sulta para o povo manter semelhante serviço Y 
(Trocam-se diversos apartes.) 

Na verdade, não ba chefes de repa.rtição, 
com raras excepções, que não reclamem por 
augmento de p essoal, ma$, toilavia. devo r1izer 
a Cama.ra. que a AlCandega de Pernambuco 
tem um fuuccionario superior que está. 
actualmeute na Capital Federal e que pede a 
redncção dos seus empregados como meio de 
melhora.r o serviço, 

UM SR. DEPUTADO-Merece uma esta.tua. 

0 SR. CUPERTL"iO O'E SIQUEIRA-Como este, 
conheço eu muitos outros casos. 

Sei de um exemplo na Estrada do Ferro 
Central em que um agente de Estação fJ.z ia 
prolongar o trallalbo até alta. noute pu.m dar 
gratiticacão a tra.balhadores, t endo nesse grupo 
de trehalha_dores empregados que não se sub
mettiam a serviços grosseircs, que por des
fastio ou distracção tra.balbava.m na secret 'ria. 
e que, entretanto. como jornaleiros recebiam 
o jornal duplicado, e que tendo a. certeza. de 
não fazer serviços de tal nat nreza, tiguravam 
apenas nominalmente com()jorna.leiros. 

E' o mesmo que se dá. a.ctualmente em 
PerClambuco, onde existe grande numero de 
guardas Qne nã.o fazem serviço e que são cha
mados pelo inspector para se1·em addidoo o a. 
mesma repartição e outros serviços. 

Yê·se, Sr. presideute, que só no pessoal 
superalmnrla.nte das u.dnün istrações dos cor
r eios, pode1•ia.mos conseguir um economia de 
alguns milhares de contos sem prejuliicar o 
serviço publico,a.o contrat'lo com gra.nde van· 
tagem pa.ra. o publico. · 

E' sabido que o excesso do funecionario só 
concorre para a. indisciplina, anarcbia e irre
sponsabilidade. 

Em relação ás estra.dns de ferro, o descala.· 
bro e o mesmo : vamos encontra.r excesso de 
pessoal, mas de uma. maneira imprevista. e 
exaggerada-

O Sa.· SERZllDELLo CORRÊA-- Tudo isso é 
exa.cto ; quan<lo fiz a reforma das repa.rti';Oes 
de fazenda, era. tal a. superabundancia. de 
pesspal que qua-trocentos e tantos empre
gados ficaram addidos . 

O SR. LAURO M"ULL'ER - O Thesouro tem 
hoje menos empregados que em 1860 . 

o Sa. CUPERTJNO DE SJQCElRA-E o serviço 
continua a ser feito. 

UM Sa. DEPUTADO-Ma; mal.feito. 
O S&. Cu PERT.INo DE SlQUURA - A União 

com o cust eio das suas est radas de_ feno tem 

despendlro até hoje 257.000:000$. sendo 
150.000:000$ com a Central e l07 .000:000$ 
com as demais estr:ldas custeadru- pela União. 

O defidt tLté hoje verificado é de 11.ll8:000$ 
para. te-das as estradas, excepção fei ta da 
Estrada de Ferro do Sobral, que ha dado sa.ldo 
(lurn.nte quatro annos apenas, e da. Estrada 
de Ferr .. Central. que tem concorrido para o 
erario publico com- a importante somma de 
120.000:000$000 

A Estra'1a de Ferro de Porto Alegre a Uru
guayo.na.. desde a sua jna..uguracão. deu con
stantemente deftcits. até que em 1894 conseguiu 
dar um :sa.ldo, realisando menor despeza de 
custeio que no anno anterior_ E é pa.ra. essa 
ponto quecbamoaattençãoda.Camara,porque 
este sal\lo explica-se pelo transporte de força 
publica da União; é apenas uma t ra.nsferen· 
cia do Tbesouro pata o balanço da. estrada. 
Essa reuda não e normal , é extra.ordina.r ia ; 
deixando-a, portanto. de parte, verificamos 
que ainda em 1894 essa. estra.da deu dtficits. 

Em regra. geral, e triste e desolador o 
modo por que são administradas as Estradas 
de Ferro da União. A Estrada de Ferro de 
Baturité tem 15 EstaçõeS, pa.ra. as qua.es tem 
15 telegraphista.s, um para cada Estação. 
Nada mais natural. (Antes de proseguir, !levo 
dizer q_ue a. minha argumentação refere-se 
unicamente ao pessoa.! telegrapbico, unico 
sobre o qual pude obter dados.) Nada mais 
natura.! ; mas, alêm disso, ha. mais 20 prati
cantes. 

O numero de telegra.mma.s transmittirlol 
na Estrada. inclusive os de serviço da.pro:~>ria 
Est•-ada. e de 20.773, dando aBSim uma media. 
de 593 telegra.mmas por anno, para. cada em
pregado, o que corresponde a l ,B, menos de 
dous t elegrammas diarios para cada em 
pregado. 

Ahi teem os nobres deputados o serviço 
que o Esta•1o exige diariamente de taes runc
ciona.rios : a passagem de menos de dous 
t elegranunas ! 

O SR. PRE.SIDE..'ITE-Lembr o a V. Ex. que 
a hora está quasi esgotada. 

0 SR.. CUPERT1NO DE SIQUEIJU_-Em r elação 
á. Estrada de Ferro de Sobral, o numero ·de 
telegrammas para cada emprega.no é ainda 
de tres diariamente. (Trocam-$e apartes.) 

O SR. PRESIDENTE-Pedia aos nobres depu· 
tados que não interrompessem a.o orador, 
porque a bot-a està. adeantada. -· · 

O SP... COPERTINO DE SIQUEmA.- Sr. ~resi
dente, tenho ainda. mais _algumas considera
ÇÕeS a fazer, e por isso peço a V. Ex. que se .. 
digne reservar-me a. palavra para. amanhã, 
afim de concluir o meu discurilD, v1sto o 
adea.nt&do da. hora. não permittir que o faça. . 
hoje. 
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·Fica a discussão adiada. pela hora. 
; Passa-se á hora destinada ao expe~iente. 

O SR. -1• SECR.RTARIO proeede à leitura do 
seguinte . 

EXPEDIENTE 

Relativamente a.oa vencimentos d03·. ama
nuenses, tambem; nota-se. um .desconto de 
50Dl. qne deve ser attribuido a engano na. 
designação da. cifra correspondeute aos com~ 
patentes vencimentos. 

A consignação reserva.do ã. «concertos. e' 
outras despezas». da hospedaria da ilha. das 
Flores, carece de um reforço de 1'4:000$, 

())mmunicação do Sl'. ·deputado .Apparicio visto que, sendo ella rle5:000$, não póde com
Marien~e, communicando que, por motivo de portar as despezas que lhe concernem, entre 
molestía, deixa de comparece,. ás sessões.- asquaes avultam a de 7:000.~, importancia 
Inteirada.. · · ·. dos reparos a tazer- em uma: das lallcha.s d·o 

· Officio do Miniatro da Industria, Viação e 
Obras Publicas, de 3l do mez findo. enviando 
a seguinte Mens&gem:. 
:''Senhores- Membros do: Congresso Nac!onal 
~Tenho· a. honra de imbmetter a, vossa apre
cla.Çã(1~ inclusa exposição, com que o minis· 
tra de Estado. dos negocias rla. indu·stria, 
Vià:Çãci- e obl'as publicas fJndamenta a neces· 
stdade- da concessão de um cred:i to supple
nie'nta.r; na importancia. de 115:100$ {cento 

, e:·quinze contos e cem mil réis), d:estinado a 
dlversas despeza.s relativas á 'ierba-:-Agencia 
Céntra..l de lmmigra~ã.o-, do orçamento em 
v!gilr; conforme vae especi.ticado na referida 
exposição e documentos que a acompanham. 

Na auseucia ·de recnrBos para. desobrigar-se 
d'a,s ·responsabilidades oriundas da rea.lisação 
d'aS.'serv.içoi!l de·que se trata:, aguardo a pro
videncia que á vossa sabedoria parecer apro
:pria.da, a resguardar a administração federal 
dos· émõaraços derivados da. insuft!.aieocia 
orÇil:inentaria. qliemotiva. a presente men-
l:lagem. . 

· CapitAtFederal. 31 de outubro de 1895 -
P,r.11-d.mte J. de Moraes .Bar~o~, Presirlente da 

Republica._-A' Commissão de Orçamento .. 

serviço da mesma repartição, e a M2.:000$, 
em que importaram concerros urgentes rea
Jisados em outra lancha. e que·teem de ser· 
pagos. .· . 

J.. consignação applicavela. ca.luguel de em
barcações para. transporte de ?aga;genS», ~: 
la. tiva. ã. mencionada. hos_pedarl:\, acha-se JS. 
rlesfalcada. em 5:000$. em razão de se ter lan· 
cada mão dells. -para o alngnel de embarca· 
ções destinanas a tramporte de immigl'8.ntes, 
devido isso á. impossibilidade de proceder aos 
reparos.em uma._das referidas lanchas~ por 
falta de meios lega.es. Para cobrir este des
l'õ.lcamento e faz.er face a. novas ilespezas de 
caracter identico, as quaes natura.lm~te· 
tornar-se-hão ainda. i'mprescindiveis durante' 
o corrente exercicio, calcula a inspectoria ser 
necessaria a importa.ncia de 1 0:000$000~ 

Com a alimentação dos immigrantes que 
conta-se terem de ser agasalhados na citada_ 
hospeda.tia. ate o fim do anno a.ctua.l, despen· 
der-se-ha. conforme o calculo da.. respectiva. 
repartição, quantia. superior ã. fixada. na. lei 
de orçamento, & o suppiemento. prévio é avn.· 
lia.do em 25:000$000. Tal accrescimo de des· 
peza explica-se }:ela. alta. do preoo dos geoeros 
a.limenticios e pelo serviço de abastecimento 
de agua pllta veL 

Sr.-Presidente da. Republica.-A Inspecto--- E' melhoro.mento ur~entemente reclamado 
ria·Gcral·das Ter!'as e COnsolisação acaba. de a. ca.nalisaçã.o.da. agua para. o estabelecimento 
submetter á. coosi"eração do Mmisterio-a meu acima r~ferido e não havendo, dentr~ dos li
carg~. a-justificação de um credito na impor- mites orçamentarios, recursos para leval·() a 

. tiilcia de 115:100$, de que necessita :para cabo •. Cll.mpreS0ÜC}tal,-os,lopodercompetente 
.. ·_ occorrer a dcspezas· não contempladas na sendo as despezas a rea.lisar, para tal ftmt de 
~·- ·y.Jgente. lei- orça.mentaria. e que· são recla- 15:000$000. · 
-. · :madas· pelas circumsta.ncias ocC!I.sionaes do Com o pessoal e custeamento da hospedaria. 

· respectivo se.."Viço. de Pinheiro, accusa-se a.naloga necessidade, 
Do total acima- iodica.do.destina-se a qua.n- em razão de ha-ver sído a colilp~tente verb& 

tia ne 600~ a supprir a. lacuna resultante da absorvida pelas despezas excepcionaes que · 
.,_ dedncçiio Ceita. nos vencitnent.os 1lo chefe da. se elfectuara.m, ss quaes deram lagar ai 

secção technica da.quella.. repartição, e que a.tll.uencia. de immigrantes do cantracto fe
foi moti va.da. pelo facto de cogitar-se em dar~ deral e de outros do- contract~;~ mineiro~ que 
lhe· uma. nova. regulamentação, dâ qual ori- al~i pe_rman~eram durante ··a quadra d&. 
rlnllr·ae-bia. tlearem equFparados 08 venci- ep1dem1a qu~ 1nfestou I? Va.J.!.e :do Parabyba. 
mentos, daqualle cargo esp1!6ial aos dem~j&. e outras Clrcurnstanctas 1gUálmente gra.-

, Jopret de chefe do 1ecçio, não tendo sido vasas. 
to.l ponmmento posto em pratica., o que Para. sanar a. deftcienei'a oahi derivada, ca.
trou:r:a como oonsequencia a {)miSllão Jl'O or- rece a. admistração- publica de um reforço de 
çamento, do. ~upra. mencionada quanti&. 50:00()$000. . . . · · 
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A' vista. do que hei exposto, e tomando o 
assumpto: na consideração queelle cert.a.mente 
despertt\l'à. ao vosso. experimentado espirito,. 
resolvereis. C()nforme julgardes. acertacl o, 

Incluso. encant111.reis ·a. demonstração das 
despeza.s a. que me tenho referido. 

Capital Federal. 21 de outubro de 1895.
.tl.nton!o Olyntho dos Santos Pires. 

DEMONSTRAÇÃO DO CREDITO stJPPLli:MENTAR AO 
lUNISTERIO .DA INDUSTRlA, VIAÇÃO B OBRAS 
PUBLICAS PARA. OCCOR.R.ER AS DESPEZA.S COM 
OS BERVlÇOS- DA VERBA.-AGE:'{ClA CENTRAL 
DE DOCGRAÇÃO - l>t1RA.NTE O COR.R.BNTE 
EXERCli;IO . 

Repartição Cen
tral; 
Dlfferença entre os 

vencimentos do 
cbefe da I• ;oe
cção e· os· mar
cados oo regula
mento n. 603, de 
26 de j'Ulho ••.•• 

Idem aosamanuen-
6oo$boo 

eee............ 500$000 1:100$000 

Hospedaria lla 
ilha. das Flores-
Material: 
Concertos e outras 

despezas....... 44:000$000 
Comedorias para 

immigrantes... 25:000$)00 
Acquisição ou alu· 

guel de emba.r-
cnção .. ,... ... .. 10:000$000 

C&nalisação de 
agua..... .... .. 15:000$000 64:000$009 

Hospedaria. de 
Pinheiro: 

------
Pessoal e custeio.. 50:000$000 50:000$000 

115:100$000 

Directoria Geral da Industria,2l de outubro 
de 1895.-.tl.u.gusta Fernande!, director geral 
interino. 

Réq'!lerímentode Jose Joa.quim de Miranda., 
coofe:.;ente: da. Alfandega.. de Santos, pedindo 
um a.nno de licença. com ordenado.-A' Com
missão de Petições e Poderes. 

Co~rUziüa o discusW> do requerimento do 
Sr. ·Francisco Glicerio . . 

Ninguem Pe<findo a palavra;, é encel'Ta.da. a 
di.seus~ão. · . · · 

CO\alara Y. YU 

O Sr. Augusto Severo acom~ 
panhou com a maior a.ttençã.o e cuidado a.: 
discussão longo. e desenvolvida que aqui se 
travou a respeito de uma emenda. a.presen· 
tada por alguns Srs. deputados, propondo 
augmento de imposto sobre o sal estrange!ro, 
discussão em que não tomou parte, visto 
estar demasiadamente adea.ntada a sessão e, 
receiar que mais alguns dias fossem COID!U·· 
midos em uma discussão que necessaria.-· 
mente haveria. de pender para outro ter-· 
reno. 

Attentos esses motivos, o orador tratou de 
colher documentos que prova...«sem da. ma- . 
neira mais clara e cabal a: razão da emenda. 
apresentada., certo de <_IUe a mais eloquente · 
de todas as 'Provas ser ta a. que trouxesse a. 
ra~:a~:i~~ciencia e sa.hisse dír~ta~ente do 

Neste empenho tratou de conseguir a ana· 
lyse quer do sal nacional, quer do estrangeiro,· 
e desta analyse a Cama.ra. verá. que o sal do 
Rio Grande do Norte é o segundo de todos oa 
saes consumidos no Brazil e melhol' do que o 
afamado sal de Cadil'.. 

O q-ae se dá actualmente é o seguinte: os. 
eapitaes empregados nesta industria não síf:o 
taes que permittam o deposito de sal em pt· 
lhas de modo a ficar secco e queimado. 

A prova ainda da qualidade de primeira. 
ordem do sal de Mossoró, e que do Rio Grande 
do Sul, em um mez, jil. foram feitos pedidos 
que attingem a 1.400.000 lit!os deste pro
dueto por uma casa. commerClal e que man· 
dou para. Maca o 13 navios a.ftm de fazer este 
transporte. 

De julho de 1892 a. abril de 1893 essa. mes· 
ma casa importou do dio Grande do Norte. 
44 na vi~ d~ sal, que attingem a uma. extra.
ordinaria somma de toneladas. 

Diz-se que o sal do Rio Grande do Norte é 
exclusinmente empregado na.sa.lga.decouro; 
mas diver~as casas do Sul attesta.m que teem 
applicado este mesmo sal ao xatque com re· . 
sultados mais vantajosos que os prodactos 
similares estrangeiros. · · 

O Sa. SERZI!DELLO CoRRÊA.-A industria. do 
sal produz hoje uma. quantid<J:de des~e _artigo 
que absorve completamente a Importaçao. · 

O SR.. JosE CARLos-V. E:t. vae concluir 
pela desnecessidade da emenda.. 

0 SR. AUGUSTO SEV.H:Ro-Não; a. emenda. e 
necessaria., parque vem proteger uma. .~n-· 
dustría. na.scents e V. Ex . sabe .que a. ln· 
dustria do xarque acaba de se ... protegida. 
directamente, .e com o seu voto. ~Jl6za.r:de 
ser qua.si que : exclllsivamente o elemento. 
principal da. pobreza do Norte. : . · .' 

O orador não lê todos estes documentos· 
para niio fatigar a &.ttenção da. Ca.ma.ra, mas 

4 
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pede que elles sejam pu blicados no .Dia'l'io do 
Oor~gresso, porque trata-se de um assu-npto 
de interesse vital para o Rio Grande do 
Norte, que desta industria tira. cerca de 30 a 
40 % para a sua renda· que alias é de 
700:000$000. 

Termínará lembrando á Ql.mara que o sa.l 
de Mossoró foi o que mereceu maior distina-

ção na exposição de Chicago e pedindo ao 
Sr . presidente que mande publicar tl1dos 
estes documentos para esclarecer a questão 
do imposto do sal, que tanto interessa. não 
só ao seu Estado como ao do Ceará, Ala.goa.s 
e Para.hyba. (Muito bem, muilo bem) 

o Sa . PRESIDE:'I'TE- 0 nobre deputado será 
attendido. 

Documento á. .que se refare o Sr. Augusto Severo 

~~ 
,c ~ .. ;á~ 
;~. "' " """ o~ "' ;:j 

a~ .. :lU. • 
r::; 

;~ ,. .. "' ; ~ 
'Ó"' !;: ;.: ... .. !1' -< o"' ....... ,_ ~ ~ :t~ ::::: 

r.~ ~2 ~ ~ E;~ Q "' - ---- ----- ---
S:U a e ~larennes . . . . . .. . •••• ••••••••• 0•300 S.'i iO S\1.012 0.5!7 1.2!30 0.!131 0 . 0!0 
Sal .de Olernu . .... ..... . ... ~ ...... .. 0.230 ti .6S2 Oi.07U O.ô3S 1. 140 0.211! o.~s 

Sal da Uha de Ré ...... ,. ........... 0.91-í 9.<12õ 87.$31 0.4JS 1.1,t0 1M 53 0.039 
., .;;..Sat de Cette, . .. .......... . ..... . .... 0.1Ul 6.030 92.$-10 õ:213 1.0000 õ:i.;.i i. OLO 
·: -·::<ai de Berre, J~ qualidade . . ........ 0.052 1.170 117. 8~1 1.013 t;.OL7 

Sal do !ler r e, 2• qualidade ..... ..... 0.104 ô.OSS 9(.$36 0.!113 0.720 0.339 
Sal rle Bije.res, 1• qualidade .. ..... .. 0-100 1 .838 ~7 . 12'1 O.i!J$ . 0.732 o.oo~s 0.0 \0 
Sal de C a diz ...... ... ................ O.OGO r..tSO 93.585 o.w Q,63() 0 .213 0.005 
Sri.l de Set~b~l, t a ~unlidade . .. . .... . O.H :2.11.~ 9~.1\l • . . 69 0.~5 
Snl de Sctubal , 2• GUa.lidade .. .. , .... 0.20 3.GO S9.19 6 .20 o.s1 

Nouveau. trait<l de Cb.imlc Io.dustrielle p:1.r Wogne' &. ! •. Gautier, 1° vol. F:l.S'· 3ii , 2~ . 

N . 2- Analyse do &it da C. Salinas 1lfossor6-
Assú 

Sa.l branco, semi-opaco, crystallisado em 
oubos grandes, jnalteraveis no a.r, inodoro, 
de sobcir ~lgado. facilmente soluvel na. a;;ua 
fri~ e quente, pouco soluvel no a.lcool, im~o
luvel no acido chlorydrico conce-qtrado. 

Em 100 gra.mma.s do sal achamos: 
.·Agua, 2.200 grammas. . 
. Chlorureto de scd.io, 96.400 idem . 

· Sulfato de magnesia, 1. 100 idem: 
Cblorureto de magne.sia, 0.033 idem . 
Sulfato de e&lcio, O.llO idem. . 
Substancias insalnveis (lenl1os:~.s etc.),O. t lO 

idem. 

Os saes de 1• qualidade de Portug.ll e de 
Cadiz são inferiores a este, não só pela pro
porção de soilio que encerram, como pelo.s 
sub~ta.ncias estraoht\S que contém ; final
mente é um sal de s uperior qualidade . 

Rio de Janeiro, l de cl~embto ·de 1891.
Theodoí'O P echoU. -Gusta'Oo l:"eckoZt. 

· N. 3-Cilt"los Alberto Knnhardt, tradu· 
ctm· publico e interprete commercia l jura
mentado da. praça. do Rio de Janeiro. 

Certifico que me foi apresentado um do
cumento escripto em hespanhol,o qu al, a pe- · 
dido da pa.rte, tra.d uzi litteralmente para o 
idioma nacional e diz o seguinte : 

Este sal. como se vê pela a.nalyse. contam Ttaducção- Publíca fórma.: 
pouca. u.guu., poucas Kub~tancio.s extra.nhas Os abaixo a.ssignados xa.rquea.dores, esta-
(1\ulCa.to cblorureto de magncsia., ea.l, etc. ). e belecido~ mueccão do cerro,do departamento 
entre u substa.ncia.s insoluvois nii.o se acbll. deMrmte,•idéo, certiílcam que, tendo experi-
siliça., argila, etc. mentlldo n~ nossa. xa.rquea.da. o sal de Ma.Cii.u, 

. _ ~ d:~. Companhia Nacional de sâlinas Mossoró-
Ccmclusao • Assú. do lUo c!e Janeiro. com a. earne e com 

' · :A · composição deste sa.l leva.-nos a collo- os couros, acha.mol-o tão boJO como o de 
· cal-o entre os saes de 1• qua.lida.de de Sain·~ Cadíz . · · 
. Ubes .e de E'tang de Berre, dos quaes se A pedido dos interessados ) assa.mos este 
a.ppro~a pela. porcentagem. de chlol'ureto certtlicado em Mo~tevideo, aos 9 de maio de 

.. de_ sod.to. . , , 1892.-Ped•·o Dems & Qnnp . . 
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O abaixo assignado, xarqueador estabele
cido na secção dei Cerro, do departamento 
de Montevidéo, certifica que, t.Eo.ndo experi
mentado na sua xarqueada. o sal de Macá.u, 
da. Companhia Nacional de Sa.lina.s Mossoró
Assú, do Rio de Janeiro, com a carne e os 
couros, achou-o tão bom como ode Ca.diz. 

A pedido dos interess(l.dos, passo este certi
ficado em Montevidéo, aos 9 de maio de 1892. 
-Heractio Pyneirus. 

por fê e a peditlo do interessado passo o pre
sente que assigno em Montevi<léo aos 31 de 
maio de l89'l.-Josd G. Rei[Hena. y Garcia., 
escrivão publico. 

Porto por fé que os certificados que pre
cedem, assignados pelos Srs. Pedro Denis & 
Comp., Heraclio Pyneirua, A., Ca.stellanos & 
Comp. e Ramon E. Anza, acham-se devida
mente legalisados nesta data. pelo abaixo as
signado, os quaas ficam em 'poder do Sr. Pe
dro Souza. 

Os abaixo assignados, cha.rqueadores esta- . _Para. constat: assigno e firmo ero ~o~tevi
belecidos na secção dei Cerro do departamento deo aos· 4 de. JUnho. d~ 1892: -lo~ G-. Re
de Montevidéo. certificam que, tendo experi~ quena y Garc~-a, escr1va.o publico. . 
mentado na nossa. charqueada o sal de Ma· 
l'.áu, da Companhia Nacional de Salinas Mos. 
soró-Assú, do Rio de Janeiro,com a. carne e 
os couros, achamol·o bom. 

A rogo dos interessa.do3 :pa.ssa.mos este cá
tificado em Montevidéo, aos . 9 de maio de 
1892.-A .. Castellanos & Comp. Estava um 
sello que diz Ramon E. Anza-14 mato 92, 
Montevidéo. 

O abaixo assignado, xa.I'queador eEtabele
cido na secção dei Cerro, deste departamento, 
cel'lliica. que, na. salga de carnes e couro3 
achou bom o sal de Ma.caú •. da Companhia 
Nacional de Salin~~.S de Mossoró·Assú, do Rto 
de Janeiro. E a. pedido dos interessados passo 
o presente em Montevidéo aos 14 de maio 
de 1892.-.Ramon E. An:a. 

Confere com os certificados l'lrlgma.es do 
mesmo teor que tive presentes, o que porto 

Reconheço ver.1adeira a firma de José.G. 
Requena. y Garcia. escrivão publico desta 
cidade e, para constar onde conv1er, mandei 
passar o presente que assignei e fia sellar 
com o·sello ·<'las armas deste consu lado geral 
do Brazil em Montevidéo aos 4 de junho de 
1892.-Domingos Josd dt.t. SiWa. A::ecedo eon
sui-gerai (sello consular). 

Nada mais continha ou declarava. q dito 
doco.mento que bem e fielmente traduzi do 
proprio origiua.l escripto em hespanhol ao 
qua.l me reporto. 

Em fé do que, passei o presente q~e a.ssi
gnei e sellei com· o sello do meu otllc10 nest:\ 
cidade do Rio de Janei1•o aos 31 dias do mez 
de outubro do anno de 1895. -Cur~os .,ilbc1·to 
K-unh~1·td, tradu~.:tor publico e interprete. 
commercial juramentado. 
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N. 5-Rio de Janeiro, 24 de outubro de pa.ra de~linar, o Sr. Dr. Edua.:-do Ramos. 
1895.-Dlm. Sr. Visconde de Saboia, dignis- dando pTovidencia.s no sentido de estabelecer 
simo presidente da Companhia Nacional de o credito aglicola. em condiç:õe:s de poder pre
Salinas Mossoró Assu. stara mais importante fonte da. nossa. receita., 

Amiga e Sr.-Aecusa a recepção de sua de nossa riqueza, o grande alicerce, a grande 
estimada carta. de.hontem e sciente estou de base em que assenta toda a nossa. prosperi-
todo o seu couteudo. dade e engrandecimento. · 

Respondendo aos dous. quesitos que nella Infelizmente, ou poz:que trabaih<?_S mais ur-
me faz, cumpre-me informar a. v. Ex . 0 gentes tenham absorvido _a. attençao da C3.
seguinte: ~ara., ou _porq~e a votação dos orçamentos, 

Quanto ao primeiro. o sal de v. Ex. é J~ em per10do ta.o ad~ntado das n~ssas ses
apiJLie&do na salga do xarque com as inesma.s soes, tenham absorv1Qo a attençao .dos re
nnta.gens do sal estrangeirO. pre:;entantes da Naça.o, a. ver~ade e que o 

Quanto ao segundo, não me consta. que proJecto do nobre r1eputado. pro;ecto que f&z 
os xargueadores tenb&m abtido resultados honr3. aos ~U'l talentos, que tanto exal~ os 
inferiores ao sa.l estrangeiro motivados pelo seus mereeu~en~ t: os seus _grandes serv1905 
sal n~ional. · ' á nossa Pa.tna, nao tem podido ser discutidO 

Desta minha informação, póde v. Ex. fazer conveni~nteme~te, não ~m merecido mesmo 
o uso que. lhe convier. a. atteoça.o P!ec1so. e deVld~ a um a.ssumpto de 

SQu. com estima. e consideração de v. Ex. tanta ma.gmtu~e. gue cog~.ta em dar um re·_ 
amigo a.ttento e venera.dor.-Joaquim Mari- med\o sal~ta.r a. cr1se da l~oura., _de esta.be-
11ho . · · lecer providencta.snosentido de or;enta:r con· 

· venientemetite o desenvolviníento economico 
N. 6-R.io de Janeiro, 26 de outubro de 

1895.-lllm. Se. José Ca.rrilho Victeiro, dire
ctor:-secreta.rio da Companhia. de Sa.llnas Mos
soró.·Assú. 

Amigo e Sr. - Fui honrado com o seu 
estimado favor de hontem, no qual me pede 
informações a respeito da a.cceitação q·ue teve 
o sal da COmpanb.ia. Mossoró-Assú no Rio da 
Pra.ta. 

Como agente que fui da companhia duTante 
os annos de 1892 a. 1893, nunca. recebi mais 
reclamações que aquellas que se reCeria.m ao 
estado de mais. ou. menos· bumidade do sal, 
emquanto á. sua. boa qualida.de para prepa
rar o. xarque. e os coul"'S, devem existir no 
arebivo dessa companhia, os certiJicados dos 
ur.q!leadores de Monte-vidéo Sl'll. R.a.mon 
Ama,,Heraclio Püi.eirus e Pedro Deniz. que 
,ROrlem servir de provas irrefu~veis a. es~a 
companbia.. · . 
. Sem o.utro moti "0, . me subscrevo com toda 
a. ·estima. e consideração,. de V. S. amigo e 
cr.ia.do.-Pedro de.Souza:.-A' Commissão de 
Orç;~.mento. 

da. Republiea. . 
S. Ex. sabe que, fleiJ<)iS da. lei de .13 de 

maio, a lavoura se Mhou em conrllções espe· 
ciaes. Ao passo que se estabeleceu uma me
dida. de ordem política; salvando os princi
pias da humanidade e da civili~a.c;ão não se 
cogitou de dar as provid('ncias ne<!essarias 
pam l'emed.iar os grandes males que a. mesma. 
medida vinha produzir no ~eio da nossa. la.· 
vour&, preparando a.s:~im convenientemente a. 
transformação do traba.l.ho escravo para. o 
trabalho livre. 

O Sn.. EDUARDO .RAMos-A lavoura no Brazil 
tem vivido ã.lei da. natureza.. 

0 SR. SERZEDELLO Co!UÚ;A-Náo se cogitou 
de providencia alguma, .não se cogitou de 
estabelecer institutos de credito que viessem 
a.tte~der ás urgentes reclamações da. mais im
portante classe da nosso paiz, pelos beneficios 
enormes que presta á nossa prosperidade e a. 
vida economica ila Patl'ia, pela somma. de 
bem estar que nos dã., pois sob ella assenta. 
quasi que exclusivamente o credito publico, 
a riqueza nacional (3 as seguranç:1S de nossa 
independencia como Nação, que nas permuta.s 

O Sr. Serzedello Corrêa- interna.ciona.eS trabalha !lllla conquista. de 
Pe.di·& palavra para. remetter a V. Ex .... afim ·sua. independencia economica. como já tra.ba.· 
de: solicitar-de sua benevolencia., a publicação ·thou pela conquista. de sna independencio. ~ 
no: Diario Officia~. de uma petição que me· foi litica. 
dir_igiila.por itn:porta.nti:lsirnos representantes O projeato do meu illustr.:~do amigo 'l'em 
·do commeroió desta. Capital, solicitando rio incontestavelmente, Sr. presidente, satisfa.zor 
Pax-l&.mento,providencias·-no sentido de a.uxt- :aos reaJamos de:;sa. cla$86 ;. vem minorar os· 

·lia.r a..nossa.-Iavoura,. tão compromettitJ3... tão gran"es males que ella tem so1ftido, . vem 
aba.t!da:a.travez da crise· economica. que tem .attender paua série de provirlenc!as que são 
assoberb&do.-todo o paiz.. . . nooessa.tias no intuito de se esta.bele<!et o 

Sei que exist6 na ordem, do dia. Ulll projecto eredi to agrícola.. d~ se estabelecer um!'- insti
ela.oora.do:pelo meu illustrado amigo e dis· tui\iâo que, pela. confiança. que vae despertar 
tincto•compa.ubeiro, cujo·nome peço licença. em todos os Estado9, ·póssa p:rodúzira. draii';ia-
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gem ·dos ca.pita.es,- a drenagem de tod&S as O SR. EDUARDO RAMos-O apar.te •lo nobre 
· economias onde elles se acham e possa· assim deputado por S. Pa.ulo deve ser consignado 
fomentar o desenvolvimento da industria. nos Annaes. E' muito interessante. · 
a.gricola em todo 0 pa.iz. 0 SR. SERZEDELLQ CoRRÊA-AS Jettras by• 

O S&. FRA.:.'Wxsco GL!cmno-Como é que pothecarias devem ter todas as garantias 
V. Ex. ha de conseguir isso sem fa.ellita.r a precisas e de que ella.s te em necessidade para. 
circulação das lettras hypothecarias ~ . que possam representar o seu pa.pel. . 

O SR.. SERZED"ELLO . CoRR.EA.- Perdoe·me Disse o nobre deputado por S. Paulo-e as 
.. v. tl:x .; nã.o estou .trate..ndo nem. -posso mes- palavras de S. Ex. teem sempre, hoje mais 
.. mo discutir essa. questão a.gora.. O Sr. pre- do que nunca talvez, um peso extra.ordinario 
sidente, com a austeridade que sempre ma.n- por que ellas quasi que arra$t3.m a.traz de si, 
.-tem naquello. cadeira.. não me permittiria. a. responsabilidade de um :pa.rtido 1uteiro, 

· .que na hora · do expediente procurasse dís- porque ellas quasi que arrasta.m a.tràz de si 
· ·cutir, com a largueza. qae o assumpto com- a. opinião da maioria incontesta.vel que; com 

:porta, · um projecto relc~.tivo ao estabeleci- tanta. honra. para. ella. como para o nobre 
'mento de providencias )~ara .o levantamento deputado por S. Paulo, costuma a. a.com

. ·:do cred.ito·agricola, sobre os meios de valo- panhal-o em todas as questões que dizem 
· risa.r a lettra. hypotheca.ria., cercando-a de respeito aos altos · interesses nacionaas, disse 
·garantias pa.ra til.cilitar a. sua circulação. S. Ex. que as lettras · bypoth.eearia.s n:eces
. . : O nobre deputado me interpella. justa.mente sitam para poderem ser esta.belecidas couve
sobre uma questão que jâ. ê especial, e não nieil.teweute em nosso paiz, para. poâerem 

· ' tenho duvida nenhuma em decia.ra.r a. V. Ex. di:fl'undir-se, i!rto é, p&ra po•~erem. ter cir
. 'que rea.lmeote um dos meios m~is etncazes, culução conveniente. precil'a.Di ter como base 
·-·maiscompletos entr:: os que seJ&m ·capazes uma larga. emissão de papel-moeda.· 
· de Leva.ntar o credito agricola, é a valorisa.- Consigno a. opinião do nobre deputado, 
ção das Iettrr•s hypotbecarias. porque devo dizer a V. Ex.,- recordando um 

o sa. FRANCisco GLICER.Io-E como~ rios episodios da. minha. vída de núilistro, 
0 SR. SERZEDELLO CoRREA-Uma das me-- ~ue, qua.ndo se esta.beleceu a. fusão do Ba.nco 

.
-·· ·1-11a.s que devem_ ser acceita.s pa.:ra. que ellas o Bra.zil com o Banco .da. Republica. eu tive 
" o cuidado de <i.a.r a.o novo Banco estabelecido 

. . _prestem os gra.ndes serviços que teem o 'rle- uma. emissão de bonus . 
·ver de prestar, exercendo a .sna. missão, é a 
da. uoidarle p;tro. emissão dessas lettra.s. Esses bonus, V. Ex. sabe pe1•feita.mente 

o nobre rleputa.r\o me chama para uma di~. bem. foram desvirtuados completamente da 
cussão espec1al, para. um terreno delicado. sua. missão e destino,nãorea.lisaremogranrte 

OS&. FRANCISCO GLIOERIO-Ao contrario., papel que lhes estava attribuido, justamente 
porque nã.o se quiz compreheoder o seu me-

é muito simples. · cbanismo, e nã.o se lhes quiz dar a circulação 
-- · o·SR. SEttZEOELLO CoRRÊA-Não é simples, que deveriam ter para. poderem desempenhar 
:é profundamente complexo. Eu. porém, não completamente a. ampla missão a. que estavam 
·terei duvida. nenhuma em discutir com S. Ex. destinados. ·Mas mesmo no seu papel de 
esta questão, mas qua.ndo se tratar do.pro- lettra hypotheca.ria de e1reulação limitada, 
jecto que cogita do assumpto. quanta emprez.a. · não se salvou, qua.nta. in· 

O SR. FR.ÁNCisco GLIOEttlo-Põde contar dustria. nã.o continuou a funccioo.ar. quanto 
commigo. capital não ~e deixou de perder! I AJgum dia 
· O SR. SERZEDELLO CoRdA-Já o disse e 0 pa.iz me farã. justiça. . 

Não sei si S. Ex. tem ra.zã.o - a. questão 
-repito a. S. Ex. que, .em relaçã.o ã.s lettra.s que a proposl~.ã.o de S. Ex. suscita. é gra.ve e 

· · hypo\beca.rias, eu sou da opimã.o daqueues exige estudo-e virei discutil·a em occasiio 
que · entendem dever estabelecer a unidade opportuna. . 

- =~a.ra; taes lettras (apoiados) ; que . em relação Deixando a questão especial para uma.-dis-
• ·áS lettras :hypothecaria.s eu. sou da mesma cussão, que terá naturalmente cabimento 

opinião daquelles que sã.o .contrarias á pluri· quando puder ser convenientemente debatido 
.' d~e ~i= quero a unidade para. a o projeeto do nobre deputa.do pela. Ba.hia,-e 
: emissão do bilhete -do Ba.. nco e11 quero ta.mbem eu desde já. me comprometto perante a. Ciu

mara a trazer a esse debate nao as minhas 
·a. unida.d~ para. a.s .lettra.s hypothecaria.s. luzes, que são nenhumas (t!M apoiados, nias 

O SR. FRANCISCO GLICER.Io-Si não fizer um.:~. a minha. fraca. colla.boraçã.o, deixando de 
emissão de papel-moe"a que garanta a. cir- parte-a questão especial, repito, devo dizer 

: cula.ção das lettras bypotheca.ria.s, na.da se ~m todo o C3.S? que, tanto quanto é poss_ivel, 
coDBegQirá. E' preciso ter a 'coragem de dizer a competencLiio ·humana. em aasumpto tão 

. ·· isto. · vasto, tão delicado; tio -eomplexo, o projetco 
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. reune em si o conjuncto .de providencias ca
pazes, sinã.o de salvar a, lavoura., cnm certeza 
de melhorar em muito a. sit'la.ção em qu~ 
ella se acha. · 

Sr. presidente, eu remet.to a V. Ex., pe
dindo a benevolencia de V. Ex. o favor de 
ma.ndar .publical·a no Diar.io do Congressâ, a 
imporfauti~sima petição de :~outoria. dos ne
gociantes desta prd.ça., que tem relação com a 
lavoura., que se-ntem quaes são as suas difii
culda.des, e · sabem perreita.mente como ella. 
vive assorberbada. em virtude da depressão 
extra.ordina.ria da nossa. moeda, em virtude 
da. depressl\o cambial, eni virtude de esca..osez 
no diuh€iro preciso para o sa.lario, que tri
plicou. de valot• de modo que a lavoura., 
quando ne um lado· o valor territorial se de.:. 
precia porque se dP.preCia a. moeda. e quando 
a bypotheca. nã.o póde· mais dar o que dava, 
por etfeito âo mesmo·ma.l, a lavoura precisa· 
para. os sala. rios, para. toda.s as sua.s despezas 
de quantia tre~ ve:r.es maior do que aquella 
que precisa v a· ant~s e nãO a tem ?. ! 

Portanto, a situ;;,ção é realmente a.ftlictiva. 
e delicada. Ella .reclama de · nós outro;, 
de wdos ~ pa.t1•iotas, de todos os bons repu
blicanos a :.nais séria a.ttenção, porque a. la· 
voura. é inque~ti•)ria.velmente a principal 
fonte de recursos do paiz é pelos seus ca· 
pita€S, pel:>s serviços que pres>ta a maior 
bas3 e o m:Lior alicerce em que devem assen
tar as novas in:>tituições. 

(:Vluito llen~, muito bem. O on~dor, 6 cton· 
primentado.) . 

O Sa. Pr:t.ESIDE:>~TE - O pedido do nobre 
deputado será attendido. 

DOClJMENTO A QUE SE REFERE O SR.. SE'aZEDELLO 
CORRE A. 

Repre.sentaçao do commercio aos Srs. represen
tontcs do Congresso Federa' sobre auxilio a 
lavoura 

Dignissimos SN&. representantes do Con
gresso FederaL 

Os abaixo ·assignados; commerciantes na 
Capital Feder:~.l. veem. usando de um direito 
constltucional,cheios de respeito e de acata
mento para com o Congresso Nacional, . em 
cujo alto e provado patriotismo confiam, pe
dir-lhe providencias que ponham termo á 
situaçâ.(fatn.ictiva. em que se enoontr~~o a la· 
voura, situação em que os a.baixo as:;ignados 
conhecem perfeitamente pela.S relações com
merciaes, que com a mes1aa lavoura. entre-
teem. · 

A Lei de i3 de· maio Exms., Srs •. como era. 
natural;m~cou radicalmente as condições 

rtos que se entregavam no Brazil a explora
ção da agricult ura.. trazendo pelo pagamento 
do sa.la.rio aos trabalhadores livres, a necessi
•'a.de tle grandes quantias para. o custeio dos 
estabelecimentos agrícolas. 
~em instituições de credito onde buscar 

recursos neces<'arios para esse fim, teem os 
la.vra-lores se limitado em geral ao aprovei
tamento do que lhes deixou a. escravidão, 
sem alargarem as plantações sobretudo no 
Estado do Rio de Janeiro, nem melhorarem 
sequer pelos processos scientiticos as existen
tes, de modo que Estados, ainda ha· pouco 
prosperas, terão em breve de arca.r com o de
crescimento de suo. receito.,proveniente quasi 
que totalmente do imposto de exportação. 

E isso importará., Exms. Srs., em grandes 
sacrificia;; para a Uniã.o. 

N"ao carecem os abaixo assignados insistir 
sobre isso perante a patriotica e illustrada 
representação uacional, nem tão pouco em 
larga e minuciosa expo~ição a.ssigna.lar os 
males, que afliigem a lavoura, e indicar os 
meios de combatel-os. 

Seria. preteoção, que não está. nos ha.hito!l 
dos abaixo a.ssig-nados, cujo unioo objectivo 
é a.ffirmar a sua solidariedade para. com a la.· 
voura. e perlir á Camara. que lhe dê na cor· 
rente se~ aquillo que em todos os paizes 
civillsa.dos foi sempre facultado ás cla.sses 
product.oras-iostituições de credito real. 

O. projecto n. 90, de 10 rle jalho de 1895, 
com as modificações que o Congresso entender 
em sua sabedoria m:~ois convenientes, está. 
nas condições de !!olver a questão e por 
isso os abaixo a.ssignados veem pedlr o apoio 
do Congresso Nacional p:~ra elle, por quanto 
sem recmrsos de cr edito a colheita. de 1896 
que, segundo segaras informações, é promet
tedora, não se fa.l'á em grande parte. 

Os abaixo assignados esperam pois qne o 
Congresso Nacional, tão solicito na decretação 
de medidas tendentes á. consolidação do regi· 
men republicano, não se encer re sem a.ttênder 
a.os justos reclamos das classes productora1!, 
que tanto teem ooncorriilo para a. prosperi-
dade nacional. · 

B. Bunet Ju ,ué. 
Menezes Ciribelli & Comp. 
Magalhães Baxroso & Comp. 
Al"d.ujO Maia & Comp. 
Carvalho CaStro & Com:p. 
Machado Estacio & Roch:l.. 
Ribeiro & Comp. 
Francisco Miranda & Comp. 
Ramos & Comp. . 
Bruno & Comp. 
Agostinho Silva & Comp. 
Ignacio Nunes & Comp. 
Fausto Irmàos & Comp. . 
Momera.t Lutterba.cht & Comp~ 



c!mara dos Depl.lados. lm~esso em 19/0512015 15 57- Pagina 29 de 39 

Lengruber, Moreira. & comp. Santos Sobrinho & Cl)mp.; rua Municipal 
. Gomes de Castro & Comp. n. 7. · · 
. Caetano Martins & Comp. ' Werneck, Magalhie3 & COmp •• rua Muni-
. Duarte de Almeida & Comp. cipal n. 14. . · · · 

Ma.nq & c;omp. Dias Nogueira. & Comp., rua M'!lllicipa.l 
Braga. SobrintJo & Comp. n. 26. · · · · 

. A.dolpho Schmidt J. ~ Comp. Freitas Guimarães, rua qos Pescadores 
J. J. Torres & Comp, n. 68 .• · · · 

.. Fl'a.ncisco Eugenio de Azevedo. Ll!_iz Frugoni, rua dos Ouriv~~ n • . j 19. 
càrdoso Rangel & Comp. · Joa.o Costa, rua. dos Ourives n. 110 A • 

. . Pinheirq Valle & Sobrinho. José Rodrigues de Souza. ·Ferreira, rua dos 
:, .. Francisco S&tta.mini & Comp., rua. dos Be- Ourives n. 415 F. · · ' ' · · · 
nedlctinos n. 25, · Mim,ncta Jordão & Comp., rua.d~ ~· Ben~ 

Moraes, Tinoco & Comp., rua MunicipaJ. n . 19. · · · · · · . · · 
Machado Mei~ & Comp • 

. ~-~tanheira & Vargas, rua Municipal caldas Bastos & Oomp~ 
n. 10 . . Bran!lão. Sara.ira & Comp. 

.... Marianni. Ramos & Com., rua. Munici:pal Lemos Reis&. CQ01P· . · 
Francisco Josê Esteves 8ç Lima. · 

. :~:·J~~~t, Bar~s & Comp;, rua dos Bene- Antpnio Pe~eira Ferraz, por _p'~óc~~~· . 
. .di c tinos n. 18. . Ferraz Sobnnbo ·& Comp, · · · · · :: 

. ,. Luiz Ferna.tlde!! Irmão & Comp,, rua. Mum- Corrêa. 4-e R,ezende & Çomp. : · · 
- cipal n~ 9. . . . Oli:ve!ra ~opes~ Jrmã.o & Comp. 
·· Abreu Raul de Carvalho, rua. àe S. Bento ATa'!}JO Sautos & Comp. · · · 
ns~ 28 e 30. . . Silva. Monarcha. Fonseca. 
· ' (lesar Duque Estrada & Comp., ·rua. Muni- Lixa, Avelino· '& Co[llp.

Manoel Martins Barreiro. 
--~~Ír:ei.f& p;c•neira. & Comp .·. rua :Municipal ASs~m-pção & CO~p. · . · ..,- Gama. Gomes· Benevides. -
n. x!itão & comp., rua. MUDicipal n. 20. . Ra.bulo, Pinh~es & COii;Ip. 

Franklin, Silveira. & Comp. , rua. dos I!ene- Manoel Morein Gomes • . 
dlc:tinos n . 16. 12:idoro e Maia. Haos. 

· Br.ito, Vieira. & Comp., rua Visconde de D. M. Costa. & Comp. 
Inhaúma n. M . · Braga. Costa & Comp. 
: Custodio Machado Guimarães & Comp., Ribeiro Soveral & COmp. roa dos Ourives n. 173, largo da Santa. Rita; Bírano Costa . . 

· :- ·Minuda. Qua.rtin & Comp., la.rgo de Santa ~~~~~;d ~~~~ COmp. por procura.Q&o. 
· 'Rita 'n. 165. · · . A . .M. Bonn!ard . 

· João Ca.ma.ra. & Comp., rua. dos Ounves Ma.i-cós, Peil.tagn~ Ba.r!ltfa & Comp. -· 
n: 167. . Costa. Mira.nd3. & Comp. 

··--carvalho & Mattos, largo de Santa Rtta M. M. A. Geng & Comp. 
Ji.. ' 20·. · · Ri~iro, Dias & Comp. 

·. · 'Bandeira. Soa.r~.s & -Comp ·,-rua dos Ourives Pereira., Valentim & Comp. 
n. 189. · · . Vasconcellos, Couto & Comp. 
. . Oliveira Carvalho & Comp, rua da. Pramha Lyra., Lourenço & Comp. 
n. 96. Villela;Oliveira ,& Com.p . 

Martins, Fra.são & Caravellas, travessa de Ca.l'doso, Oliveira & Comp. 
·Santa. Rita n. 34. · · · Almeida., Fernandes & Comp. 

M. Cba.ves & Comp .• rua da. Prainha~. 63. Lyra Junior & pamp. · 
A. M. (l{)uça.lves ' Juni~r & Comp., rua Mon~iro, Siqu.eira & Comp. 

Municipal n. 22. · Freitas, Brand~o & Comp. 
M. Igna.cio Guimarães, & Comp., rua Mu- Teix,eira de ~~do & CoiilP· 

nicipal n. 28. · · · J ·: Braga. franctsco & Comp. 
João Paulo de A. Magalhães & C<lll!:p;, rua. · AlbertQ de ~lmeida & Comp. 

de S. Benton. 49. · · . · J. da Oliv.ei:ra Castro·& Comp. 
A.brahão & Comp., rua da Pra.inba. n . 23.' Eunes& c.omp,. · · · 
Martins & Comp.. rua dos Benedictinos: Lara Nl)ves Silva. . 

n. 23. · · . Costa Pacheco & Comp . 
Pinheiro, Ribeiro .& Comp., y,ave3S_a. de_ . A .. Vasoon~U~ & Comp. 

Santa Rita. n. 32. · . ·. . , · C:tu;ll1a~.-Soeiro & CoJl1p . 
. Va.!lad.io & <::omp., rua de S. ·Bento n. 11. Machlmm Ferna.'ild~'lWis ~ Comp. 
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Gonçalves Po!&.S & Comp. Oliveira & Gonza.lez, rua Thomaz Coelho 
Leitão.Soa.res&Comp. n. ll4. 
AV!3linode Oliveira & Cotnp. A. Tude Leite de Meneaes, rua d·os Inva-
Avila., Figueiredo& Comp . liflos::~ . 100. 
Màrques ca.ua.rio & Comp. Gomes Queiroz, rua dos Invalidas n. 96. 
f'iribeiro, filho & Comp. Ayres & Moreira. rua. dos Iovalidos n. 94 . 
Alfredo, Rocha. & Corup_. Alfredo Cesa.r Guimarães da Silva. rua 
Bapti$~, Andrade& Co..op. dos Invalides n. 92. 
Clementino Macha.c,o & Comp. Tr·ajo.no Louzada., tua dos In validos n. 90. 
Antglli() Souza. & Com:p. . Ribeiro & Filho, rua dos In validos IJ. SS . 
Heiiriques Costá. Reis Irmão & Comp: Pedro Cardoso Soares, rua. dos Inv>.uidos 
Jose Affonso Monteiro Sobrinho. n. 76. 
Cunha,.Villa.ça, & Comp. Domingos Faria Teixeira Mattos, rua dos 
Bento Xã.'vier & Andrãde. Inva.lidos n. 51. · 
A.l'thiir.Costo. & Comp. Souza, Monteiro & Comp., rua. Theophilo 
Castro Ferreira. & Comp. Octoni n. 42 . 

. Jàli.quim Dias Bar~oza.. por procliração de .~ntonio José Pinto, rua do Rosario n. fJ/. 
Riearoo Ca:va.lca.nti. Antonio J, S. Ma.ch,:do, ru:í. da Assembléa. 
· Luii.á. Junior & Braga. ri, 43 A. 
Toi'rents. Bórlidó & Cóiiip. Machado, Leitão & Comp., rua. da Quitanda. 
fe~i.ro Pma & Co~p. i:J, 22 A. · 
Sã.íiip&io, &AJiós &. Cortip. Pá.ulo, Baptista. & Ferreira., ruo. da Qui-
Cil.rrazedo Lã.borãó & comp. tand& n , 19. · 
Wlos (lasl'liLi: dá.~iv~. Oabral. Veiga.& Comp •• rua da Quita.ncl.a. 
Netto, RaymunM& Comp. tl; 22 B. 
Costa Nunes, Mattbs & O. Certander. Souza. Almeida. & Comp. , rua Nova do 
Joaê Ant!'lnio Gonçalves Santos ~~ Comp. Ouvidor n. 37. 
Barroso, Primo & Comp. Viuva. Carvalho-~ Filho, rua da. Quitanda 
João Hapinba.· Silva.; n. 5. 
Gasp3.r Ribeiro & eomp. Moreira & Irmào. rua. da Quitanda. n . i. 
Pereira. Guimarães & Comp. Antonio José Martins Rua.s, rua. do. Qui-
Cost~~o Leal. ta.nda n. 12. 
Siiva & Col'rêa.. Raymundo Pestana & Comp. , rua. da Qui-
Abreu, Sá & conip. t.a.nda. n. 9. 
Oliveirn.. Salgado & Comp. Joil.quim Alves de Brito, rua. do. Assembléa 
Teixeira, Borges & Comp. n. 10!). 
Go!Des de Pinho & Comp. Firmino Santos, rua da Ajuda n. 15. 
João ManoelNova.es de Souza. Martins de Oliveira & JO>:é Alves, ruo. •.1a 
Mourão & Comp. _ . . . Quit&nd•• n. 31 A. 
Vasconcellos Cruzeiro & Comp. Antonio Al"\'es Matheus, rua da Quitanda. 
Ferr~ira_, Alroeit\a & Comp. n. 120. 
Souza. Alves & Comp. Ferreira & Comp., rua do Rosario n . 129. 
E. Ribeil~o, Alves & Comp. Belmiro Rodrigues & Campos, rt\:). de São 
A. tJ, Azeved<> & comp. Pedro n. 28. 
Francisco Coutiobo & Comp. Mello, Carvalho Costa & Comp • 
.Ba.rbosa Albuquerque & Comp. Marques Moreira & Comp. 
Cardoso Fernandes & C<>mp. Francisco lgnacio Botelho. 
Domingos Guedes & Souza. Lages, Rocha & Cornp. 
Augusto seabra & Comp. Bernardino Ferreira. & Comp. 
Pires Coelho & Irmãos. Francisco Cardo:<O •. 
Cunba. & Osorio. VIcente Alves do Soccorro, 
A velar & Comp. Ferraz Brandão & Comp. 
Leopo·· ldo Proon"" & Coinp., ruá. Primeiro Oliveira. Roxo & Comp. 

d 
....... Jose Joaquim .de Miranda. 

e Miirço n. 25. · Eurotenio dos Santos Lontra.. 
Santiàgo L, Durão. ruà do Rezendê n. 55. Jose Eugenio de Azevedo· . 

. Edúardo BOrges Litiha.tes, rtiá. dos Ii:J.vnr- Lindolpho P. dos Santos. rua. dos Ourives 
hdos il. 122. 1)-? 

José Pinto, ru'l dos Invalidas n. 124. n. ~. 
Aràngo & Cinello; rua dos In validos n. 117 · · Illm. e Ex.m. Sr. Dr. Inri~ncio Serze
Andfê Perez & Comp. • rua ThOióaz Coelbó. dello . Corrê$., muit() digno de:J?,UÜldO pêlo I o 

n· us. · c1i$trictênlà 'Ciipitál F'éiiêrál:-.os'àbilio, àSsi-
camara. v. vu 
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gna.dos, constituídos em commissã.o,solicita.m 'a sorte da lavoura, que é e será. a. sorte da 
e espera.m alcançar d8. benevolene:a de Republica. 
V. Ex • a ne~ssaría. permi~ão para. _confiar Rio de Janeiro, 4 de novembro de 1895.
ao talento ~ as luzes de V· ~- a. mel usa De v .Ex; attentos veneradores, creados, obt'i· 
r~~resentaça.n que o commercLo rl~st& praça gados. - .. U-r;ares Pollary & Oomp •. -Miranda 
d1r1ge _ao Congressp Na.c.tona~, :pedm(!O a.. d~;- Castro & Comp.-0. AbrtJ.nches & Con-.p.
cre~açao, nesta s~~a.o leg•slat~va, de nedld~s Rodrigues fontes de Olit>eira. - Moreira , 
attínentes a. auxthar as fontes . de pr< ducça.:.J Ramos & Cump. - Francisco Sotlamini & 
-d~ quaes. se destaca em pr1melro loga; e Comp.-B. B . Josue .- Custodio, Machado 
q~B.Bl exc~ue1va.mente a lavoura-no sent1do Guimarües. -Chagas, Duprat & Comp,-Lui:; 
ja não dll'emus de desenvolvel-ss, mas, a.o Fernandes, Irmão & Comp. -A' Commissão de 
menos, de conservai-as e mantel·as p;\ra. evr· Orçamento 
tar o descal11bro e a. ruína da riqueza na. · 
cional. O Sr. Vietorino Monteiro 

O commercio desta. Ca.pita.l, dirigindo-se a.o v:em a}lenas dizer duas palavras com o in· 
Congresso, mantem-se nos justos liDlites do tuito de dar uma informação ao nobre deJlU· 
seu papel economico. ta.do que o precedeu na. tribuna e que fez 

Intermediarlo que é, elle sente di<. a. dia. uma especie ·de censura. á Mesa.. embora 
as abuuda.nci.as e ta.m bem os desfallec.mentos ~elicana. e com o brilhantismo habitual em 
da. ~rodu~.ã.o . S. Ex., relativameute á inclusão de!'te pro· 

E, pois., dessa sciencia propria, colhida. no jecto em ordem do dia. . 
eonvivio oommereial, nas estreitas e fr&ncas O orador é o primeiro a. dar testemunho de 
relações do credito, que os aba.ixo· ass gnados que a Mesa tem sido demasiado solicita. em 
tiram a; necessaria forca. para. :.sseverar a. reconhecer que este projecto tra.ta de assum· 
V. Ex. que a situa.ção da la.voura é qua.si pto tal vez o ma.is importante que nesta sessão 
desesperadora e que si os altos po(.eres da. occupa. a a.«encão da C&maro. · 
Nação não acudirem jà. e já, granue 1 arte da. As palavras do nobre deputado impressiona· 
futura. colheita. ss perderá. inteíramen1e. ram profundamente o orador, ma(l;imtJ no que 

O nobre Sr. Ministro da. Fazenda, Jresen~ diz respeito M Rio Grande do Sul, que aqui 
tindo a. crise :mggeriu, no seu relutoJ ·io, me- representa. immerecida.mente. (Néw apoiados) 
didas que muito jostamente enco11 trara.Ul A Cama.ra. viu que todos que defenderam 
ecbo no Con~resso Nacional e tora.n . .!Onsa.· a paz do Rio Grande lemhraram a necessi· 
granas no ptcdecto n . 90, de 10 dej•tlho de daâe do esta.belachnento de industri~. dn 
corrente a.nno. construcção tle estradas de ferro. p1\l'& assim 

Penem os signa.tarioll da. 1•epresenta•~ que poder·se de alguma maneira ent'rentar a mi· 
o Congresso Naciona.l, toma.ndo na devida. Ibares de braços que foram affa.stados de 
consideração o assumpto-pols,ner.lluu outro seus trabalhos. 
haverá. de maior releva.nci<~. e gra.vid:·.de que Nestas condições, declara á Ca.mara. que o 
possa. disputar a. primasi& do seu esclarecldo nobre deputado em seu pa.triotico intente 

t · t" t 1 d deve conta.r com o fraco apoio do orador em 
pa riO lsmo-conver a. em ei a. RepublJca, defesa do pro;ecto que tão brilhantemente 
nesta sessão legiSlativa, para. que chegue a. retlecte o tal"ento de seu autor que sere· 
tempo de protl uzir oa seus salutares efi'eitos, 5erva 0 direi_ to _ de, ·~m momento 0' ppo ... tuno, 

· o citado proje~to n .. 90, ou outro, nos termos • 
que a sabedoria. do Congresso entend~r mais apresentar ligeiras modificações. 
conveniente. . Espera que o ~obre ~eputa.do, correcto e 

Os abaixo assignados. procurando 0 apoio lllnstl'a.do como e, tomara p arte na. discussão, 
de V. Ex. para. que seja. o interprete dos vmdo com suas luzes esclarecer a situa,if.i.o 
~entimentos do commercio desta praça pe- que e difficil.ma ri:>te. 
ra.nte o Congresso Nacional, no momentoso o ~h-. Serzedello 'Corrêa _ 
assumpto que traduz a salvação da. rique,a. Sr. presi.u.ente, declaro que absolutamente 
publica, o !~zem. certos de que V. Ex. niio - t ' 1 -
lhes negará esse . valiosíssimo· concurso. não ~~ rM:.nça.o de dirigir a mais teve cen· 
!Õ pela. benevolencia. e gentile2a peculiares . Ninguem ma.i_s do que eu respeita 0 pa._io· 
de V. Ex. como pelo apreço que sabe l:gal' t t d .,. 
Y. Ex. ás quB~ttões economicas que agitam o ~mç, a a.us erl ade e o criterio com que é 
nosso pa.iz. · dirtg~da. a Caxp.ara pelo ~u digno presidente 

e pelo se~ nao menos d1gno .vice-presidente . 
.Ao talento de V. Ex. ,á. grande competencia. Sou o pnm~1ro a reconhecer que ss. Exs .• 

de V. Ex. ligad:~. a.o profundo eonhH imanto quando dJstrll.uem as ma terias na. ordem do 
pratico da. no;;ea vida financeira ; ao patrio· dia. não teem outra. preoccup&ção sinã.o at
tismo, emftm. do d.igno representa.nte do Dis· tende_r ao serviço que a Camara deve prestar 
_tri~: Feder&J, .• C)()~&lll os,~!)S ~i6Jlad.os ao patz. · 



Fui o primeiro a declarar, quando me re- faltam-me mesmo os termos, Sr. presidente, I Sala das sessões, 4 de novembro de 1895.
feri ao projecto,que sabia que a Camara tinha para exprimir o reconhecimento que voto a J?recledco Bo1'[!es.-Alencm· Guimaratls. 
a sua attenção preea a outros assumptos, que V. Ex. pela imparcialidade e alto espírito de 
pareciam muito urgentes, como são as leis de justi.ca com qu~ dirige os nossos trabalhos. Declaramos que votamos pela approvação 
me1os. . . . . (Mu%to bem, mwto bem.) da emenrla substitutiva do art. 15 que retira 

Portanto, era o pr1mmro a fazer J~S~1ça a Veem á Mesa as seguintes aos agentes do correio nos Estados a cobrança 
V. Ex. no modo correc~o por que d~r1_g~ os 1 de impostos federaes. 
noss::s trabalhoE, e era mcapaz de d1r1g1r a Declamções 
V. Ex. a mais leve censura. (Mtlito bem.) 

Eu sou um dos mais obedientes soldados Declaramos que votamos contra a emenda 
Sala das sessões, 4 de novembro de 1895.

Barros Franco Junior. -Montei1·o de Ban·os. 
- Vaz de Mello,-Arthu1· Tor,·es.-Pinto da 
Fonseca. 

que V. Ex. tem, e o sou porque sei quanto que estabelecia o imposto de 15$ por cabeça 
~le o patr10t1smo ele V. Ex., quanto vale ... I de gado importado. 

Vae a imprimir a seguinte 

REDACÇÃO N. 149 D DE 1895 

Redaç":o fiinal elo projecto n. 149 B do corrente anno, que fixa a 
despeza do Ministerio da Justiça e Negocias Interiores para o exer
cido de 1896 

O C:::ngresso Nacional decreta: 
Art. O Poder Executivo é autorisado a despender pela Repar-

tição do Ministerio da Justiça, e Negocias Interiores, com os serviços 
des:;;:•··;l,,s TI"" ~egumte:nubriras, a. rpw.ntia dP !6.519:404$600 

A saber: 
1 . Subsidio do Presidente da 

Rt: J4i blica, como na propost~ 
2. Dito do Vice-Presidente, 

idem .................•••... 
3. Despeza com o pala.cio do 

Presidente da Repubhca, co-
mo na proposta ........ , ... . 

4 Subsidio aos senadores,tdem. 5: Secret,aria do Senado: Modi
ficada a verba da proposta 
por terom sido_ feitas as, s~
guintes alteraçoes: suprimi
da no pessoal a consignação 
de 1 :500$ para pagamPnto de 
um continuo dispensado do 

120:000$000 

36:000$000 

50:000$000 
567:000$000 

serviço e fallecido; augmen
tada no material a consigna
ção de 31:000$ para o servi
ço de redacção e revisão dos 
debates, durante_ cinco an-
nos.. . . .. . . .. . . .. . .. . . .. . . 303:260$000 

6. Subsidio aos deputados, como 
na proposta............... 1.908:000$000 

7. Secretaria da Camara (los 
Deputados: deduzida a quan
tia de ttl:800$, vencimento3 
de um officia1 da secretaria, 
dispensado do serviço, que 
fal!eceu;~tugmentadas no mn· 
terial as seguintes consigna
ções : para publicação dos 
debates de 162:500$ para 
212:500$, por ter sido eleva
da de 18:000$ para 28:000$ 
a quota mensal do contra
cto de tachygraphia; e de 
compra de livros de 3:500$ 
para 12:000$000. ... ....... 395:760$000 

8. Ajuda de custo aos membros 
do Congresso Nacional, como 
na proposta............... 90:000$000 

9. Secretaria de Estado, como 
na proposta .. , .. , ...•.• ,.. 449:865$000 
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Justioa Federa.l, como na. pl'O· 
poota..................... 701:022$000 

Justiça do Dis tricto Federal: 
,Augmentada a consign~ã:o de 
. 7:200$ para. os vencimentos 
· dos dous esorivãe8 rla Côrte 

de AppeJlação, vencendo ca.· 
ela um 2:400$ de· ordenado 
e 1:200$ de IP'a.tificn~ão; a 
de 30:000$ para reparação 
da mobilia o p!'edios em que 
funcciona o Tribunal C i vil e 
Criminal, e o. de 6:000$ para 
aluguel de uma casa desti
·nada especialmenv• ao ser· 
viço do .lu>'Y; reduzida de 

. 151:2110$ a. 108:000$ a. verba. 
' para pagamento rle pretores 352:629.$000 
'.Ajudns do custo a mogis~rados, 

, ; como na proposta......... 20:000$000 
Polida do Dlsb•ícto Federlll: 
Augmentada a consigna~ão da 

40:000$ para pagamento do 
" pesso~tl de policia resePvada, 

do oscolha e con llanço. do 
chefe de policia; reduzido a 
50 o numero de inspectores 
seccionaes urbanos e a. 32 o 

3:600$ parn. 4:800$, sendo·· 
3:200$ de ordenado e l :600$ 
de gratitlcaçâo ........... . 

15. Colonia dos Dous Rios: 
(Decreto n. l45, de 11 de ju-

lho de 1893) 
1 dirPctor . •.........•..•... J 

1 ajudante .••..••. ,, •••.••.. 
1 mtdico .•..•.....•..•••.. , ·, 

Ao mesmo, pelo traballüHie 
ensino, gratiftcu~ão •.•.•• 

eacrlvão .............. , .••• 
alnioxarlfe .............. .. 

1 enfermeh•o .. ·'·'•.,, ••••.••. 
3 mestreS da offioina a 1:800$ 
5 pedzoelros a 4$ dia zoios, .•••• 
5 carpinteiros 11. 4$ d1arios .. . 
6 feitores a 90$ ............. . 

Comedorias para os pedreiros, 
carpln telros, c feitr res a I $200 
!litu·ios para ca.da. U'll, ••••• • ••• 

Sustento, vestmwio e curativo de 
100 coneccionaes, a 1$200, .•. , 

Objectos r1e expetlieu te •..•..••. , • 
Prompto pagamento ......••..... 
Muterines de conatrucção e outl'ns 

deSp(lzas. , , • , . , , • , • ·, • · , .•• • •• 
Serviço d<\ t,1·a.nsporte , ... , • , .•••• 

dos suburbanos; reduzlrlo a . 
. ,, 10 0 numet'O ltos agentes de 16, Guarda Numonal, como. na 

1,, 1 2~ d s de proposta....... . ........ . 
,, c asse, a il o 0 17 Junta. Commercial da. Capit[l.l .... 2·• ulasse, a. 40 o dos de · , 
··· 3·' clusse. augment.ados os Fedet ai. como na proposW. 
, , vencimen'tos do medico dá 18. Archivo Publico: 

Casa de Detenção de 3;600$ Augmantada de 5:000$ para 
: :· pal'a. -1:800$, santlo 3:200$ d~ 10:000$ a con3igna<;ão para 
.,. ordenado e 1:800$ de gratt· a compPa e cópia. do do-

tlca.çiO.................... 2. 754:436$750 cumen t.os importantes, eta. 
()J).Sll, d& Correcção: \9, Assi~t.,ncia de Alienados : 

· .'Augm~nto.rlos no pGssoal os Snpp1•imida a consignação de 
V'('ITL~'nu,~ntoQ '-'n 1n,o díf;lo d<"t 7:200$ tlo t.:Oll1lHtstivel, do. 
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68:380$000 



rubJ•!ca - 1\Iatol'iiJ.J do Hos· 
piei<> Nacional e incluída ua 
consigmv,;ão de250:000$ para. 
afimenta.ciio e combustível. 

:10. Serviço so.nit~ll'io marítimo : 
Augmentndas ns consignações 

de 40:000$ para c>A)mpra de 
uma la.nchiJoa vapor pa1'1!. o 
eatuúo do Pará e de 10:000$ 
para o seu custeiu ; a de 
30:000$ IJO.l'O. compra de 
~ma lancha. a vapor para, 
conducção· de .doeutes, no 
estado da Dfl.hia i 5:000$ 
pa.1•a conskucção de uma 
p()nte de desembarque no 
Hospital Marítimo de Bom 
Despa0h.o ; 5:000$ pa.1'a ool
locaçiio e transporte das 
.estuf11s de desinfeeção .de 
Oenest He1•schel· em deposito 
no. Alfandegado mesmo es
tado e a. acquisição de pul
veriso.llores do mesmo fabl'i· 
cattte ; ll :000$ para o pe~· 
soal que terá de servir nas 
lanchas .e 10:000$ para o 
Custeio das mesmas e con
set·vaçU.o do material fiu
ctmLnte ; de 4.0:000$ para 
compl'a de um<~ _landm a 
Viip.w para o esta'1o de Pel'
na.mbuco e 10:000$ p;w;~. o 
seti custeio ; de 8:.000$ para 
a. oompr& tle uma pequena 
lancha. pltl'& o estado da. Pa.· 
ra.hyba. i <le 5:000$ para a 
.reforma. do material mo.ri
.timo o. ca.rgo da. inspeotoria 
dopm·to ole Po.t•anagna, au
gmcnrada a consignação de 
5:400$ para a.s ,·gratificaçÕ!lS 

64.8:894$400 

21. 

esta.bo!ecidns no art. . do 
regulamento ola lnspecto
ctoría •1a Sa.ude dos Portos ; 
~Jevnda. rle 2:000$ pnra 
5:1300$ a consignação pnro.
Despczos eventuaes, compra 
de moveis-, ~ubstituida 
esttt rubrica pela seguinte: 
-Desp.;zo.s m·entuaes, com
pra de moveis, diarias para 
alimentação dos ajudantes 
da. in~pectoria enco.rreglvlos 
rla visita sanita.ria do porto, 
na mziio rle 5$000.,.,, •..• 

lnstiluto Sn.nitat•io Ve•tera.l, 
como na proposta ..••.. , .•. 

22, Faculdade do Direito de São 
Paulo: 

23. 

Augmentatla no mu.tel'iol a 
consignação para imprcs
sàe.-:.de 3:500$ para 5:000$000 

Faculda(\o! do Direito do Ro
cife, corno na propost:1. •..•• 

2-L Faculdttde de Mmlicina. do Rio 
de Janeh•o: 

Augmeutatla n. consignação 
para gratificações a 20 inter
nos de clínica de 14:400$ 
p~Lra 24:000$. Cilbendo a 
cada um 1:200~; equipara· 
dus os vencimiintos do dous 
J~ntc3 l!O~ llos outros 27 ca
thedmticos; augm!'ntados os 
vencimentos do sub-secreta
rio a. 4:800$, sendo 3:200$ 
de ordenudo e 1:600$ de 
gratificação; augmtJntados · 
os vencimentos dos amanu
enses de 2:400$.pa.t·a 3:600$, 
sendo 2:400$ do ordenado e 
1:200$ de gl'atitlc~ção; au-

1)46:269$000 

236:360$000 

320:800$000 

334:700$00U 
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grnêntados os vencimentos 21. Escola ele Minas, como na 
209:800$000 I til "Õ 

O'J § 

da. parteira da t.Iaternidade proposta • •••• ••.•. •• • . : . ." •. ~ 

o. 3:000$. sendo 2:400$ de 
ordenado e 1:200$ degrat ifl-

28. Pedagogium : a. verba desta. 3 

cação ... . . . . . .. . .. .. .. . ... ~ .. , ..... .... . 67(\;340$000 
rubrica. terá. a seguinte ap· ~ 
plicaç.ii:o: ~ 

2.5. Faculdade de Medicina: da Pe...«..<:Oal- como na. proposta • . 18:600$000 "! 

Bll.llit~.: I Augmentado. a consignação Matel"ial 
para gratificação a 20 intel'· 
nos do clínica, de 14:400$ 

~ 

"' 
para. 24:000$, . cabendo a. 

Serv<}ntes ••••. • • . •••. • • . ••• 3:000$000 ~ 

cada um 1 :200$; a.ugmenta· 
Objectos de expediente o des-

2:000$000 
;! 

da. a. conaigna~o de gratlft·. 
pezas de 11rompt.o pagamento 

caç.1o da Santa. Ca~a de Mi· 
Gratitlcação ao pes;;oal e pro· 

E:l 
"' 

SCl'iCOl'llia Pllf!J. 50:00{)$; 
flll!sores encarregados dos 

~ 

I> 

equiparados os vencimentos 
cursos e conferencias . ...... 14:= > "' 

de dons lentes aos dos ou-
IHuminnçíí.o .. . •. • . . .. . •.•.. I :000., O !.i{ "' 

tros 20 catherlraticos; au· 
Pul.Jiic ~ç.ã.o da. R&vista.,memo· 

:z: 
.~o-

gmentndos os vencimentos 
rias e documentos escola.1•es, t'1 

do sub-secretar io a 4:800$, 
tra.lJalhos dl·la.ctlcos,acquisi- · 

1/l 

sendo 3:200$ fle ordenado ~ c;ão de livros jornnes, npga-
'O 

I :600$ de gratificação; au· 
relhos e instrumentos, o ~e-

I>-
(') 

gmentados os vencimentos 
e tos de ensino, enca.del'nação - Í"' 

dos amanuE'nses de 2:400~ 
e conservaçíío de livros,dcs-

'-'· 

para 3:600$, &cndo 2:-400$ tlÓ peza.s extraortlinal'ias e 
i= 
;:J 

ordenudo e I :200$ de gra.- eventuaea, t rabalhos ~ra.- Í"' 

tificação; augmenta.clos os 
phicos, ma.ppas e qua.c ros 

vencimentos da. f<'ll'te ira da. 
-.•statisticos. t•e.píl.ros de mo-

Maternldade a 3: 00$, sendo 
·vais e utensilioo, reparos, 

2: 400.~ de ordenado e 1:200$ 
conservação e asseio do pre-

18:000$000 57:150$000 
de gt•a.tiflcacão . . •••. •.. . . • ..... , ... , .... 7 10:470$000 dio .•.••.• •. .•. • . ....• . .. • ------ · 

20. Escola Polyt.echnlca : 
Augmentados os vencimentos 

29. Gymnasio Na.clonal, como na. 

dos tres nuxilitU'es de ga-
l>roposta . . .. . .... ... ..... .. . 546:555$000 

binet es paro.2:000$ca.•la u m, · 30. Eseoln. Nacional dll Bello.s 
seu do I :400$ ds ordenado e Artes: 
600.$ de gratiftcaçã.o; au-
gmenta<'a. a consigna.Qiio de 

Augmentada a consignação 

I :000$ para gratiHcações MS 
de 2:300$ pl\1'!1. prorogaçào 

cont1nuos por serviços ex-
JlOr mo.is um a.nno ela. pensão 

175:340.$000 
tro.ord lnn rios . ....... . . . . . . . õ20: 14i$000 de J. Ludi!vieo Berna •. . ... 



31, Instituto Naciona.l do Muslca: 
Augmentarla a. éonsignação 
de 10:000$ ]lara ncquisiçíí.o 
de a.ppat·elhos para o gabi· 
nete de acusticu; c de 7:200$ 
!Iara se pt•oroga.r por um 
anno a pcmã.o mensal tlo 
pensionista Francisco Braga. 

32, lnstitut.o Benjamin Constunt: 
Augmrmtados no pessoat da 

t1omeaçao <lv dircclo1· um 
mestt·a c1a officina do 
cartonngem c.Jtn l :800$, um 
de escovas c \'a~so\lras com 
1:800$. um de cmpn;hação 
com I :SOOS, nugn.entuüa no 
material a consignação de 
3:000~ para material para 
as olllcinas ; o.ugmentados 
os vencimentos da mestra 
!!e t1 al·nlhos d6 agul!uL IJara 
I :800$, fendo I :200$ de or· 
rlenndo e GOO$ de grati· 
ficaçãoo ••••. o ••• o. o o •••.•• 

33. Instituto dos Surdoso~1mlos : 
Augmentaaa. a consignayão 
de 8:000$ }larn acquisição 
de macbinasc mo. leria\. ...• 

34. BiblioÍneca Nacionll.l: 
Augmenladas as consignações 1

1e 
serventes ll~\l'a mais düus, 
de 5: 400$ pa.r~ 7:560$; du 
o.cquUt;ãu ueliVl'O!', jornae~ 
e revistus de 13:000$ p.ua 
16:000$; de acquisição de 
ma.nu~cl·íptts, e s to. m ptts, 
moedas e medalha, de 6:000$ 
para 8:000$; de conset'va
çiio do predio, moveis e re· 

par os, de I :5001;> para 12.:500$; 
de u.!uguel de casa para <te. 
posito de livros e joruaes, 
de 4:800$ p:tra 7:200$000. 

35o Museu Nacional: 
Como na proposta •..• , •...• 

144:540$000 136. Servcntuarios do eulto ca· 
tholico, a que se refere o 
decreto n. 119 A, do 1890, 
como no. pl'Opos!a •.•.•.• o , • 

HH:322.$000 

I 

128:775$000 

37. Instituições subsid.i11do.s pela. 
União: 

Augmentada a consigna.;oão pam. 
subsidio it Aca.demia Nacio· 
nal d e Mediointt para B:OOO$; 
tle S:OOD$ para 12.:000$ o 
subsidio d!t Policlinica Geo 
ral do Rio de Janeiro; <le 
9:000$ pn.rn. 12:000.~ o subsi
dio ao Instituto Histot•lco e 
Geographtco Bm~ileiro; in-
cluído o subsidio de 18:000* 
ao Instituto Vaooinir.o do 
Districto Fede1·u.l para o 
fim do fornecer cowpox ás 
autm•id11des (lo paiz, que o 
requislta.rém ; e mantida a 
consigna.;oã.o de 100:000$ !lo 
Ol'C<'J.mento em vigOl' para o 
Lycêo de Artes o Offtcio!: da. 
Capital Federal. o ••••••• o •• 

1

3B. Socco1 rJs publicas, como na 
:pr·opo9ta. o o. o. o •• o. o •••••• 

39. Obrns: 
Augmentadas as consigntLções: 

de 150:000;~ destinada. {1. con
strucção de dous editlcios 
para. accomodações do pes-
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111nl cll\ Bt•ig.,da p,Jll~ial ; de 
25:000$ p:wn. construcção de 
latrin·•s e de um . telheiro 
murado pal'a cocheira na 
mesma brigado. ; e de 
00:000$ p..1.ra. constt'ucção (te 
rlous hospitaes-barrnc;ls,sys

;ietna Lefort, o outro para 
C.'ISO de molestlas contagio· 
5il.i e de cozinha., pharmaci~, 
cnformo.l'ia p 3.1'0. officiaes, 
deR_<)sito pari'. Mda.veres e 
s 1!;t. do a.utopsia.s tambern 
na. brigada; de 20:000$ para 
repttros de que precisa. o 
o.rchivo da CamaTa dos 
Deputados ; suppt•lmida. a. 
consígnar;;1o para as obras da. 
F1tCtthJade de Medicina da 
Bahia e npplicada. a mesma 
com~i~naçiio de 30:01!00 para 
auxlhar a constl'ucçã.o ela 
Maternidade da mesma. ca-
pital .••. • • . :·. ~ • •. ..... , •. . 

40. Got•po de bombeiros : 
Augment'lda o. consignação 

_pa.rilsoldo daS prnc;as de pret 
d \ qnantia. <le 38:879$800, 
para o ftm de ser equiparado 
o solt.lo ao das pt•aça<; do. 
Drigntl;t Policial ; [tugman· 
tada. a de 9:207$, para crea· 
l}iio de um lcignr de mujor 
fiscal do material e cont01lo1' 
ge•·o.l, [1, de 6:572$500 para. 
a de um de ca.pitiio a.jurla.nte 
d,-, material o ~beaom·eiro, a 
de 6:212$-'500 pu.l'il. n de um 
de o1~pítão 2° cirurgião. a de 
5 :O 15$250 pa.ro. a ôe um de 
tenente plttn•ma~eutico; fi.Ug· 
mentada a. consign!LQ<'lo .de 

715:000$000 

l ~S:BOI$800 p1wa 11. cl'eaçlio 
do ma.is nma companhia. 
SondÇ> tt despoza de~t-a. verlm. 
paga em metado pela Muni
cip1llidade do Distdcto F'ede· 
ral , imrot•ta. o o.ugmento 
pn.ra este orça.mento em 
97:344$425 .... .. . ........ . 

4.1. Eventuaes, como na pt•oposta., 

42. Mnl"istl'ndos em disponiiJili
tlo\!le- Suppl'imidn. •. .• .•• . 

584:130$500 

150:000$000 

$ 

~ 

~ I. E' o govcrnn. autorisado o. revel' o. ta.boUa. a.nnexa. o.o de.:. 
at•eto n . ~96, rle 19 de j11lho de 1800, que fixou os emolumentos do ~ 
prc.<;Hcnte, dl!put.n:~os e so~rct.ario do. Junt:~. eommerciu.l, pa.r·n o ~ 
fim •le o:ovar os d:t. rubrica. em livt•os commorclaes d 1 50 11. 100 réis; ~ 
e os dus otllclaes do aecrot»rio de 1$ n 2$, stmdo a importn.ucia da · t'l 
met•1 de dos nugmcnto3 dos emolument·•s da rubt•lca distribuidn. pelos .Vl 

empregados da sPct•otar l:t da mesma junta. ;~ 
§ li. Fica. o Poder Executivo autorisado : 

. 1°, n. abl'it' o nece~sario nrr>dito para. dnr começo ó.s obt•ns da 
e;;tn tua. e mansoléo de Bonjamím Constant; 

2°, a· despender com a conclusão llO quadro nacional « A Epopéá 
,\fric.'lna Brn:tileira »a quantia de 8:000$000. . 

§IH. O Podet·Exocutivo preencherá, com os empregados que 
existu•em adtlidos ús differenteg r.~pa.rtições deste ministerio, as 
vn.g:n quo nellas so vcn•ificarcm, nos· termos da. .lei n. 23 de 30 de 
outubro de 1891. art. ll o pamgrapho unico. 

§ IV. As vogas deilwla.'l por otlloincs do corpo de policia serão 
prcenchidns p!llos que, tendo freado !ora do quadro em con 'r~qucncia 
da refo1·mn. l!e 1894, continuam o.ggrcgados aos respecLivoE cor ;·cs; 
Os que não sendo apt•ovolt.ados e continuarem aggregados serüo rn. 
gos pelo ti:l.ldo que so veriftcnt• mensu.hnento no. consignaçito _pa1•u o 
pessê•al. 

Sala das corn.r.\issã.o, 4 de novembro de 1805. - Pa.ranltos ilfonlc 
Bll{}l'O.- F. Lima Dum·te . - J . A. Neiua. 
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o Sr. Presidente- Acbaodo:se e a nomear etrectivos, independente de con
adeântada. a hora., designo para amanha. a curso, nos termos do a.t·t. 318, do deci·eto 
seguinte ordem do dia.: n. 1.159, de 3 de dezembro de 1892, os lentes 
Contl· nu~--ão da. vota""" do parecer n. 174 A, substitutos que n<t referida. escola. exercem. 

,.., ,.....,. <> interinamente o magisterio ha mais de 10 
de 1895, sobre as emendas otrerec_idas em.=·-" annos, sem interrn:pção alguma, ; 
discussão ao orçamento da race1ta (2' dis-
cussão); 2" discussão do projecto n. 222, de 1895, 

autorisa.ndo o Poder Executivo :1. abrir um 
Ia p:~,rte ;~.tê 2 horas ou antes: credito até 1.200:000$, supplementar a ru-
Continuação da 2• discussão do projecto brica-E~ercicios findos-para. pagamento da. 

n . 249, de 1895, a.utorisando o g?verno a. quantis. que for devida. à Companhia União 
abrir 3.0' Ministerio da Guerra. credttos par~ . Sorocaba.na. e ltúa.na. ; 
ciaes àtê á. somma de 14.000:000$, sendo 2• discussão do projecto n. 132, de 1895, 
1Z.847: 922$500 para occorrer as despezas ~X· tornando extensivo ás p!'(l.Ças d:a. brigad•~ po
traordinarias já reconhecidas com o exercito licial da Capital Federal e do corpo de bom
e corpos patriC1ticos no est:J.do do Rio Gra.nd_e beiros, que se inutilisarem durante o tempo 
rJo Sul, e o saldo de l.l52:0ii$500 para liqUl· de praça, o direito, de qUP. gozam as. praças 
dação das que forem verificadas até o fim do do exercito e armada, de ~erem recolh1das ao 
actual exercicio; Asy1o dos Inva.lidos ; _ 

2• discussão do projecto n. 228. de 18~5. 1• discu>:são do projecto n . 173, de 189n, 
approvando o decreto do Poder Execut1vo consiàer&ndo empre.,o-ados publicas os con
n. 2.12G,de 10 de outubro de 1895. abrindo ao rerentes das capa.ta.zias das alfa.ndegas da 
Ministerlo da Justiça. e ~egocios Interiores o Republica. ; 
credito extra.ordinal'io de 52:364$190. para. 1" discussã'J do projecto n. 156 A, de 1895, 
pagamento das de!!peul.S rea.1i~d<\S com o autorisando o Poder Executivo a abrir um 
funeral do Marechal Flo~iano _Peixoto; . credito de 6:333$3!0, para pagamento dopes-

Continua.ção da 3• discussao do pr~1e~o so11t c experliente da Delegacia de Terras e 
n. 133 B•, de 1893, com parecer sob n. 133 ~·. Coloni s.."l.ção no E~tado de Minas Gera.e3, no 
classiltca.ndo em quatro clr1sses as . repart1çues I anno de 1893 ; 
federaes e uniformisando os vencimentos dos ra discus~ão do pro.iecto n. 215 A, de 1895, 
respectivos funcciona.t·ios; . conferindo o àire\to a >!pOsentadoria.aos func· 

Contiimação da. 3" discussão do pro.J.~to cionarios da Inspectoria Geral de Saude dos 
n. 96, de 1895, regula.~do o estado de s1t1~; Portos da c.~pital Federal e a.os das inspe-

2• discussão do proJecto n. 9~, de IS~o. ctorias de saude dos portos dos estados ; 
~vidindo. Q ~erritorio da Repnblica em mto Discussão un ica do parecer n. 89 A, de 
clrcumscripçoes, em C!lda ulll:~ das q'!la.es c;7!1 1895, opinn.ndo no sentido de não r:,er o.p
um banco ~ra auxtlar as m~ustrtas."'~n- provado 0 projecto n. 89, deste anno, que 
cola, pa.stor1_1 e connexas, confotme o re.,tmen substit116 pelo q~le a ell~ ·acompanha . a ta.
que. adop~a, . . <> _ bella. F a.nnexa. !.L Omsolzdação das te;s elas 
D1~ussao umca do pr.o.)eCt? n. -'33, d~ IS~o, A.l(cmtlayas c Jlfe.ous de Reml!t$ Federacs. _ 

a.utor1s:..ndo o Poder ~xecuttvo ~ conce~c~ a 1• discussão tio projecto n. 199, de 189<>, 
Joaquim August~ Freli'e. I•.escrtptnrarw da autorisando 0 goveriw a fazer ~·everter à 
.~fa.ndoga do R1~ de Ja.ne1ro, um anno de acl.iva ma.ndan(lO a.ddir a. uma. das compa
licença., sem venctme~tos, para tratar de sua nhias,'como tenente mais moderno, até que 
sau~e ontle lhe .conVIer ; • haja vaga, 0 tenente reformado do corpo d,e 

D~scussã.o . umca do prOJecto n ·. 243. d: bombeiros José Julio, com 0 voto e~ s~~-
1895, autorJ~ndo o Poder Executtvo a con rado e parecer da commi~são de conshtuu,;aQ 
ceder a Candtdo Gu~es Chagas, conf~rente legislacão e justiça; 
d~ alfa.odega. ?o. Bahia, um an,oo de licença. Discussão unica. do projecto n. 172, de 
com o respectivo orden!ldo. para t ratar te 1894 concer:lenrlo a pensão de 100$ mensaes, 
sna.. sa_ut'le O!}de lhe c?nvter ; " _ _ repa~tidame.nte. a Ursulina Candida ?o CQ~~o 

3. dtscussuo <lo proJecto n. 3-, ~e(')' 189o, au c outra, mãi e ii·mii. do fdlecino Clrurgw.o 
tortsando o Governo a rever o 1e.,~1a.me~to naval Dr .• loão Pinto do Couto; 
e programma. de estudos do Gymnasto Nacto- . _ . · . . 

9 893 na! (redn.'ê'Ção para 3• discuszão do projecto D1scussa.o un1ca do .pro;ecto n. -79,de I • 
n; 205 A, de 1894); · mandan~o q~e co~tmue!D a. ser pag~s a. 

3' discussão do projecto n. 193. de 1895, D. ~tath1lde ne AC?tOiy L~ns,rle:de 1 de .Julho 
a;~torisa.ndo o Poder Executivo a. rerormar os de 1892. o mo'!ltep10 e meto~oldo de seu fa.l.,.. .· 
esta.tutoo da Escola PolytechniC3. do Rio de l~ido iilbo o alferes sebast1ao üarlos de Ac
Janeiro. de accol'.1o com o projecto formula.~o cJOlf LJD~; . . _ 
pela respectiva congregação em 11 de ~alO Dtscussao umea do pr_oJecto n: 19l,de 189õ:J, 
deste a.nno, com as restricções que ind1ca; concedendo a. D. Marta Amalw. d.e Castro 

C:unu~. V, VII 6 
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Ferreira., viuva do coronel Joaquim Mauricio 
Ferreira.. a pensão de 200$ mensa.es; 
. Discussão uníta.do projecto n. 197,de 1894, 
relevando a prescripcão em que incorreu 
D. Maria. Jesephina Feita.l Lima, para per

-ceber o m~io soldo a que tem direito ; 
Discussão unica do projecto n. l22,de 1895, 

concedendo a D. Olympía Ca1•ol1oa. da Silva 
Barata, viuva do desembarga.dor Joaquim 
Antonio daSilva Ba:ratll., uma pensão mema1 
de 100$000; 

Discussão uuica do parecer n. 85 A, de 
1895, a.utorisando o governo a permitt ir á 

- companhia Grcat Southern a construcção de 
uma. porte sob o rio Quarahim. no estado do 
Rio Grande do Sul. a qual foi app1•ovada pelo 
Sr.wado po1· dous terços de votos, na fórmado 
art. 39 da Constituição; 

2• discmsã.o do projecto n . 202, de IS94, 
determinando que os ?ffieiaes do exet'o!ito re
formados ou que se reformarem de a.ccordo 
com as disposições do decreto n . 193 A, de 30 
de janeiro de 1890, si estiver em gra<luados 
no posto immedia.to, sejam considerado~. -para 
todos os efl'eitos, como si estivessem effecti
vamente providos na classe de que t iverem a 
graduação ; 

Discussão unica do projecto n. 169, d e 1895, 
concedendo a D. Lu1za. Etchebarne, viuva do 
capitão de fragata Fernando E:tcbebarne, a 
pensão annua.l de l :200$000 ; 

DiscmsfLO unica do projecto n. 283, de 1893, 
concedendo a. D. Juliana Morei Garcez Palha., 
viuva elo tenente do exercito Diogo Ga.rcez Pa
lha, a pensão annual de 960$000 ; 

Díscussão unica do projecto n. 110 A, de 
1894, elevando de 60$ a. 100$ mensaes a pen
sã:o do alferes honorario do exercito Antonio 
Paes de Sá. Barreoo ; 

}a discussão do projecto n. 117, de 1895, 
mandando collocar o 1" tenente de ar tilha
ria José da Veiga Cabral e outros nos Jo
gares que lhes competirem na. escala de pro· 
moções, reparando-se,asstm, os prejUízos que 
so1freram na. promoção de 17 de março de 
1890; 

2• discussão do pro.iecto n. I 39, de 1895, 
transferindo ao dominio do esta.do do Ama
zona~, nas condicões que estabelece, as fazen
das nacionaes denominadas do Rio Branco, 
situadas nos campos deste nome naquelle es
tado; 

Di$cussã.o unica do projecto n. 224, de 1895, 
concedendo ao soldado reformado do exercito 
Franklim Ferreira de Moura. uma pensão de 
30$ mensaes ; 

1u discussão do projecto n. 225, de 1895, 
dando nova. orga.nísa.çã.o á guarda nacional; 

Discussão uniea do pl'Ojecto n. !90, de 1895, 
con(!{'deodo a pensão animal de 1:200$ a D. 
Manoela Alice Nunes dos Santos, viuva do I" 
tenente de a.rtilha.ria .Joaq_uim Sevel'O dos 
83-ntos; 

Discussão unica do projecto n. 192, de 1895. 
concedendo a D. JoaquimJ. Angelica. Bragança 
Dias dos Santo~. -viuva do ma.jor Francisco 
Antonio dos Santos, a pensão mensal de 
100.,~0 ; 

Discussão unicn. rlo projecto n. 195, de 1895, 
autorisando ú governo a. conceder a DD. Hor
tencia. Adclaide Ciuillohel e Josephina Oon
stança Guillobel. filhas c.!o lalle::ido coronel 
reformado do corp" de engenllei ros Jàn.quim 
C:mc1.ido Guillobel, a pensão de I :200$ an
nuaes, repartidamente ; 

2 discu ssão flo project'' n. 219 A. de 1894; · 
conceden rlo no engenheiro Juliii.o de Oliveira. 
Laca.ille privilegio, por W annos, para a con
strucção, uso e goso de uma. estrada. de ferro. 
que.partindo da cidade de Ca.ta.lã.o e passando 
pela.s de Goyaz, Cuyabá, Poooné, S. I.uiz de 
caceres e loga.r naveg<~ovel do rio Guaporê, 
termine no estado de Matto Grosso, em ponto 
límitroplte com a Republica da Bolivin, e ou
tros favores relativos a essa con~ssito com 
parecer i' a co·~ missão especial de viação geral 
da Republlca-; 

l' discussão do projecto n. 94 A. de 1895, 
auto1•isando o governo a mandar construir 
sobre o rio S. Francisco uma ponte ligando 
Joazeiro, na Bahia, a. Petrolina, em Pernam· 
buco ; 

· I• discussão do :projecto n. 166 A. de 
1895, permittindo aos medicos e pbarmaceu
ticos adjuntos do seniço sanitario do exer
cito a, contribuir para o montepio de que 
tra.t~ o decreto n. 942 A, de 31 de outubro 
de 1895; 

1• discussão do projecto n. 229. de 1895, 
autorisando o Poder Executivo :1. conceder a 
Jose Domingu~s Mendes ou a quem melhores 
vant agens o:trer€-cel'. permissão para estabe
lecer uma linha de na.vegaç-3.o entre os l'ios 
Pardo a .JEquitinhonha, no est;•do da. Bah ia., 
construir um cães na. cidade de Ca.nna:vieiras 
e um canal ou uma. pequena. ferro-via liganoio 
os dous refer idos rios, segundo as contlições 
que estabelece; 

, 1" discussão do projecto n. 20"2, ele 1895. 
autorisando o Poder Executivo a. conceder. 
nas condições que in•Hca, a. André Gaudieley. 
ou a. quem mais vanta.gen!! o!Terecer, p rivi
legio por 60 a.nnos, para. eonstrucçito, uso e 
goso de uma. estrada de ferro fle bitola de um 
metTo entre a capital de Matto Gr •. sso e o 
porto de Aveiro, ou outro ponto que molhc..t• 
os estados determinarem, no. m11.rgem tio rlo 

• Tapajoz, no Pará.. 

1'' discu..<Sã.o do p rojecto n. li A, de 1895, 
proponrlo vari;~!l mor.hfica<:ões no projecto 
n. 17. deste anno, que organisa. a. força ar
mado. d•.1 B1·azil; 

!• discussão do projccto n. 227, de 1895, 
autori~a11do o Po~er Executivo n. abrir um 
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credit-o de 21:840$366 supplementar à verb3. 
-Exercícios findos-para occorrer ás despe
zas que foram liquidadas com o serviço qua
rentenario de Santa. Ca.tharina duranoo o 
anno rle 1893; 

1" discussão do projecto n. 247, de 1895, 
concedendo aos cidadãos Miguel José Garcez, 
e Antonio de Azevedo Martins privilegio; por 
15 a.nnos,pa;ra fabricarem no paiz e venderem 
naCapital Federal e nos estados aros ou rodas 
de borracha, ada.ptaveis á. diversas especies 
de Yahiculos; 

13 discussão do projecto n. 221 A, dP. 1895, 
equiparando os vencimentos dos bibliotbe
carios das faculdade3 de medicina aos dos se
creta.rios. e os dos sub-bibliothecarios aos dO:! 
sob·secreta.rios, e inclue os mesmos funccio· 
n!l'rios_ n_!lS disposições do art. 295, cap. XIX, 
d1Spos1çoes garaes do codlgo da.s disposições 
communs ás instituições do ensino superior 
dependentes do Ministerio da Justiça. e Ne: 
gocios Interiores ; 
~discussão do projecto n. 189, de 1895, 

organisando o estado-maior do exereito. a 
Intendeneia. Geral da Guerra. e dâ outras 
providencias. 

2• parte (ás 2 horas ou a.ntes); 
Continuação da ga discussão do proje~to 

n. 121 A. de 1893, substitutivo do de n. 227, 
de 18112, que reorganisa. a corporação dos cor
retores de fllndos publicos e providen~ia 
sobre as operaQi:les dos corretores realiza.r:las 
nas bolsas otllciaes; 

Continua.çiio rla. 3" diseussão do proje~to 
n. 178 B, de 1895. reda.cção para. 3• discussão 
do projecto n. 178, do corrente o.nno, que 
ft:ca a despeza. do Ministerio dll. Inr1ustria.. 
Vlo.çã.o e Ob1'8.11 Publicas p:t.ra o exercício de 
1896; 

DiscUS9ão unica do projecto níio sa.nccio
na.do n. i5 C, de 1895, concedendo á Irman
dade do SS. Sacramento da. C&ndela.ria tres 
Iote:ias d! l.ClqO:OOO$ ~a nma ; 

D1scuasa.o umca do proJecto nã.o sa.uccio
nado n. 32 E, de 1893, regulando o processo 
de apuração na eleição de Presidente e Vice
Presidente da. Republica.. 

Levanta-se a sessão ás 4 horas c 40 mi
nutos. 

135• WSÃO EIII 5 DE :fOVEMBRO llE 1895 

Presidencia dos Srs. Arthur .Rios (1.• vice-pre
sidente), Rosa e 8il11a (presider~te), Thomar: 
Delflno ~ t• secretario) 

Ao meio·dia. procede-se á chamada, à qual 
respondem os Srs. Rosa e Silva, Artlmr 
Rios, Thomaz Del fino, Tavares de Lyra. Alen
car Guimarães, Sá Peixoto, Lim<t B:1cury, 
Gabriel S<tlg:a.do, Bricio Filho, Holla.mla. tle :: 
Lima, Beneuicto Leite, Viveiros, Gustavo 
Veras, Nognein\ Paranaguá, Arthur de Vas
concellos, Gonçalo de L•lgos, João Lopes, 
.Tosa Bcvil;\ 'llla, Augusto Severo, TriÕda.de 
José :'rbriano, Arthur Orlando, Luiz de An
dmde, Cornelio da Fonseca, Medeiros e Albu
querque, Gonç;.tlve~ il-faia, Carlos Jorge, 
Araujo Góe<:, Rochil. Cavalcanti, Menezes 
Prado, S;tntos Pereira, Augn;;to de Fr eitas, 
Milton, Fr<\1Jt:Í5CO Se~dt·é, Aristides de Queiroz, 
Vergue de Abreu, José Ig-na.cio, Flavio de 
Araujo, Paranbos Montenegro. Torqua.to Mo
rell•a, José Carlos, Serzedello Cornh , Fr<t nça. 
Carvalho, Oscar Liodoy, Americo de Mattos, 
Silva. Ca.stro, Nilo Peçanha, Ernesto Brazilio, 
Julio Santos, Alm.ei:.!a Gomes, Landulpllo de 
Magalhiies, Campolim, Lima Duar te, .Toã.o 
Luiz, carvalho Mourão, Va.z de Mello, 1\fou
teiro <.\e Barros, Chagas Lobato, J~tl i7. D~tsi, 
Ferraz Junior, FortP.~ .Juoqueira, Francisco 
Veig<\, Leonel Filho, Oct.a.viano de Brito, 
Lt\mounier God.;,ft•edo, Cu per tino da Siq ueim, 
Pinto da. I?onsecrt, Ma.tta r.behado, Olega.rio 
Maciel, Pa.t•aiso Cavale;mti, Costn. Mncl1ado, 
Paulo Queiroz, Dino Bueno, Bueno de An
clr:ula, P.ldu:~ Salte;:, Vieira. de Moraes, Fran
cisco Glicerio, Ovidio Abrantes, X:~.vier do 
Valle, Mariano Ramos, Lamenba. Lins, Bra.·· 
zilio da. Luz, p ,mla R.a.mos, Francisco Toleo· 
tino, Emílio Blum, Fonseca Guimarães, Mar
çal Escobar, Víctoriuo Monteiro, Aureliano 
Ba.r bosa, Pinto da. Rocha., Vespa.siano de Al
buquerque e Francisco Alencastro. 

Abre-se a sessão. 
E' lida e sem debate approvn.da. a. act.a dn. 

sessão antecedente. 

PRD.(EIRA PARTE .DA ORDEM DO DIA . 

Não ltaven•lo numero para se \'Otar as m<t
terins indicadas na ordem do dia passa-~e i~ 
mater!a. em discussão. 

E' anil.unciada a continuação dn. 2' dis
cussão do p rojccto o. 249, de 1895, autori
sandv o go\•erno :t abrir ao MinL~terio da. 
Guerra creditos par d oes ate a sornma. de 
14,000:000$, sendo 12,847:922.)000 tJ<~.ra. occor
rer ãs despezas ertrao;.odina.rias ja reconhe· 
ciri:\s COr'(l o exercito e. corpos pn.triotico> no 
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E3t~dO. ~o_ Rio. ÇJ;'ande qo $~!, e o saldo 
l.l?2;077$n00 para. liquidação das que forem 
vertficadas até o fim do actual exercicio. 

maioria parlamentar de então ; e ainda nã:o 
me arrependo de ha'Ver empeóhadó a minha 
responsabilidade naquelle acto, talvez um 

. dos a.~tos. mais caracteristicos da energia e da 
· O Sl.~- Francisco Glicerio· - pers:picaclr< do Sr. marechal Floriano Peixoto 

Sr, !?residente, o nobre deputado pelo Rio de no seu governo. · · 
, Jancmo, o Sr. Nilo Peçanha, discutindo este 

. credito pedido pe_lo governo, fez algumas ai- O Sa~ Vrcro&IN:o MoNTE~O.- Apoiado; foi 
. lasões .. ·q~e so.hcltam a minha e a attenção um acto necessario ; salvo~t a Republica. 
· · da, matorw.. 0 Sa. FRANCISCO GLICElRio-Mas il!egal ~ 

O nobre deputado fez referencias vasras em mo SJ~mpre reconheci que era a reforma. dvs 
relação ao a.~to do ?oder Executivo qeue fez 13 generaes, esse acto recebia. a sancçâo ·de 
reverter os otHciaes generaes de mar e terra uma necessidade hnperiosn. e iuilludivel, 
reÇrm~ados P?r decreto de i•bril de 92, par~ (Apoiados.) 

. o S!lrVJQO ::ct1vo de suas respectivas armas. Cessada, porém, a razão dessa reforma, 
S. Ex. na? foi explicito; mas de suas pala- sempre me pareceu que o !?oder E;{ecutivo 

. vras. tra.nspm\ a convicção ou, pelo menos, 0 devi<~ rerormar o dec1·eto que a bavia im
. senhm~n.to em que está o nobre deputado posto. 
co~ relação a esse acto do Poder i".:xecuti vo: Antes disto me entendi com o St·. Více-Pee
.equi~a.lendo esta attiturle a uma reprl)vação sidente da R.epublica de então, e repreo•mtei a 
(s1 nae à:"taggero as minhas impressões) dease S. Ex:. no. interesse de reformar o decreto 
acto do Podel' E~ecutivo. de abril úe 1892, Fiz-lhe ver que o Poder L~ 

. · Sr. _pra>idente, não sou d~ nenhum modo gis!ativo podia tomar esta iniciativa, me pa~ 
:suspeito para apreciar esse acto do Sr. Presi- recendo que desta fõrma o Poder Erecutivo 
· deute da RepulJlica. de nr-:11hum modo se enfra.quecel"ia. . 
~m primeir•o Log:~r. quandq s. Ex .. na co- S, Bx., porém, fez-me ol>:>ervações de natu~ 

ex1stencía dos trabalhos le""islativos do anno reza puramente administrativa,: razão muito 
P4Ssado, aSSilmiu o govern~, tive occas!ão de valiosa e proceuente par.t elle, deante da 
deafar_a1· de~de logo que, sendo ·ze.!cl<n- da qual tive de rennociar o desejo de propor na 
m;norlapor delegaç-;io do partido a que per- Camara dos Deputados a ravog<\çã.o desse de· 
teuco e sendo amigo politico do Presidente cr~to · 
da Republica, só tom~u-a 0 compromhsso de O~ meu nobre amigo e collega de represen
defendel' os seus actos quundo estivesse com taçao, o nobre deputado o Sr. Ado!pllo Gor
elles de pleno u.ccôrdo. . rio, teve occasi~o, de accói•do commigo, ou 

Es>e compromisso não realçava. de nenhum ant?s, a meu pedido, de redigir o r!l!pectiyo 
modo os m fUS seutimeutos do independenClia, pro_Jecto pa.l'a se.r ap1•esenta.do un. ses~ao leg1s· 
P?\QI~O a priori contava com n coi'recçã:o ju- !atlVa de 1893, mtento do qual recue~ attento 
r1d1c;\ do P1·esidente dtl. H.epublica as observações a que acaho de refsr1r e que 

. E!U segundo logar, todos sabem· a resisten- ouvi do Sr. ma.rech&l Floriano Peixoto. . 
ma 1mpe~itente que tinba opposto a todn.s ~cho, portanto, que o Poder Exacut1vo 
as tentativas de subvet';;ão da ordem publica, mmto correctamente rcvo;:~u o seu act~. O 
urrosto.udo ne:>se severo cumprimento dos dA!lreto que reformot; os 1 ... generaes, e um 
meus deveres os doestos as injustiças e a acto do Poder Execuhvo. 
iUJpopularitiade. ' · P:1recs-me que o Pocler Executivo tem a 

. . Sr. presidente, o acto do Poder El!:ecutivo, fMnl~::1.1le c?nstitucional para revogar actos 
:fazendo reverter e~ses otf!ciaes superiores da por sr pro.hcados . 
. armaria; e do exerCito para o serviço activo, O Sa. NrLO PEÇANHA- Com n. sa.ncção do 
é perfeitamente correcto. Poder Legislativo. 

0 .SR .. FRANCISCO VEIGA.- Apoiado; foi a 0 SR. FaANCISCO GLIC~Rto- Um acto ex-
. obedt~nCla.. a uma decisão do poder comue- pedido pelo Poder Executivo póde ser pelo 
t,eote. ~ Poder Ex:ecutivo revogado 

, o. SR. l\!EDEI_ROS E ALBUQUERQUE_ Ma$ a Attenrleodo ao aparte úo uobre deputado, 
dectsào na.o foL esta. devo dizer que os actos do Poder Executivo 

o sa. SE&zllDELLO CormEA '-Peco a pa- em 1892 foram approvados pelo Poder Le-
lavra., . gislativo. (Apoiados.) Mas a t~pprovnçiio pelo 

0 SR.. FRANCI$(;0 GLIC,ER10- !:':m primeiro 
logn.r a ~e forma _for~:_da dos 13 generaes r~i 
u:a acto llleg>tl,JUStllkado pelas ciroumslün· 
CJll.S do momento. 

Applaudi <'que!le acto; tomei deU e a mais 
completa responsabilidade como membro rla 

l.eg1s\lltivo e um a~to meramente polilico, 
(a:pa•'t:ulos), uiio póde ter nm alcance maior; 
tnut•> mais q11anto um 1lecrotn do Potler 
Exe~utho, pa.r:\ se con\·erter em resoi1Wi..O 
le:;i,Jativa, o mister cot•rtJr os tCll'mos t·e~i
meotaes e, mais do que isto, rovesllr-so de 
fórmas perroito.mente constítncionaes. 
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o SR. NILO P.EçAXHA- E' então acto po· Demais os bata!h~es patrioticos, como a 
litico que não deixou de ser um projecto de guarda nacional, são forças c11amada.s ao sct·· 
lei. viço de guerra em auxilio das forças regula

res, na. de fesa da.s leis, e<>pecialmente no R.io 
O SR. FRANCISCo GLICERIO- Nós, 0 Legis- Grande do Sul, onde foram chamados par-<\ a 

latlvo, não reprodu:~;imos o decreto (apoiados); defesa do govei?oo legal daquelle Estado, na 
approvamos os actos do Poder Executivo. eu· qual se empenhou 0 governo federul, ioter
tre os quaes figura va o da. reforma dos 13 ge· vindo na forma da. Constituição. 
neraes, mas não o eon vertemos . em uma. lei. De modo que, sr. presidente, as despaza.s 
(Ea. apartes:) feitas e por !il~r e que julgo deverem ser 

Assim, Sr. Presidente, qner me parecer irreorehensivelmente pagas pelo governo 
que o Poder Executivo andou bem inspirado, fedêral, signific:un uma despeza. l egalmente 
por essa primeira. rav.ão,_ fazen_do reverter os feita e constitucionalmente aecretadtt . 
13 generaes paro o serviço act1vo. A approvacão do credi to pedido pelo Ex· 

Em segundo logar, o Supre.~o Tribunal ecutivo importa. na. ~pprova(ião de sua con
Federa! conhecendo em defimtJvo recurso ducta intervindo no Rio Grande do Sul e ~
uma especie judicia.ria submettida a seu e::ta• r!l.ntindo alli a permo.nencia de seu respectivo 
me, decidiu indireçtamante, CO!l)O ~ _!!Stat>e- governo. 
Jecido em nosso reQlmen e ConstltUlçao, que Desejo r~tllar com esta clareza para que não 
esse acto do Po•.ler Executivo fôra inconsti- haja a. menor illusão em relação ao voto da 
tucional. commis~ão. 

E' cet·to que o Éxecutivo ?ão estâ ob~i~~o 
a executar e obedecer a demsão dCI Judtcra.r.IO O Sa. Cul'ERTINO DE SIQUEIRA- O parecei.' 
tomada em especie, porque, segundo a intlole !la commlssiio cleix:t muitas uuvidas. 
do nos~o regi.men, o Poder Judiciario, decla- o SR. FRANCl::iCO Gr.tCE\UO-A com missão · 
rando uma lei incoostituciona.l, não tem meios de Orçamento t\penas se refe re á. il!egalidade 
correC>tivos para fazer executar,em especie, dos bat1dhücs pa.trioticos, mas accrescenta.: 
as suas decisões; . c como porem roram despezas feitas na. u~fesa 

Mas um governo cr!terioso e prudente, rla lei e tlecreta.das 11elo ~o-çerno de entao, é 
desde que se colloca. na mesma corrente de justo que taes dc:speza.s 5eJUill pagas ~
sentimentos e de idéas que se encontr.lm em 
uma decisão judiciaria, não faz mais que O St~ . Nu.o PI~ÇANHA dt\. um <~parte . 
desempenhar-se de um dever de prudencia o sn .• Ft~A~crsco GLlCE RtO - Portnnto, at· 
gov<lrna.tiva, pondo-se, por um acto suuse- tend:\ 0 nobre deputt1do, a. restriccão é esta 
quente, de accordo com a natut•er.;L o fim da sómente, quaut(l a. l~.~.lida.de dos batalbUes 
decísãojudiciaria. pa.trloticos, rnM não tem referencia. nenhuma 

Por essas du:~s razões, Sr. Presidente, me llO que se rclnclona com a lez'itimidad.e da 
parece qua o neto do Executivo está escoi- intervencüo !In Unhi.o nos nego01os peculiares 
mado de tod11. a censura, pelo lado jurídico e no R.io Grande do Sul . isto ó, para sustentaçfu) 
pelo lado polltieo. de seu governo Je:.rn,l e consttluciona.l. 

o nobre deputado pelo Rio de Janeiro tam· Por estas coneiderncões, Sr. presidente, eu 
bem se referiu aos credites do q_ue respeit.a acho quo o credito deve ser votado pela Ca.
a despeza.s militares feitas com a guerra.clvJI mara.. Si a demonstraçii.o do credito não foi 
do R1o . Graode do Sol. S. Ex. não fo1 tão rei ta com a. desejada clareza.. isto é facto sx
elaro como no caso anterior, foi sibilino e, plioavel, 0 credito envolve despe:r.asdeste e do 
devo dizer, fez umas negaças ligeiras, não se governo q11e se lindou. . 
empeubou em serio e decisivo combate. Attentas as excepcionaes clrcumstaoClas em 

0 .S... BRICIO FILHO -Este systema. sibilino que se achou aquelle governo envolvido para. 
• .., · ·t d tad a. defesa da lei, em um periodo profundamente.· 

está sendo hoje em dia mul o a op o. revolucionario, elle foi obrigado a le~a.r a. 
O SR. FRANCISCo GLICERio-Tive de dar-ma seu successor a mais completa _anarc~Ja na 

ao trabalho de advinhar, lJ:l.l'a alcanQar o fim administração publica: nada mrus e.xphca:vel 
que tinlia em vista: o nobre deputado, e creio do que ,gse facto. O goyerM _acabava de 
que não o consegUt. . duellar-se cercado das ma1ores ~tf!icul~a~cs, .· 

o h,mrado representante por Mma.s, oobra com uma revolução temerosa, na.o pod1a 1m~ · 
relator da com:missão disse em seu parecer, media.tamente entre.,"ar a <tdmin_istra.ção pu- .· 
que lhe parecia inconstitncío~al. a creação e bli~ escoíma.d(l. das consequenc1as das des-
mobilisação dos batalhõeS patr•otlcos~ ordens tão expUcavek; em momentos tão ex- . 

Em primeiro lo,gar devo dizer qoe os bata. cepcionaes. 
Jhões P•ttrioticos não são institu!çOes illegaes; Por isso mesmo o governo actual oerz: sem· 
elles são regidos por umo. lel promulgada. pre potierã. ser explbito na demonstraçao dgs 
pelo ~overno provisorio em 1890. creditos pedidos, quando elles se referem SI- ! 
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multaneamente a despezas anteriores á sua der Legislativo ou um acto do Poder Exe-
gestão. cutivo . 

0 SR.. MEDEIROS E ALBUQUE RQUE dá nm 0 SR.. FREDERICO BORGES dá um aparte. 
aparte. O St't. Fr,ANcrsco GLICERto - Perdão, at· 

O SR. FaAxcisco GLlcERio- A questão das tenda-me o nobre deputado : mandando pa
verbas e a sua importancia veem clarameute gur os respectivos venchuen tos, é que o Tri
e:tpostas na Mensagem_ . bunal Judiciario reconher.en a inconstitucio-

0 honrndo deputado pelo l:tio de Janeiro oalidade do acto. (Apartes). 
suppõe que dentt'O destas verbas haverá por- O Poder Judiciario nio podia determinar, 
ventura algumas despeza~. cuja. demonstração em f<tVor do marechal Almeida Ba.rreto, a. 
seja, permitta·se·me a expressão, crespt\. (Ri· lJercepcão de seus vencimentos, 5ioã:o jul" 
~adas) . gaodo a inconstitucionalidade ou a illega li-

dade do acto. 
O SR. NILO PBÇAWHA dá. um apa.rte. Segundo a. indole de nosso regimen cousti-
0 SR.. FRANOisco GLICElUO - O actual tucional, o Poder Judiciario não decl;:.ro in

Presidente da Repttblica, Senhores, nestes constitucionalttm o..cto do Poder Leg~la.tivo 
.. assumptos, podera tal>ez so:trrer alguma ou do Poder Executivo, si11ão lndirectamente; 
. ceosura pelo seu excessivo lr.elo pelos di- de modl) que est<\ sentença não é por via de 
nheiros publicas (apoiadissimcs); ·porquanto, regra exequivel. 

,muitas vezes no proprio interesse da dvresa. Ora. em relação aos 13 generaes, o. sen-
na.cionª.l os governos sã.o obrigados a prLlCe- tença determin<,u a perce~o dos vencirnen-

. de.r a. e!Jglobame!ltos na.s despezas e na sua tos :_:>ela illeg<\li.da.de do neto -pl'aticado pelo 
respectiva expos1ção, para nelles comporta- Poder Executivo. · 
rem despe1.as que não são illicitas, mas que o Sa.. FREDERICO Bo&GES dâ. um apa.t•te. 
não são justitlcadas, porque não foram vota- O Sa · F&A.Ncrsco GLiCERIO - Cherrarei l á.. 
das pelo poder competente. ~ 
. O nobre Presidente da 1-tepublica. e talvez De tal modo, S~. presidente, desde que o 
capaz de abrir mão de uma occasião Podel' .Jttdicia.rio por uma decisã.o determinou 
opportuna para. praticar um acto qoe o leve em favor do marechal Almeida Barreto a 
e engra.nd~\, pelo seu excessivo zelo e perce~o dos seus vencimentos, a despeza 
exacto cumprimento das ver bas votadas pelo tlevio. ser feita, quer houvesse credido, quer 
poder competente. não ; o governo deVia providenciar para que 

se cumprisse a senteuç.t nessa. parte. 
O SR. NILO PEQAl\'ltA - Mas como é que Mt\S o nobre deputado pelo Ceará alludiu 

reverteu o;; 13 genera.es sem um pl'ojecto de no voto divergeot~ do Sr. mioistro Macedo 
lei 1 Oode foi busc.'\r credito para isso '{. Soares. 

· O SR. FRAN CiSCO Gr.tcBRlo - Eu t•espondo O S1t. FaEDEiit<lO BoRGE:S - Està enga-
ao nobl'e deputado. nado ; eu disse que o Tribunal não tinha j ui· 

Em primeiro log<ll', o acto do Poder Exe- gado iuconstítuctonal, nem nullo o actn, sim· 
cutivo não é dert•ogatorio de uma. lei, por· plesmeute porque o libello nito pediu vista. 
quanto o neto que reformou os 13 genaraes é O que o Tribunnl decidiu foi COIJSa ditre

. meramente administrativo ; foi approvailo, rente, e tanto isto -tem fundamento, que o 
'como acabei de ponderar, pelo Poder Leg is- ministro Mac~do Soares, etn seu voto em 
. la.tivo, quando approvou os actos do Poder separad·,, decla.t•ou porque não concluiu desta 
. .Executivo em relação as coota.s por elle pres· fórma . · 
tados; decorrentes do sitio de lO de abril. o SR.. FRA.Ncrsco Cr..tCERLO _ Tod,w ia a 

Mas, a a.pprovação dos actos do Poder Exe· b - d " d t d ti d 
.,cutivo foi um acto meramente politico. 0 servo.çao 0 noure epu a o un a.-se no 

>o to em separado do Sr. Macedo Soares . 
. ·O decreto q11e reformou os generaes foi ilo- ll:u uão posso entrar na critica do voto que 

. mutgado pelo Poder Legislativo, como acto o illush·e ministro deu, porque a Camara 
'p,>lltico, mas não revestiu as fórmas necessa.- bem comprehende o respeito que os Poderes 
.. ria.s·para. constituk uma resolução leg isla.- da. União devem g uardar entre si, bnto mais 
' tivs. qumdo se trata de um magistrado distinctis

.. Em segundo logar, as despezas feitas com simo pela sua illustra.ção ·e ~talento. . 
QS 13 generaes foram indirecta.meote ordena- Dsvo apenas observar que o voto de S. E~. 
·ctas pelo Poder Judicio.rio,· porquanto, exocta.- foi um :~·oto divergente, e a decisão tomada 
mente no pagamento dos vencimentos a que p~la m:liOl'h~ de outros votos declarou que o 

· tinha direito o mareclla.l Almeida. Barreto, acto de lO de :lbril era. inconstitucional • 
. como mat-echal do exercito, é que o Potlel" (Tro cam- se -oarios apartes.) 

·. Judiciario exerceu sua. funcção altamente coa· O voto do Sr. Lucio de Mendonça lleve 
·stitucional, de declarar nullo um acto doPo- contentar ao illustre deputado e n mim, 
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porque S. Ex. sabe que o Dr. Lucio ele Men
doOQ3. communga, como nós, na mesmo. fC 
j;\CObiDI1. 
· Fôr,,. longo entrr.r na analyse Jurirlica da. 
acç:!io .itl·licinria, que concluiu pela annullaç:1o 
<lit reíiJJ'ln<t do mart•c!t:ll Almeidr. B:1.rreto, e 
[•01' ÍSSO, pa!"l\ t erminar, ri?Stn-mc Ú1ZC1' UllH\ 
pel"j11Cllrl. observação, l)lle é a s ,guin te : 
r.~nllo onvido, e nii:o sei ~ i il.té foi perHlha

do pelo illustredcp11ta!lo pe!D Rio d~ .Jo.neit·o, 
que o aeto do P oder Executivo é Í!lCOt•recto. 
desde que estendeu o mesmo favor· determi· 
nado por umadP-ci:iã.o do Poder.Judiciario com 
relação ao mar echal Almeida B~r-reto, a ou
tros illu:stres generaes. (Aparte: .) 

O Poder Rxecutivo não poderia. ~ncontrar
se emb:\r <lçado para estender a. rnesma dou
trina o. todo3 os ontros ge~eraes, porqua.nto 
nã.o se tru t~ de um~ simple:; intlt\g'llçü-o. judi
ci.arin., trn.ta-se de um a.cto de alta admin i:>
tração, que de ma.is a mais é acompanh:vlo t.ln. 
mais -publica notoriedade. 

O Poder Executivo, que expediu o decreto 
reformatulc os 13 generaes, naq uelte tGmro, 
deixou arcbivadas as razões juridicas de sou 
acto, e constatou os factos qu!3 o au torisarum 
e por t<tnto ;tgora, muito úcJrrootanu!lnte, ox
n.mirHmdo o~ factos e a.chan-:lo-os communs e 
i:lenticos, nito fez mais do GUe g"l~naralistw n. 
t.loutrina JlriUt\dlt pelo Poder .Jur.iiciario. 

Vl)u e'Jncluir as poucas ohservltÇucs 1}110 te
nllo :4 fuzer em relação a este assu ·11pto, de
clar.lndo qu .~ faço a defesa. desse act<> •lo 
Pod<ll' Executivo, porque estou no mais pleno 
a.ccôrdo com os sentimento;; e as razi"ies jul"i-
dica,; que o dicta1•am. . 

Não sou suspeito neste modo de aprecit\r o 
assumpto. 

A Ca.mara sabe que sou iotr.\usigonle rm 
relação n. trodos quantos porventura t enha m 
tom;vlo pn.rte em :;>edições cootro a ordern 
publica. 

Dei provas de minha conductu, t.le aocõrtl.o 
com o:. amig-os politieos, em 1892. rosistinr.lo 
i1 n.mnistia. tios revoltosos de Santa Cruz e de 
10 de a.lJJ·i I. 

Fui então presidente da Gommi;;são de Le
gislação e Ju;;tiç<t e oppuz á maior resisteu
cia U ÍOV;\São d05 entuusiaStnOS qUo3 romeÇ<\
mtn a abrir caminho no seio <la commissão. 
produzidos pelo augusto talento tlo nohr~ de
putado pela Bahia. S. Ex. poderá d~r test~
munllD d;\ miuh:t impiedosa re~is teoch na
quelle tempo. 

.0 SR. AUGUSTO DE Fl~ElTAS dã. um aparte, 

O SR. FRAl\crsco GLic~n.w-Sr. presio:leotP., 
faze"lrln e;.1a de.fes r·. do acto do Poder Ex
ecutivo, desejo tor1n.r bem claro <!Ua <I<) ne
nhum modo modiU<;uei os meus sentimentos 
aro r-el ação áeuergúcom que o Podi!l' Publicu 

devo conduzir·se pal'a. a. repressão de todos 
os culpados. 

O Sa. FaEnEarco BoRGES- V. E". deve 
concord.ar que é incompatível com a <~ttitude 
que tem tido em relação a outros actos. 

O SR. F RANcrsco G-LICERIO- Sou def~nsor 
lh\ lei a nest<~ qualidade é que sou intransi
gente contra todos e quaesquer movimentos 
seolit:iosos. 

Si o nobre deputado ouviu de mim que já. 
no tempo do marecha.l Floriano Peixoto pro
puz a revogaf;ã.o do decreto que rerormou os 
13 gencraés, ha. de convir que não sou ioco
horeute . Demais. quando vejo o President e 
da Re(lublica, pr . ticando um acto de justiça 
e le)ialiolade , f;uer r everter para o quadro 
os 13 !:ener>.~es, tenho o direito de convencer
me tambem de que aquelles que abusarem do 
r .. vor legi8l•tivo da. amnistia, que indiscreta· 
mente nào se souberem conduzir com a devi
<ht discr*o e circumspecção, serão devida. e 
energicamente castigados pelo representante 
do Poder Publico. 

0 SR. FREOER.ICO BORGES-Esperança Jllu..;; 
seria ; j á agora estã.o ameaçando e o Poder . 
Publico esta de b!'aços Cl'uZfldos. 

O SR. . FR.ANC!Sco GLtCI>Rio-Estou' conven
cido lle que o Poder Pllblico não esta prati
<:ando um acto de fraqueza. ; está, ant es, se 
u.p parei b11 o do p~t ra i nsus peitameu te , si for 
mister praticar os actos da mais irreprehen
sival energia na r epressão dos culpados. 

São estas , pelo menos, us minhas impres
sões. (Muieo bem, muito bem.) 

Fica. a discu~ão interrompida até a con
c1 usão da vot.'\ção d~ materias. 

Compar.~cem ill<\ÍS os Srs . Matta. Bacellar, 
Cat•lo:sde Novaes, Luiz Domiog-ues, Costa Ro
drigues, Anisio de Abreu, Pires Ferreira, 
l•'l'etlerico Borges, Thomaz ca.valcanti; Iltle
fonso Lima, Fraucís~o Benevolo, Touleotino 
de C<\TV<tlbo, Ma.rtinsJunior, Pereira de Lyra, 
Gaspar Drummond, Coelllo Cinh•a, Clemen
tino do ll-1onte, Olympio de Ca.mpes, Geminia,no 
Brazil , Neiva, M<tnoel Caetuuo, Bdual."'do Ra
mos , Leovigildo Filg-ueiras, Seb<lSlião Lan
dulpho, Galdino Loreto, Antonio de Si!Jueira, 
A[I.J ,~r-to Torres, A!cimlo Gut~.oabara, L ins de 
Va.scoocellos, Erieo Coelho, Fonseca. Por
tella, Sebnstião de Lacerda, Agostinho Vida!, 
!:hr ros F1·u.nco Junior, Mayrink, Ribeiro de 
Alme1da, Rodolpho Ahreu, Arthnr Torres, 
C~trlos das Ch>\Q:as, Adolnho Gordo. Almeida. 
Nogueil"n, Urbano de Gouvêa., Lauro Muller, 
l\Iurtios Costa, e Pereira da Cosh•. 

De!xa.tn de comparecer com ·causa parti· 
CiJ.mda os Srs. Cost a. Azevedo, Co9lbo Lisboa, 
r'ile to Pires, Enéu.s M"-rtinS, August<> Monte· 
neg-t·o, Theotouio dellrito, Eduardo de Ber-
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· redo, Christino Cruz, Torres Portugal, Pedro 
Borges, fiel vecio Monte, Francisco Gurgel, 
• Tunqueira Ayres, Cunlla. Lima, Silva Mariz, 
Chateaubriand, Arminio Tavares, Marcionilio 
·Lins, Miguel Pernambuco, Tosta, Paula Gui
rnariies, Dionysio Cerqueir:<, Rodrigues Lima, 

. TolentloodosS11.ntos. Mt1rcolir.o Moura, Athay
deJunior. Belisario rle Souza, Em:ebio rle Quei-

jecto n. 17 4, de 1895, orçando a Receita. Ge· 
ra l da Repu.blicn . 

roz,Ponce de Leoo,Urbano Marcondes, Paul! no 
de :::iouz[]. Junior, João Penido. Gonçalves R:t
rnos, Alvaro Botelho, Valladares, FetToira 
Pires. Theotooio de M<\galhi.ies, Manoel Ful· 
gencio. Simão da cuoha, Lindolpho Caetano, 
Lamartine, Alfredo E:llis, Francisco de Bar
ros, Casemiro da Rocha, Domingnes de C~-

. tro, Gustavo G:Jdoy. Moreira da. Silva, Pau
lino Carlos, Cincln<llo Braga, He1· meueg\ldo 
de Moraes, Alvares de Castro, Luiz Arlol1Jho, 
Caracciolo. Almeida Torres, Angelo Pioh<?iro, 

. Apparicio Mariensee Pedro Moacyr. E sem 
Ca.usa. os Srs. Lotlrenço de Sá, Fernandes 
Lima., Octaviu.no Loureiro, Gouveia Lima., 
Zama., Cleto Nunes. Domingos de Moraes, 
costa J llnior, Alberto Salles, Riv<\da.via Cor
rêa e Cassüt.no dó Nas~imento. 

E' sem debàte n.pprCivada. a Rerlncçã.o fioa.l 
tlo projecto n. 149 D, de i895, : pari.\ ser eu

. viado ao senado. 

1~' annunciada a vot~o do seguinte 

.Rquerimento 

Requeiro que se considere prejudicada. a. 
missão da Commissão Mixb encar regada de 
rlar parecer em relaQão o.os Ci'\.SOS de Sergipe, 
Bahia. e outros l$tados. 

. Sala das Sessões, 29 de outubro de 1895 -
Francisco Gl~rio. 

O S:~.~. Nilo Peçanha. (p~la ordem) 
. - Si a Camara. pronunciar-se, blve;~; unani
memente, sobre o requerimento do nobre 
deputad<> por S. Paulo, ..,isto que o Senado jiL 
eliminou por si a Commissã.o Mi:cta., subtra
hindo do seu conselho à colla.boração a que 
tinha direito, pergunto a V. Ex., fica morta. 

. coostltuclona.lmente a inícia.tiva. de uma !las 
Casas do Congresso, pu.ra tra ta.r das questões 
dos Estados ? 

Sã.o successivamente postas a votos e ap
provadas as seguintes 

Emendas 

Artigo. Accrescente-se:-De 1 de janeiro de 
1895 em deante a cerveja. fabric:ldo no paiz 
pagará um imposto de consumo na razão de 
60 réis por litro ou 40 réis por gal'l'afa. co
brado por meio de estampilhas, ao sahir o 
producoo da8 tallrícas nacionaes. 

Artigo. A.ta:xa sobN a cerveja estràngeira 
cobrada nas Alfa.ndegas serâ elevada a 1$200 
por litro ou 800 réis por Wlrrafa.. 

Aon-. 9~Cla..~se ~. n. 126:-Licores vinhos 
espumosos, de qua.lq,ue1· qua!ida.r1e, como a 
de Champagne e qualquer que seja. o acondi
cionamento - 3$600 por litro, isento de 
quaesquer addicionaes. 

N. 127 - Liquides ou bebidas alcoolicas. 
isto é, absyntbo, k irsck, alcool bra.n~y. 
rhum,wisky. aguardenteda. Jamaica. e outros 
pr~uctos semelhantes, marcando 25 ou 
mais de 25 grac:s no a.lcoometro centesimal. 
qualquer que seja a. procedencia ou arondi· 
cionamento- l$800 por litro, isento de 
qua.esquer addiciouaes. 

Genebra-I$ por litro, isento de quaesque.r 
addicionáes . 

Vinhos puros, lstoé. que marquem menos 
de 25 grãos no a.lcoometro centesimal ou de 
Gai Lossac, quo.lquer que seja a procedencia 
e acondicionamento-400 réis por litro, isento 
de quaesquer addiciouaes. 

E' annuncio.da a votação da seguinte 

Emenda 

O Sa. PRESIDE:!'.'TE- Y. Ex. sabe que não 
. tieai:n as questões a1Iecta.s ás Comrniss<ies Per
,· manentes. 

§ I. • Todas as bebidas constantes da. 
emenda. 26a, quando fabricadas no paiz, pa
garão um imp0to de consnmo.em estam.J?ilhas 
a.o sa.hir das !abric:JS, que sera. de 300ms por 
litro pa.ra as do n. 9. classe n. 126 ; de 200 
reis por litro e 200 réis por garrafa para as 
de n. 127. Os v inhos de fructa.<~ como o cajú, 
genipapo e de uva, etc., 50 réis por litro.
As demais bebi'las fermentadas cujo fabrico 
seja. a.utorisa.do pelo governo, como cham· 
pagnes, etc. , 1$ por ga.J.'l"J.fa.. 

O Sr. Serzedello Co:~.·rêa (pela 
onlem) -Pai'a. orientar ;). votaçãn, dévo de· 
cla.rar á. Cama.ra. que ha. um ligeil'O engano 
na redacção deste para.g1~pho. onde se lê ; 

. . Ó Sa. NILO PEÇA.NB!• - Era iiiso o que eu 
.'·. desejava sa.ber. 
:.\ .Posto a votos e approvado o requerimento 
. do Sr, Francisco Glicerio. 

E' annuociada a continu~ção da· votação das 
'. em~ndas o:trer.ecidas em .2.• discassão do pro-

« Todas as bebidas constantes da emenda. 
2&, ~eve-se ler-~Todas as bebidas constantes 
da. emenda. 27•. » 



c â"nara dos OepLtados- tm rr-esso em 1910512015 16:07- Página 7 de 15 

SESSIO EY 5 DE NOVEMBRO DE lS95 

A. emenda. não attinge a cerveja, a.ttings brazileiros. o imposto rle 2 1/~ ~/o sobl'e dlvi
sim os licores, as .bebidas ;~.rtiticia.lmente pre· denrios. Para esta. cob1·ança tomará o go
:para."3S. , vemo a. seg•ünte base: o c •pita.t do Ba.nco 

Eu pediria. a V. Ex. que submettesse por ou em preza entre nós e verl:!icacl.a. a. dístri
:parte;; a votaçii.o da emen ia. destacando delhL baição do dividendo no e$tra.ngeiro cobrar-se
a primeira parte que se l'efere a.o vinho de ha o iwp~sto de ~ 1/2 "/ • sobre "· parte do 
tructas como genipa.po. cnjú, U>"as, etc .• vista. I dividendo cor respondente a.o capital .exi.;ten. te 
que o l'ela.tor da com missão, autori.~o pela. entre nós. 
~n.Psma, declarou :tcceitar a suppressão deste E' posta. a votos e. rejeita.· la a emenda do 
1mpo~to. ' Sr .. Jo>é Carlos, ao n. 32 do.a.rt. 1·•. relativa 

O Sa. PR.EsJDENn-V. Ex. perle a votação j a.o imposto de 21/2 •; . sobre divi•lendos de 
por partes do toda. a emenda.. exceptua.ndo · t it ulos fias sociedades anonymas. etc. · 
a.pen"! a ;parte em. _qne diz .• rnho de fructas São successivar_nente postas a votos e ap-_ 
como .,empapo, caJU e u-v~s • provadas as segmntes emendas : 

O SR. SER.ZEDELLO CoRR.ÊA.-,...Sim,senhor. Ao art. s• accrescente-se : 
Pmta a votos e a.pprova.da. a. seguinte pri· Ficam sujei. tos ao pagamento do .sello .de. 

meira parte da. emenda. : 1$ os termos de responsabilidade assi:.."llados 
§ I·" To~as as bebirlas constantes rla emen·. nas Alfa.nde~s para. resalva.r de divida.~ 1~

da. 26• qu~ndo .fabdca.das no paiz pagarão um tura.s qu:mto a propr1edade de !D('lrc.ado~ULS a 
imposto de consumo em estampilhas ao sa.bi.r 1 despachar ou quaesquer outras . . : . · 
das fabricas, que .será. de 300 r ais por litro ~ ~a.ragrapho. Os ~ermos de resp<;ns:; b~l~ade 
para. as de n. 9 ; classe n. 1:!6 ; de 200 réis . a.ss1gna.uos nas A~tttn -legas ·pe).a. exh1 b1_çao~ da. 
por Ji.tt'O e 100 réis p()l' garrata. para ,as .do prova de d. scarga. de merc.dor.as r eexpor-
n 127. · tadas pa.ra. outros pontos .da Republica. ou do 

· . . estrangeiro. ficam -slljeitos ao pagamento do 
Posta. a. ·Vo~ é r~J~t?'da a segunda pa.rte sello proporcional ao va.Ior •los direitOs que a 

da emenda ass1m redigrda. : mercadoria. deveda. pagar si fo3s(; despa.cha.-
« 03 vinhos de fructas, como .o cajú, ge_ni· da para. consumo. 

papo e de uva, etc. » Onde convier accrescente~se: .. 
São successiva.m.ente postas a -votos e a.p- Artig~. Ficam supprimidas aS vistorias 

provadas as seguintes emendas additivas da permittidas .para. o despacho de vinhos impor· 
commissão: tados em cascos, o qual de-v.eráser feito C9m 

A commissão propõe ainda. que o imposto ,~ s_eguiutes _aba~imento;;: de~ •·; . no peso 
sobre a. ~nebr1t seja. 1$500 por litro e não 1$. liQUtdp _no p~t~et;o. mez da. .entrada. da. Qle~
como esta na emenda, por lhe parecer que o .ca.dom., ~a1~ 1/~ /~ :por mez Q!le. seguir 
imposto de 1$ não g1,1arda razoa.vel relação até o maxuno .de 4 ; ., q.u~ ~ubs.tsttrá. por 
oom os impostos que pa.ga.m os licores, 0 !to.do :O tempo em _que o v1n.ho. est1y.cr ,e,m 
absyntbo e ou tros, e que a taxa. .para. os v:i· .deposito. 
nhos puros seja de 300 éis como -meio de evi- E' posta a. votos e a pprovada. a seguinte 
tar as falsificações . :sub-emenda. da commissão: 

§ 2.• .Fica O governo a.atorisa.do:a. expedir: Depois da palavra· vinhos a.ecrescente·se: e 
0 regulamento para. .a cobrança. do liDposto ~~ .dem>.~iS beÕidas 'a.lcooÍicas· e fermentadaS - é· 
consumo de que trata. a presente em~nda.. Ja in- fine . . · · · · . · 
ao ,sa.hir o producto das fabricas, já .ao ser ! S 

1 
· d . · · 

expoStO à venda. , avo os casos e avarm.grossa. . .. 
São successivament.e postas a -votos e ap- E' pos~ a vo~s ,..e _appro~ada._ ~.seiD.liP.W:, 

provadas as seguintes emendas : · ;eme!lda di!. comm.J~ao, St}bstitutiya. .da. que . 
. . ,ofi'ereceu o Sr. Alctodo Guanabara.: · · 

:Accrescente,se o.nde conVIer.: ~.na.s tar1fa.s · · · .. · . · ~ · 
aduaneiras ..,_ Taxas ....,... As fra.cções menores . ,os g.eneros ad val.o;·l!m cootmua.ra.o s.u
de quatro réis nas ta.l'.as-até 100 .;éis serão· .Jelto~ as .mi:)S_D,las ta.:xas e so~ret:.Lxas que 
desprezadas, as .de ,quatro réi,s a.té nov.e presen~ment.e ~am' reduzuhs e~ a. 
reis ser-ão addicionadas com 10 ~ê.is . ·uma so · . . . . 

Ali frJ!.CÇÕeS menoi:es d.e .40 réis nas taxas. E' considerad:t prejudicaaa.a refe,rjda .e~en~ 
superiores a .100 r.eis :>et'ão .desprezadas. . .da do Sr. Alcindo G aanabara.. · . · 

As de 40 reis até 99 r éis sei-ão compütadas - E' :Posb. a. votos e ~pp;ovada a ~eguinte . 
com 100 r~is e ~s~im ad~.k~onádas . emenda-da commissii.o, sub$titutiva. da que 

Art. 6. RediJa se asstm • oifereceu o Sr. Medeiros e Al~IJ.qUel'qUe •. 
. Fi~ extensiv~~o as companhias : estrangeiras ~uppri.mindo o im~to 4e i,mpor~çãQ, sç.IJ~ 

e.B&ncos ,cujas ~iaes teemséde .:JlQS :Estadn ;material esoola.r para. ·ensiDo prilllllrl'.io .;:'- ;-: , . · 
C3lllar~ V. VII '1 
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Fica reduzido ·de 60 "/.o imposto.- Are
ducçã.o apenas >igorará. durante o periodo 
orçamentario e sómente para. o material que 
for importado pe.ra estabelecimentos de en
sino gratuito. 

E' considerada prejudicada a emenda do 
Sr. Medeiros e Albuquerque. · 

E' posta a votos e approvada a. seguinte 
emenda: · 

Ao art. 17 a.ccrescente-se : 
Fica o governo autorisado a vender ao Es· 

ta.do do Rio de Janeiro a. fazenda da r.oa
Vistà, no municipio da. Parahyba. do Sul. 

E' a.nnunciada. a votação · da. seguinte 
emenda: 

Ao n. Ido art. I• irt-fitte a.ccrescente~se : a 
carne 11ecea. (xa.rque), que pagará. 250 réis 
por kilogra.mma e o sebo ou groxa, que pa
gará 270 réis por kilogramma. 

O Mr. Ovldio Abrant.es (;11!la 
ot'd!Sm) requer votação nominal. 

Oonsulta.da., a Camara. _não approva n re· 
qnerimento para. votação nominal. 

Em segÍltda é posta a votos e . r ejeitad<:> a 
emenda. rela.tiva. ao xarque, a.ci.ma nomea ia.. 

E' ~ta. a votos e rejeitada. a. emenda. da. 
<iom.m.1ssão proprondo que a. taxa seja. Joa.ra 
a carne secca. de 150 réis o kilogr-amn•a. e 
Jl&ra. o sebo .l60 réis. . · 

E' a.nnunciada. a. votação da. seguinte ell:·en
da. de Sr. José carlos: 

Ao n. 8-As taxas de qne tra.ta.m os n~. 2 
e 3 do titulo:-Importa.ção-5 e 6 do titub
Deapacho marítimo-do art. 1•, serão ele7a.
das a.o dobro das ootuaes. 

E' posta. a. :votos e a.pprovada. a. seguinte 
emenda da. commisBão substitutiva da que 
o:ffereceu o Sr. Alcindo Guanabara.: 

Por volume a.te 50 kilogrammas 200 l'S. 
Por dez<.loa. excedente 100 rs. 
E supprlmida a taxa de balança. 
E' consider&q.a prejudicada. a emenda do 

Sr. Alcindo Gua.naba:ca. 
E' posta a voto3 e ·rejeitada. a seguinte

emenda.: 
A' rubrica.- importação- Depois das pa

lavras- Cyanureto bruto- diga-se elevada 
ao dobro o imposto do sal de cosinha.. 

São successivamente postas a votos e ap
provada.s as seguintes 

.Emenclas propostas pela commissúo 

Onde convier accrescente-se: 
Fica elevado a. 20$ em estampilha. o seU o 

das cartas de sa.ude para os navios f3tra.n· 
geiros de que trata. a ta.bella. annexa. a.o de· 
creto n. 1.558 de 7 de outubro de 1893 Q.Ue 
regula. o serviço sani.tario dos portos da. Re
publica. 

Esta. providencia. justifica.·se pela pequena 
importancia. do valor em sello que presente
mente pagam as cal'taS de saude. 

Redija-se o art. 4• do seguinte modo- os 
impostos aduaneiros serão ca.lonlados em· 
moeda. corrente de accordo com as disposições 
em vigor e modificaçõ"!s introdusida.s pela 
presente lei e pagos 70 •;. em ·moeda. papel 
e 30 •;. convertidos em especie ou cambiaes 
de J& ordem ao cambio fixo de 14. As fra.cções 
menores de \lm schilling serão pagas em 
papel moeda. 

Ao a.rt. l0 adiante das palavras: 
Supprimidos os a.ddiciona.es de 50 ~;. e 

O Sr. José Carlos (pela ord·lm) 60 •;. a.ccresoente-se: e mantidas todas as 
requer a. retirada. da. primeira. parte da. sua. demale taxas e sobre- taxas consolidadas em 
emenda., isto é, até as pa.la.vras-ns. 2 e 3 do uma. só . , 
titulo de importação. A esse mesmo artigo onde se lê: e dos sa· 

. Em seguida é posta. a. votos -e approvada. a. ponaceos - sa.polios e seus simHares a l$500 
segunda. parte da mesma. emenda. do sr. Jose o kilo-leia·se: e dos saponaceos- sapolios e 
Carlos, assim redigida.-5 e 6 do titulo-Des- seus similares (todos nã.o perfumados) que 

h ·t· d t 1o - 1 d pagarão 1$200 o kilo. pae o IDal'l uno- 0 ar · sera.o e eva. a.s E' pe ....... anente a. disposi"ão do art . 19 d3. a.o dobro das a.ctuaes. · ...... y 
. . . . lein. 26, de 20 de dezembro de 189l,determi-

. .E' 'POSta. a votoa e a.pprovada. ~ segw.nte_ nando qtte nos boletins mensa.es do rendi-
emenda: . mento das Alfa.ndegá!l se mencione a impor-

A's disposições geraM, onde oou:~ier: oo- ta.nci~ dos direitos de i -n_portação nio cobrados 
crtseent&-se o ~Uinte . em mtude de. concessoes d~ poder rompe-

Artigo. Ficam livres de direitos'OS pro- tente - espec1ficando-se a.s emp~s e os 
duetos da. industria ·pecuaria, sim:ilal"eS a.cs generos isentos, 
do Rio Grande do Sal, que corn pt'Oee<hmcia Ao n . 41 do a.rt. [o: 
do Rio da. Prata. entrarem no mesm10 Esta 1<~, Accrescente-se: .. 
exeapção feita da c:u:ne secca. e seb!9 -eu. Papel para. c1garro e semelhantes, sendo 
graxas. '-- em folhas ou rolos·500 réis por k.ilograu;mla. 
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· Sendo em livrinhoS ou mortalhas de arroz 
ou mü.h.o 2$-500 o kilogramma. 

E' o prt•jecto n. 174, de 1895, orçando a 
Receita Geral da Republica., assim emendado, 
approvado em 2' discussão e enviado á. Com
missão de Orçamento para redigil·o para 3• 
discussão. 

SEGUNDA PARTE DA. ORDEM DO DLI\. 

.· E' annunciada a continuação da 3> discus
são do projecto n. 121 A, de 1893, snbstitu· 
tívo ~o de n. 227, d& lí392, ·que reorganisa a 
corporaçã.o dos correctores de fundos publicos 
e ·providencia sobre as operações dos correcto· 
res realizadas nas Bolsas ofllciaes ; 

São lidas, apoiadas e postas conjuntamente 
em discussão as seguintes 

Entendas 

Ao art.4• - accrescente-se - em todas as 
trit.saoções em que nos coatractos pa.ssa.dos 
pelos correctores sejam declarados os nomes 
dos committen~s. e estes reciprocamente a,c. 
cei tos pelas partes contractantes como neste 
caso a. responsabilir1ade do corrector. 

S. R. - Sala das sessões, 28 de outubro 
de 1895 • ..,.. Nei1:1a. · 

Ao n. 2 do art. 4• -depois das palavras
no caso de omissão - accrescente~se - não 
justificada. 

Ao n. 3 do mesmo art. - em vez de - o 
corretor que for omisso e auferir prov~ito da 
omissão - diga-se - o corrector que for 
omisso e provar-se que auferiu proveito da 
omissão. - o inais como esta. 

S. R. - Sala das sessões, 28 de outubro de 
1895. - Nei'lla. 

Ao art. 6•-diga·se-<JS correctores de fun
dos publicos poderão· ter como auxiliares pre
postos e adjuntos que terão de ser aproveita
dos pela ca.mara. Syndical. O mais como está 
nos ns. I• e 2• do mesmo &rt igo. 

s. R. - Sala. das sessões, 28 de outubro de 
1895. -- Nei~a. 

cotação da dat3. do contracto e o da. êpoca. da 
liquirla.ção. 

Supprima-seo § 1°. 
O § 2•- substitua-se pelo seguinte : -As 

transacções á vista poderão ter o praw de 48 
horas para a. sua liquidação. 

S. R. - Sa.b d:ts sessões, 28 de outubro de 
1895. - Nei1:1a. 

Ao art. 12-Nasope~s a. prazo os com~ 
mittentes são obrigados a sujeitar-se ás con
dições estipuladas no seu contra.cto. · 

S. R. - Sala. das sessões, 28 de outubro de 
1895. - Neioo.. · 

Ao art. 13 -Seja assim redigido- Nas 
liquidações por iliffer&nça com os Bancos, com 
lettras de cambio nos contra.ctos ou recibos 
passados, o vendedor pa.ga1'á. o sello propor~ 
cional como nas lettras que são effectíva
mente sa.ccadas. 

S. R.-- Sala das sessões, 28de outubro de 
1895. - Neioo.. 

O Sr. Hollanda. Lima ·-Sr. 
presidente, a.cba.va.-me no proposito de in
screver·mi:l entre os.opposicionistas ma.is de
cididos contra e·;te IJrojecto. 

No entr•:1-..antn tal é o res:leito e acatamento 
que me m·•.rece o nobre relii.t:n· daCommissâo 
de Justiça, tal é a proficiencia que todos nós 
lhe reconhecemos no asswapto de que tra.ta 
este p:rojt-cto, que me limitarei simples
mente a o.,por :1.!.,"1l!Das duvidas que, estou 
certo, serã.o explicadas por S. Ex. quando 
tomar parto na. sua. discussii:o. 

O projecto, Sr. p1·esident9, vem talvez de 
um modo vão ctrcear o que se chama o jogo 
na. Praça, relativamente as operações de 
cambio. · 

Elle é uma panacéa. miraculosa com a qual 
a. CommiSl'ii.o de Just iça. entendeu vir curar o 
grande mal constaute da oscillação ca.mbia.l 
que continuamente a.filige a nossa. Patria. 

Entretl\Uto elle não conseguirá de modo 
nenhum o fim a que se propõe, o que será 
facil demoostraJ•. . . 

Para conseguir esse desiàeratum a. com~ 
missão não hesitOu de modo algum violar ~s 
mais comesinhos pt'incipios de direito com,. 

Ao art . . ,. _Altere-se 0 numero de a.dJ'un· mercia.l o que, aliás, eausa um certo pasmo, 
t · porque o nobre relator da commisSão é um . 
os de tres para. quatro. dos mais proficientes nessa materia. . . 
S. R..- Sala. das sessões, 28 de outubro de v. Ex. não ignora. Sr. presidente, que 

1895. - Nei.w,, um dos principias da sciencia é que em ma~ 
. teria commerci:\1 quanto znenor for a acção 

Ao art. 10 - Redija-~ do seguinte modo : do goverM, quanto m~nor for a. somma de 
._As liquidações poderão ser rea.Lisadas pela. l,egislaçã,o, quanto ma.1or Jor a verdade nas 
e!fectiva entrega dos titulo3 e pagamentos do I operações. commerciaes, ta~.to mais desenvol~. 
Pl'éço ou pela piestação da düferença entre a "Vldo ·o com.mercio de terra, tanto melhor 
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sel".i. pa.ra as partas que nelle buscam meios v. Ex. sabe, .é contrario á npssa leg.isl.u;ão 
de vidn.. , commereia!. 

Em toda. a parte do mundo._ ct·eio eu.. S\ • . Si~ entretanto, o que se procura é uma. 
preside)l~e. m~smo sem ex~epç;~o pelos pr!pCl: oovn. fonte de i·euda, estou de pleno .accôrdo, 
pios de dil'etto commercud, o~ correctore~ porque justo .é. que essas oopet·a~ões E~jam H
de furitios publico~ e titulas não passaJ?1 r1e mltadas e sera esse o melo mass prat1co para. 
ajustes commerci«e~. E~tretanto, o proJecto resolver a questão, porquanto V. Es:. sabe .. 
coiu~ _çtcclo.t'<mdo o orfic1o do co•·rector como que desde que não se pôde evitar, convém 
officio publico e de nomeaçã.o rio Ministerio d1t antes tirar resultados do que buscar, por: 
Fazenda. medidas ineffi<iazes oerceal-o, desi.<k!·atum 

.Para. o fim a. q:.te elle se propõe, uã.o vejo <*'se impos~lvel como já. disse, Sr. prestden.l(l, 
absolutamente o alcance que quer ter es,;a. eu preferiria 'que o proj~to- fosse completa
medida.. Para cessar o jogo d<t Praça. nas menie reformado, com o mtutto de ·cl'ear ntoa 
opel'nçO<es c ... mbiaes de na.rla influe ser o cor- fonte de renda. tirada das oper~ões prati· 
rector· nomeado peJo Ministro da. Fazenda ou cadas na. Bolsa sobre cambio, a buscar• cercear 
'Pela Junt:~ Comm(•rcial. Quer nomeado p~lo a especulação que é inna.ta no commercio e 
Ministro da Fazenda, quer pela Junt<: Com· que ha de exiStir emquanto houver com-
:mercial, elle ·co o tinuarà a fª'zer o ·Jogo da mercio. . . 
Praça d&de qoe t~nba committentes que para · o pro.jecto em discussão. não trata , é bem 
isso lhe -deem propnstas. o _ verdade, de uma. medida já. tóma.da no Orça-

Entretanto moniticaram a leg~slaça.o actna.l mento d;~ F'azenda e:que l\liâs tinha rela~;ã.o 
sem il. menor razão de ser. PerguolarE:i ao com o proj:Jcto em discu~o. o oi'Ilenadn que 
nobre rel>LtOT' da commtss.w si supp1le que ;os ,;e est . beiece para o syndlC.') dos correctora_,_ 
medichs adoptadas no Mtual projecto conse- :-lão se buscarn de modo algum justificar sa
guit·ão a~·~bar ou t'6stiugi!· de algum modo o melhttnte ordenado, comqnanto se tratasse cl.e 
jogo da Praça ? um serl'iço não crearlo, nem mesmo no pro-

S. Ex. sab~ pet'feitamente que nessa que>.· jecto actu~lmente se discute, e o que alte1t1 
t."ío \lejqgo, Protheu fJ.Ile toma t:~ntus mod~h, à legislação neste ponto. .. . 
dãd,es, ná.o IHL ab:Solutamente melo ~e r~striD· Trata-se, entl'etanto, de correctores, de 
gír, emquant" houve~" q ttem. queml. Jogar· agentes co : tmercíaes, recebendo ordilnu.do por 
V. E x:. bem CmLhece, ::;r· pre:;Jdente, 0 qtte a parte elo go"t"erno como qual q~er einprefrado esse respeitosa passa :l.Qtti no Rio ile Janeil'o; publico, de sorte _que não seri:L pnru. estrrL
tal é a. inliuencia dominante do jogo sobre nhar que amanha se venha. propor aposenta
esta populacã.o, o jog-o es~â. de tal mono e!!- d .. 1·ia. para os correcto1·es, uma. vez qne o 
ra.izado nos costumes publ1cos. que por mais projecto já os consideru. como empregados 
rigorosas que seja;o :<s medirias toma.dr .. s pela publicas·. . 
pnlicia. na• ta. absolutamente se con~e::ue. v. ~x. sa.be perfeitamente. CJUe não á 

Eb. bem pi)t:co ttlmp~ :•inda, ~ • E~. sabe, rtifficil a. qualquet• Bt<nco fn.zr•r 1iql1i<lacões por 
que pro\ÜirlU•Se U(Jui o .101;\l dus bicho$ quEl sr di ll'·~reoca. e ~,c1·lptural-as uo~ s~us proprios 
fazia. no Jardim Zoologico. O que succerleu ? livros, e remett·ll-as n<~s su:ts notas quin~e-
restringiu-se o jogo ~ _ . · · - r 1 c a e 

De modo nenhum, tomou outras moclal1da- ·naes a commls:.ao syn.- lca o mo um· 0 P -
des ·, foi procurar as te•·minaeõe;; das lot~rias ração_ reg-uln!, com? o si não tiv?sse ba.vi:lo 

essa ltquulaçao lJrolubldn pelo proJ~cto . 
para. contin~ar o mesmo jogo sob ontra_ mo- Pergnoto eu: qud 0 uwio de evit;~.r i~~~~. a. 
dal1dade. não ser a. boa vonrlirle elo~ Sl"lõ. batliluett·os, 

o' me5rilo succede com o actu:\l I·r<>jecto ; dos srs. correctore.;, ou nos Srs. Z<tngões ~ 
sur ~-se ·que :elle ~rcea as ~iquiela,;Oes por- · Mas poderemo:; cont:n• c~>m es;;a b<)<~ von
diu.:tença. que coust1tuetn o JOgo de:;d_e. qu~ tade •los quejà estão habituados a.o jOI/:1), (]Ue 
os correctores sejam nomeados pelo MlJ:tlôtro ·e. in nato, que ha tle ~xistir em todas ns Pl':lç;1s 
da Fazenda. · t tod p d Br ·1 · Isso ·nada altera·, o_s col'recto.res couti· como ens 6 ~m: · as as ~a~ o ll-Z1 . ~ _._ d · d da Europé).?. · · · . 

. nua-~o a ta.z~r o jqgo .o.w. :PrflQO. · es e q~e E desde que se não pos>a contar com essa 
\ tenhoam Pt:Opostas_; U!~l~tf!!ente gão dar~o boa .vontade, com essa boa fé, qual sel'<i. o 
, nota. ·des:>t\S oper:rções st~a.<? as pa._rtes qu~ JO· meio que o governo tsrá para peder etecutar 
g«.ram, de so~e qtie sera . 1mposstve1 a. üsc •- 'e:ote proj •.cto ~ : 

li~~ medidas co;1si!ma.das no J)'roject•J só Nenhum ·; ~ o projecto Só tel'á ·.o incpnve~. 
conseguirão taher.;· ~esmo . com vichl.~~ o cio niente de nunca mars se conhecer a som:na 
diréíto··commercial; c:erce:\r as op:~nçoes de total de opet-ações Calll:~iMs e deste _mo~lo a. 
Banco· para. Banco: mas f'>lr~. iSSí1 Sr. p.·esi- noSsa estatística, que Ja é tão defe:~uosa e 
den~e. e preciso suj~itar es~es · B~uco...; á <!OU- insut'llclente, sotrr.ol'ã. mais este golpe, porque 
11t;~:~:t~ ·. ~pr~~n._tação dos seus h vros_ o que l)eDl~pm. des.s~~ag;ente& ne~ <?;Jrrect_or~s A~ . 
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a nota das 1\quid.ações que fizerem por ditre-J Ao art. 7.'- Em seguida á palavra-syn-
rotl<;a. . dico- accrescente-,e- como pr0,l'idente. 

Eu ni:íome animo de modo algum a :Lpre- Ao art. 8 ·, lettra a)- Em vez de -ao Pre-
sentar emendas ao projecto, pensei mesmo em sidente d:1 Republica, por intermedio do Mi
coml>ater algumas que se diziam ter sido nístro ~a Fazend:t - diga.-se :-a resolução 
nrm~sentadas ; mas que felizinentc 'vejo que do governo, e informal' >obre a creação e a 
-ainda, uão o foram. e creió que não o s·!rã.o. suppressão desses officios- ficando o mais 
. Sobre e;;te pr•ojecto consta-me qüe alguns como está. 
Sr~. cor·rectotCS dil'igiram uiria rapresent:1çiio Ao art. 8", 1ettra u)- Diga-se - organisar 
a (1sta Camur~t. q 11e foi !1:{ turalmenté dirigidn o regimento interno da B'llsa, o ~a. cor
à, Cmnmi~são de Constituição e Justi~a. e que po1•ação dos cor·rectores e a ta.bêlla doo ema. 
jà della deve ter coohecimiloto, <l creio mesmo lumentos que elles ·letem perceber, tudo 
qu<3 a.;H·esentand.o algumas ideas sobre o pro- su.ieito a approvação do Ministro da F~zenrla. 
jecto em questão. · Ao art. 8' lettra. c)- Em vez de- que 

Niio sei Sr. preSidente, qual seja es~a forem admittidos - diga-se- que só serão 
rep1·e~eotação, uem quaes as i<Jéas nella admittidos. 
contidas.. . · . Ao art. 9.•- Supprima-se-ficando substi· 

Entretanto, t::reio que o meu distincto éol- tuic1o pelo seguinte- As deliberações rla 
le:ra dep.utado pélá Bahia, ó Sr. Neiva, jâ Camara Syndica.l serão tornadas por maioria 
uma. vez se I'ilreriu <l apresentou iilgnmas de votos, tertrlo o presidente o de qualidade, 
emendas no sentido desta represeüta.ção. no caso de empate. 
Muitas desbs emend~s ou quasi todas, visam Ao art. 10- Em vez de- As liquidações 
sómante o interesse dos Srs. correctores, o na hypothese no artigo antecedente~ diga.-se 
que nã.o é de tndo ju5tO. . -As liqui•!a.ções dils .operaçõRs de Bolsa. 

O que se tot'na necetisario é procurar con- Ao art. 10 § 1"- em seguida. a-lettms de 
ciliar o iote1·es5e das partes com o interesse ·cambio- accrescente-se- e moeda metal~ 
publico. que não póde ser ·outro hoje, á. vista lica.. 
de se uão poder evitar o jogo. síoão ir bnsoar Ao a.rt. 12 - em segulr1a a 11ala.vra- ' 
umn. fonte de renda nessas operações ou, exigir - accrescente-se - mediante desconto. 
par:.t melhor dizer o termn, ir buscar o ba·· - Em seguida á~ palavras - Jettras de 
rato no jogo, jà que o governo o não póde cambio - "'-ccrescente-se - ou moeda me-
probibir. tallica. 

Como disse a V. e;x., as minh~ts obser- . Ao art. 14- Em seguida ás palavras
vaciles não pass!'l.ri:i de alg-u:nas duvidas que, estabelecimentos b;mc<tl'ios- accrescente-se 
e~tou certo, ser-~<> explanadns pelo ci.igno fi.liae~ ou ~enc1as. nacionaes ou estrangeiras. 
rel>ttor da com missão, que vai rliscut!r o -Em seguid:. a. pal:.vra.- cambio- na se· 
3S$Umpto. (Jlfuito bem; muito biML) gunda linha- a.ccrescente~se -e moeda me

taHica.. Supprimam-se as pal!IVl'as - sobre 
lettras de cambio- m~ penultima linha. O Sr. Dino Bueno (Este discurso 

dei;;r,a de ser publicado, tendo' si~o entregue 
em tempQ ao ora!~O!') 

SiiQ lidas, apoiadas e posb.s conjuoctamente 
em discu$sã.O as seguintes 

Emendas 

Ao :projecto n. 121 A, de 1893: 
Ao art. 1.•-Accrescente-se em seguida às 

palavras- otH.cio publico ..:...e ao governo. na. 
t;apital Federal, compete creal·d . oti.. súppri-
Diil·o, ci:mio entender conveniente. . 

Ao § 2.• do ·a.rt. ·a. c Aooresceilte-se ém se
guida. a -vendedor- os quaes todavia de
.verã.o ser communicados á Camara. SynrHca.l. 

Ao at't; 6.•- Em -vez de - nomeados
âiga-se -'- approvados- Esse art. t3' passa. 
a ser 5", visto ter sid·)·sup[!rimido o art. 5" 
do primitivo projecto por deliberação da ca
mara em 2·· discussão ; e assim o 7'' a. se!' 6•, 
o 8• a ser 7•, etc., etc.; a.té.o 16'', que passa a 
ser ll?•• . . _ . . . · : . 

Ao art. 16-Em seguida á pa.Iavra-Ba~cos 
- a.corescente~se- suas tiiiaes ou agencias. 

Em seguida. a. esse art. 16 e como artigo 
di>tincto: 

Al't. 17. Fica institutdo o cof!·e da Camara 
Syndical, e nelle serão recolhidaS· as multas, 
im}lostas :por esta. lei e pelo regulamento rlo 
governo, coni o destino de con:~tituir um 
fundo de beneficencia. dos correctores de 
fundos publicos da Ga.pital Federal, que o 
Porlei' Extcuttvo regulamentara. 

Art. 18 . .Revogam-se as dispdsiçCíes àm con
tr . .\l'io . . 
~.R.- Sala. das sessões. 5 de novembro de 

1895;- Dinó Bueno. · 

Fica (1. discussão adiàda p<lltt hora, 
Passa-se á hor-a destinada ao exp~diente. 
O Sr. 1• secretario dechra que não ha ex.: 

pediente sob1·e. a Mesà. 
E' lid(), apoiado.a sem d~ba.te encerrado o· 

seg11inte 
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Req:uerimento · 

Requeiro que se solicitem do governo as 
seguintes informações necessa.ri<>s para. a. 
discus~ã.o do projecto n. 212, deste a.nno, 
sobre a conversão dos lastros dos Bancos 
emissores regionaes: 

I,a Qual o Ia.strn que realmente depositou 
no. Tbesouro Nacional, cn.da um dos Bancos 
emissores I'egiona.c~s. 

2.• Q11e a.lteraçõas bonve nesses lastros ate 
23 de setembro de 1893. · 

.·Sala das sessões, 5 de novembro de 1895. 
.-Benedido Leite. 

Veem a. Mesa as seguintes 

Declarações 

. Declaramos ter votado contra o reqneri
mento do Sr. Glicerio .. perlindo que se consi
dere prejudicada. a. missão da Oommissão 
Mix:ta, encarregada de dar parooe.t•as em re
lação aos casos ,Je Sergipe, Bahla e outros 
Estados. 

Sala. das sessões, 5 de nt>vetnbrc· de 1895.
Sd PeW;o&o.-Lima Bacury. 

Deolaro que votei contra. a.~ seguintes 
emendns do proj-lcto da Reteita Geral para 
1896: 

1 a t creando além do imposto de ~xpediante 
o de 15$ por cabeça. de l'<~z importada. de. es-
trangeiro, para cc.nsumo; · 

2•, augmentando o imposto sobre ct~.rne 
seccG. (xarque) e sebo em gra.rn ; 

a-. elevando ao dobro o impOSto do sal de 
cozinha. 

Srola das sessões, 5 de novembro de 1895.
Ga.briel Salgaao. 

Vae a imprimir o seguinte 

PARECE:R N. 91 DE 1895 

Julga procedentes as razões invocadas pelo 
· Mosteiro de S. Bento contra 11 deSi!fUalclade 

· 'com que são tributados as seus bens e 
." considera desnecessa,.ia a irtterp,·etação 1'&

quericla da doutrina constitucional da igual
, !.t:Uzc!e ci~;il das ditferentes associações, 

R~clama. 'o Mosteil'ode S. Bento contra as 
taxas denominadas decinias urbanas ou im
postos prediaes. que gravam os bens das 

. ordenu~eligiosas mais do que as da.s demais 
corporações; e requer que o Congresso, por 
uma lei de interpre~ da. doutrina consti
tucional da igualdade civil das dürerentes 

·associações, faça cessar a exa.cção excepcional 
que opprime os bens do mesmo mosteiro. 

Funda o requerente a sua ·reclamação no 
principio da igualdade civil das pessoas JUri
dicas, que. a Constitui~ c~nsag1~, .e no pe
rigo que pa.ra as assoCiaçoes rehgwsas re
sulta da ta.ctildade, que se i.rrogam as legis
laturas locaes,de taxar de maneira. especial. e 
dEl.'lpropor.::ionadamente e onerosa a seus bens. 

As razões ínvoculas pelo requerente contra 
os referidos impostos, desiguaes, são de todo 
procedentes. · 

Perante a. lei, diz a Constituição, todos sã.o 
iguaes - sejam indivíduos, sejam collecti~ 
vidades. . 

Todo dispositivo teliden~ a. crear pa_ra. de
terminadas pessoas . situações . especiaeS é 
atten ta.torio desse preceito. constitucional. . 

A uniformidade do imp<Jsto, sobre ser -:
como a.lle.,va. o ~ticiOn!U'io-um prlncip~o ele
mentar do systema. tributa.rio nos reg1mens 
democra.tirios, é a. condição da. ig:u3.lda.de de 
todas perante a M: ou o imposto e o mesmO' 
pa.ra. toda.t; as associações, ou essa igualdade 
te.:rã desaparecido . ' 

Parece 1sso intuitivo !. ! . 
Ao tempo do imperio, tittenta a situação 

esp 'cial da Igreja., tinpa e:xpl~cação e~sa dif· 
ferença de taxa ; na.o a.ssun, :porem, no 
a.ctual regimen político,. porquanto as ordens 
e demais corporações religiosas são pessoas 
jurídicas iguaes a. quaesquer outra.s, gozando 
as mesmas gara.nr,ias e sujeitas a.os mesmos 
onns. . . . 

O seu direito é o direito commum, dU-o a. 
Constituirão no art. 72 § 3•. · · 

A igualdade do imposto é uma da.quellas 
garantias. e garantia. de vida pa.ra as a.ssocia.
ções religio~ por isso que, a prevalecer a. 
desigualdade de taxa quanto aos bens dessas 
associações. nada mais facil do que votal·B:S 
ao enerminio·, poL' meio de impostos prohi-
bitivos. . . 

Em vista desses fundamentos, sendo clara. 
a. lei, parece á, Commissão ~e constituição, 
Le"iS1a.ção e Justiça que e desoecessarta. a. 
interpretação requerida pelo Mosteiro de 
S. Bento. 

Sala das commissões, 5 de novembro . de 
1895.-v. de M~~lo. presidénté.- .Lili;; ])o. 
mingues, relator. - Mm·ti'!;'l Co~ta J.u.nior, 
de accordo com a conclusao. do parecer_;
F. Tolentino, de a.coordo. com a conclllli~o do 
pa.reeer. -Clementino do .Monte. -seoatillo de 
Lacerdv. . ·· ... ·. 

o S1.·· Pre~idente ..;,;,. AchandO-se 
a.deantada a hol'a, designo pará a_tnanbi . a. 
seguinte ordem do dia. · · ·: ,· . ... ·.' ·. 

I• parte, até às 2 horas ou antes: . 
Continuação ela 2• discussão do projecto 

n . 249, . de 1895, · autorisando o · governo a 
abrir ao Ministerio da Guerra credites · par• 
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ciaes até à semma. de 14 .000:000~, sendo 
12.847:922$.'100 para o..:cm·rer ás despezas ex
traordioaria.s ja reconhecidas com o exercito 
e corpos patrioticos no estado do R.io Grande 
do Sul, e o saldo de 1.152:077$500 para liqui
dação das que forem verificadas até o fim do 
act nal exercido ; 

2a discussão do projecto n. 228. de 1895, 
app1•ovando o decreto do Poder Executivo 

· n. 2.1:26, de 10 de outubro de 1895, abrindo 
ao ~1inisterjo da jastica e Negocias lnteriores 
o credHo extra.ordinario de 53:364$190 para 
pagamento das despezas realizadas com o 
funeral do marechal Floriano Feixoto; 

Continuação da Sa discussão do projecto 
n. 133 B", de 1893, com parecer seb u. 133 B3, 

ctassitica.ndo em quatro classes as repartições 
federa.es e uniformisa.odo os vencimentos dos 
respectivos funccionarlos ; 

z~ discussão do Pl'Ojecto n. 90, de 1895, 
dividindo o terri torio da, Republica em oito 
círcumscripc;ões, em cada urna das quaes crea 
um banco para. auxiliar as industrias agrí
cola, pastoril e connexas, confoi'Ille o regirneu 
que adopta.; 

Contmtwção da 3• discussão do projecto 
n. 96, de 1895, regulando o estado de sitio; 

Discussão unicado 1.rojecto n. 233, de 1895, 
autoriso.ndo o Poder E:o;;ecutivo a conceder a 
Joaquim Augusto Freire, l• escripturario da 
Altà.ndega do Rio de .Janeiro, um anno de 
licença, sem vencimentos, para. tratar de sua 
sa.ude oode lhe convler; 

Discussão unica do proj ecto n. 243, de 
1895, autorisando o Poder executi-vo a con
ceder a Ca.ndido Guédes Chag-as, oon rerente 
da Alfnndega da Bahia., um aono de licença 
com o respectivo ordenado, para tratar de 
sua saude onde lhe convier ; 

ga discussão do projecto n. 35, de 1895, au· 
tol'iSolndo o goveroo a rever o regulamento e 
pl'Ogramma de estudos do Gymnasio Nacio
nal (rellac~·ão para 3" discussão do projecto 
n. 205 A, de 1894; 

3• discussão do proj ecto n. 193, de 1895, 
autorisando o Poder Executivo a rerormar os 
estatutos da Escola Polytechnica do Rio de 
Ja.neiro, de accordo com o projocto formulado 
pela respectiva congregação em ll de maio 
de:.;te anuo, com as restricçãos que indica.; 
e a nomear eft'ectivos, indepdndente ue con
curso, nos termos do art. 318 do decreto 
n; 1159, de 3 de dezembro de 1!\92, os lentes 
substitutos que na referida. escola exarcem 
i~terinamente o magisterio ba. mo.is de 10 
anno~, sem interrupção alguma.; 

2~ discussão do proj.,cto n. 222, de 1895, 
a.utorisando o Poder Executivo a abrir um 
ct·edito até 1.200:000, supplementut• à ru
brica.- Exercidos F•ndos- para pc1.gamento 
da qua.ntia que fôr devida á Companhia. União 
Sorocaba.na e ltúana.; 

2"' discussão do projecto n. 132, de 1895, 
tornando extentiivo ás praças da brigada poli
cial da Capital Federal e do corpo de hom· 
beirus, que se inutilisarem durante o tempo 
de praça, o direito de que gosam as praças 
do exercito e arnmrla, de serem recolhidas ao 
Asylo dos In validos ; 

ta discussao do projecto n. 173, de 1895, 
considerando . empregados publicos os confe
rentes das capatazias das altandegas da Re-
publica ; · 

1 a discussão do proj ecto n . 156 A, de 1895, 
autorisando o Poder Executivo a. abrir um 
credito de 6:333._~810 para pagamento do pes• 
soa1 e expediente da Delegacia. de Terras e 
Colonisação no Estado de Miuas Gera.es, no 
a0011 de 1893 ; 

Ja discussão do proje~to n. 215 A. do 1895, 
conf,~rindo o direito á apusentaduria aos 
func>lionarios da Inspectoria Geral de Saude 
àos Portos da. Capital Fademl e aos das In
spectorias de saude dos portos dos Estados; 

Discussão uniM.do parecer n. 89A, de 1895, 
opin •ndo no sentido de não ser approvado o 
projl~Cto n. 89, •leste anuo, que substitue pelo 
que:~ elle acompanha. a tab11lla F aunex:a á. 
Co"solid.açao das Leis da~ Alfàndegas e Mesas 
de l.'endas Federaes ; 

ta discussão do projecto n. 199, de 1895. 
autoí'isando o governo & fazer reverter â. 
activa, mandando addir a uma das compa
nhia~. como tenente mais moderno, até que 
haja vaga, o teneote reformado do corpo de 
hornlleiros José Julio, com o voto em separado 
e pat•ecer du. Commissiio de Constituição, Le· 
gi$lação e .Justiça; · 
Di~cussão unica. do projecto n. 172, de 1894, 

concedendo a pens:ã.o d!l 100$ mensaes, repar
tidamente, a. Ursulina Candida. do· Conto e 
outra, mãi e irmii. do fa.Uecido cü•urgião naval 
Dr. João Pinto do Couto; 

Discussão unica do prC~jecto o. 279, de 1893, 
mandando que continuem a ser pagos a D. 
Mathilde de Accioly Lins, de~de 1 de julho de 
1892, o montepio e meio-soldo de seu i'alleci
do ti lho o alferes Sebastião Carlos de Accioly 
Lins; 

Di:JCus:;ão unica do projecto n. 191 , de 
1895, concedendo a D. Maria Amalia de Ca.s· 
tro Ferreira, viuva do coronel Joa.quim 
Mauricio (en•eira, a pensão de 200$ meosaes; 

Di:JCussã.o unica do projecto o. 197, de 1894, 
relevando a prescripção em qne incorreu 
D. Haria Jesephina ·Feita.l L!m~ -para. perce-
ber > me1o-soldo a que tem d1re1to; · 

Di>cussão unica do project(t n. 122, de 1893, 
concedendo a D. Olym'P~ Carolina. da Sil..,.e. 
Bar;.tta, viuva do desembargador Joaquim An
tonio da Silva Barata, uma. pansã.o mensal d& 
100$000! 

Discussão unica do parecer n. 85 A, de 18951 
autorisa.ndo o governo a permittir â. campa. 
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íibia Gret:it S~wthei·n -l!' construcção de umn' Discussão uoica do proje-::to n. 190, de 1895; 
·ponte soli o r to Quarahm~, no Estado do Rio concedendo a. pensão annual de I :20()$ a. 
Grande do Sul, a qual fo1 approvada pelo Sé- D. Manoela Alice Nt1ues dos S>lntos, viuva do 
nado_ por dous t~rç?s_ de votos; Da. ró.:-rna do Jo tenent~ de adilbaria Joaquim Severo dos 
art; :!9 da Constltutçao; Santos; 

2.: discrissão do projecto ri. 202, de 1894, Discussão uoica do p:ojecto il. ~92; de 1895; 
tleterminaodo que os offlciaes do exercito re- co.ncedendo a D. Jo~~;qmoa. Auge~tca. Braga._nça 
formados ou que se réformarem de accoi·do Dms li!JS Santos, vwva do ·maJor Franctsco 
t:om as disposiéões do decreto -o. 193A, de 30 Ant.omo t.los Santus, a. pensão mensal de 
l1e j<llieiro. de 1890, ~i esliverém grad nados 100~; _ . . . 
no posto iq~mediato, sejam considerados; p;)J'a Dts~ussao nmca do proJecto n. 196, de 1895, 
todos os efl'eitos, como si estivessem effectiva- au lortsatldo o Governo a conceder à DD. Hor
meotci providos ria classe de que tiverem a tencia Ad~Jaide Guillobel e Josephina Coo
g radú:oc;,:ão • staoça Go!llobe1, filhas do fallec:Mo coronel 

DiSCussão uniéâdo projecto iJ , 169, de 1895, ref~I;~ndo d~ corpn de engenheiros Jo,1quim 
concedendo a. D. Luiza Etchebarrie viu v:... do Can <.Jdo Gotllobel, a. pensão de 1:200$ an ... 
~pitão rle fra.gat~ Fernando Eichelarne, a nu~es;_ repa!tldament_e, 
peri~ão annual de 1: 200$00(:! ; . 2• d1scussao do projec~o n. 2_19 A, rle. I 8~4, 
D1sc~sao untca. d9 -prójecto n. 283, de 1893, ~nc~rlendo_ a_o e ngenhetro J ol1!1.o de Oltv&ra 

concedendo a D. Jultan;l Morei Garcez Palha, Lacml!e prtvlleglo por 60 anm .. s; pa~a a con~ 
vluva do teoaute do exercito ·moo-o Garce~ stt·ucçao, uso e goso de uma estrada de ferro; 
PiJlhil., a peri~o aunna1 de 960$00Ô·; que partindo da cidade ~e Catalão e passando 
- :Piscussão uriica. do projecto D.~ 110 A. oe JYda.s de Goyaz~ Cuyabà, Poconil, S. Luiz d_e 
1894, ele_vando de 60$ a 100$ melisaes a pen- Cace~es e loptr navegavel :!o rio Gnapore, 
são do alfer~ lionoi'-.ii'ió do exercitn Ailtoriio t~rJ?lDe oo Estauo de i\1att~ Grosso, eU} ()Onto 
Pa·es d-3 Sá BarretO' · . hmttrophe com a Republl<r.• da Bohv1a, e 

· 1;. discussão do p~ojecto n. ll7; de 1895, outros favores r~la~vos a ~ssa con_ces_:;ão com 
mandantlo . collocar o }0 teheilte de arti; parecer da_ comm1Ssao especial de vtaçao geral 
1haria José da· Veiga Cabral e outros no~ tla Repu])hc:\; 
logarés que lliês competirem na escala ae l" ~iscnssão do projecto n. 94 A, de 18~, 
J!romóções, reparando-se, a.ss!tri9 os prejuízos automan~o o Gover_no a mandar co?str01r 
que sotrrel'tim lió. promoçãó de 17 de março sobre o rio S. Fr3.uc1seo umn ponte ligando 
de 18110 ; Joazeiro, na B;l.ltla, a Petrollina, em Pernam-

. _i• discus_sit? do . projecto ii. 166 A, de buf:l !uscus&io •lo projecto n. 229, de 1895, 
1895, ~rnut~mdo aos _medico~ e pharruacAU· nutorisando o Poder Executivo o. conceder a 
1!cqs ll.dJuot~, ~o S1:ll'VJço. sau1tart~ do exer- José Doming11es Men~es ou a quem melhores 
~~~o n coutrtbutr par:~ o rnootep1o de . (]De vautagens o[et·ecer, permissão pu.rn estabe
- r ~.o .~ecreto D. 942 .~. de 31 de outubro l~er uma. linha. de na.veg:tção entre os rios 
ae !~; • · _ . . . . . Pardo e Jequitinhonha, no Estado da Bahia, 

1 ~~scussa.o do ,Pro;e~to _n. 202~ de 1895, con,truir um cti.es na cidade de Cannavieirns 
_n.utonsan.do o Po~er , Execut1v? a co~ceder 6 um canal ou uma. pepueoa ferro-via Jigoa.odo 
nas. ~on d Jçtles que md rca a A Dtl r e Gaud1e. I:e~, 05 uous referidos 1 ios, se ~undo a~ cond içOes 
ou ... a quem m:o1s va_nta~ens off~rec~r, pr1v1- que es~abelece; ~ 
leotO P~l' 60 .annos,tpara co~asti ucça~, . uso e l• chscussão do projecto n. li A, de 1895. 
goso 1Je_ u~a estrad~ de ~erro. de b1tola _de propondo :varias modificacoes no pl'ojecto 
1 1netro entrE_~ a captt:ll ele Miüto Grosso ç ? n. 17, <leste .anno, que organisa a força. 
~9r~o ~'~ Avetro, pu out1·o p_on~o que melh?r armada do Brazil; . . _ 
o~ ~s!utlos det.~r:n:narem, na rnargem do r to 1 ~ discussãtl do projecto n . 227, de )895, 
Ta~d.z., 0<:l_?~I'a: •. ..·... · · . _ autorisando o .. Poder Executivo a abrir um 
. . 2 . . 1 ~1_:ls~o. d~ p~o~ecto n; __ 139, de 189o, credito de 21:840$366 supplementu.r á verb1~ 
tra.~sfermdo ao ~-~m,mlo d~ . . E~tado do A~a- ...-.Exercicios :findos .;... para occorrer âs des
~<ma-s, .. nas. l:Dnd1çoe~ q~e esta.~le~, · as . ta- pezas que foram liquidai! as com o serviço ql!a.
~nd!I-S na~tooa:esdenominadas do ~m.Brnnco, renteno.rio de S11nta. Catharioa. durante o 

. Sttuadas nos campos deste nome naquelle annô de 1893 . 
Estado · ' d · · · · . ' _. .. . . . . . J• discussão o proj~to n. 247, de 1895, 
,_ .l)iscussão :.nnica do,. proJe~to n; 224, ele conc.edendo aos cidadão!> Mis-nel Jose Ga.rcez, 
1895, ~oncedendo ao s_oldado reformado do e. Ao tonto de Azevedo Mart10s privilegio por 
exer<:ito. Frllnklim Ferreira de Moura, uma 15 ao nos para. fs.hricarem no .paiz e vendel'em 
pen->ão de 30$ IJiéOilaeS; . na Cadi to. I Fedet·a I e Dos Estado~. aros on rodas 

" : _1 ", ,uscussão . do . proJecto a . 225, de. 18~5, de . boi:J-a~ila, ad:~pta v eis a diversas es~Jecles 
· daJ?-4P :DQV~ : orgamsaçao . \lo ~arda naCJonal ; . de vehiculos ; · 
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l" discussão do projecto n. 221 A, de 1895, Nacional, em cujo alto e provado patriotismo. 
equiparando os vencimentos dos bibliotheca· (lOnfi~m, pedir-lhe providencias •. que ponham 
rios das faculdades de medicina aos dos secre- termo â situação affiictiv.a em que se encon
tarios, e os dos sub-bibliothecarios aos dos tm a lavoura, situação, que os abaixo aa
suiJ-secretarios, e inclue os mesmos fuoccio· signadns conhecem perfeitamente pelas rela
narios nas disposições do art. 295, eap. XIX, ções !lommerciaes, que com a ltlesma lavonra. 
disposições geraes do C<Jdigo das Disposições entreteem. 
Communs as Instituições de Ensino Superior, A lei de 13 de maio, Exms. Srs., como era. 
deoendentes do Minbtet·io da Ju~tiç3. e Nego- n:1tural, modificou radicalmente as condições 
ciôs Interiores; dos que se entregavam no Brazil a explora-

3 .. discussão do pr·ojecto n. 189, de 1895, ção da agricultui·a, trazendo, pelo pagamento 
orga~bando o ostado-maior do exe;cito, a do salario aos trabalhadores livres, a necessi
Iutendencia Geral da Guerra e da outras dade de grandes q1mntias para o custeio dos 
providencias. estabelecimentos agrícolas. . . 

2• parte (ás 2 horas 011 antes) : Sem instituições de credito, onda busca.l;' 
. . _ .. . _ . . recurso:> necessaríos para es~e llm, teern. os 

Contmuaçao da 3 dJ.Scussuo do proJecto la-vradores se limit<1do em O'eralao aprove1t:l· 
n. 121 A, de 1893, sub~titutivo do de~- 227, mento do que lhes deixou "a escravidão. sem 
de 1892,_que reorgamsa !1 corporaç~o d?s alargarem a~ plao.taçoes, sobretudo no F:stado 
corretores de fundos pnbhcos e proVJ•.lencJa do Rio de Janei~o, nem melhoraJ·em, Siquer, 
sobre as opera~ões dos corretores realizadas pelos processos scientificos as existentes, de 
nas bol.sas o!!Jciaeil; . modo que Estudos ainda ha pou~o pro~pel'OS, 

Contmuaçao da. 3'" d!scussãv do projecto terão em breve de arcar com o decrescimento 
n. 178 ~. ole 1895. redacçào para 3• discussão de sua. receita, proveniente. quasi que tot:).l-
tlo proJectfl n, 178. ~o. co~rente anno, q!le mente, do impost~ de exporta,.:o. . . 
ft~a _a despeza do ~1msterto da lnd?-s.tria, E isso importar~. Exms. Sr·.;;., em grandes 
V1:1~ao e Obras Publicas para o e:xercJcio de sacrificios para a União. 
1896; Não carecem os abaixo assignados insistir 

Discussão unica. 110 projecto não sanccio- sobre isso perante a pa.ll'iotiéfl. e illustr:,daRe
no.do ri. 75 C, de 1895, conc~dendo a Irman- presentação Nacional, nem tão pouco em larga 
dada do Santtssimo Sacramento d<t Cande- e minuciosa exposição as>imalar os mttles, 
laria. tres loterias de 1.000 :OOOS cadit uma; que :dtli"'em a lavoura, e in"'dicar os m9ios tle 

Discussão unica do projecto não s<Jnccio- comhatef·os. 
nado 11. 32 E, n. 1893, regulando o processo Seria pretenção, que não estil. nos babitos 
de o.put·ação na e!eicão de Presidente e Viceh dos abaixo a~signados, ~ujo unico objectivo é 
Presidente da Republlcn. ; affirmar a stm solidariedade pa1·a corn a la-

Continuação da 2a discussão do projecto votll'U e plldit· à Camara que lhe de na cor
n. 203 A, de 1895, autorisando o Governo a rente sessão aquillo que em todos os paizes 
despender até a importaocia de 14.519:690$ civiJisado; foi sempre i'ttcultado as classes pro
repartidamente em tres exercícios, com a ductoras-instituições de credito real. 
acquisição do materiaL rodante e melhora- O projecto n. 90, de 10 lle julho do 1895, 
mentos indispensaveis ao serviço da Estl';ld:L com as modificaç~es que o Congresso entende~ 
de Fe1•ro Central tlo Brazil, de accordo com em sua sabedoria mais convauientes, esta 
o especificado na tabella. annAxa, e mais nas condições de solver a questao e por isso 
800:000$ para pagamento de 60 locomotiv?-s, os a}Jai:xo assignados veem p~dir o apoio do 
segundo o contracto fdto com Quay!le Davld- Con<>resso rlacional par·a elle, iJOr quanto sem 
sou & Comp., com voto em separado do Sr. recri'rsos de credito a colheita de 1896 que; 
Bueno de Andrada. segundo seguras intorma~ões, é prometta'-

Levanta-se a sessão as 4 horas e 20 mi- doro, não se fa.ra em grande parte. 
nutos. Os abaixo assignados esperam. lJOis, que o 

Ducumento a que se refere o Sr. Serzedello 
Corrêa, no discurso pronunciado na sessão 
de ante-hontem , 

Digni;;_simos Srs. RepresentanteS do Con· 
gresso Federal~Os abaixo assignn.dos, com. 

. merciantes na Capital Federal veem, usctnolo 
de um direito constitucional, cheios de res
peito e de acatamento para com o Congresso 

C:unll.r:l V. VIl 

Con<>resso Nacional, tão solicito na decretação 
de ~edidas tendeiJtes a consolidação do re~i
men republicano, não se encerre sem attenaer 
aos justos reclamo:; das classes product?ras; 
que tanto teem concorrido para a prosper1dade 
nacional.-Paulino 8a~gado &: Comp, . rua 
dos Ou ri v éS n. 127. -Jose Coelho Barbosa, 
rua. dos Ourives n. 12l.~Freitas Dantas & 
Comv., rua dos Ourives n. 126.-Adolpho 
Ferreira&: Comp., rua Visconde de Inhauma. 
n. 53.-Fra.ncisco Gomes da Silva, rua Vt~'
conde de Inhauma. n. 6!.-Lui.:; de Atmeida 
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RabeUo, rua Gonçalves Dias n. 64.-Silva &: 
Cardoso, rua Gonça~ves Dias n. 73.-Sam
paio, Silw. & Oomp., rua do Hospício n. 5 B. 
-Eugenio de Al!'e~ed!l, rua. do Rosario n. 34. 
-Magalhães So'bri»ho &: Comp., rua dos Ou-
rives n- l01.-Leand7'o Martins, rua dos Ou
rives os. 84, Sô, 90 e 97.-A' Commissão de 
Orçamento. 

13& SESSÃO E)! 6 DE NOVElmRO DE 1895 

Presidencia dos Srs. Arthur Rios (:t• 1lice
. presidente). Thomaz Delfiino (1• secretario) 

Rosa e Sil'IJa (presidente) e T"oma:; Delfino 
( t• 3ecretariu) , · 

Maciel, Paraíso Cavalcanti, Carlos das Chn
gas, Costa. Machado, Paulo Queiroz, Alme.ida 
Nogueira, Dino Bu·eno, Adolpho Gordo, Bue
no de Andrada., Vieira de Moraes, F1•aocisco 
Glicerio, Furt>tdo, Ovidio Abrantes, Urbano 
de Gouveia, Xavier do Valle, Mariano Ra
mos, Lamenha Lins, Alm.,ida. Torres, Lauro 
Müller, Paula Ramos, Francisco Tolentino, 
Emílio Blnm, Fonseca Guimarães, M<\rtins 
Costa, Marçal Escoba:r, Pereira da Costa, Vi
ctorino Monteiro, Aureliáno Barbosa, Pinto 
da Rocha, Ve5pasiano de Albuquerque, Fran
cisco Aleocastro- e Cassia.no do Nascimento. 

Abre-se a sessão. 
Deixam de comparecer com causa. partici

pada os 8rs. Costa Azevedo, Coelho Lisboa, 
Fileto Pires, Enéa.s Martins, Augusto Monte
negro, TheotoDio de Brito, Edu:\rdo de Ber
rêdo, Torres Portugal, Pedro Borges, Helve-
cio Monte, Ildefonso Lima, Francisco Gurgel, 

Ao meio-dia procede-se á chamada, a qual Silva Mariz, Cba!eaubríand, JunqueiraAyres, 
respondem os Srs. Rosa e Sil>a, Artbur R\os, Arminlo Tavares, Ma•·cionillo Lins, Mi"'uel 
Tbomaz Delftoo, Ta-vares de Lyra, Alencar Pernambuco, Z11ma. Neiva., Tosta, Paula Gnl· 
Guimarães, Gabriel Sal!!'3do, Carlos de No- mn.rães, Manoel Caetano, Dionysio Cerqoei
-va.es, Bricio ~ilho, Holla.nda de Lima, Be- ra, Tolentino dos Santos, Marcolino Moura, 
nedicto Leite, \ 'iveiros, Luiz Domingues, Atha.yde Junior, Belis::trio de Souza, Euzebio 
Costa. Rodrigues, Gustavo Veras, Christino de Queiroz, Urbano Marcondes, Paulioo de 
Cruz, Aoiziode Abreu, Nogueira Paranagua, Souza Junior, Almeida. Gomes, João Penido, 
Artbur de · VasoonceUos, Frederico Borges, Gonçalves Ra.mos, Alvaro Botelho, ~err~ira. 
Gonçalo de Lagos, Thomaz Ca.valca.nti, Joã.ol Pires, Va.Uadares, Theotnnlo de Magalhães, 
Lopes, Francisco Benevolo, Jesé Bevilaqu:l, M"noel Fulg-encio, Simão da. Cunha, Lindol
Augusto Severo, Trindade, José :Mariano, Ar- pho Cac;tn.no, Lo.ma.rtine, A.lfredo Ellis, Fran· 
thur OJ•Iando, Tolentino de Ca.rvalbo, Mar- cisco de Castro, Gustotvo Godoy, Moreira da 
tios Junior, Gaspal' Drummond, Coelho Cio- Silva, Pauliuo Carlos, Cincinato Braga, Her
tra, Luiz de Andrade, Cornelio da. Fonseca., menegildo de Moraes, Alves de Castro, Luiz 
Medeiros e Albuquerque, Gonçalves Maia, Adolpho, Cara(:clolo, An~eln Pinheiro, Appa.· 
Carlos Jorge, Araujo Góes, Clemeotino do ricio Mariense e Pedro Mo<~cyr. E sem causa 
Monte, Rocha. C:\Valcanti, Olympio da Cam- os Srs. Lima Bacury, Mattn. Bacel!a.r, Pires 
pos, Menezes Prado, Geminia.no Brnzil, San- Ferreira, Perell'l\ de Lyra., Lourenço de Sá, 
tos Pereira, Augusto de Freitas, Milton, Frau- Fernandes de Lima, Qctaviano Loureiro. Oou· 
cisco Sod.ré, Aristides de Queiroz. Eduardo veia Lima., Cleto Nunes, José Carlos, Domin
R.amos, Vergne de Abreu, Leovigildo Fil- gos de Mo1·aes, Costc Jullior, PaduaSalles, 
gueiras, José Ignacio, Flavio de Ar<'tujo, Ro· Alberto Salles, Brazilio da Luz e Rivada:vi.a 
drigues Lima, Sebastião La.ndulpho, Para- Corrêa. 
nbos Montenegro, Torquato Moreira, Galdino 
Loreto, Antonio de Siqueira, $erzedello Cor- E' lida e sam debate approvadil a acta da. 
l'ê9., França Carvalho, Oscar Godoy, Alciodo sessão antecedente. 
Guanaba.i-a., Americo de Mattos, Lias de Vas-
ceocellos, Erico Coelho, Fonseca Portella, PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 
Sil"a Castro, Nilo Peça.nba·, Agostinho Vida!, 
.Ernesto Brazllio, Julio Santos, Barros Franco 
Junior, SebastH\o de Lace1·da, Ponce de Leon, 
Ma.y'rink, Landuipho de Ma.ga.lhã.es, Cam
polina, Lima Duarte, João Luiz, Carvalho 
Mourão, vaz de Mello, Monteiro de Barros. 
Chagas Lobato, Luiz · Detsi, Ferraz Junior, 
Fortes Junqueira, Francisco Veiga, Leonel 
Filho, · Octaviano de Brito, Lamounie!' Godo
fredo, Ribeiro de Almeida, Cupertino de Si-

. queira., Rodolpbo Abreu, Pinto da Fonseca, 
1\1atta. Machado, · Arthur Torres, Olegario 

E' ari.nunciada a continuação da. 2• discus· 
são do projecto n. 219; de 1895, autorisa»do 
o govel'llO a a.brir ao Ministerio da Guerr-~ 
creditos parciaes ate à somma. de 14.000:000~. 
sendo 12.847:922.$500 para occorrer as desp~-
7.a5 extraordina.rias jâ. reconbeddas c•>tn o 
exercito e corpos patrioticos no Estado do Rio 
GI"ande do Sul, e o saldo l.l52:077$500 para 
liquidação das que forem v e ri freadas até o fim 
do aetlla.l exercício. 
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Sr. Serzedello Corrêa- Sr. t\cto em si não me merece censura e .1a. tive 
presidente, estav:a fóra de meus planos, ab- occasião, até com sorpreza de u.lguns aqui 
sorvido ·com o Orcamento da Receita, cujas nesta Camara de declarar que, passadas as 
emendas foram votadas.bontem e de cuja re- emergencias que tinham justificado esse acto 
dacção estou encarregado, para com a ma· que o tinham provocado e que o tinham tor
xima brevidade nos tfesempenbarmosda prin· nado uma medida de grande caracter poli
cipal tarefa que nos incumbe e que ê a con- t!Co e de· salvaçã.o publica, eu mesmo que 
fecção dos orçamentos, tomar a palavra para rererendei . aquelle decreto, nã.o duvidarí<t, 
fazer algumas considerações neste debate que como governo, vir annullal-o, desde que. os 
tem tomado um cart1cter político. prejudicados tivessem recorrido aos Tnbu. 

Mas, secretario de Estado na occasião em naes competentes, re:;tabelecendo a vigencia 
que se publicou o acto de 7 de abril, e pre- da lei, restaurando em seus postos e em suas 
sentemente, membro da Commissão de Orça- posições aquelles que tinham sido .d~lles ~ri· 
menta, me acho na obrigação neste duplo ca- vados em virtude de um acto admmiStratlVO 
racter, de dize1• alguma oousa em virtude da que obedeceu a altas cogitações de ordem 
largueza. que tem tido o debate. publica. 
· V. Ex.·sabe· que~ si de um ll\do se tem Deixarei de lado, por conseguinte, a ques· 

tratado de discutir a questão do credito, cuja tão de saber si realmente o governo no mo
approváçã.o· se vem pedil' ao Parlamento, por menta actual, deante de uma decisão em es
outro lado os ditrerentes oradores que tE".em pecie, de urna decisão particular, referente 
tomado a. palavra, teem feito refereucias ao apenas a um dos genernes, qualillca.da essa 
ao acto )lltimamente praticado pelo Presidente decisão, pelo voto em separado de u_m dos 
rui/Republica, mandando reinti'ega.r em su,ts mais illustres membros do Supremo Trtbunal, 
posições e resta.belooer nos seus postos, re:ld· como inconveniente, como de orde!Il mera
quiri.Ddo toqos os seus direitos e todas as suas mente pecuniaria porque inepto h a via sido o 
regalias, os generaes que, pelo decreto de libello, si o governo tinha ou nã.o direito, ~e 
7 de abril de 1892, foram administrativamente fazer extensiva a sentença do Supremo Trt· 
reformados, como medida de alcance alta- bnnal a todos aquelles que se aChavam em 
mente poHtica.. identicas condições ao general recorrente. 

Neste duplo caracter em que me acho, es- Deixarei de lado mesmo a doutrina espe-
tou, portanto, na obrigação de entrar no cial que hontem o nobre deputado por Sã.o 
debate; membro da Commitisã.o de Orçamento, P<1ulo, chefe do partido republicano federal, 
terei de dizer alguma cousa sobre a. appro- com tanta habilidade procurou justificar nesta. 
va.ção do credito ; ministro que rc~ferendou o Camara. 
decreto em questão, não posso dispensar-me S. Ex. teve mesmo a habilidade de sus
de dizer clguma cous<J. em relação a direcção tentar doutrina completament~ contraria a. 
política que tomou a discussão. verdadeit-a doutJ·ina estabelect•la o a nossa 

Sr presidente; talv<~z devesse começar o Constituição em relação aos Poderes Publicas 
meu discurso, relembmndo à camara aquel- que constituem o apparelho governamental 
las celebres _palaVl·as de Cicaro, quando dizia: do paiz. (Apoiados). 
nolo pacem guia infida. Eu prefiro acceita.l' a s. Ex. sustautou a doutrina de que o Tri
guerra e recusar a paz a ter de tratar com bunal, tendo decidido em especie, essa de~ls!J.o 
um homem sem fé, palavras que mais tarde não era obrigatoria p•trR. o Poder Executivo. 
foram·pron.uncia:das por Pitt, quanrlo teve Mas, Sr. presidente, penso justamente d_e 
necessidade de referir-se as negociaÇÕes que modo contrario as. Ex.; penso que si o T:_t· 
esta."va; obrigado a entabolar com o represen- bunal tivesse decidido em especie, !1 rev~rsao 
tan~e da Republica fra.nceza naqaelle tempo, em especie era naturalmente obrJgatorll!. ao 
com .Bonaparte. . . . Executivo . 
. ~~ã:o fosse, sr. presidente, a hones_t.1dade E a.i de nós l perdidas estariam eompleta-
ll~~acul.a,da do Chefe do gover?o, (apm~do_:),, mente todas as garantias aos direitos indivi
na.o fosse o ~eu pass_ado, de glorJosa.tra~t.cçao, duaes, perdidas estariam completamente todas 
Puro e sem Jaça, na.o fosse a respettabJ]ulade as liberdades oonstitucionaes, todas as garan· 
à o &~u_ ll.ome e com. cert.eza., ao começar o tias do cidadão brazileiro, .si acaso o· Poder 
~u d1scurso, _eu fal'la m1l!has as Pa:lavras Judiclario não tivesse por força de.lei, por 
qu~ ~bo de etta~. pronun~1ada por C1c_ero e Corça. da Constituição de 24 de fevereiro, o 
lllals:tarde repetida~ por Pttt, em r~laçao ao direito de comp~llir 0 Poder Executivo a 
gov~rno do m_eu pa1;; l ! . !lumprir, a dar execução m•tis Mbal à sen~ 
· Nao ·me queixo, nao tenho mesmo uma so tença que tives5e sido promulrrada. 
:palavra de accnsação a, artieu!ar contra o o _ 
governo· de minha. Patria. porque reintregou O SR. FRANCISCO GLICER.lO- Em relaçao 
ern seus postos os generaes que foram refor- aos vencimentos, estiL claro; mas não quanto 
lllados em virtade do decreto de 7 de abril, o a reversão. 
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O SR. SERZEDELLO CoRRÊA..-. Perdoe-me' os inconveilientes que o aéto · de 7 de abril 
Y. Ex.; V. Ex. discutiu a questão em these procurou evitar, é occasião de :esta"f?elecer_o 
e ê justamente em rel~o ao absoluto do domínio da lei e repa:ra.r a Vlol~nCia p~tl
principio que levanto a. mtnha fraca palavm cada. O que nã.o concordo, porem. aqmllo 
pam contestar a doutrina que V. E:t. annuo· que mereueu mioàas censuras c qu~ provo
ciou nesta Co.mnra, doutrina que tem tanto cou as Jll'imeiras paln.vras do meu discurso, é 
maiot' gravidade, quanto niaior é a impor- que o Poder E:s:ecutivo reintegraDdo os .13 
tancia daquelle que a emitt~ da tt:ibuoa. genernes oiio tivesse guardado com o govern? 

d · 1 1 r, passado uma ce1·ta solidariedade neste partt-
0 _nobre deputa o por.~- Pau o, c t_e e de cular; que .não . tivesse uma só palavra nos 

P!I'tldo, .c?m a respocsabl_hdad_e d~ orienta- seus coosidera.ndos para. juslirlcar o Poder 
çao po~ltl_ca. de . Ull?- partldo- lllt;Ir?, c~m. a. Publico, salvando 03 verdadeiros -principias 
responsab1dade da dm~cção ~os.ne.,oclo~ _?est~ bl"co.uos e derno~raticos. (A..mados.) 
Cama.ra, pela sua emmeottsstma postçao áe repu 1 

. ' . . . . ;··. . · • 

leader, acompt\Dhado ern todas ~s discussões O Sk. ~REDERICO BoRGES -Neste ponto e 
}loliticas pela. sua maioria, não tinbo. abso-~'- irrespondtvel. . . 
ta.mente o direito de vir dizer qug ~ Poder o s:a.. SERZB:Dll:LLo coB.aEA. ....-.Sr • . presi
Judiciari~, quando expede !lma _sentença em :lente, sou daquelles qúe e,ntenuei:n que o 
es~c!e; a execução não_ esta. obr1gado o E:rc- melhor serviço que se .póde p1•estar ás actuaes 
cutJvo quando é certo que _este deve_ ~er m- instituims. qüe se pôde prestar no momento 
questtona.velmen~e. -~mpelhdo ~r let, _. por preSente á R.epublica, .ê o apoio . ao governo 
todos os bons prtnmptos a -cump1'1l-o., a e:x:e- actual do meu paiz. .. . . ·. . . 
cuta!-a. sob pena de est~rem co~ple_tamente o melhor serviço que posso prestar a . Re
perdtdas todas as garant1as do c_Ldadac:. . . . publica, no momento <:ctual. ~ o d e prestJ-

Mas o que realmente oão ~avw, ra.zao_pata giar tanto quantl) possr~el , tanto quanto .* 
fazer, em desl.<>e<u: a- questãô da espeCle em tiver ao metialca.uce o principio da autori• 
que ella. havta. stdo co !locada para tof?:~.r dade. (Apoiados.\ . . . 
uma questão geral, e ~~\Ct~ é VGrda.de JSto Penso, Sr. preSidente, que em reiilÇã.o ao 
,que o nobre deputado fnl obrigado a procu~r gove"ruo àetual. ém relação a seu Presidente 
uma tangente _Pat~ sustentRI" a sua do_utr~na sl não se póde fll.zer dell~ a ~prezi,áção que 
quando noo ve_to_ dtze~ que: o acto ti_nha Stdo de uin dos grandes e.st~uhstns mglezes, Fox; 
um. actC? admtotstrattvo, um acto tllega_l e fazia no Parlamento í.ilglez, dep~tado; affi~
arbttra._rto p1•atfcado pelo. P_oder Ex:ecuttvo mando que a vo.stidão de sua 1ntelhgenct<> 
exhorbtl~odo de su·•s attr1bmçoes _e que nes- não se confinava ila Ingh\terra, mas que 

· tas condições ao Executivo compett<t restabe- tinha ultrapassado os limites iu~lezes, que 
lecer a vigencia da lei mesmo s~m deaisão do t inha ido 2000 le<>uas ude:tnte, " ,\merico., 
Poder Judi,:iarfo. para pil""nllr pelas "'suas liberdades, qu<~ tin!J." 

Si assim é, si esta. & a verdadeira dout~ina ido à. Af'rica,tt•abalhftOdo p3la Jiberuà.d~ dos 
p~sando_mesmÇ~ o ?Obre deputado por cm~a esct-4 vos, que tinha 300 mi lhas além pene
da. sancçao le~ISiatlva_ a esse acto, que vet~ tra.do na lrl:l.nda, q•ie ella. é tão gr~nde que, 
sagral-o, lega.hsal-o e JU~IH\ca.l-o, pergunto . só se medi!\ a vasl!dil.o tio seu esp1r!to pela 
porq~e o goveruo n~o. s~ . a.press~~ ~m nome extensão dos para.lellós, entret~ilto . pOdNe 
da le1 e dos bons. pr_mctpios. cpnstituctonae: a dizer que em honelititlade,. ~m _v~ da. sem · mtt· 
restabelecer a le1 vtolada rt;nutegra.odo es::.es cula, em a.ustéridnde d,e prtnctpiOs, em amor 
~.eneraes nos postos ha. mats tempo, quando a. R.epublico. niugliem lhe. pP:ie exce4er.. . . .. 
Ja tem nove rnezes de governo e, a? ?on,tra-: Está na consciencia publica de todo. o p:uz, 
rio disso! esperou que o Po~er .Judtmarw se que .elle é incapaz de viol_ár a. lei, qlié elle _é 
pronnoc1a~e para depois _decldJE ! uni homem incàp~z ele deu::u- de zehr os ~1: 

Porqu? a.mda o Exeeubvo n~ estende~ _a nheiros publicas, qne ell~ _e_ um ho.mem _.t_!:l· 
SU:l. medida S.OS '1 ue foram ca.sttgados ~m :Vlr- Capaz de exceder !\~ . n tti'ÜilUÇÕeS que . W~ 530 
tude ~o.s a.ctos de lO de abril e espera atnda ·ronferidas nas ditiereiltes verbas orçamenta-
o. Judwta.rio ~ rias_. · . . . . . . . . . 
· o SR, FREDi:RlCo BoRGES~ Si vamos de . ·Ene·otrerece por oonsegrl~n~e to1as as ... ga.~ 
reposição em. reposição, chegamos até ao ma-:- rantias para. qu~ esta. Repub!Jca. possa conve· 
nifesto de 15 de novembro . A logica obriga. n1entemente se copsolidai', se fa.?M .amar e 
isto. se razcr re&pe\tar no extet'lor-"-'- Ellé ê,. Se-

O SR. SBR.Z"eDELLO CoRRÊA._ Não estou ilboreS. um magistrailo; (Aplausos gi!raes. ) 
em desa.coortlo com o acto do Poder EXe•;Utivo, Mas. permitta·me Y. E:x. ql)e, recordand'ó 
reintegrando nos seus postos os 13 generaes. essas · qualidildes; eu possn tambem repro
-~cho mesmo que elle fez be!ll; acho que duzir aqui as ce\ebr~s pnlav.ra.s ~e . Gt•ata~ 
tenJo eomprc)hendhlo qu.: .. a ordem pubhca quando ~>e refe1:ia. a. U!D dos ~~ad1stus II!at~ 
não sot!cta. perigo, que estão pa~os todos emioen.tes da lngla.terrn, ~ dizlllt q,u,e, Sl e 
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sempre grave, sempre ·deshonesto que o ho- O Sa. FRA.Ncrsco ALENéasT&o-Honn muito 
mem publico torne-se herdeiro dos successos n V. Ex. essa sua attitude ~ 
de um outro homem de Estado, tambem é 
sempre mao, sempre perigoso que esse · ho
mem de Estado se torne instrumento de po
litica que elle mesmo combateu . 

o ·sR. V.saG!IõE DE ABREu - v. Ex . ·foi· 
magna pars (Ela otaros apartes.) 

O SR. SERZEDELLO CoP..rtÊA.-i!.m ralaçil.o ao 
aparte que me dli o meu nobre amigo<\ depll
tado pela Bahia, devo dizer que flli magna 
pars nesse acto, m~s fui como ministro, e 
tive ~ felicidnde do ser applaudido pelo ~ctmtl 
Pres1dente da Republica (apoiados) que fe liClí
tara o governo pelo seu acto ue eocr~ia e o 
1\Certo de suas providendas: salvadoras da.s 
instituições. Tive até a feliClidade ••• 

Ora, Sr. presidente, V. Ex. sabe que em 
relação ao decreto que restabeleceu nos seus 
postos os 13 generaes não ha. uma palavra 
que salve a. solidariedade, com o gove!'QO 
pas~ado; não ha um considerando que justi
li')ue.a medida. na occ,síão em que ella foi 
promrdgada de modo que, o que fica, é ape
nas o·arbitrario do acto e sobre isto j à. se 
começa. a doutrina!'. (Trocam-se apartes.) O SR. BRIClo FILHo-Acto que elle !lregava. 

muito acertado. · · Comp~ehendo perfeitamente que o j udiciario, 
que dec1de em especie, que aprecia o facto io· O SR. SERZEDELLO CcRRÊA. • . • tive a felicl · 
dependente de considerações de ordem pQlitica. dade d~ ver. esse acto approvado por esta. 
e o:rrlem :pupli.::a~ venh;l. dizer erri uma simples CaJ!Inr:l, _d:1. qual f;tzia parte um dos amigos 
&jntença que o a.cto praticado pelo decreto ma1s d1slloctos que tenho a fortuna de con tor 
de 7 de abril foi attenta.torio da cons.títuic;ão, em minl\as relações e dos caracteres mais 
illegal; violento e arbitra.rio, e que assiste todo puros que possl'ie a Republica, o Sr. Miçistro 
o direito á reintegração no gozo de todos os di· da lndustria e Viação actual, que era membro 
reitos a aquelles qt)e foram delles privados, a da maioria; tive tambem a felicidade de ter · 
aquelles que t'oraiQ. viCltimas desse acto; não nessa occnsião co!Do co !lega de mioisterio o 
cornpre!Jendo, porém, que o Poder Publico_ do imr:naoulado e honesto Ministro da Fazenda 
meu pa1z, o pocler governamental de minha actual, honra do Estado de S. Paulo. 
Patrja, solidariohontemcomesse mesmoacto, Mas ainda, Sr. presidente, o actual Sr. Mi
(apoiados), "Pela. po~ição que occupava então o nistro ·da. Guert~d geueral distlncto, cbeio de 
actual presidente, venha hoje reintegrar os serviços, não me recordo' bem si foi promo
genera~s em suas posições sem uma. sô pala- vido em virtude desse acto, mas posso a!fir
vra, uma só phra.se que possa. justificar {) mar a Y. Ex. que tli;1s depois aClceitava uma 
neto do governo de então, acaut<"lando os commissão de caract~r politico desse mesmo 
bons principies. De. modo (\Ue V. Ex. nri- gover:.~o, que havia reformado os 13 generaes 
tlca. que, em >irtnde do decreto actual, a. seus collegas. (Apoiados). 
~oica causa que permanece d~ pé e subsiste, vê. por conseguinte, 0 illustre deputado 
e o acto de violencia. praticado pelo PodeL' pela. &hia, que si ou era mngua parte em 
Publico de então, mais nnd!i-; tudo o mnis des- 1·elaçlio a. este acto, e si hoje a 1m prensa. 
apparece até mesmo o procedimento crimi- amiga do actual govel'uo pretende lançar 
noso desses generaes, até mesmo o espírito de sobre alguns daquelles que tomaram pa.rte 
caudilhagem que se iuiciava !!. (apoiados ge- nesses actos a pécha de criminosos porque o 
r~es), desapparece mesmo a attttode aggres- referendaram, porque intervíera;n nelles, 
stva que tiveram os generaes quantlo prcten- porque influíram mesmo, eu posso fazer re
deram em manife:sto ditar a lei ao seu pa.iz, . flectir as accllsaCOes sobre a pessofL do proprio 
aos Poderes Publicos da Repoblica . · p1·esirlente da Repnblica (apoiados), sobre o 
. Sr. presidente, oã.o pretendo entra_r na jus- seu governo,. sobre todos os bons republi
tl~cacão dos actos de 7 de abril ; chamo, canos. 
porem, a attenção da Gamara. pa.ra este tacto Mas, Sr. presidente, é preciso recordar á 
e é que hoje, que esses actos desapparecera.m Camara a situ~ção do g-overno de que fazia . 
e todos aquelles que foram victlma.s desse parte antes t.los aotos de 7tle abril, e para esse 
deeyeto se acham reintegrados em suas posi- ponto eu peço a attenção de todos os meus. 
çOes .e -podem dispor das posiçoes officiaes e do coll e~llll. 
prestigiO que essas posições lhes poder11 con- Preciso rocortlt1r ú. C1\mn.m l\ situação do . 
ferit•; hoje, que todos elles se acham em coo- governo naquelles dins momarnveis que pre
diÇÕes de exercerem toda a influencia. que as cedOl'l\lll .os uctu!l rlu 7 Llo t~lJr il e pr,•ciso fa• 
suas po;Sicões lhes'possam dar; hoje que des- zel-o pam l'estaoolooot· um coufr•onto com o 
nppa,receu o marecha.f Floriano, eu me acho MtO do ::ctual guvornn, Ulll l'l•l:•Q!lo il E~>col~ 
Da. obrignção de· vir dizer quaJ foi a. respon..:. M!Iit<A.r e nssiru IJIOstrUI' IJIW muilu:; va;~e~ pum 
sabilidade que eu tive para. assumil-a. inteíra salvar a.ltos intet•essHli puhii()(Jti, nlto~ prln
e completa per:mte o paiz e perante aquelles cipíos. que e:>tão confiJltiO!> ao pt'lioi• gov"l'na
que estio reiateg~re.- _ . _ mentà.l, é preciso calcar cert.us lola, á pa'OO!liO 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 19/05/2015 16:08+ Pág ina 5 de 24 

62' 

mesmo violar leis· de· ordem seaundaria para Era a· situação da anarchia, da: tlesmora
salvar principias maiores de ordem publica lisação e da fraqueza! O governo nestas 
em que assentam a estabilidade das insti- condições só tinha duas missões ~ ou resignar 
tuiç()es. o poder e entrega.l-o a quem pudesse gover-

A situação do governo naquella época. era nar com prestigio e com força, ou dar de· 
a que està na consciencía de toda a Camara; monstracão a este paiz que realmente sabia 
o governo se achava completamente à mercê cumprir o seu dever, que havia de desem
de boatos; desmoralisado e desconsiderado, penhar.;.se de sua tarefa, gue havia de manter 
sem força para fazer· se respeitar. a integridade das instituicões,. a ordem e o 

Fazia~se em torno do nome venerando· do respeito á lei.. . 
marechal Deodoro, deste grande b.omem que Foi nessas condiçães, quando a agitação 
desapparecen do scena politica., mas que, ten- publicã era esta, que appareeau o manifesto 
do desa.pparecido, cada ;rez o seu nome mais de 13 generaes, alguns delles, dos mais emi
cresca na gratidão de todos os bons republi- nentes das duas classes armadas do paiz. 
canos, a mesma campanha que se procureu- V. Ex. sabe .perfeitamente que um dos 
fazer em torno do marecbal Floriano,. ao assignatarios deste manifesto, e se escrevera 
inaugurar~se o governo civil de 15 de novem· que elle proprio o havia entregue ao Presi
bro. · dente da Republica, era o marechal Almeida 

A situação do governo de então, governo Barreto. . , . 
que V. Et, sabe perfeitamente subia em ;rir- Esse nome é conht:.cido da Republica, dos 
t11de da revolução de 23 de novembro, mas republicanos do paiz inteiro, :v~m dos campos 
que subia quando a maior parte da guarni- do Paraguay e se tmmortallson no di:t 15 
ção de!;ta Ca}Jital tinha ou po[' dever de gra- de,noyembro, onde, oomma.ndando: uma bri
t\dão, ou por conscieocia, talvez, de sua mis- gada· que lhe havia sido confiada, essa brigada 
são, ou porconsciencia, talvez de não poder manobrou sob suas ordens no intuito de pro
entrar na apreciação do acto que rasgou a. clamar o regimem republicano. 
Constituição nesse golpe de Bolsa, se conser- Esse· nome era um nome· preStigiado em 
vad.o fiel ao marechal Deodoro e desgostoso todo o exercito. 
de vel-o deixar o podet•, era delicada, era Esse nome a testa de 11m manifesto. não 
critica e por isso mesmo a opposição política era um nome secundaria, não era uma figura 
a explorava e ante a anarchht dos espíritos de prôa e havia de._ merecer a attenção de 
espreitava a. occa.sião para. fazer cahir o go:- toda a Re_p11Llica. 
verno. A opiniao alarmou-se com. razão. (A.poia· 

A situação, repito, era difflcil, porque o go- dos.) 
verno que subia a 23 de noveml:iro entendia Um outro nome, para não citar todos. era 
de boas normas, tanto mais quando era um o do almirante Wandenkolk. 
militar que tomava a chefia do Estado, não Y. Ex. e a Camara sabem que o almirante 
vi~ augmentaros dessentimentos no e:x:er~ito, \V:mdenl~olk era o ídolo de sua classe, era 
não introduzir no seio da força. odios e divi- idolatrado por todos os marinheiros, tiolla um 
sã.o formando de um lado vencedores e de cortejo enor·me de adhesões e de sympathias 
outro vencidos. (Apoiados gerae.v. de seus companheiros; sympathias que vi-

Por isso entendeu que não devia. fazer nham desde os almirantes sens collegas, até 
transferencias, que não devia deslocar com- ·o simples grumete, venerando todos essa fi

. mandantes e ofilciaes, só porque se tinham gura disti.néta .que tanto illustrara a ma• 
conservado fieis ao marechal Deodoro. rinha1 

Nessas condicões, a anarchia que havia nas Era elle tambem um dos.assignatarios dessa 
classes civis, a anarchia que· havia na oppo- manifesto. · 
içã.o daq11elh época se avolumou, cresceu, ·Esses 13 generaes o que preteudiamj Sr. 

sugmentou. de dia a dia, de modo que, Sr. presidente? · 
aresidente, a verdade é esta~ o governo não .Pretendiam dictar, embora de modo cortez 
pouia governar, não podia dirigir o paiz, não e em linguagem apparelitemente delicada, a 
podia mesmo assegurar â essa Nação que a qual como o cavallo de Troya encarava o pe
prdam publica seria mantida. tranquilisaodo rigo, a lei ao paiz, pretendiam determinar 
os classes conservadoras, o commercio, e que o Poder Executivo vieSse fazer a eleição, 
auidando de levantar o credito publico. que, enten !iam elles, estava designada e 
c Os boatos cr~rciam de "dia a dia, e muitas marcada pela Constituição. · 
vezes os bonds desta Capital Toltavam do ca- V. · Ex. cornprehende, não havia manifes
minho, porque corria a noticia de qne tal tação mais clara, mais frisante da caudilha· 
corpo ja se tinha levantado, de que o mare- gem militar da força publica! ! 

. chal Deodoro estava á frente da tropa, de Si o governo tivesse de ceder, si o governo 
qu~ taes e taes generaes estavam nas suas tivesse de mandar fazer a: eletção, wso facto 
posições de combate. · estava completamente d.esmoralisado. 
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E não era só o Poder Executivo, era o pro· 
prlo Parlamento, por,}ue todos haviam de 
acredita.r que elle tinha sido coagido pela 
pressão . que 13 geueraes, naturalmente dis
pondo atras de si das bayonetas, lhe · fa· 
zU.m!! 

Nesta.s condições, só restava ao Poder Pu
blico da Rcpublica ou mandar chamar os 13 
generaes e lhes entregar e gJvernoda Nação, 
para. que se instituísse o governo militar, ou 
acceitar a luta. aberta, tranca, que lhe era 
proposta por aquelle manifesto, praticando 
um acto de audacia, embora., mas um acto de 
energia., perfeitamente justidcavel, para sal
var o prestigio da R.epublica, o prestigio do 
governo, o pr(%tigio da autoridade. 

Foi o que fez o governo de então. 
Me recot•tlo bem, Sr. presidente, e não fujo 

á responsabilidade que me coube nessa occa· 
siã.o. · 

Eu tinha. a meu ca.rgo duas pastas, a de 
Estrangeiros e a da. Justiça e Nego.:ios do 
lDterior. Na. occasião em que enfrentei com o 
marechal ~loriano Peixoto, p!!rguntei-lhe si 
era exacto que elle tinha recebido aquelle 
manifesto, e como me respondesse que sim, 
en lhe tlisse : · 

« v. Ex. tome uma medida que salve aRe
publica, que colloque o exercito na smt posi
ção, que restaure o regimen da lei; mostre 
ao paiz que póde goveJ•nar, ou então V. Ex. 
tem duas pastas vagas e póde dar.-me substi· 
tuto. »(Apoiados; bra;vol; muito bem,) 

S. Ex., com a ".alma que o ca.racterisava, 
me disse que o ministerio havia de se reunir 
na.quella. occa.sião mesmo para tomar provi
dencias capazes <le salvar o prestigio da a.u
toridade ,._capa.zes de salvar ru; institui~es. 

Porque, Sr. presidente. a verdade em esta: 
é que as institUições reiJublicana.s n·i o podiam 
resistir mais a este constante desprestigio do 
principio da. autoridade. 

0 Sn.. GASPAR DR.UMMOND- Ahi a autori
datle estava em lucta com as instituições. 
(Nüo apoiadõs; outros apartes.) 

O Sn., SERZF;DELLO CoRRÊA - O no l're depu• 
tado pm· Pernambuco disse que conhece toda. 
a farça desse tempo. 

Sinto, Sr. president<:, que, em relação ao 
a.cto de 6 de setembro, o marechal F'loriano 
Peixoto não tivesse praticado o mesmo que 
praticou em relação ao de 7 de abril ; que 
na:o tivesse pre;o o almirante Custorlio de 
Mello, o capitão Lorena, que uiio tivesse 
mesmo, conforme os m"-vimentos que fizesse, 
preso o almirant~ Saldanha da Gama: por
que, Sr, presidente, est<~riamos livres de uma 
revolução, que durou nove mezes, qae a~olou 
este paiz, que t l'ouxe a orphan,lade por toda 
a parte, embora hoU'Vesse um deputado que 
pudesse vir depois dizer no Parlamento que 

se tinha. praticado urna. farça (apoiados), para 
justificar violencias. 

0 SR. GASPAR DRUUMONO- MaildOU•se até 
a musica. 

0 SR. THO~fAZ CAVALCANTI- E' Verdadeira 
myopia, não ~conhece nada. (Outros apartes,) 

0 SR. SERZEDELLO CORREA - 0 mtnisterio 
reuniu-se, Sr·. presidente, e devo dizer a 
V. Ex. que, me pronunciando dessa fórma, eu 
não sou um susp~ito . 

Ja não vive o marechal Floriano Peixoto, 
porque se elle vivesse, talvez se acreditasse 
que eo tinha a pretenção de lisongeal-o no 
que vou dizer . · 

O marechal Floriano Peixoto reuniu o mi
nisterio, ouviu todos os ministros, e devo de· 
clarar que a primeira. preoccopação da S, Ex:. 
foi a de tomar uma medidà que se manti
vesse dentro da lei, dentro da Coostitulç~. 

Mas, era. absolutamente impossivel achar-se 
dentro da lei, uma solucão para. a crise que 
nos assoberbava; era absolutamente iQlpos
si v e! que pretendendo estes 13 generaes dietar 
a lei e depôr a autoridade legalmente oonsti
t!lida, se encontrasse uma solução· legal pos
SJve 1 para o caso. 

'Não quero entrar na o.preci;lção da. ques
tào, tanto mais que a Cumara deve estar 
anciosa para ouvir a palavra do illustre de
putado pelo Rio de .Janeiro, que encetou 
o debate ; não pretendo entrar na de
monstração justificativa do acto do gover
no de então, porque ell:t. esta na con
sclencia publica, assim como na conscien
cia desses generaes que foram então re
formados. 

Mas o que não comprehendv e o procedi
mento daquelles que censuram o procedimento 
do governo de então, que praticou aquelle 
neto com os :;eneraes, e n[o teem uma pala.· 
vra. só para o governo actual, que aeatia de 
pra ticar acto semelhánte com os meninos da 
Escola Militar. 

No emta.nto, parece que os dous actos não 
teem o menor símile. 

O governo actual, diante das manifesta• 
ções que se faziam ao fallecido marechal 
Flori:tno Peixoto, porque os alumnos da Es-. 
coltt Militar lazeodo essas manifestaçues en
tenderam dever dn.r uma. vaia a um general 
que ora seu superior, qualificou ossa neto do •· 
peri~oso á ord(jm publica. e á propria. establ .. 
lidaae do governo, cão se recordando de que 
esse acto de alguma sorte se justificava por
que quem comma.nda.va a Escola Militar dis· 
sera em ordem do dia a que .devia ser obede
cida, porque em 15 de novemhro, oomman· 
dando um ba.talhão que o governo de enUo 
lbe havia confiado para. impedir a passagem 
dos a lumnos, sem ser repnblicano, os havia. 
deixado passar. 
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- Eis, 'pol~, a iJ.Iltorídade doutrinando, e por I classe, nós, os militares que eramos repnbli
ISSO acredJt-'\. ram os_ alumnos que os battühões aaoos e que comprehcndia.mo3 pt!rfeita.mente 
que para la f~ram as ordens _do general co~- qua.l era. a marcha que b(lviam de ter os 
mar;tdante, mats uma vez d~nam munter soll- aco!)tecimentos deante do desprestigio dos 
da.rtedade com elles!! (Rtsó.) Poderes Publicos. nã:o o faziamos sfoão pela. 

Ori1, não se comprehende que aquet'les que certeza de que desmoralisa~a a autoridade 
ll:pprova.ra.m o acto do gov.,.rno, punindo, fe- pelo poder_ da for~, perd_Jd~ estava_a mo
chaudo· a Escola, dando baixa em masS<i aos narch~<t; ua.o o fazwm'lS smao com o mtuito 
atum nos, sejam os primeiros a éeosurar neto de tor_oat· realiza.vel, p:a~ica, possivel a 
semelhante com os 13 generaes. A difl'erenç.a R.epubltca, pelo despr·e:stJglo completo da. 
está em que no pl'imeiro· caso tratay,1•56 de mon~t7hia e e~se des~res.tigio não polUa. ser 
simples alumnosdaEscola. Militar, e no outro a;Jqumdo de m<X!-o mo1s cabal do que despres
caso trata.vo.-se de generaes, que tinham pre- tt:pando a autoridade que el!a encarna-va. E 
stigio no paiz que veem dizer uo Poder Ex- fot o_ que se d~n-
eelltivo, ao propt-~o Parlamento : Façam a A_ mterve_oçao das _classes ar_rnadas nos ~e· 
eleição presidencial, porque a Constituição goc!OS pubhcos_, a mtervença.o do exercJto 
quer que se raça. petlJndogara.ntlas,constantemeotereclamando 

· . . a rtefesa dos seus direito;; em reuniões, em 
~SR.. BRlCIO FILHO -V· E:r . . está. f.ülando meeting,, em protestos, em manifesto de ge-

brllba.n.temente. nera.es, deu ern consequencia a. rorm3-(.:ão da 
O SR.. S:ERZBDELLo CoR.REA.-Ja vê; portao- forC3.< no dia 15 de novembro para esse mesmo 

to, a Camara que, quando entendem alguns llm, at•rasta.ndo atra.z de :>i a queda das insti
dever -pregai' a paz e a .concordia, censara.n- tuições mooarcbicas. 
tio o governo de então, a mim rest;~ o di- ~ eu, porque e1·a. republicano, porque me 
-reito ae taxal-o~ de iocohereutes, de illogi- sentia com bastante amor à. R.epublka, aã.o 
cos, de injustos, desde que ui:LQ verberam podia deixar que se pretendesse estabelecer 
com a me.3ma energia 05 actos que o governo no paiz a caudilhag-em militar, o a-overno da 
actual praticou em relação a meninos da Es- espada dictando a lei aos poder~s oonstituidos 
cola. Militar. da Nação, e por isso não hesitei não só em 

Para terminar as minh:\S observações em aconselhar, mas em dar o meu applauso in
relação à parte política que teve este debate , teiro e completo ao Cb.efe de Estado de então, 
devo declarar a Camara que estimo que o que. enten~.eu reformar os 13 generaes. 
governo de metl paiz tivesse restabelecido Ets perCettamente declarada a millh; ~ re-
nas suas posiçõe:s os 13 generaes. spousaoilidade nos actos de 7 de abril em re· 

Como governo da.quella época., entendi.que hicão á reforma dos 13 generaes. 
devia. dar todo o meu apoio, todos os meus R.esta·me dizer pouc.ts pàla.vras ao nobre 
esforços, tod'" a minha energia no Chefe do deputado pelo Estado do Rio de Janeiro em 
E$tado quando· elle julgou necessario, para. r elação â. questão do credito. O nobre depu
salvar o . prestigio da. autoridade, praticar tado estranhou que, na. tabelta. demonstrativa 
a.quelle aato. das differeotes verbas, nao houvesse esS<l- es-

Nunca., porem, aquelle. governo, pratícan- peciticação completá que convencesse s: E:r, 
do-o, pretentleu sophísmar a lei , nem susteo-. da necessidade de votar em favor de um cre
ul-o como a.eto constitucional. O governo de dito para. pagar despe.i:ls que já foram feitas 
então, r1uando o praticou, tinha consciencia ou pa.gaa. · · 

· plena. de que exorllitava. de suas attribuicões, Tanto quanto foi possível á. Commissão de 
de que sabia.fóra. da Constituição, mas de que Orçamento conhecer dos docun~entos e das 
o.faúa em atteoção a.os altos interesses que informações fornecidas pelo governo~ a com
lhe estavam confiados, para salvar o presti- mi$Sii.o tem o dever de vir pedir a Camara. a 
<>\o da. autoridade, e. posso dizer (em virtude approva~.ão do presente credito. 
Sa manifestação dos 13 ~eneraes), para sat- Elle etlcBrra. as despezas que em gt•ande 
va.r as instituições que nao resistiriam a essas parte foram feitas pelo governo passado e 
-pt•ovações. . algumas pelo actua.l, em consequencia. de 
.. Eu pensava. assJm porque, como propagao· actos -que tinham emanado do Poder Publico 
dista, como revolucionario, como militar in- passado. 
disciplinado, sabia bem quanto ~erigava. uma O credito de 14 mil contos, solicitado pelo 
instituição quando ella. não twha. energia. Ministerio da Guerra é um credito necessario 
precisa. para. firmar o principio da auto- para pagar, não só a despeza feit.~ cotn o 
ridade. · . . . · exercito federal e com os corpos patrioticos 

sr . . presidente, qua.odo nós militares ra~ despezas que não puderam ser atteo,Jidas 
2jamos deante do governo de. então. dea.nte no orçamento afortunado, como disse o 
do. governo constituído, 3: propaganda da· de- nobre deputado pelo Rio de Janeiro, que a. 
resa do que nós cbamava.mos os direitos da Ga.mar!" :vç~o!l o a.noo passado para ·o actua.l 
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exercício, porque essas despezas não Jlo.- r gu<l~ra. ci_yil, explicam-se pela ariormn.liclado 
diam ser. computadas em u:n orç;~meuto ord.t·l da stt~açao .. (.~pc>zados.) . . . 
narío. · Eu couclmrel, por cousequencw., '{ledmtl.o : ~ 

. . d d l C:\ffi<\r a que, sem mais demoJ·a, vote o c: e<lito 
A rnator purle dellas ~r:t .espez:~.s e parn regttlaJ'isar a coutallilidade do Thesouro, 

!;Uerra.. V· Ex. sabe que íot preciso atte~der pois a ca.mara. não \'ai sinão v.;.tar u m cre
n.o augmeoto dos soh:l.os. a_o angmen to de dito cujas despetaS jit estão fe it..'\s. (Jiuil!l 
algumas etapas, ao 1ol'necunent.o dl:l mu-I bem' mt1itobem ·o orador c mui•o felici tado e 
níções, a mil h ares ~e e.ventua.hJa?es q_tle l ab!·a'çado po,. m~ifos colte.gas . ) • 
sur"eOl, e em re!açao as qnnes e mutto 
ditl1°cil si não irn~ossive!, exigit' de mo- -· . , 
m~nto' a contn detalhada, a dl'lmonstrnção O ISr · N1.~0 :J?eçnnha ~mov~me~l.D 
recis:l. dea.nte das perturbações de uma. ~e a~tcn~lio)-Vem .a h'1bun~ dom~nado pelas 

p rra. civil onde a ord~m e a. rerularidnde msp•rru;ves .prop~ettcas de Dtsrael!, o llome;r. 
'fue íorneciu;;entos não existem. 

0 de Es~atlo. t~entltlco.do em um . momento ~:o. 1 
os . . . historHI da t oglaterra, com a wdepoodenct;, 

A guerra CIVIl do R10 Grande do ~ul 0 o prestigio tios TribUll<WS Judicillorio~, ás os· 
trouxe, como .V. E~. sube,para. a.que~le ~- cilaçi)es do mondo político .... . 
tado, uma sttuaça.o a.norl!)af, que tmpet.hu o período aberto nos comlctos de Mnoches
muitas vezes a cotnmuoicaça.o das forças le- ter, a reinvldicação de direitos civis iuviola
gaes, que alli opera.v~m _contr~ _os reYolu- veis. só se fechou õ. conquista definitiva <'la 
ctooarios, muit;~s ve;;es tmposslb!lltou a re-:- justiça e da lei, im-eressionaudo Parlamentos 
mess:J. de dinbe~ro para as for~as que se e modificando o esptrito dos governos r ego
achavam em Ltvramento, em Urug uay::ma lares. 
e em tantos outros pontos co E§tad~o .. O Democrata e republieano, não enxergo. li
resultado da todas estns d1ificulda~es sao m- berda.des politicas e p rcro<>at ivas priYudo.s, 
numeras irregularidades ~m reia.~o aos pa.- nos paizes em que o Poúer" Judicb.rio t rocou 
gamentos, são mai?res 1rre~ulartdad~s em a vida pel(l. submissii:o: alti nasce o e~timulo 
relação aos fornecunento~,. 1rregulartdad~s d!IS dictadnra.s, ava.ssalla.mlo t rndiÇ()es l!beraes 
que se deram na guer.m ctYll, mas que, U(l.O e ~•molest;~ndo o c:wacter do -povo. (~!uito 
são novas no nos.c;o pa.n. para. quem se ,em- õem. ) 
brar da. g uerra do Pat'll.guo.y, oode _hon_ve Paixões pcliticas teem por ve:>.tlS invadid.o o 
irregularidades en~rmes e extra~r~tnt\rtns recinto do nosso Supremo Tribunal de Justiça., 
em r~lação a forneCimentos de munu;;oes, pa- partido e rracçües teem ::tl li jogado camp:~.nlms 
gamentos, etc. O nobre deputado~ p?_rt~nto, contra a :\Utoridacle publica; mas nem assim, 
nã.o tem razã.o ~m insistir n:t.exphcaça.o det.~- apezar de todos os erros, uiio comprohende 
lhada dessas dttrerentes verbas. ~nto mats nem j ustlfie~ ainda tl: de.>ospe!'3-nga ~_a an
qu:~nto o p<'ga.mento d~ rorç'•.s _do R to Gran~e gustia. do pruz face a face a mstt~UIÇM ga
do Sul, em virtude da. mstabtl!~ade de poo~- r:~. ntid:l. do pacto federal da Repnbl!Ct\ . . 
çiio dessas mesml\S for~:as, em v1rtude ~e nt..O O orador é dos que en tendem que o Sn
se ter podido estabelecer uma. pagadot·la. ceu- premo Tribunal com a. caracteristica. das 
tml, determinou grandes desper.as tle trans· mais robustas attribuições constituciona.es, 
porte, desr.zas qne tinham d~ ~e L· paga.~ de julgando de decretos legish\tivos e. ~le . actos 
momento, sem se podeL' extgrr documento do uoverno, será no futuro, o equ1hlmo e o 
de~ mesmas despe~~s. Eu mo.smo, como syn~holo da. feder-ação brazileira ; decid indo de 
Minist ro da Fazenda, t1ve necess1ilade u~a. iuteresses oppostos ú corrente d& operações 
occasião do suspender uma ordem que havta. diYersas D<\ vida juridica dos Estados, elle va· 
dado pura regu!arisur o pag-amento -~as t~~- lerà. t:.t!vcz pelos viJ?~ulos e p~los principias 
pas. Eu esta.va. Informado que a the,ourmm conservadores rla Untl\O ! (.4pouulos.) 
nã.o fazia o pagamento ;i. vista. d:>-s rolhas de Nem a sua orgauisação tem r ival n~ syste· 
pa.,<>a.mento e dos prels e ma.ndet ordem par:J. ma politico adaptado na Enropa ; os Trtquna.~s 
que esse pagamento se f\:.:essc ~·~ nccordo con! d:t l)uis.ia iuclioam-se :1.nte as leis inr.onst :
:t lei em v igor , mas dias depots mo.convenct tncionaes do Congres3o, e muitas f:tculd~d~~ 
da impossibf!idadc disso e resta.bele.::t a. ot·tlem lhe são arreb:\ta.das pelo proprio conselho fe
anterior, b'to é, qne certas despez;1S fosse~:n der-~1; a. A~semb!éa dos Bem des 1·ath;_ do 
pagas com simples va.lles sob a _res~nsab1- Allema.nha, e uma. .AS$em\ll~a. de em?atxa
Hdade dos commn.ndante~ ou a vtsta. de dores polít icos, a gindo no confhcto üo lmpe
simples documento fornecJdo pelos chefes de rio com os Estados federados, ·e sem. as segu· 
brigado.s e batalhões. ranças e a elevação moral d.'l. ma.gtstra.tura. 

Estes factos niio devem surprehender a Cll.· superiot• ! . . 
mara não podem ser e:ttranhados peio Par· Não vem combater o papel d? Tr~buual lla 
lamento, não podem merecer censura.. por rep~ra.ção reclamada _ pelos 1mplle~os . d~ 
que estão n& ofdem das eousas geradas pela abril ; todo o ataque deve ser como e, dm 

9 
Clllllõ~n V , Vll 
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gido uo go-verno, que revo~ou um decreto já Podeis a.nnullar actos perfeitos, acabadós, 
incorporado na legislação u.o paiz. . completos, detlnitívos, mas acreditai. que o 

Não merece sn:trragio a doutrina. do s~u governo está. divorciado da opiniã.u dos Esta· 
chefe, o leader da maioria : o Poder Exe· dos. (Muito bem). 
cutivo invadiu e usurpou funcções dos Olltros Vó:, nà.o dispensais a. ínter'tem;ão do Par-
-poderes orl!anicos do Estado. Ja.mento, approntndo por um project()de lei, 

Nem S. Ex. celebrou hontem uma víctorh as medidas de excepção decretadas por F lo
do 11artído republicano ; quem venceu pela rir.no. - como dispensais agora a iuterven
penna. do honrado Sr. Presidente da. Repu- ção do Pa.cla.mento na separ&\liio destas me
blica, n.o decreto em questão, foi o espírito diua.s ~ . 
revolucionaria que conturba de muito a vida Como lJÕde chegar o Poder Executivo á 
comtitucional do regimen ! S. Ex. capi- porta do Thesouro Publico, procurando verba. 
tulou. para a reversão dos generaes, sem antes pas-

Quem venceu foi a 1Jolitica que armon e· sar pelo Poder Legislativo. (Apoiados). 
·insurgiu g~lés nos subterraneos das fortale- O Poder Judiciario resolve uma iodemni-
zas da Capital ; quem venceu foi a política saç.'io, mas como poderá vel-a ser ellectl.va, 
que sublevou a esqnadra nacional contra a sem umi\ lei do Parlamento. (Muito bent). 
Constituição ! (Apoiados}. Onde a. faculdade conferida ao governo 

S. E :r. não lavrou só um decreto j uridiea- para alargar os quadros do exercito e da ma
mente errado; S. Ex. commetteu llm :u:to rinba. ~ 
de fra.~ca apostasia politica., e de fiagrante Depois o Tribunal julga em especie. 
incollerencia doutrinaria ! (Muito bem). Em dous casos absolutamente ignaes, não 

S. Ex., que hoje faz a côrta aos vencidos pôde elle decidir de muneira dt.f!erente, Gen
da. guerra, se esquece, repudiando as medi- teociando. em concreto, podendo condemnar, 
das do seu antecessor, que as approvara com podendo absolver ao mesmo tempo ~ 
o enthusiasmo dos creutes, e com a solida.ríe• Quantas vezes a. mudança. de termos nos 
dada ue 1'epresentante da Nação. (Apoiados e Tribunaes não im11orta. na in'Versíio dos ares~ 
n~o apoiados). tos~ · 

S. Ex. rasga o decreto de abril, mas oito Porque pois, o governo não esperou que 
póde rasgar o telegramma que com outros e&da um dos implicados fosse buscar a sua 
processos da Republic::~ passou ao depositaria refl&ra.Qão Y 
do Poder Executivo da época.. Não ! Sei, o seu acto juridica.rnante à um 

Dirln. S. Ex. (lê) : erro, politica.mente é ontro signal de reacção ! 
Quanto no credito de 14.000:000$ deixa a 

Represen-ttmtes de ~. Paulo felicitamos ~ sua adllliuistr~çiio ao zelo da Coromissã.o de 
go"Oerno pelas medidas enargicas e acerladas. Orçamento. Ella, só elln., nos tirará do ter
garan,tirioras das im>tituiçõ~s repttblicana$. tla reno das conjecturas; ella e só ella poderã. 
o1·dem puolica c; dos c,·eclitos ela. Patria: tornar claro Qlle as quantias pedidas não são 

Porque não foi coherente comsigo mC!smo, nem o desperdiaio com a legalidade, nem o 
jà. qua abriu tão grande abysmo entre a su11. preço da. paz com o Rio Grande ! (Apoiados, 
administracão e o partido que o elegau 1 apartes.) · 
(Múito bem. Aparte$). Mas deixemos o detalhe l 

Tambem o illustre Sr. :Ministr<l da Guerra, Apuremos as linhas geraes da situação 
commandaudo uma guarni~ío do Sul, não de- governamental ! Nós, os representantes da 
morou ligar a sua responsabilidade de homem politica. da resistencia, que immortalisou a 
publico e de soldado ao dee:reto que reformou Republica, carecemos dizer a_ S. Er. o Sr. 
os 13 generaes, e que foi um golpe profundo Prudente de Moraes, que reputamos ignobíl 
no governo da espada ! este steepl-clutse, de que os grupos partida.rios 

Tudo isto é um amplo )oquerito llistorico, pnrtilham, à conquista do presidente! Nós 
e não e demais invocar o testemunho do não queremos o governo, e uo contrario, sen
~rande caudilho do Rio Grande, o Sr. Silva tiamol·o leal e desassombrado si de uma -ve2; 
Tavares ; tambem o velho revolucionaria emprehoudesse elle a empreitada e a gloria 
saudou o Poder Executivo pel1> decreto agora de governar com a rer-olta! Nós, poder da 
impugnado, e que lbe par~ia. um~!' ~~ntia. Nação que não se rendeu ainda, traduzimos 
segura pam a consohdaçao das· mshtwções o desagrado do partido republicano brazileiro 
republicanas. diante das mystiftcaçi:!es e das alJostasias, de 

Mas o instante politico ê de retrocessos, de uma situaçã·o que procura dividir as classes 
allianca.s hybricas, de conversões sem par ! armadas, como base de sua estabilidade. se-

O ula de hontem não tem o influxo · das gundo a sua força.! {Apoiados.) 
experiencias, dos ensinamentos e da gratidão E se fallamos, nós os republicanos, com 
que a defesa da autoridadG devia imprimir :í. esse desprendimento em face do governo. ao 
politica nacional, Poder Judiciario, grande pela sua missão poli-



câ'nara dos DepLLados - Impresso em t 910512015 16:08 ~ Página 1 O 00 24 

SESSÃO EM (3 DE NOVE!IiBRO DE 1895 67 

tica , e estraordin;trio pelo seu destino h isto
rico, a prova real d•• federnção e dà liherd;lde, 
nós os reptlblicnnos,como não queremos vel-o, 
:l. imagem dos leões tleit'l.dos aos pés do prín
cipe, recort.b.ndo um t r iste poriodo d;l França 
na·poleooicn, .tan!bem imploramos-lhe. q_ue 
evite o bloqueto as tluctuacõo;; da opmmo, 
nesta. Citl::ule cosmoiJ<>lita do Rio de Janeiro, 
onue não existe a noção ela. Patrb, e nem o 
espirito da Repuqlica! (J1fui to bem , muito 
bem. O oradm· i muito comprimMtad.a). 

Fica a discussão adiatl:t pel;:. hora. 

SEGUNDA PARTE DA ORDE?II DO DL\ 

E' a.nnunciada o. continuação da 3' discus
são ao projecto n. 121 A, de 1893, substituti· 
-vo do de n. 227. de 1892. que reo1•gn.nisa a. 
corporação doscorrectores de fundospllb:icose 
providencia sobre as operações dos correcto-
res realizadas nas Bolsns officia.es. . 

Ninguem ma.is pedindo a. pa.la.vra é encer
rada. a discussão e adiada a vota~·ão. 

E' annuncia.d:> a continuação da. 3• discus-
. sã.o do projP.cto n. 178 n, de 18!.15. Rc•lacçio 

para 3• discuss5.o do projecto n. 178, do cor
rente a.nno, que iix(l. o. 'despeza do :.Iinisterio 
da. Industria, Viação e Obras Publicas P<Ll'il. o 
exercício de 1895. 

São lidas, a.poia.õas c enviadas ~com missão 
de Orçn.mento as seguintes 

Emenda~ 

Ao lll'Ojecto n. Ii8 B, de !803: 

nacional onue está :t hospedaria .de immi
grante~, na pont:l. de Mont·Serrat, capital do 
Esta.ào da. Bahia, bem como tod.o o ter·reno 
baldio que tica a.o nor te e l~sto dos cdificios 
da. mesma hospedaria c que lhe l!ií.o inteira· 
mente desneces~sa.ríos. bem como dm.s ou 
tt·es casinhas proximas a. a.Uudida. dóca. 

S. R.-Sala das sessões, 6 de 110vembro de 
189:5.-Ye~·gno de .1b1·cu.-Ma,1oet Caelano. 
11. M-Won. -Par u.nhosillonten.eal'O.-Eduardo 
Ramo.,·. -!l.!·istide.~ rl~ Queiro:. -Roill·irrws Li· 
ma. 

No § 10-accresccnte-se-a. prorogu· por 
um a.nno o :prazo do con t1-acto as:ign(l.dO pelo 
Ministerio da. Industri<~. cnm Alexandre Dê· 
nizot a 18 de Julho de JSSO, JX1l'il. estabeleci
mento de nucleos agricol:ls nos Estados do 
Espirito Santo c de Minas Geraes. 

S. R .-Sal(\. das sessões, 5 de novembro tlo 
18Q5.-Artltur TO!' I'I:-<. 

Ao n. 4.-Agencia. Centra l de l1nmigraç-~"io 
-Serviços diversos- Substitua-se polo se
guinte:- Augmeutaua. a. oonsignu.\:â.o- Ser· 
Yi!:.O.> ui versos com 50:000$, p:lra. a. colonisa
çito no.cionú.l em Matto Gl'OSso; 2.'50:000$como 
auxilio a. ca•lu. um dos E:>t...'ldos do ftio 
Gran<le do Sul, Para.n:i. e Santa C:~.tharina., 
p;.J.ra a colonisaçüo Europe[l. ; 1.500:000$, 
como ao norte do Rio tlo Janeiro. sendo um 
terço para. passagens <k immigl~\ntes con
tl•a.ctados pelos mesmos Estados e dous :terços 
pu1·;~ J'und•v:li.o e ma.nutrm~·fi.o de nucleos co· 
lonia.cs. 

A' rubrica n. 3-augmentc-se-á consigna.· 
cií.o p:~.ra. o serviço de navegação entre os 
portos dos Est:l.dos da. Bahb, Sergipe, Ala
gôa.s e Pernambuco, á cargo da. Comp2nlLia 
BalLiana (secção do Lloyd Bra.zileiro) com 
61:000$ · annuaes, ficando o governo auto· 
risada a. proroga.r por mais cinco a.onos o re· 
spectlvo contr-acto; a modificar e a.ugmentar 
as actuaes escalas na linha do sul do Estado 
da. Bahia, de fórma. que os vapo1·es toquem 
regularmente nos portos de Maralrú e Rio de 
Contas e façam uma terceirn. viagem aos de 
Ca.nnavieira.s e HhBos~ 

s. R.- S:Uu. das scs~ües, () ue llO\'Cmbro 
tle 1895.-l'tmla Ramos.- Fmw;iscn 1'olcn
tino.- Mm·çal Escoba1·.- Cassia?tO da Nasci· 
» ICtl to.-Victor!no 3Ionleiro.-V cspusiano de 
A lbuquc1·q ... w.- A.lmcida Ton·es . - Emmo 
B l11HL - "ile>:.ca1• Gv.irrwrãcs . 

Ao n. •1,- Agencia. Central de Immigra.çfi.o, 
-Accrescente·se- Dele.,tracias de immigra.çfw 
em S!!.nta Catha.rina e Paraná- 42:000$.
,\gencia de immigração no Rio Grande do 
Sul {sendo um agente 3:000$. um escriptu
r;wio 2:400$ . um porteiro continuo 1:440$. 
um interprete 2:400$, expediente e aluguel 
de cas:J., eventuaes 5:000.~. tot:ll 14:240$.) 
.-\gentes oa Laguna, em Santa Catharina e 
em Paranaguá, no Paraná. 4:800$000, total 
61:040$ . .Agencia em S'l.nto:;, 25:400$, total 
86:4.40$0000. 

S. R.-Sala. das sessões, 6.tle novembro ele 
1895.-Ver,qne de Alweu.-MiltM.-MaMcl 
Oaetano.-Pcwanlws ]lfon.tc;lcgl·o.- Ed~tardo 
Ramos .-A1·istides ·Qu.eiro~ .-:-Rodrigues L i
~na . 

Additi-:o ao § 10 onde mais convenha: 
Fica. o governo autorisa.do a transferir :t 

titulo oneroso a. dóca. e1:istente no propt·io 

S. R.- Sala das se<sões, 5 de novembro 
de 1895.- Pnt~la l'..amos . - Francisco Tolen
tino.-11Iarça~ Escobar.- Cassía11o do .Nasci· 
mento.-Victorino Montei1·o.- Almeida Tor· 
res.- Emil!o Blum. -Alenca;- Gru'ma1·aes. 
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Ao n. 4- .Agencia Central de Imroigra\.ã.o. 
- Substitua-~e na. proposto. do governo.
lntroducção e Ioca.lisação de fa.milias de ixn· 
migru.ntes, . serviços coticernentes, etc .• 
367:020$- pelo seguinte :-Pagamento de 
transporte de immigrantes, introducção e lo
ca.lisa\'il.O de familia$ àeímmigrantes, serviços 
concernentes etc., ( como na proposta) 
7.800:000. 

S. R.- Sa.la. rhs sessões; G de novembro 
de 1895.- Paula Ramos. 

põlo numero 781 que corresponde a 2 trens 
diariamente. 

Vejamos agora. Sr . presidente, oara. o pe
queno 8erviço de 2 trens diariosa qual o ma
terial rodante que dis:põe, a estrada e qual o 
matet•ial de tracção pa.ra, a realísar,;ão dessas 
duas viagens diarias. 

A estrada possue 2 1 locomotivas e 195 wa
gons. Destas locomotivas, se,oundo consta do 
relatorio,tres ou quatro prec1sam ser repara
das, e o material rodante não se acha em bom 
estado. Nessas condições, Sr. presidente o que 

O Sr. Cupert.ino de Siqueira me parece necessario é a reparação deste ma
-'-Con tinuando, Sr. presidente, a justificar terial e não a acquhsiçã.o de novo. 
em sua. parte econom!ca as emendas que op- Si nôs compararmos a. verba de 200:000$ 
:portunamente mandarei <i. Mesa, procurarei consignada à Estraila. de Ferro de Baturité 
mostrar a neeessidade e conveniencia de sua pnt-a. a.cquisiçiio de material com o seu movi
adopçlo pela Commissão de Orçameni.o. mento de mercadorias e com a sua. extensão, 

Continúo, Sr. presidente, a analysar a si- chegaremos ao resultailo de que para a Es.
tuação economica r~ as estradas de ferro cus- trada de Ferro Central, na mesma proporção, 
teadas pela Dniiio no intuito de mostrar a devia ter sido consignado no orçamento cerca 
Cama.ra que e. Commissão de Orçamento, pre- de 20 ou 30.000:000$000. . 
occupada. em ctrectuar economias, não acer- Tal e a relação que e:xiste entre os serviços 
tou nas medidas propo5tas, quando manda d& Est rada de Ferro de Baturite e o da Estra.
-paralysar construcções de estradas de ferro, da. de Ferro Central. 
mand~>.ndo transferir outras sem estudar a Comparando-se as despezas feitas com as 
conveniencia. dessas tran.sferencias, sem es- administr ações superiores das diversas Es· 
tudar as r azões oue tem actuado e concorrido tradas de Ferro da União, nós encontr are
para os grandes ·cle;'ici(s da.tios por essas es- mos os maiores ~ispa.rates, em relação umas 
tradas e sem ponderar qual o prejui?.o que as outras . . 
ht~. de vir -para o nosso pa.iz com a adopção o SR. LAuRO MÜL'tER-lsto já foi resolvido 
d&Ssas medidas, para. o nosso paiz, que e quando se autorisou o governo a modelar as 
no'\To, que nece..<;sita de >ias de communica.- Estradas 1le Ferro da União de accordo com o 
ções, -:porque dellas dependem o nosso com-· Kegulam~nto da Estrada. de Ferro de Porto 
mercio e a nosS\1. índust-..-ia. Não anrlou bem, Alegre a Uruguaya.na. 
rel'Jito, man!lando paror a construcção de es-
t1-3.das de ferro que não tem Jlesa<lo nos co- O SR. CtJPERTil\"O DE SIQUEIRA-O governo 
fres da. União, mas que tem dado saldos, in- andaria bem si 3ssirn o :fizesse. 
cluindo ·no rol das medidas radicaes adopta- Com o pessoal superior da Estrada de Ferro 
das. estradas que não obsto.nt.e terem vivido de Sobral por exemplo. a. despeza. é de 14$000, 
sob o regimem dos deficit$, são toda-via. sns- por k ilometro, na de Bn.turité é de 19$800, 
ce_ptiveís de regeneração, uma vez que, a sua na Sul de Pernambuco. cuja extenção é um 
testa seja. colloca.da uma administração ener- :pouco menor que as :precedentes é de 69$720. 
gica c zelos~:. que as façam adopta.r um rc- V e a Ca.ma.ra que a despeza é cinco vezes 
gimem de economias e de cuidadosa fiscall- maior do que as Estradas de Ba.turité e de 
sação, que restrinjo.· as despezas ou antes, os Sobral. .• 
desperdicios, '1Ue por ahí Andam. E' assim O Sn.. Jos:Ê MARIANo- Esta. é a -verdade, 
rJue a Comrnissão de Orçamento consignou no mais isto ê devido a. politica.rrem. · 
or~.ilrnento a verba de 200:000$ para a Es- " 
trada. ue Ferro de Ba.turitê - -verba destina· o SR. CuPERTlNO DE SIQUEIRA. • •• na Cen-
da a acquisiçüo do ma.t.eria.J rodante . t ra.l de Pernambuco e de 23.$384. 

Ora, Sr. presidente, a.peza.r de deficiente E no mesmo Estado onde a vida tleve ter 
os dadós que sobre o a.ssumpto encontram-se as mesmas <liffi·culdades, onde as condições 
nos rela.torios apresentados 3. Camara, apeza.r devem se:r as mesmas que si encontra tão 
da. difficulda.de de se poder conhecer precisa.- grande düierença. 
mente como marcham os serviços publicas, O estudo comparativo de nossas estradas 

. nôs·podemos chegar a. convicção de que nã.o de ferro é trabalho penoso, ditllcil e quiçá. 
ba. necessidade dessa despe.za, attendendo ao impossível, nttenta a desparida.de de dados, 
serviço que a estrada presta. ao pa.iz e o ma- a sua falta. de uniformidade e deflciencia . 

. rerial de que dispõe. os trens que :percorre- · Conviria, que os rel.:~.torios apresentados 
ram aquella. estrada o anno passado, em todo sobre o assumpto, obsdecessem os mesmos 
sua extenção, são representados virtualmente princípios, tivessem o mesmo ponto de vista, 
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donde resultaria. certa uniformidade nas es
ta.tisticas e consequentemente facil ser-nos
hia ajuizar, a. va.J.ia:r mesmo com precisão o es
tado de cada uma das estradas, das causas 
de seus defeitos, da actividade, zelo e com
petencia. d~ suas administracções. 

Devido a lacunas a que me refiri nã.o pode 
deixar de resentir-se de imperfeição o estudo 
que fiz. 

Sendo a despeza. e a. receita os unicos dados 
communs a. todos os estudos. foi sobre esta 
base que tive de calcar as minhas compara
ções, reduzindo·?S a funcção do l\ilometro 
elemento conhecido para. todas. 

Da leitura dos relatarias de nossas estradas 
de ferro, si conclue que o unico que apresenta 
inrormações satisfa.torias, o que muito recom
mendaria. seu digno administrador, si outros 
titulas de maiO!" relevancia. não o recommen
dasem,e o da. estrada de ferro de Porto Alegre 
a Urugua.yana. 

Conprehendo, Sr. :presii.lente, quanto é di.-
2cil acaba.r de uma vez com tantas irregula· 
ridades, porque nessas irregnlarirla.des está 
envolvida uma grande massa de interesses 
individuaes, mas o que não comprehendo e 
que apezar de estarmos convencidos da uti
lidade nos nossos esforços, a.doptemos como 
systema o silencio, dando a~sim um assenti
mento tacito a sua continuação, concorrendo 
para desidia e incuria. dos funcaionarios pu
blicas. 

E porque, levada por uma boa estrella., não 
poderá a Ca.ma.ra. em um bello movimento de 
patriotismo corrigir vicios inveterados~ 

Deste estudo a que procedi, dessas irregu
laridades e anomalias que encontro na admi
nistração do meu paiz, resulta para mim uma 
esperança., em vez de uma. desillua5:o, me 
sinto feliz e animado, porque reconheço que 
a nossa situação :financeira, em face desses 
dados, não e precaria. 

Um paiz que tem para resolver as suas dif· 
ficulda.des financeiras verbas sufficientes den
tro dos a.busos que commette, e um paiz que 
não se acha. em situa~ão tão desgracada, 
como parece e nos vem dizer a Commissão de 
Orçamento. O :pa.iz não está. em condições tã.o 
a.tHictivas, pol'que para. rosolvel' as suas d.iffi.· 
culda.des tem dentl'o do orçamento meios que 
serão utilisados e de que havemos de lançar 
mã.o, quando o situação de facto chegar ao 
estado grave que nos tem sido descripto pela 
Commissãó de Orçamento. 

pu o paiz não esta nessas condições e nesse 
caso toleramos criminosamente estes desper
àlcios, ou então caminha para. essa situação, 
e nesse dia quando a situação for realmente 
di!Hcil, havemos de ter a coragem de pro
curar dentro desses abusos, a almejada so
lução, havemos de impedir tão grandes dis
pe~cios. 

0 SR. CASSLI.ND DO NASCIIIl:ENTO-E' melhor 
prevenir do que remediar. (lfa out,·as apa,·
tes). 

O Sr.. Cu?ERTI!\0 DE SIQUEIR,\ - Infeliz
mente, não tive a. fortuna de :::.lca'ncar a 2" 
discussiio do Or•çamento da. lnduskb. e em 3" 
discussão, o Regimento veda a apresentação, 
a qualf]uer deput~.do, de medidas da natureza 
daquella. que o c.1so exige. 

Todavia, apontando esses graudes males 
tenho chamado para. elles a attenção da Com.
missã.o de OI"ça.rnento. 

As min!Jas observações teom por fim mos
trar ao 1Jaiz as irregularidades. s pedir iL 
commíssão a sua a ttenção para. esse caso, 
assim como o competente 1•emedio. 

Continnmido, Sr. presidente, vou mostra.r 
á Camara que a.Estr•ada de Ferro Sul de Per
nambuco, tem uma despe:z:a exaggerada de cus
teio, maior que o da Estraila de Ferro Central 
do mesmo Estado. que en tretanto,tem um des
envolvimento menor, contra.ria.udo desta arte 
a seguinte lel: o custei:o é inversamente pro
porcional ao de~envolvimento das estradas. 

Vou mostrar qual é o cu~to kilometríco das 
diversas estradas de ferro pertencentes a 
Uniã.o e por ella.s r.usteadas. O custo ldl~me7 
trico, pelo meus dados, conrprehende na.o so 
a despeza. com a. construcção d<>.S diversas es
tradas, como n.despeza com omaüoría.l adQui
rido desde que foi inaugurada. a primeira 
Esta~ão dessas estradas. 

o custo kilometriGo àa Estrada. de Ferro d~ 
Sobral ( construcção, acr!uisição e repn.rar;ão 
material, etc.) é rle 50:781$000. 

Na. Estrada de Ferro de Ba.turitc o custo 
kilometrico é de 4G:OOO~, inctuin·lo a con
strucção,estudo~.explor:l.çii.o e todo materiaL 

A Estrada. ~e Ferro da..Babia. tem custado 
por kilomatro 54: !93$000. 

A Fstrada de Ferro Central àe Pernam· 
buco :p~sma. i:t Catn~.r;; e póde-se mesmo dizer 
sem medo de err:J.l', que ha de se inventar 
ainda no mundo uma. estrada parn. custar 
tão caro. 

Ao Brazil cabe a gloria (le ter a estrada 
mais cara do mundo. 

Elle pó de orgulhar-se de h a. vel:' construido 
e custeado a mais despendioou. das estraõ.as. 

o S&. NOGUEIRA. PxR.ANAGUÁ- Cento e •.• 

0 Sa. CUPERTJNO DE SIQUEIR.A - 0 nobre 
deputado quer me dar a deixa do custo da 
estrada de ferro de Pernambuco e me fa.lla 
em cen......_ e tantos contos. 

Talvéz o nobre deputado, mesmo dobrando, 
não possa attingh• ao custo ldlometrico da 
Estrada de Ferro de Pernambuco. 

Imagine a cama r a que a Estrada de Forro 
de pernambuco foi üul.ugurada em 1885, 
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ha. 10 a unos. e tem o.pcno.s um desenvol7i
mento de 80 kilometros, t: um pequeno trecho 
de estrada. · 

Por conseguinte ella não tem tempo de 
ter consumido e e5tril.gado um grande ma
terial rodante, não tem tamanho desenvol
vimento e muito menos t rafego importante 
que justifique detar-íora.mento de sua linha e 
de seu material. · 

Mesmo o primeiro ma.terial comprado para 
sua. ina.uguro.çilo, deve ainda hoje existir e 
ainda pôde prestar serviços durante muitos 
a.nnos. 

A Estrada de 'Ferro Central do Brazil inau
gurada em JS58, com 37 annos de vida e 
com o movimenio de <:erca. de 50 vezes 
maior C!. ue a Est rada de Ferro central de Per
nambuco, sujeita por conseguinte a desastres 

ESTRADA.S DE FERRO 
DlilSENYOL.I 

CUSTEADAS 
VD-ffiNTO I:-õAUGU· 

' l'ET.A t:Nrlo li:llt KILO· RAÇÃO 
METROS 

Estrada de Ferl'o 

inais frequentes, desastres e :~ccidentes que 
crescem em funcr:ã.o do seu trafego ; e!la 
tem tor:las as circumstancias desfs.voraveis e 
entretanto o custo k ilomei rito da Cent ral é 
de 1 29 : 620.~. quando a estrada de ferro de 
Pernambuco. que percorre extensão incompa
ravelmente menor e tem meoor trafego, tem 
um custo kilometrico de 28i:958$000! 

Imagine, Sr. presidente, a que horror es se
riamos levados si fossemos analysar as cansas 
que determinaram tão fabulosa despeza, si 
1ossemos indagar e averiguar o.s prevarica
ções commettidas,as defraudações praticadas. 

No ~eguinte quadro a. Camara verá. quaes 
as estradas que hão prosperado, que bão cor
respondido a~ sa.crincios do paiz e que sobre
tudo hão concorrido para. crear e aggra.var :1. 
nossa. situação fina.nceira. 

CuSTO DEFICIT 
DEFl CIT 

CUSTO KILO~tE· 
EM 31 D~ rnr.o-

'I' RICO DEZE~1BRO 
METRICO 

DE 1894 

- - --
Cent ral do Brazil. 1. 164 1858 150.864:328$785 120:608$ 

Estrada de Ferro do 
Sobral. . . •.. . .. 216 1881 6.500:000$000 50:781$ 876:510$ -1 :057.~ 

Estrada de Ferro 
Baturité ... . .. . . 244 1875 ll.256 :710$Hl0 46:020$ 130:000$ 1 :2fJ.i.: 

Estrada. de Ferro da. 
Bahia. . . . . . ..•••. 383 1881 i:O. 256: 142.,~66 S.1: 193$:3.566:704$ 9.320.,. 

Estrada de Ferro 
Central de Per· 1.101 :442-ii 13:768.' 
nambuco •...•. . . 80 1885 23. 036:645$943 287:~58$ 

Estrada de Ferro 
· Sul de Perna.m 18:31 . 2 .673:305$ 

buco .•• . . •.•. . . . 146 188Z 14.285:922$119 97$514$ 
Estrada. de Ferro 

Paulo Affonso ... 116 1883 
Estrada de Ferro 

Porto Alegre . .. . 378 1883 

6.454:963$4341 55:646$ 

24 .265:408$49-21 63:057$ 

902:731$ 

1.630:000$ 

7:783 

4:312 

$ 

$ 
·Estrada. à e Feno 

Rio do Ouro .••.. 87 1883 2 .168:660$-566. 24:927$ 974:031$ li :195 

I 2.804 

Vemos, pois, · que só a. Estrada de Ferro 
centra.l.do Bra.zil não se acha. em deficit, não 
obst:~nte pelii., primei-t-a. vez. o a.nno passado 
haver U;.l.do o de{icit de l.ll3:724$ô85. 

O saldo verificado desde sua. inauguração, 
deduzido .o deficit :precedente, eleva-$e a. im
:porta.nte somma. de 120.057:614$869; tai á a 
importancia que ha E~ntrado paro. o Thesouro 
proveniente da. Estrada de Furro CentraL 

A Estrada de Ferro de Ba.turité cujo deficit, 
superior a. uma centena de contos, é o me-

.I 
nor de todos, ha. concorrido cqm saldos nos 
a.nnos de 77, 85, 87 e 89. 

A Estrada de Ferr o de Porto Alegre,conse
guiu saldo nos dous ultimos annos,o quecon· 
correu para diminuir o seu deficit . 

O Rio do Ouro só em 1889 conseguiu esse 
milagre 1 

E, é notavel, a. Paulo A:!Ionso que deu sa.ldo 
em 1882. a.nno de sua. inauguração, nunca 
mais o pôde conseguir. . 
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As demais estradas, a saber: a. da Bahia, ! pleta e absoluta de saldos, lã finalmente as. 
Central de Pernambuco, Sul de Pernambuco . mais caras administrações. 
e Sobral nunca. deram saldos ! O quadro seguinte tornará s~liente as des-

Parece, Sr. p1·esidente, que não vão bem as peza.s de nossas estradas, descriminadas as 
Estradas de Pernambuco. que se destinam ao pessoal eao material, bem 

E' lá que se encontra a mais dispendiosa. como com a administracão superior, refe
das estradas brazileiras, là se encontra o ridas estas despezas a. unidade trem-kilo
maior deflcit ki!ometrico, a a.usencia com- metro (lê) : 

E. DE F. D.\ IJNJ.iO 

TDT.'L 
PO'!I.T'!I.E)I 

KILOll. 

Central do BrazH ......... . 
l)obrnJ ................... .. 
Ba\Qrilã ......... ...... .... . 
Babla .................... .. 
<;eotral dl) l~etDl\mbuc:o._ a.~ 
Sul de Pernarnbu'eo ..... .. 
l><>ulo Alfonso ........... .. 
Porto Aleg~e ............ .. 
l"l.io do Ouro ............. .. 

son 3i9 :s:;;;sooo 
~ 33:~ 
~2(1 10:;:000;)000 
~237 90:304$000 
S65:i l13 :3G.1~0;)(t 
SõJS :1.25:213$000 
$773 30:77 <tOOO 
8215 i13:333t000 
$255 ~5: OVS$000 

A unidade - trem-kilometrci -foi a unica 
que consegui obter para todas as estradas 
de ferro da. União, razão por qu~ só a. elia 
me refiro, motivo J?Ol' que não tomei a uni
dade tonelada-kilometl'O, mais coosenta.nea 
com o estudo compilt'ativo a que me propuz. 

Evidencia-se mais uma vez o descalabro em 
que vão as nvssa.s vias ferreas. 

Uma. anaiyse um pouco refiedida do qua
dro que acabamos de ver nos leva á. convic· 
<%.o de que, por mais adea.ntado que seja. o 
nosso paiz, pot• mais que desenvoi"amos as 
nossas industrias e cultivemos o nosso solo, 
jáma.is as nos..'<a.S estradas de ferro consegui
rão compensar o capita.r neHas despendidos, 
si não puzermos um paradeiro a.os abusos 
commettidos. 

Não importa que procuremos zonas fert'\is 
ou regiões povoadas; o resultado será. sem
:pr& deplora veL 

Deixemos de parte as despezas feitas com a. 
administração superior que variam, por trem
kilometro, desde 72 réis para a. Central do 
Bra.zil até ô5ô para sua homonynima de Per
n_a.mbuco. variabilidade que em parte se jus
ttfica pela diff'erença. de desenvolvimento, 
tna.s que tem como suprema ra.zii.o excesso de 
pessoal. 

Que resulta.dos podem dar estradas de fer ro 
.~uja verba destinada ao pessoal ê seis e oito 
ve:~:es ma.ior que a. destinada. ao material1 

. Como se explica que a. despeza por trem
kllometro seja de 2$776 para.-o Rio do Ouro 
e ~e 5$697 para a Paulo A1fonso, quando a 
pruneira tem um desenvolvimento muitQ 

JO.r.i'l: 164$71;; 
2i9: H3.)300 

1.106:023) 732 
1 . SO&: 1l;.3:;ô~ l 

g,j:J : 3t ~ SO:í\ 
i. ~m:~t~%0 

2;)..1 : iií':)~t!, 
2.~:ll$033í!O rl(l 

S2 J :õG2~000 

menor que o segundo e por conseguinte de
veria ter um custeio rn:J.ior r 

Em um mesmo Estado, onde ~ Pe presu
mir-se que sejam identico.s n.s condições, ob
servam-se dilÍ.'erençoas :JOto.veis no cust~io do 
duas estradas, com a singular circum.s~o.ncia.. 
de que, a. de maior desenvolvimento, e .I~St:_~
mente a. mais dispenrliosa, em contrautc(;ao 
com o principio demonstrado pela. p1·atiCJ.; o 
custeio de uma estra!la. decl'\:sce com o seu 
desen votvimento. 

De sorte, Srs. deputarlos, que no Br:Lzil 
devemos adopta.r oseguinte principio: ~o.n
struir estradas curtas pa.ra termos admwts· 
tração barata. (Apartes di1;ersas) . . 

São verrl.adeira.mente ridículos os servLços 
prest'l.dos por algumas de nossas estradas. 

Outras são secretamente administr adas ; 
ignoram-se os resultados de seu trafego, o 
material que possue e o pessoal nella empre· 
garlo. . 
· E' tal vez um processo simples, porem ver
dadeiramente efficaz de occultar os err os e 
desmandos que pol' a.hi andam e consequen
t emente supprimir a. critica. austero e tão 
necessaria ao nosso Thesouro. 

Analyeemos cada. uma. de nossas estradas 
no intuito de salienta. r, antes, a. defficíencia. 
das informações e dados conhecido~. que de 
conseguir formar juizo sobre sua administra· 
ção e sua ímportancia. 

Estrada. de Ferro Central de Pernambuco. · 
Nota. v e! por seu e:tagerado custo kilometríco 
e sua. onerosa administração, pertence no 
grupo das que. são secretamente administra-
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dn.s. Não tendo jamais dado saldo. educada 
no regimen do dejicU não aó.mira. que seja 
lJOUco lisongeiro os dados conhecidos referen· 
a.o seu trafego. 

Comecemos por declarar que não se conhece 
a tonelagem de mercadorias transportadas 
pel:l. estrada, o que sem duvida. dever-.i. ser 
insignificante a julgar pela renda produz.ida: 
205:444$3ü0. 

Transitaram pela linha. t alegraphica da. es
trada 15.647 telegr:~.mmas, o que corres
pende á. media. 11in.ria. 42. 8, e como existem 
LS Estações, é de presumir-se que se,ja no 
mínimo de 18 o numero de telegra:pbistas, e 
minha convicção que o numel'O é muit_o 
maior, o que corresponde á media. de 2.3 di
gamos tres telegrammas diariamente -para. 
cr..da empregado. 

Notart-.mos q1:1e es~ renda é 70 vezes menol' 
que a correspondente na Estrada de Ferro 
Centr-al do Bra.zil. 

Result.a que, niio deverá. exceder muito d• 
20 mil toneladas a mercar!oria transportada 
11urante o ultimo anno, a não ser que se ad
mitta a hypothese de um transporte gratuito, 
o que serà ainda :peior. · 

Semelhante serviço seria. feito regular· 
mente com tres trens dia.rios; admittindo-se 
-para os demais serViços outros tres trens. te
remos a.o todo seis t:::-ens 'Pal'a. a.ttender a to
das as exigencia.s do trafego da estrarla. 

O :percurso dos trens foi de li2.740 kilo-
' metros, que em vez de realisado pelos seis 
trens, o foram por 13.2 t rens diarios, o que 
quer dbmr que as povoações servidas por se· 
metbante estratla,são verdadeiramente felizes 
e podem contar com a. recepção de suas mer
cadorias de relogio n:1 mão . (.AZJ<t?'tes, apoia
do~, contestcr.çiies .) 

Possue a estrada ll mnchinas, port\m nii.o 
se conhece o mn.terial rodante que a. serve. 

Sente-se poróm que no actual orçamento 
se ho. consignado a vcrb.:~. de 400 :00()$ par a. 
nequisição ile material rOda.ntl\. 

Attendendo-se ao peqU(\nOdesenvolvimE!nto 
d:J. estrada, 80 ldlometros, c seu insignificant~. 
t~o.fego, e suppondo mesmo que nii.o possua 
a.ctualmeute nenhum material de pequena 
velocidade, a. verba consigoada. bastaria para 
provel-a do necessar1o . . 

E' servida por 10 Estações e possue um 
numero de empregados ignorado. O serviço 
de sua rede telegraphica é conhecido pela re
ceita de 13:000$, é de suppor porém que o 
numero de telegraphistas seja superior aos 
contos. (Apartes diversos.) 

VV. :EEx. não se espantem porque temos 
bellezas ainda maiores. 

Não é mais lisonjeiro o estado da Estrada 
de. ferro Sul do mesmo Estado. 

iJM SR. DEPUTADO - J<i. ê trabalhar ••• 
O SR. CrrPER.TrNo DE SrQUElP..A.- Não admi

re-se v. Ex. porque temos exemplos a.inüa. 
m:J.is interessantes. 

Deixando de parte a aggr<l.va'.)ão que, seme
lhantes tàctos communs e frequentes. trazem 
aos nossos orç:J.mentos, não será. criminoEo 
o procedimento do Poder Publico, que con
corre para fomentar a inrlolencia e a ociosi
da.de1 

Eu vejo neste pllenomeno um duplo erro: 
a.ugmento das ãespezas publ~cas com a. ma
nutenção de verdadeiras sinecuras e dimi
nuição da. riqueza publica pela supressão da 
actlvidade de mLihares de individuas. (Tt·o
cam-~e divet·sO$ apartes .) 

O Sa. CüPEt<.TlN"O DE SIQUEIRA-Não com
hreheodo me5mo como a Commissão de Orça
mento ha. tolerado tão grave irregularidade e 
como justificará. o pedido de verlx\ pa.ia ma.· 
nutenção de sem~lhantes serviços, ignoro so· 
bre que dados se ha fundado para, por suo. 
iniciativa, propor até augmento de verbas. 

O Sn .. .ToXo LorEs - Os dados foram publi
cados. 

O S11. CvPERl'JNO DE SIQUEIRA- Algumas 
elas -ç-erba.s p Ol' mim criticadas coosW.m das 
propostas governa.mentaes, c nem poderia. 
deixa.r de :.ssim proceder o governo, a. quem 
niio compete a suppressã.o de empregos ou 
sua creação, outras porem correm absoluta
mente sob a. responsabilidade da. Commissã.o 
de Orçamento. 

Acbamo-nos deante de grandes phenome· 
ri.os produzidos por nequenas causas. 

As pequenas verbas não nos impressionam; 
passam despercebidas, não merecem a. nossa 
atten~:ã.o. nem provocam a menol.' ~epa.r:~.çã.o, 
no emtanto são ella.s ta.lvez a causa da.s nos· 
sas ditliculdades financeil'as ou pelo menos 

Para não reproduzir-se o mesmo quadro 
desolador e nã.o fatigar a attenção da ea.
mt\ra .. . 

do nosso deficit constante. ' 
E' preciso convir que as despez.as inuteis, 

rea.lisa.das aqui e alli por meio ele pequenas 
'Verbas excedem de muito o nosso deficit. 

U:u Sa. D EPUTADo- v. Ex. não a. fatiga. 
nunca., desejamos ouvil-o até o fim. 

E' pro~undamente desanimado\' .~ estado 
das demais estradas de ferro da Umao. 

0 SR. CUPERTlNO DE SIQUEIRA.- Citare i 
apenas o que vae por sua. linha. telegraphica, 
para mais uma vez salientar a superabun
da.ncia de pessoal de nossa~ rP.n:~:r.tições • . 

0$ mesmos vícios, os mesmos e-rros e sem
Pl'e o desperdício e o deficit , com raras exce
pções já feitas. 

Nã.o devo, entr.eta.nto. terminar a a.nalyse 
que entendi dever fazer das nossas vias fer· 
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reas, sem estudar com algum detalhe a mais O SR. BuENO DE ANDRADA dã um aparte. 
notavel de :nossas estradas, debaixo do ponto o Ss. CUPERTll'iO DE SIQUEI:ttA. -V. Ex. 
de V"ista do seu trafego. sabe que no regimen presidencial não ha. dis-

Tem o significativo nome de Paulo Afl'onso curso nem de opposição nem de apoio ao go-
3. estrada a. que me refiro. verno, a. funcção principal da. Ca.ma.ra é dar 

Mais feliz que todas as outras, ella. :possue orçamentos, logo, devemos estudar os 
abundante material rodante e de tracçã.o. orçamentos sem :preoccupações de partidos, 

Fazendo trabalhar 443 carros conseguia um levando-nos apenas pelos interesses do pa.iz. 
percurso annual de 46.184 1dlometros! (Apoiados.} 

Ora, ~ã.o phantastico peccurso corresponde Si o nobre deputado apresentar qualquer 
a. 104 ktlometros por anno ou 288 metros por medida que se entenda. com orçamentos da. 
dia, tal é o perclll'so dos carros da Paulo Republica, póde contar com o apoio, sinão da. 
Affonso. 'nlinha. palavra de nenhum valor (nao apoia· 

O numero de wagons, diz o reia.torio. é dos) ao menos com o meu voto; desde que 
de 4.030, porém supponbo que deve haver um trate de reduzir despezas. não olharei :para 
engano; admittamos que seja 403, neste caso nenhum interes-se partidario e estarei sempre 
o percurso dia.rio de cada um seré de 860 ao lado de V·. Ex. 
metros. Destoando de suas co-irmãs, isolada no 

Suppondo mesmo que seja 40, teremos em meio do grande ns.ufra.gio em que vemos as 
numero redondo S.GOO, isto é, metade do per- nossas estradas, se acha a. Estrada. de Ferro 
curso da. Estra.rl.a. de Ferro Central do BrazU. de Porto Alegre a Urugua.ya.na.. 

Em compensação as locomotivas se acham Não é que seja. um primo!:", os resultados de 
estrag!idas e e pouco Usoogeiro o estado do seu trafego, nem que sejam excepcionaes os 
ma.ter1al rodante~ serviços por ell:1. presta/los. 

Para. nos consolar de todos os desastres oc- A eloquencia. dos numeres -pertence a. Es-
corridos, para. compensat··nos das decepções trada de Ferro Central do Brazil. O facto 
porque passamos ao estudar o modo por que notavel, que a. torna. unica. é a. realisação de 
são despendidos os dinheiros do contribuinto, um saldo ao mesmo tempo que ha conseguido 
:figura. no orçamento algumas centenn.~ de uma diminuição na. despeza. de custeio, o que 
contos para. acqulsiçio de mateJ ial rotlanto, prova não só a competencia e o patriotismo 
além da noticia. que, encommendii.S bã.o sido de seu digno a.dministra.<1or; mas sobre tudo 
feitas ba. tempos para. a America. do Norte. o rtesca.la.bro de nossas estradas de ferro, 

E' minha convi~ü.o profundo., que. removi· renexo do q_ua vae J?ela administração do 
do.s as causas dos clc{tcits consta.nt1~S de nossas pa.i~. 
estradas, causas oriun,lo.s mais das nossas A seu digno director Dr. Azeredo Sodré os 
condescendencia.s que das zonas por ellaa meus :J.!)phmsoe. 
a.travessalias, poderemos volver ao regimem Resumindo o desperdicio que vae nas a.à:
dos saldos e que ter o mos recursos para. des- ministrações de nossos estradas, a.pontaret a. 
envolvei-as pela vu.sta superftcie do nosso Camara os seguintes dados, que synthetisam 
paiz. os detalhes que tenho apresentado analysa.n-

Necessita.mos analysar cuidadosamente os do a despeza com cada uma da11 estt•a.das cus
nossos orçamentos, detalhada.mente todas a.s tea.das pela União. 
suas verbas por mais insignificantes que pa- Na Estr~da. de Ferro de Sobral a. despeza. é 
reça.m-nos. de 85 "/o com o material; com o pessoal 

Nos assustamos quando se nos pede um e de 85 o;. Baturité é iO •J. com o 
credito de 1.000 ou 2.000 contos, entretanto pessoal e 30 •;. com o material ; na Es
votamos muito mais do que esta quantia. em trada de Ferro Sul de Pernambuco a despeza. 
pequeninas· parcellas. com o pessoal é 73 •J. do custeio total, e o 

Por exemplo; as a.posentadorias,aspensões, resto, 27 •;., com o material; na. central de 
são pequenas parcellas, votadas diariamente, Pernambuco, que tem custado a fabulosa 
descuidadosa.mente, mas que já se elevam a somma. de 288:000$ por kilometro, a. de peza 
cerca de 15.000 mil contos annuaes. (Apartes.) com o pessoal é de fs-2 •;., sendo 18 •/o com o 

Assim, si somma.rmos as pequenas verbas material; na. de Paula Affonso, a despeza. 
consignadas annualmente n!l5 orçamentos com o pessoal é de 87 • f. ; na. da Bahia 66 • I.; 
para as Estradas de Ferro·da. União e sem ne- e 71 •;. na da Uruguayana. 
cessida.de talvez, chegaremos á conclusão de Estes dados veem provar que se podem 
que essas verbas somma.das em tres ou qua.- obter melhores resultados desde que sa pos
tro exereicios, e:x:cede a verba. qne o nobre sam extirpa.r defeitos e vícios enraízarlos; e 
d~put.ado hoje acha exltorbitante para a Es· é preciso que a autoridade competente, g.ue 
trada. Central; entretanto, tem passado; neste caso é o Congresso. extirpe esses v:ictos 
porque aão verbas pequeninas, e não ferem a de modo radical, cort<tndo as verbas e sup-
-vista da Cama.ra. primindo os lagares inuteis, as sinecuras. 
~~~m ro 
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. Na Estrada de Ferro do Rio do Ouro a des
peza é de 58"/., e na tão fallada Estrada de 
Ferro Central, a despeza. é de 65 •; •. 

Entretanto. comparando estes dados com os 
das estradas de ferro franceza.s, nós chegamos 
á. conclusão de que enormes economias podem 
ser realisadas .As despezas com o pessoal são: 
na Estrada de Ferro do Norte 31 •;. ; na do 
Oeste 29 •;.; na do Este 34 •f o; na de O.rléa.us, 
29 •;.; e na. do Mediterraneo 39 •j •. 

De manelra que mesmo a Central, que nesta. 
classificação occupa logar honroso, tem uma 
despeza. que se póde dizer dupla em rel~ão 
ás estradas de ferro da. Europa. 

Si núo podemos conseguir a. porcentagem 
média admittida, esforcemo-nos ao menos 
pela obtenção de ra.zoa.vel diminuição. 

O custeio da Central é de 65 •;. com o 
pessoal, façamos por conseguir 40 •j . e 
teremos rea.lisado uma. economia de 25 •;. ou 
5. 000: 000$000-

.E' preciso notar que a exaggerada porcen· 
tagem da Central, se origina do a.ugmento 
oonsideravel dos vencimentos dos empre~ 
gados, a.ugmento feito imprudentemente, 
precipitadamente, e isto por força. ba. via de 
faz~ r crescer a. porcentagem qa. despez11. com 
o pessoal. 

Resumindo o estudo de nossa.s estradas, re· 
cordarei á. Ca.ma.ra. que a. despaza. feito. com a 
U niii.o com garantia de juros e com as e.qtradas 
por ella custeadas é de 69.134:265$nl, isto 
é, em numero redondo 70.000:000$000. 

Desta. somma., 14.000:000$ destinam-se il. 
garantia de juros. e 55.000:000$ ao custeio 
da. estrada de ferro, desses 55.000:0()0$, 
30.000:000$ são dest inados ao cust.eio da. 
&trada. de Ferro Central, e os outros 
25.000:0000 do custeio das demais estradas 
da União. 

Em compensação, na receita da Republica, 
figuram 35.000:000$ provenientes da renda. 
da. Central, isto é, 5.000:000$ de saldo. 
. Mas ao passo que na. receita. figuram 
35 .000:000$ da Estrada de Ferro Centr al, 
:figura como receita rle todas as outr as es
tradas de ferro da. União a r idícula. e insigni
ficante quantia. de 3.000:000$000. 
· Tal e a receita de toda.~ as estradas de 
ferro, excluindo a Central, isto é, 3.000:00().$ 
para uma. despeza votada de 25.000 :000, de 
fõrma que ha um de{icifde 22.000:000$,deficit 
que se reduz, com o saldo da Estrada de 
Ferro Central. 

O deficit da Estrada. de Ferro de que 
fallou o illustre relator do orçamento ex
plica-se pela. situacão difficil e anorm3.1. por 
que pa.ssou a estrada., occasi.onada. pela. re
volta de 6 de setembro, pela neees.>!dade de 
duplicar os vencimentos do psssoat que era 
empregado àia.ria. e nocturnamente em ser
viços estranhos á estrada, expllca.·se ainda 

pelo erro commettido pela cama.ra. ·augmen
tando extraordinariamente os vencimentos 
dos empregados, medida que, devo dizel-o 
não mereceu o meu voto, não obstante os in· 
teresses politicos que a ella me ligavam. 

Em meu espírito não actuaram os inte
resses da política, nem qualquer. outra con
sideração extra.nha aos interesses da es· 
trada. - · 
· Desgraçadamente, os resultados obtidos 
vieram demonstrar que não me enga.na.va. 

As consequenc!as nã.o podiam ser outras, 
os resultados não podiam variar: a. Estrada. 
acaba. de entrar no regimen do deficit, .ella 
que durante 37 a.nnos ha. dado ininterrupi· 
da.mente continuas saldos. 

A nos mineiros não cabe a responsabilidade 
do acto, sim, é preciso r elembrar a. Cama.ra e 
fazer conhecido do paiz que da .bancado. 
mineira não partia a. iniciativa. 

0 SR. VESPASU.NO DE ALBUQUERQUE - Nem 
da. directoriil. da. estrada.. 

0 Srt. CUPERTINO DE SiQUS:lRA. - Nã.o con
demno em absoluto o a.ugmen to do venci
mentos votado pela. Camara.. la.l!t imo que se 
tivesse deliber:~odo com precipitação e impru
dencia n. ponto de sncrittca.r o Thesouro 6 a. 
estt'!Uln. s!!tn attender-so ns verdadeiras nc
cessidll.dcs. 

Não aproveita. a administra.cií.o nugmentos 
de vencimentos, f~itos arbitrariamente . st~m 
obc<lecer a nGn hum systemo., sem o.ttontler ao 
valor dos servicos. a responsabilidade n as 
habilitações dos funccionnrios. 

O Sa. LAURo MuLL~rn.-Entt•etanto, deixou· 
se os eogenl1eiros ridicnlo.mente pngos. 

0 Sa. COPERTINÓ DE SIQUEIRA--AO la.clo do 
augmento de despeza, augmento feito sem 
calculo ou criterio vemos que se tirou com
pleta.mente a autonomia. da. administração 
da. estrada, autonomia que nós pr ecisamos, 
antes de encerrarem-se os trabalhos da pre
sente sessão, devolver á directoria.. 

0 SR. LAURO MULLER.- E~sa. providencia. 
esta contida. na autorisação que a commis· 
sã.o dá.. 

O Sa. CVPER'l'INO DE SrQUEm,.~-Estuâa.mos, 
Sr. presidente. em tres orçament os da. Re
publica a verba despendida pela União com o 
seu pessoal administrativo, em tres or.ça.
mentos simplesmente, porque me abstenho 
de estudar as verbas despendidas pelo Minis
teria da. Guerra, pelo Ministerio d3. Marinhà 
e pelo MlniSterio do Interior. estudando tres 
orçamentos da. Republica, não computando 
neste numero a.s verbas despendidas com pen
sões, aposentados e montepio militar, exclui
das estas verbas que a Cama.ra ~be serem 
importantes, veremos. que a _ despeza. feita 
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com o pessoal a.dministratiYo da Republica 
pesa. no orçamento no va.lor de 70.000:000$000. 

Estudando em detalhe diversas rubricas 
orç.amentarias, inda.gando qua.es a.s economias 
que podiam ser feitas, qua.l o valor das re
ducç.ões possíveis, tenho chegado a conclusão 
que ser-nos-hia possível com algum patrio
tismo, muita. energia, conseguir córtes no 
valor de 3(' •f o das rubricas estudadas. 

Admittindo-se que seja contagioso o mal, 
que tenha se generalisado, bypotbese perfei
tamente admissivel e, infelizmente, verda.
delra, que não só todas as rubricas de um 
mesmo orçamento, mais todos os ·orçamentos 
estão eivados dos mesmos erros, dos me.~mos 
desperdícios, nós chegaremos a uma quantia. 
verdadeira.mente fabulosa, sufficientemente 
~·ande para, por si só, resolver as nossas dir
ftculdades, tornal' prOSJlera a nossa. situação 
financeira. 

A par da. economia viria o desenvolvimento 
do nosso commercio, o encremento das nossas 
industrias e o renascimento na nossa. lavoura, 
amparadas e protegidas estas e a.quellas 
~custa. do Thesouro ja enW:o em conuições de 
fazel-o deatimidamente, 

0 SR. LAURO MULLER- A ser e-xacto O 
calculo apresentado por V. Ex., esqueceu-se 
ainda. S. Ex. a. des]leza. feita com os aposen
tados, no que se poderia. fazer uma. grande 
economia.. 

0 SR. CUPRRTINO DE SIQUEIRA.- Entre
tanto, Sr. presidente, csõa grande margem 
que apresentam nossos or~.amentos, ê<lespre
sado pala cornmissiio, quando é ahi que 
devia procurar 1ilzer enormes economias ... 

O S.r.. SERZEDELLo ConRf;A -A commissão 
fez. 

0 SR. CUPERTINO DE SIQUEIRA ... onde a 
commissão devia procurar se1' radiC3.1 •• . 

.Ü SR. LAURO MULLER-Esta. não procurou; 
fo1. 

O SR. CUPERTJNo DE SIQUEIRA ••• para che
gar ao equilibrio orçamenta.rio, por que e 
preciso confessar que não estou de accordo 
com o nobre relator do Orçamento da. Re
ceita, quando nos diz que apresentou um 
orç~mento equilibrado, por que não confio 
mutto nos saldos nos nossos orçamentos, 
saldos "ilrtuaes,desappa.recerã.o ao embate dos 
creditas e::dt•aordinaríos e supplementares 
verdadeiros e invenciveis adversarios do 
nosso tão desejado equilibrio orça.mentario. 

A deficiencia. de verbas e as despezas que 
hão de surgir de momento a momeuto, at
t~~didas e realisadas por intermedio dos fs,. 
ttdicos, creditos hã:o de Ievarnos ao equilíbrio 
orçamentario, de tórma que não deve causar 
nenhuma. esperança ao paiz VE>r encerrar-se 

a discussã.o do nosso orçamento com csso 
saldo nominal. 

Em todo cs.so, a. commissão procurou dar 
aos orçamentos da. nossa rlespeza. e da nossa. 
receita, uma nova orientação; ella.afastou-se 
do systema gero.lmente seguido votarem-se ; 
todas as despezas e gastar-se ao gosto e ao 
paladar de todos e procurar na fixação da 
receita os recursos necessarios pa.ra. cobrir a 
de:speza votada. 

O SR. SEII.zEDELLo CoRREA-E' justa.m2nte 
o contrario; foi sempre esta a norma seguida 
nesta. Ca.ma.ra.. 

O SR. CurER.TL'{O DE SIQUEIRA-A commis
são procurou cortar, não obstante não estar 
este córte ao gosto e ao paladar de <li versas 
representações. 

Ella procurou dar nova. orientação; ella 
fez ver á Camara que não e só necessa.rio 
p;:.ra. esta.belecer-~e o equilíbrio orçamenta
rio. obter-se uma grande receita, ma.s que é 
fumbem necessario reduzir-se as despezas. 
Foi este o seu proposito. 

Sómente a commissão não foi nem bastante 
resistente, nem sufficientemente heroica; 
fa.ltou-ll!e uma couraça bastante forte para 
que pudesse s:~.hir Yencedora em tão renhido. 
lucta. 

Cedeu, foi um mal que procurou remediar 
com outro mal ainda. maior; reduziu despe
zas reproJuctivns, distribue pouco equitati
vamente as riquezas da União, a.ttendeu 
parcialmente as necessidades do paiz sem 
preferir as mais urgentes. 

Não é justa a seguinte norma de proceder: 
alguns Estados, por gozarem fama. de :pros
peras e r icos, sii.o os -preferidos, quando. pal'l). 
attcnder :1.0 desequilibrio entre a receita. e a 
despeza, procura-se fazer cortes na. des
pez:t. 

E' o que aconteceu com o Estado de Minas; 
o a.nno passado, nesse Estado, que tem um 
territorio immenso e nma população supe
rior a 3.ooo,ooo de habitantes, só foram 
creada.s quatro agencias do Correio, a.o passo 
.que foram el!as multiplicadas em outros Es
tados. 

Em relação aos Telegrapbos acontece o 
mesmo; tudo porque esse Estado e rico ; es
quecem-se, porem, de que. apezar de rico, 
não póde fazer esses serviços e outros de 
igual natureza, por serem da. privativa com· 
petencia do governo federal. . 

Ainda em relação ã. Estrada de Ferro Cen
traL do Brazil, não andou acertada a Com
mis~ã.o de Orçamento, fixando o ponto ter
minal dessa. E>strada. Sou insuspeito, porque 
o ponto escolhido pela commissão, e a min~a. 
Cidade natal; não obstante, entendo que na.o 
foi ncertada. a escolha., porque essa. Cidade, 
para seu progresSo e. desenvolvimento, não 
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precisa. ser ponto terminal da Estrada. de 
Ferro. 

E' uma. Cidade commercial e industrjaJ 
que mais lucra, tendo communicações com 
os. Francisco na. Bahia., que sendo ponto 
terminal dessa estrada. . Bem sei que esse 
ponto é provisorio, mas sei tambem que em 
um paiz dos factos consumados. muito tere
mos de luctar (e quem sabe se alcançaremos) 
para. que este provisorio não se torne detl• 
niti-vo. 

Vejamos, porêm, quaes as vant:Lgens que 
póde trazer a terminação da Estrada. de Ferro 
Central na. Cidade escolhida. pela com· 
:missão . 

Prlmeiro, a. fixação é uma. questão pt·ovi· 
soria.. E' um erro, confessa a commissão, fi· 
xar esta Cidade difinitivamente como ponto 
terminal. 

Qual a vantagem deste provi.Sorio no ex
ercicio de 1896? 

Não traz economia nenhuma, porque dá
se ve.•ba e vl!l'ba dtillciente para. a con
struCQão. 

A estrada.,segundo a marcha dos trabalhos, 
deverá. attingir a Cidade do Curvello em 
1897. 

O mez passado foram inaugurados servi
ços a 66 kilometros dista.nte dessa. Cidade. 

Só em janeiro de 1896 é que estará. inau
gurada a Estação de Sete La.gôii.S. Esta e a 
Estação de Affonso Penna. ficam promptas 
dentro de pouco tempo. 

Conta-se como certa. a ina.ugurac:ão da. ul
timo. em fevereiro, sa.lvo qualquer inci
dente. 

O Sa. LA.URO M-uLLE&- Y. Ex. esta. fa
zendo um progra.mma. Aguardemos os 
fa.ctos. 

0 Sa. CUPER.TINO DE SIQmliRA - O pro
gramma não é meu; e· do cbefe do serviço, 
que o tem realisado, com a. a.udacia. e denodo 
de seu temperamento. 

O programm.a. ha de ser executado porque 
o encarregado delle é capa.z de tàzel-o. 

Ora., a. 1 erba. que dá. a commissão é defi-
ciente. · 

o SR. LA.URO MtJLLEtt.- A eommis..coão nã.o 
dá; quem pede ê o governo por intermedio 
do Ministro d& Industri& que é um mineiro 
cuja administração tem adea.ntado, como 
nunca, a Central. 

0 Sx. CUPER:I'INO DE SlQUEmA-_A proposta., 
combato-a. porque a. julgo deficiente. 

O Sa. LAURO MüLLER-Represente ao go-
verno. 

0 SR.. CUPERTINO DEl StQUEIRA-Jà me di
rigi pa.rticu!a.rmente ao ministro. 

Qne são deficientes muitas das verbas da. 
propoota., dil·o a. propria commissio a.presen-

tando um orçamento superior ao pedido pelo 
ministro. 

A cama.ra tem escrupulos em petiir al
gumas centenas de contos para um serviço 
que interessa. a Minas. sem se lembrar q_ue 
do trabalho e da riqueza daquelle Estado vent 
para. os coii'es da. União quantia. supe1•ior a. 
que é a.lli dispendida.. 

Não trará corno consequencia a detlciencia. 
de verba e desorgMisacã.o do serviço 1 

Ainda mais, dada a deíiciencia de verbo., o 
governo fatalmente terá de abrir credites ex
traordinarios para. não.deixar que o serviço 
fique para.lysado. 

Não sei como o governo tem conciliado a 
despeza feita. com o ra.mal de Ouro Preto no 
presente exercicio. 

o Congresso votou o anno pa.ssado 400:000$ 
e a despeza jã. excede :1. muito mais e o ex
ercicio ainda. niio está terminarlo. 

Em todo caso, aguardemos pa.m o anno a 
explicação. 

Mas si o ponto é provisor io, como diz o 
commissão, não ha interesse para ~ Umão ; 
não ha. economia nenhuma actualmente nem 
em futuro pro::dmo. uma vez que temos de 
votat· a verba necessaria para attingil·a. 

Ate que tenhamos attingido esse ponto pro
visorio, tres exercícios decorreram. 

Qual a vantagem para a União durante 
esses u·es a.nnos ~ 

0-Sn.. LAUM l'IIULLER- Tenho esperança. 
de :provar a V. Ex., com os mesmos dados, 
que a medida. é necessa.ria. 

0 SR. CUPERTINO DE SIQUEIRA -Nestes 
dons e:terciciosnão aproveita. em n:da. a União 
fixar como ponto terminal a Cidade de .Ctl!· 
vello porque em menos de dous annos la na.o 
cbegará. a. estrada.. 

Reduzindo a verba destinada ao prolonga
mento da Estrada de Ferro Cent ral e man· 
dando pa.rar temporariamente sua. constru
cção, a commissão de uma. só vez commette 
dons erros, pratica uma •lupla maldade. 

No primeiro caso retarda o progresso de 
uma zona éuja. riqueza desconhece, cujas ne· 
cessida.des ignora. 

Precisamos com.prebendet" que um anuo 
sem estradas de ferro repr.~lienta um anno de 
paralysla., um anno subtl.'abido a vid:~. e a 
prosperidade da.riquer.a. nacional. (Ap~iados.~ 

Deter }lroVisoria.mente a constl'ucçao, sera 
prejudicar criminosemente· a enorme zona do 
sertão cuja esperança. se concretís& no sibi1o 
da locomotiva.. (Apoiados. ) .• 

E' levar a dôr e a desesperança as reg1oes 
sertanejas, tira.r-lhes a. ultimD. iUusão e a. 
ultima esperança de progredir. . 

A commissão e a Ca.mara. não podem lll· 
sistir no proposito de deixar por ,!Ila.if;i telllpo 
isola.d&S e abt.ndona.das popula.çoes mielrllS 
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que fazem parte da Patria, não por1em con~ 
demnal-as a esquecimento eterno e a per
-petua. ignorancia; não, e necessario que para 
e[[as não sejamos madrastas, que cuidemos 
do seu bem-estar, é necessario que possam 
bem dizer das instituiçõçs e bradar bem alto 
como os povos do Snl, viva a Patria! Viva a 
Republica J (Muito bem; ?'!tUilo bem. O orador 
c comprimenlado por di1!e~·sos Srs_ deputados.) 

Fica. a. discussão adi_a.da pela hora. 
Passa-se à hora destinada ao expediente. 
0 SR- 1° SECRETARIO procede á leitur:. do 

seguinte 

EXPEDIENTE 

Gomruunicação do Sr. deputado Yaz de 
:Mello, declarando que, por motivo de moles
tia em pessoa de sua familia, deixa de com
pM·ecer as sessões.- Inteirada. 

Officio> : 
Do Sr. 1° se::retario do Senado de 4 do cor

rGnte, communicando que foi devolvido de-

ao Congresso Nacional a faculdade de :fixar os 
padr~"s rle pesos e medidas na Rapublica, e 
tomando na devida consideração o convite do 
Governo dos Estados Unidos da America. do 
Norte, :1presento~vos a inclusa. exposição qus 
faz o ministro da ind ustria, viação e obr-as 
publicas relati vamei:Jte ás unidades electrica~, 
definitivamente estabelecid<Ls pelo Congresso 
Internacional, lJara esse fim reunido em Chi
cago, em 1893, e á :ma adopção legal no 
Beazil. 

A grande cooveniencia scieotifica, e pra
tica, de medidas electrica~ universaes e :1 
alta autoridade de um congresso interna· 
cional em que tomaram parte, como delegados 
de seus paizes, especialista da melhor nota 
de varias nacionalidades, dispensam demora
das reflexões sobre o as~uropto, que certa
mente receberá das vossas luzes e patriotismo 
solução condigna à sua utilidade e impor
tancia. 

Capit(l.l Federal, 31 de outubro de 1895.
Prudente J. de Jl:loraes Barras, Presidente da 
Republica.-A' Commis~ão de Obras Pu
blicas. 

•itlaruente sanccionado um dos autogrnphos Sr. Presidente da Republica- a necessi
do decreto do Congresso Nacional, re01•gani- dade do estabelecimento de unidades electri
sando o ensino nas Faculdades de Direito cas precisas e uniformes para determinação 
na. Republica.-lnteirada · da forca, trabalho a effeito dos mecanismos 

Do mesmo senhor, de 5 do correllte, en- movidos pela electricidade, deu Jogar a reu
vianiio a proposição dest:\ Camnra, fixando nião, em :1.gosto de 1893, do um congresso in~ 
em 200:000$ '' quaotin devida ao almirante tarnacional em Chicago, para tratar definiti~ 
Jeronymo Francisco Gonçalves, 110s termos e vamente desse objecto. 
l!a.ra os e frei tos do decreto n. 1 \J9, de 30 tle O Brazil nã.o teve representante nessa eco
julho de 1894, à qu11l o Senado não poude grcsso, a que comporeceram as maiores nota~ 
dar o ::eu assentamento.- Inteirada. bilitlades na ma teria, como delega.dos dos 

Do mesmo senhor, e ele igual data, com- divers0s paizes da Europa. e da. h.morica; mas 
mnnicando que em Mensagem de 1 tlo cor- foi convidado pelo g-ove!'llodos Estados Unidos 
rente participou o Sr. Pr•esidente du. Repu- th~ Americ:1 do Norte, para adoptar o systema 
blica acllur~se :publicado no Diario Officwl o de medidos nm fixado. 
1lecreto n. 315, prorogando a actual sessão Nessas condições e estabelecendo o art_ 34, 
legislativa até 30 do corrente.- Inteirada. § 9, àa, Constituição, ser da priva.tivacompe· 

tenci:1 do Congresso Nacioo(l.l a ft::s:ação dos 
Do mesmo senhor, e do igual data, com- padrões dos pesos e medidas, venho represen» 

municando que foram devolvidos devida- tar~vo& sobre a conveniencia. da adopçãosoli~ 
mente sanccionados os ~•utographos das reso- citada, attendendo a reconhecida "Vantagem 
luções do Congresso Naciona.l, autorisa.ndo o das medidas universaes. 
Poder Executtvo a conceder ao 1" official da Sobre esse assumpto tive occasião d~ oc
Bibliotbeca Nacional, Olympio Ferreh•a das cupar-me no Nlato~·ío que vos apresentei em 
Neves, um ao no de licença. com orde~ado e maio do corrente anno expondo a. necessi
!.l. conceder a Julio Trajano ~e Mourn, d•rector dade de serem adoptad~s pelo Brazil as uni~ 
da 4". se~o do Mnsen Nac.tonal e d~ Lab~~ dades definidas pelo Congresso Internacional, 
ratOl'J~ Anatomo·Patholog•c.o da Ass1stencw. jã acceitas por diversas nações. 
de Ahcnados, um anoo de llcença sem ven- E ._, _ _, _ 
cimentos.- lnteirndn.. ssns uUlwLUeS sao: 

Do Ministerio da Industria, Vinç!io e Obras 
'Publicas, de 5 corrente, enviando u. se
guinte Mensagem: 

Srs. Membros do Congresso Nacional -
Attribuind.o a Constituição pt·iva tivamente 

l. • Para unicfude de resistencia o oltm in
ternacional, que se baseia no ohm equivalente 
a 10u unidade de resistllncia. do s~tem(l. ele
ctro-ma.gneticoC. G. S. (centimetro, gro.mma 
e segundo) e é represeutado pela resistencia 
que â uma corrente electrica inval'iavel op· 
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põe uma. colU.mna. de mercurio de 106,3 cen
tímetros de comprido, com secQ:io transversal 
constante e 14,4521 grammns de ma.sdaa tem· 
peratu~a do gelo funden te. 

2.0 Para unidade de corrente o ampêre in· 
terno.cionnl, que e um decimo da unidt~.de de 
corrente do systema electro-mngne lico C.G. S. 
e representado com sufficiente precisão pra
tica. por uma cor1·ente invaria.vel, cuja. passa
gem por uma solução de nitro.!o de prata. 
c.onforme as indicaçues do Congresso dcpositn 
0,001118 gramrnas de prata. por segando. 

3.0 Para unidade de forca electra-motriz 
o ,olt internacional, o qual é a força electroz 
motriz que applicada invuria.velmente a um 
coaductor resistente de um ohm internacional 
produz um ampere internacional e e na pra
tica representado com precisão sufficieote 
por l000/ 1434 da. força electro-motrizentre os 
extremos dos electrodc.s c.b pilha voltaica de 
Clark â. temperatura de 15 gráos centigrn.dos 
e prepar-ad~ segundo as indicaç.l:íes da. com
missão nome:l.da. pelo C'.ongresso Internacional 
de Electricistas em Chicago. 

4. • Para unidade de quautidnde o cotlliYmb 
interonciooal, que e a quantidade <lll electri
cidade que escoa em um segundo a corrente 
de um ampere internacional. 

5.• Para. unidade de capacid:1de, o (o.rad 
intern:tcional, que é a de um condensador 
carre~do com o potenci:.tl de um -uolt inter
nacional por um couZomll internacional. 

6.• Para unidade de trabalho, o jot~le, aqui· 
"Valente o. 101 unidade de t rabalho do systema 
C. G. S. e representado com appt·oximação 
pratica sufficiente pel~ energia uespeodida 
em um segundo por um ampdre iuternacio· 
na.!, em um olzm, ioteruac:ionaJ. 

7. • Para unidade de poleucia, o toutt equi
valente a 107 unidade~ de forc<t do systema. 
c. G. S. e pl"aticamente bem rept•<J:;ontado 
pelo trabalho feito à razão de umjov.le po1· 
segundo. 

8.0 Para. unidade de ioducção, o henr!J, que 
é a inducçã.o em um circuito, quando a. força 
electro-motriz induzida nelle é um tJolt inter
nacional e a corrente inductora. varia na 
raz:lo de um ampere por segundo. 

Levo o fttcto ao vosso conhecimento 11ara 
quo soliciteis do Cong1·esso Nacional, medidas 
qoe habilitem o Brazil a dar um11. resposta 
ao cornite ·do goveroo dos Estados Unidos da 
AWerica. 

Capital Federal, 24 de outubro de 1895.
Anto~tio Olynilto dos Santos p;,·es. 

Rec1uerimentos : 
Do Dr. Alfredo de Barros Mo.d11reira., por 

scn procur:Ldor, cessionario do contracto 
effectua.do a 18 de julho d.a. 1889, pedindo 
lJrorogacão de prazo flOr um anuo para levar 

a. efi'eito o empreltendimento que o mesmo 
tem em vi~ta.-A' Commiss.:'i.o de Orçamento. 

De LeopolfUna Antrusta Pereira de Oliveira. 
pedindo uma pensao. -A' Commisõão de 
Pensoes e Cootas. 

Ya.e a. imprimir o seguinte 

PARECI!!H. N. 92 DE 1895 

Indefere o requerimen:o de Jose l gr1a.cio ela 
NotJaes, em que pede se o.uforise o governo a 
c~mtractal' comsigo o serviço da. fiscalisaçao 
da descarga dos navios entrados no porto 
des:a capital. 

A commigsão de fazenda e iodustri3s ó ue 
parecer que seja indeferido o requerimento 
de José Ignacio de Novaes, pedindo que StJ 
autorise o Poder E:ocecutivo a. contractar com
sigo o serviço d>t tisca.lisação da descarg:L dos 
navios e~trad0s no porto desta.capit."'.l, pondo 
em pratic:l. o systema que descobrio, visto 
como esse serviço, além de ser de naturezn 
tal que exige a coatlança e indepeodencia 
rl.h•ecta do ~overoo, está a cargo da g-uarda· 
rnorio. da atfu.ndcga, que o des~m penltn. com 
vantagem. 

Sala. das commiss-ües, 6 de novembro de 
1895.-Lins de Vasconcellos, pt•esídente.- Sá 
Pei1:oto, relator.-Aurcliano Barbosa.-Pinto 
da Fol13Cca. -Rde{omo Lima. 

Vão a imprimir os seguintes 

I'JWJECTOS 

N. 254.-1895 

At<to1•isa o Poder Executivo a clecar a 
1:800$ a pcnscío cotlceciida por decreto de 
26 de 01ll'Ubt·o de 1869 ao co,·oael honoYa l·io 
do exercito, Antonio B e=erra Cabral. 

A' Commissão de Finanças e Contas, :\ 
quem foi preseote o reqaerimento do coroDel 
honorario do exercito Antonio Bezerra 
Cabral, pedindo mel lloramento da pensão, 
passa a ·emittir sua opinião a respeito . 

E' certo que os documentos por elle apre· 
sentados provam os seus re levantes serviços, 
em cujo desemper~bo invalidou-se por feri~ 
mentes gravíssimos recebidos em diversos 
combates que assistiu na guerra. do Pa
ragua.y. . - . 

Assim como tambem é verdade que lhe fot 
a-rbitrada uma pensiio de 600$ annuaes em 
attenç.'to aos seus merecimeatas. . 

Mas cumpre ponderar que tão mesquinho 
aux,lio não estâ em relacao quer com a im
portancia do sacrilicio, quer com a triste e 
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penosa condição do impetrante invlllidadc 
em defesa da Patria. 

Si elle como soldado valente compriu o 
seu dever, par~ justo qtte a Patria agra
decida. tambEim o corresponda de fórma a não 
deixai-o ao alcance da carída•le publica, 
esmolando o pão de cada. dia. 

A commissão, pois, em vista. da proce
dencia. do pedido, apresenta. o seguinte pro
jccto: 

O Congresso Nacional ·resolve: 
Artigo unico. Fica o governo a.utorisado a 

elvar a l :800$ anouaes a pensão c:>ncedida 
ao coronel honorarío do exercito Antonio 
Bezerro. Cabral, por decreto de 26 de outubro 
de 1869, em attencão aos reiiHant<lil serviços 
prestados n:t aampanha do Paragu:J.y e revo
gada qualquer disposiçõe~ em c:Ontra.rio. 

Saia das ~ommissões, 24 de outubro ele 1894. 
-Fonseca Guimarães, presidente.- Lima 
Bacv.ry, relator .-Ma1-iamto Ramos .--LeoMl 
Filho.- Fonseca Po1·teUa, vencido.- Carlos 
Nowes. 

N. 255-1895 

1Jispen.~a do lapso de tempo em que iJ>corrtm 
o bacl!aret AntOl!io P~rra:: da Motta Pe
!"eira para que possa co .. tinuar a contribuir 
para o montepio c prouidc,1cia a re::pcito, 

A' commmiS~;ão de fazenda industrias foi 
presente o· requerimento do bacharel Antonio 
Ferraz da. Mott a. Pedreiro. pedindo :pD.ra ser 
readmittido ao montepio dos empregwlos do 
Mioisterio da. Justiça., sendo relevado do 
commisso em que incorreu. 

marea de Cabo Frio para nella ter exercício, 
dei:x:ou de receber vencimentos pelos cofres 
federaes, requerendo mais ta.rde ao Governo 
para. continuar a. concorrer, sendo a. sua. pe· 
tição indeferida, visto jã ter excedido o prazo 
de dous mezes,marcado no art. 20 do decreto 
n.94.2 A de 31 de outubro de 1890, ampliado 
aos empregados do Minísterio da Justlca pelo 
de n. 955, de 6 de novembro do dito anno, 
conforme se verificado· aviso n. 4025 de lG de 
setemb!'O de 1892, dirigido ao Ministerio da Fa
zenda :pelo da Justiç.a, que assim se exprime: 

« Em resposta. ao aviso n.72. de 9 de julho 
ultimo. declaro-vos que, permtttindo o art.ZO 
do decreto n. 942 A de 31 de outubro de 1890 
que o empregado que se demitte voluntaria· 
mente continue a concorrer com a quota, que 
se descontava em seu ordenado, não se póde 
negar igual direito ao magistrado qua dentro 
do pra.zo requer e que, pelo facto de >olta.r 
ao exercício de sua comarca, deb:ar de rooe
bet· vencimentos :pelos cofres federa.es. 

Entretanto, verifica-se que o bacha-rel An
tonio Fe1•raz da · Motta Pedreiro, nomeado 
em de:z:embro do anno passado para a comarca. 
de Cabo Frio, no Estado do Rio da Janeiro. 
apresentou a. su:1. pretençã.o em 14 de abril 
ultimo, isto é, (ura do p1·a;o marcado no ci
tado art. 20. » 

A commissiio, a.ttendendo a. que e (le toda 
a conveniencia. para. a boa. admini~tração d:~ 
justiça que as f:unilía;; dos magistrados fi
quem a. cobm•to da indigoncia., no caso •le per:
der o seu chere. e m:J.is ainda que, ao tem·po 
em que o requerente incidiu no preceito com
minatorio do prenotaào art. 20, et·a que~ tão 
controvertida. s:tbet• si o magistrado em dis
ponibilidade, que e aproveitado para os cargos 
do iudica.tura. estadoa1, podia ser equip:trado 
ao' que se d~mitte voluntariamente, }J ara o 
e.JI"eito de continuar como contribu!n te do 
montepio e, portanto. que na presente hypo
tbese é excusa.vel o erro do direito que mo
tivou o commisso em que elle incorreu. ê de 
parecer que se adapte o :projecto seguinte : 

Allega e prova. com os documentos que 
instruem sua petição que, achando-se em 
disponibilidade, por não ter sido aproveitado 
na. primeira. organisação judieia.ria do Estado 
do Rio de Janeil"o,ondeexercia o cargo de juiz 
de direito da. comarca de Capivary, insc~e
veu-se como contribuinte para o montepio, 
utilisa.ndo·se da. disposição do art.l• do de- O Congresso Nacional resolve : 
creton. 1420C de 21 de fevereiro de I891. que Art. 1.• Fica dispensado 0 bacharel An-
tornou eitensiva,para todos 0!1 effeitns 1ega.es tonio Ferraz da Motta Pedreira. do Ia:pso de 
a. disposição d() art. 3o do decreto n . 956 de tempo em que incorreu para. continuar a 
6 de novembro de 1890 aos magistra.1os que contribuir ~ara 0 .Montepio dos Empr, ~gados 
não forem aproveitados na organisa.ção da do Minister10 da Justiça e autorisado o Go
justiça. dos E:sta.dos e continuarem a per- verno a mandar readmittil·o como c:ontri
ceber ve.ncimentos pelos cofres. í~eraes: buinte· com a. condição de recolher a.s quotas 

O su:ppl1cante começou 3: contribuir em J u~ atrasadas. 
~b.~ ?-e 18911 tendo recolhido ao Th~uro ~ Art. 2.• Revognm-se as disposiçõE·s em 
JOta mtegra.J. e concorreu mensalmente até contrario. 
novembro do mesmo anno. 

Tendo sido ulteriormente aproveit-:do na. Sala da:; eommissõe;;, G ue no''t:tnl1.ro de 
segunda. ornoanisaç:.l.o judiclaria.daquelle Esft 1895.- Ltns de VasconceUos, presldethte. 
tado, que te;e logar- a 15 de de1.emhro :mbse· S~ Peixoto, relator.- Aurelian_o Bal·bc•sa.
queute, por lhe havyr ~ido designada.'. a. co- Pmto da l!onsecc..-Itde[onso L~ma. 
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O Sr. Presidente- Achando-se pela respectiva congrega.~ão_ em ll d~ "!'~aio 
adeantada a hora, designo parn amanhã a deste anno, com as restnclioes que md1ca.; 
seguiute ordem do dia: · e a nom\la.r effecttvos, independente de con

curso, nos termos do art. 318 do decreto 
Votação do projecto n. 121 A, de 1893 n. 1159, de 3 de dezembro de 1892, os lentes 

substitutivo do de n. 227, de 1892, que r eor- sub5titutos que na. refet•ida escola exercem 
ganisa a corporação dos corretores dos fundos interinamente 0 magisterio ha. mais de 10 
publicas e providencia sobre as operações dos annos, s~m interrupção ale-uma ; 
corretores realisadas m1s Bolsas officiaes u 

(3~ discussão). 2" discussão do projecto n. 222, de 1895, 
autorisando o Poder E!ecntivo a abrir um ta parte, até 2 l/2 horas ou antes: cr-edito atà 1.200:000$, supplementar á ru-

Continuaçãll da. 2" dis()ussão do projecto brica- Exercicios findo s- para pag~.tmento 
n. 249, de 1895, aa.torisando o governo a da quantia que fôr devida a Companhia União 
abrir no Ministerio da Guerra eraditos par~ Sorocabana e Itúana ; 
ciaes ate a somm::.. de 14.000:000$, sendo z• discussão do. projecto n. 132, de 1895, 
12.847:92~'500 para occorrer ã.s despe<:as ex~ tornando extensivo as praças da brigada 
kaordinarias já reconhecidas com o exercito l)olicial d:\ capital Eederal e do corpo de 
e corpos patrioticos no estado do R.io GranJa bombeir-os, que se lnutllisarem durante o 
do Sul, e o saldo 1.152:077$500 para liqui- tempo de pr-aça, o direito, de que gozam as 
dação das que for~m verificadas até o fim do "Praça.s do exet"cito e armada, de serem r-e-
aetual e.xer~icio; colhidos ao Asylo dos Invalidas ; 

2• discussão do projecto n. 228, de 1895, 1• dis·eussão do projecto n. 173, de 1895, 
approvando o decreto do Poder Exe~utivo considerando empregados publicos os conren. 2126, de lO de outubro de 1895, abrindo rente das capatazias das alfandega.s da Repu
ai> l'rlinister.io ua Ju~tiça e Negocios Interiores bliea; 
o,credito extra.orrlinario de 53:364.tl90 para }a discussão do projecto n. ]56 A, de 1895, 
p!l.g"a.tnento das despezas realisadas- com o autGrisa.ndo o POder Executivo a abrir um 
flweral do marechal Floriano Peixoto ; credito de 6:333$310 para pagamento do pes-

.Continuação da. 3• discussão do pro.iecto soale expediente da Delegacia de Terras e 
n:. 133 B', de 1893, com parecer sob n. 133 B", Colonisa~.ão no esta.do de Minas G~ra.es, no 
elassl1lcando em quatro classes as repartiçue5 anno de 1893; 
!edera.es e uniformisa.ndo os vencimentos dos I• discussão do projecfo n. 215 .A, de 1895, 
res:pectivos t'uncciooarios; l. · f 

2'" discussão do pl:'Ojecto n. 00, de 1895, coil.ferim o o direito á aposentador1a aos unc
div[dindo 0 territorio dn. Republica em oito ciona.rios dn. Inspectori[\ Geral de Saude dos 
circumscripções, em cada um11 da.s quaes creo. Portos da Capital Federal e aos dás inspe-

ctorias de snude dos portos das estados; 
um úanco para a.uxilltl.r as industrias o.gri- Discussão unica do parecor n. BD A, de 
cola., pastoril e connexM, conforme o regimen 1895, opinando no sentido de ailo ser appro-
que aLiopta. ; · t 89 d 

Continuação da 3~ discussão do projecto vu.do o proJac o n. , esta anuo, que 
n. 96, !de 2895, regulando o ost:J.do de sitio~ substituo poto que a e!l<l acompanh:~, a ta
. Discnssã.o uoiC(I do projecto n. 233, de 1s95, bel!:.\ F ~.Unllx:J. t\ Co11soUdação das Leis das 

a.utoris'l.ndo o Poder Executivo a conceder a. .4.Z(andegas e Mesas de Rendas Federaes ; 
JMnuünAultusto Freira, 1• esC!ripturario da 1" discussão do projeeto n. 199, de 1895, 
-.... ~ autorisando o a-overno a. fazer reverter- á 

.é.J.fand.ega do Rio da Ja.neíro, um anuo de activo., mandando ad.dir a uma das compa· 
licença sem vencimentos, para tratar de sua nhias, como tenente mais moderno, até que 
saude c•nde lhe convier ; · d d 

Discu'cssão unica de projecto n. 243, <ie haja vag-.1, o tenente reformado o corpo e 
d bombeiros José Julio, com o voto em sepa-

1895, a·,utorisando o Po er Executivo a. cou- t"ado e p·a.recer da commis:~ão de constituição, 
ceder a. Candido Guedes Chagas, conferente legislação e justiça : 
da Alf3.ndega da Bahia, um armo de licença Discn~são unica do projecto n. 172, de 
com o ;respectivo OI"denado, para ti·a.tar de 1894, concedendo a nensão. de 100$ mensaes, 
sua sau'ide onde lhe convier ; .. d t 
: 3a dii;cussão do projecto u. 35, de 1895, au- repartidament,e a Ursnlioa Candida o Cou o 
torisao do 0 governo a. rever 0 regulamento e .outra, mãe e irmã do fallecido cirurgião 
e progmmma de estudos do Gymnasio Nacio- naval Dt·. J<.~ão Pinto do Coato; 
na! (redacçii.o para. 3a discussão do projecto Discussão unica do projecto n. 279, de 1893, 
n. 205 A, da 1894); mandando que continuem a set' pagos a D 

3• discus5ão do projecto n. 193, de 1895, Matbilde de Accioli Lins, desde 1 de julho de 
autorim111do o Poder Ez:ecntivo a. reformar os 1892, o montepio e meio-&.>ldo de san faUe· 
estatutos da Escola Po!yteclmi.ca do Rio de cido filho o , alferes Sabastião Carlos de 
Ja.neiro, de a.ccordo com o projecto formulado. Aceioly Lins ; 
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Discussão unica do llrojecto n . 191, de 1895, 
concedendo a U. Maria Ama lia de C::tstro 
Ferreira, viu,•a do coronel Joaquim Mauricio 
Ferrein\, a peusã.o de 200$ mensaes ; 

Discussão unica do pr.)jecto n. 197, de 
1894, re1e•~~ndo a prescripçã.o em que incQr
reu D. t-.l<•ria Josephinõk Feital Lmm -para 
perceber o meio-$ol,lo a qt:e tem direito; 
Uiscu~o unica do orojecto n. l~. de 1893, 

concedeudo a D. 01ympia Carolioa ria Silva. 
Barata, viuv:\ · tio desembargador Joaquim 
Antonio da. Sitva Baruta, uma peusão mensal 
de l00$COO; 

Discussão uoica. do parecer o. S5 A, de 
!895, autorisanuo o g-overno a permlttir á 
compa.nhi:~. Great Soutern :>. constt>ucção de 
uma. ponte sobre o r io Quarah im, no Estado do 
Rio Grani.le do Sul, a qual foi approvado pelo 
Senado "POr dous terços de votos, na fórma do 
a~t. 39 da Constituição; 

2• discus:ão do pro,jecto n. 202, de 1894, 
determinando qne os officiaes do exercito re
formados ou que se reformarem de accordo 
com as dispos;ções do decreto n. 193 A, d~ 30 
de janeiro de 1890, si estiverem graduadq_s no 
posto immediato, sejam considerados, . para 
todos os e1Ieitos, como si estivessem e !fectiva
mente providos na clas:;e de que tiverem 11. 
gJ'lldonç:i.o; 

Discussão unica do 'Pro.iecto n. lô9, de 1895, 
couceden,lo a D. Lui~« Etcheba.roe, vill\'a do 
capitão de fragata Fernando Etcheba.rne, 3o 
]Jen~ão <tnnual ,: e l :200$000 ; 

Discu.;sã o uoica do projecto n. 28:!, de 
1893, couceden'J o ·~ D. J uliana :Morel G:ncez 
Pallm, viuvn. úo tenente do oxercito Diogo 
Garcez p,llha., a pen~ào mmua.l de 9GO~OO; 

Discus>ão nnictt do l'l'<1iedo n. I lO A, cle 
1894, elt~'l'ando de 00$ a. 100$ meo:saes a 
pen~ão do a lf<ll'eS honor.1rio do <!Xercito An· 
tania Paes de Si~ B.1rr~ to; 

2• discnssão do projecto n. 139, de 1895, 
transferiudo <l O ctomiu io do Eshrlo do Am<~
zonas, .aa.s condições que est·\l;e1e~e. as fa
zeodns uacionae:> denom ín~das do R.io Br<mco, 
~itunda.s nos campos deste nome, naquelle 
Esta.do; 

Oiscuss::io uoit.:a. do proj~cto n . 224, de 1895, 
concedendo ao soldado reformado do e:otercito 
Fran1~lin Ferreir•• de Moura uma pensüo de 
30$ meosnes; 

1• dtscusSão do project.? n . 225, de 1895, 
dando nova org::mis.:.çiio á gu~u·da naciona l ; 

Discussão unica do projecto o . 190, de 1895, 
concedendo a _pen:>[o aoaual de I :280$ a 
D. Manoela. Alice Nunes !los Sltllt•lS, viuva. 
do 1° teneut~ de artilha.ria Jou.qutm Severo 
dos S;1ntos ; 

Discussão unicn do project o u. 192, de 1895, 
concedoodo a o. Joaquina. Angelica Br:iganca 
Dias dos Santos, vi11va do m~.ior Fr:1ncisco 
Anton ío dos Santos, :t pensão meusa.l de · 
100~000; . 

Discussão llDi<l:.!. do proj~cto n. 196, de 1895, 
Mtorisaodo o gov~rao a. CO!lc~er a. DD. Ror
tencia Adel:lide Gulllobe! e JosephiM Co!.!
stau<;a. G1til\obel, tilhas do fallecido co!•one1 
reformado do M1·po de eog<)nheiros Joa.qui1o 
Cunúido Gtliilc il ,~l, a. pensão tle 1:20'..1$ a n
nuae;:, repartid,unente; 

2• discussão do projecto n. 219 A, de 1894, 
concedendo ao engenheiro Jaliã.o de Oli ;-eira 
La.cn.ille privilegio por 60 annos pa:ra. a con
struco;iio. uso c goso de uma est r:<da de fer.ro 
que, parlí11do da cidade de Catalão e passando 
pclt\S ,J,: Goya.z, Cuy;tb:i., Pocoué, s. Luiz de 
Ca.cercs e \Qg-nr ut\'l'<'~avel do rio Gu:\por e, 
t~rm ine oo E~b<lo de Matto Gro;so. em ponto 
li mitro r,Jte corn a r-:.epnblica cl~t Bolívia. e 
outros fa vore~ relativos a ess.'l. C>Jtlcess.:i.o coro 
[•"trecer da cc·mmis~ã.o especial de viação 
"'eral da Repul •Jica · 
"' !> discussão do prqje::to n. 94 A, de 1895, 
autorisa1ido o goverllo a. man•la.r constr11ir 
sobre o.rio· .S .• Fr.\ucisco uma. ponte lig-~ndo 
Joa.zeiro , ·'nii 'Ba.bia, a Petrolina, em Per-
na:nbuco'; · · · 

Ja discussão do projecto n. ll7. tle !895, 
nmodll.nuo collo1 .ar o 1" t enente de artilbaria 
José d<t Veiga ,;..,br:~-1 e outros nos lo; a.res 
que lhes competit·em na escala tle pl'omoçües, 
repar;mdo- se assim os prejui1.os que so 1:. 
freram na promoção da 17 de março de 1890; 

1• discussão do projecto u. 166 A, de 1~95, 
perroittin:lo aos roediCJS e pharmacautwos 
adjuntos do ser viço sanitario do exercito a 
contribuir par~. o mon.tepio de que trata. o 
decreto o. 942 A, de 31 de outubro de 1890 ; . 

1 ... discuSsão do prQjecto n. 2..~. de. 18~_5, 
nutorisando o Poder E:tecutivo a cooc.)der .. a 
José Domingues Mendes ou a quem ·melhores 
va.ntagens olrerecer, permissã:o para· .est~lie
lecer uma lin~3, de navagação est.re) >s : ~Jj>s 
Pardo e Jequitmhonlla , no Esta,lp da.:·B.~hta, 
construir um cáes na cidade de Cá.tl;ii.,i_l..v~~r-.,~s 
e um canal on uma pequen a. ferl'o~IJI':~i· 
gand? os dous rereridos · riq~, · ~g~'noo;fls 

1• discllSSão do 'Projecto n. 202, de 1895, 
autorisando o Poder El:ecutivo a co ncedet· 
nas condições que in !iea a. André Gttudieley, 
ou a, quero mais vautagetl5 offerece_r. pdvi· 
l~gio por 60 annos para. construcçao, uso e 
goso tle uma e~trada de ferro de bitola de 1 
metro entt·e a capital •.lo Matto-Grosso e o 
porto de A veir<•, ou out;:-o "POrto <i ue me\b(lr 

' . os estudos deU:r:miu:Lrem, na margem do rio 
Ta.pajoz, no Pm; 

C11mars V. VU 

~ondtçues que e~tabel•"ce; . · 
1• discussão do projecto · n. ·17 'il '! :'diHl895, 

propondo varias modifi{'.aÇÕes no pro5~õto 
n. 17, i{ este a. o o o, que orga.aisa. a ro~ça. ar
mada. do Brazil ; 

1 a discussão do prójecto n . 227' de 1895, 
autorisando o Poder Executivo a abrir mn 
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credito de 21:840$365 supplementar á. verb<'l. 
-Exercícios findos- para oecorrer ás des
pezas que roram liquidadas com o serviço 
quarenteoarlo de Santa Cat barintt duran te o 
anno de 1893 ; 

1" discussão do projecto u. 24i, de 1895, 
concedendo aos cidadãos Miguel José Garcez 
e Antonio de Azevedo Martiu:; privilegio por 
JS a.nnos pa.ra fabricarem no paiz e vencl.erem 
na. Capital Federal e nos estal:os nros ou rodas 
de borracha., adaptaveis a d1versas especies 
de vehiculos ; · 

. ta discussão do projecto n. 221 A,~e.l895, 
equiparando os vencimentos dc·s btbhothe
ca.rios das faculdades de medit!ína aos dos se
cretarios, e os dos sub-biblíothecarios aos dos 
sab-secretnrios, e inclue os mesmos funccio
narios nas disposiolles do nt·t. 295. cap. XlX, 
disposições geraes do Codigo da~; Disposições 
Communs as Instituições de Ensi:10 Super ior, 
dependentes do ~linisterio da. Jotstiça. e Ne
g ocias ln tariores ; 

3• discussão do projecto n. 189, de 1895, 
organisavdo o estado-maior do exercito, a. 
Intendencia. Geral d3 Guerra e dá outras 
providencias. 

za parte (ás 2 1/2 horas ou an tea) : 
continuação da 3• d iscuss-:io do projecto 

n. 178, do corrente Mno, que fixa n. des~ 
peza. do Mioisterio da. lndustia, Viação e 
Obras Publicas para o exercício úe 1396; 

Discussão uniC<\ do projecto nã.o. sanccio
nado n. 75 C, de 1895, cunced~>ntlo a Irman
da.de do SS. Sacramento da Can•Jelaria tras 
loterias de 1.000:000$ cada uma; 

Discussão unic·• do projecto l1Ü.O so.nccio
nado n. 32 !';, de 1893, regulando o procasso 
de apuração nn. eleição de Presidente e Vice
Presidente da Republic.'\ ; 

Continuação da za discussão do projecto 
n . 203 A, de 1895, autorisando o governo a 
d93pen~er até a importaocia de . ~4.51 9: 690$, 
repa.rt1damente em tres exercrcros, com a 
a.cq"!J,isição do material rodante e melhora
mentos iodispensa.veis ao serviço da Estrada 
de Ferro Central tlo Bra.zil, de accordo com 
o especificado na tabella. annexa., e mais 
800:00()$ para pagamento de 60 locomotiv~s. 
segundõ o coutracto feito com Quaylle Da:nd
son & Comp ., com voto em separado do 

· Sr . Bueno de Andr.~de ; 
la Jiscus..-ão do projecto n . 161 A~ de 1895, 

. elevando á. categoria. de a.lf;\.Ddega de 4a 
· ordem a. Mesa de R.e:tdàs d;~. ctdade de Pe
-lotas e dá outras providencias. 

Levo.nta•se a sessão IW 4 horn~ e 30 mi
nutOII. 

137' SESSÃO EM 7 DE NOVEMBRO DE 1895 

Presidencia dos Srs. Rasa e Sil'11a (pres<dente) 
c Thoma~ Delflrw (1• secretario) 

Ao meio-dia. procede-se à. cll:un:úla, á qual 
respondem os Srs. Rosa e Silva, ArtbUl· Rios, 
Thoma.:t Delôoo, Tava;·es ue Ly1·a, Si Pei
x oto, Lim~ Bacury, Gabriel Salg;~.dn, Matta 
Bac<~lhlr, Carlos da Novaes, Bricio Filho, Gus
tavo Veras, Eduardo de Ber·reoo. Christino 
Croz, Nogueira Parauagua, F'redenco Borges, 
Gonçalo de Lagos, .José Bt~vilaqua., Trindade, 
Coelho Cintra, Cornelio da. Fonsee:1.. Medeiros 
e Albuquerque, Gonç,llves Maia, Rocha. Ca
valcanti, Menezes Prado, Za.mM, Milton, Fran· 
cisco Sodr é, Manoel Caetano, Vergne de 
Abreu, Flavio de Araujo, Paranbos Monte
negro, Antonio de Siqueira, Serzedello Cor
rêa, Oscar Godoy, Alllet·ico de ~bttos, Al
berto Torres, Silva. Catih·o, Nilo Peça.nha,Julio 
santos. Ponce de Leou·, Mayrink. Lll.udulpho 
ele Magalhães, Lima Dual'te. João Luiz, C:tr
valho Mo)ll'ão, Monteiro de Barros, Luiz Detsi, 
Ferl'az JunioJ•, Fortes Juoqueira, Francisco 
Vei:l'a, Leonel Filho, Rodolpho Abret!, 1\lnttn 
Macha(lo, Paraiso Cavalcanti, Cflt•los rlns Cha
gas, Paulo Queiroz, Almeida N'lguei!'a, Dino 
Bueno, Adotvho Gord(l, Bneno ât~ :\n<lmda, 
Padua. Salles, Vieira. de Moraes, X,;\ vier do 
Valle, Mariano Ramos, Lumooha Lius, Al
meid<\ To1-res, Pa1lla Ru,mos, Fruocisco Tolcn
t ino, Emilio Blum, Pereil~\ da Costa •. ~ uro
liano Ba.rhosa, Pinto da. Rochn, Vospaslano 
de Albuquerque c Fr;mcisco Atencn.:;tl·o. 

Abre-se a seesão. 

E' Jidfl, e sem debnto npprovada •1 neta. da 
sessão antecedente. 

comparecem mais os Srs. Holl;lnda rle Lima, 
Benedicto Leite, Luiz Domiogues, Costa Ro
drigues, Anisio de Abreu, Arthur Je Vascon
cellos, T bomo.z Co.-..·a.Lca.uti, João Lopes, Au
gusto Severo, J o~é Mariano, Arthu r út•Jaudo. 
Tolentino de Carvalho, Ma.rtius Junior, Gas
par Drummond, Luiz de Andrade, Carlos 
Jor!re, Clementino do Monte, Araujo uões, 
Geminiano Brnzil , Santos Pereira, Aristides 
de Queiroz, Eduardo Ramos, Leovigildo Fi!
gueiras, José Ignacio, Sebastião Landulpho, 
Galdino Loreto, França. Carvalho, Alcindo 
Gua.na.rora, Lins de Vasconcellos, E rico Coe
lho, Sebastião de Lacerda, Paulíno de Som:.'\ 
Junior, Cainpolina, Chagas Lobat o, Lamou
nier Godofredo, Cupertioo de Siqueira, Arthur 
Torres, Olegarlo Maciel, caseruiro da Rocba. 
Francisco Glicerio, Furtado, Ovidio Abrnntes, 
Urbano de Gouveia, La.uro Muller, Fhnseca 
Guimarães, Martins Costa , Maroal Escobar, · 
Victoi'ioo Monteiro e Cassiano do Nasllimamo. 
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Deixam de comparecer com causa partici· \ceder por mim traçada, sou impellido a vir á 
parla. os Srs. Costa i\zevedo, Coelho Lisboa, tribuna.. 
Filete Pi1·es, Enéas Martins, Augusto Monte- Sr. presidente, o illustre deputado -pelo 
negro, Theotonio de Brito, viveiros, Torres R.io de Janeiro, com a sua palavra tl.ueute e 
P()L'tugal, Ilderonso Lima, Pedro Borges, Hel· arrebatadora, . com o seu espírito vivo e 
vecio Monte, Francisco Gurgel, Juoqueira. scintHl<\nte, occupou hontem a tribuna por 
Ayres, Cunha Lima, Silva. Mariz, Cllateau- largo espaço de tempo, não pa.m ju~tifirar ou 
brian(l, Arminio Tavares, Marcionilo Lins, impogn~r o credito em discussão; S. Ex. en
Miguell'ernambur~o. Olympio de Campos, Au- tendeu que não valia a peca de entrar na 
gusto de Freitas, Neiva, Tosta, Paula Gui- analyse üo credito e de sua demonstração, ao 
marães, Dlonysio Cerqueira., Rodrigues Lima, que S. E:or. chamou detalhes, deil\antlo-os a 
Tolentino dos Santos, Marcolino Moura, cargo da respéctivaCommi~são de Orçamento, 
Ath::>yde Junior, Torquato Moreira, Belisario ljDando, entretanto; Sr. presidente, é essa 
de Souza, Fonseca Portella. Euzeuio de Quei- questão de detalhes que me pareee a mais im· 
roz. l'rbn.no Marcondes, Almeida Gomes, Vnz ~ortante. (Apoiados.) 
de Mello, João P~oido, Gonçal;:es Ra!Uo.s, Al- o Sn. Nu.o PEÇ.ANUA. _Tal era a minha 
varo _Bot~lho, ~o ;:~ .v~ano de Brtto, R1hetro de isenção de aoimo, que me louvei nas palavras 
A_ltne!d:l., Ferr~tro Ptre~. Valln.dnres1 Theot9- do nobre deputado. 
mo de M.tgalhaes, lllanoel Fulgeocto, Stmao . _ . 
da Cunhi: , Pinto da Fonseca, Lindolpho Ca.e- O SR. AR1'HUR Rt~- ~ .JSeu.c~·o de ammo 
tnno, Lamartine, Alrredo Ellis, Fmncisco de do ~obre devutado nao f01 mtetr1ça, como ~e 
B.:.no~, Domingues de Castro, Gustavo Godoy; ve~ttlcou no correr do debate, quer n~ prt
Moreir:\ da Silva. Paulino C~1rlos, Ciocinato me1ra VllZ que S. Ex. ~cupou :l. trJbuoa, 
Bra"'tt HermeoC!""ildo de Moraes Alves de quer mesmo hontem no brilhante dtscurso que 
Cns&o: Luiz Adolpho, Ca.ra.cciol'o, Alencar prol'et·lu. Em ~elação a ess:;t q~e:>tã? de de
GuimarãolS, Angelo Pinheh•o, Appr.rício Ma.- ta ll~e, S: E...:. d.1Sl5e. no seu prlmetro diScurso: . 
ri e use e Pedro Moacyr. < nao .sel como JUStificar o desfalque entr~ as 

E sem cn.usa os Srs. Pires Fereirn, Fran
ci~co Benevolo, Pereira de Lyra, Lou1·enço de 
Sa, Fermr.des Lima, Oct::Lvin.oo de Brito, 
Gouveia Lim:t, Oleto Nunes, .Tose Carlos, 
Al-."Ostinho Vida!, E1·nesto Bl'<\Zilio, Barros 
Franco Junior. Domingos ele Moraes, Costa. 
,runiOI', úlberto Sal!es, Brat.ilio da Luz e Ri
vtulo.via. r;orréa. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Não ha.vondo nnrr.ero p:~.rn se votar a mate
ri<• ioclicntla na ordem do dia., passa-se á ma· 
teria em d!scus~rio . 

E' aouunciada a. continuação dn. 2• discus
são rlo projeoto n. 249, de 1895, auto•·isa.odo 
o governo a abrir ao Ministerio da. Uuerra 
ct·editos parciaes ate a somma dê 14.000:000$, 
sendo 12.847:922$500 para occorrer ás despe· 
zas extraordina.rh\s já reconhecidas com o 
exercito e corpos patrioticos no Estado do Rio 
Grande do Sul, e o snldo de 1.152:0i7$500 
para liquidação das que forem verificadas até 
o tim do actual exercício. 

O Sr. A.rthur Rios - Sr. presi
deote, não e meu instuito demorar o debate 
do -projecto que se discute, que vem ntteude\' 
a uma ue.cessidade imperiosa e vem solver 
os compr·omissos da. Nac;ã.o para com aqnelles 
que tomaram a si a. defesa dos instituiçõeS e 
o l'estabel·'cimeoto da ordem publir.a.. Entre
tanto, tendo ouvido no correr delle proferit• 
certas proposições, infringindo a. regra de ]JfO~ 

quautl(ls di:;pendidltS e as quantm.s ]led1das 
pelo governo». Repito a phra.se. 

O SR.. Nn.o PEÇA NR A.- En não disse nssim. 
Tomlw muito cuidt~do no morlo de redigir o 
meu pensamento; disse : ~io haverà, ponen
tur·;•, algum desfalqne entre o pedido do go
\·erno e a demonstração do erudito ~ 

0 SI~ . ARTRUR RIOS - St•. lít'GSidente, não 
h:\ uilterença entre o que acll.bo de dii!.er e o 
que acaba de rectiticar o oobt•e deplltado. 

o SR. NILO PE~ANHA-Ora.! 

0 Sn.. AR.T!WR. RIOS-A pergunta por S. Ex. 
dirig-ida tt c~mara, no correi' c.ht discussã.o, 
ero. uma pet·guotn. sybillinn, que envolvia 
um:l. 3CCU:SaC:lo, que se tornou transparente, 
quando S. Ex .. disse:. «não serão .~ de~a
si~s desse crf·dito devtdus a desperaimos fel tos 
com as forças legalistas ou o preço da pacifi
caç[o do Rio Grande do Sul 1 » 

Sr·. presidente, proposiCí}es de;;sa. ordem 
não se levantam no Congresso sem uma. se
gllra e completa demonstração, porque na ge
rencia dos negocias publicos, a q11estão de 
dispendio dos dinheiros d•.1 Naç!o é a mais 
grave que se póde agitar, é a. accusação mais 
séria e deprimente que se póde dirigir ao 
governo. porque envolve a mor-J.lidad(l e a. 
hooorabi\idade elo mesmo governo. ( Apo:a
dos. ) 

O SR. ZAMA-Não apoiarió. 
O ·sR. AarRUa Rios- Diver.;..?.s circum

stancias podem determinar que eSSlls desoezo.s, 
que em tempos normaes e em ou·tms \~ali-



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 19/05/2015 16:09+ Pág ina 3 de 26 

84 ANN A.ES bA C AMARA 

dades deveriam importar em muito menor 
quantia, se,jam riobrada,; e até triplicada.~, po
dendo por isso serem taxadas de excessivas 
em sua apreaiaçã.o. 

O SR.. NrLo PEQANR.~ - Formo da digni
dade do Sr. Presi•iente da Republica o tÜ~;~.is 
elevado conceito e nã.o ~eri<l capaz de feril-a 
na tribuna da Camar.'1, V. Ex. está desviando 
o meu peusam~uto. 

O SR. ARTHUR Rros- Depois da declaração 
clara. e solflmne que acaba. c!e' fazer o nobre 
deputadn, a que fic.tm reduzidas as acousaçõe~ 
por S. Ex. levantadas neste topico de seu 
di.'lcnrso 1! 

Sr. presidente, o P<>der Executivo vem ao 
Congresso pedir credit•) para satisfazer des
pezas que são enumeradas detalhadamente no 
demonstrativo que acompanha a proposta; o 
nobre deputado acha que ha um des(aE!J.ue 
entre a quantia pedida e a effectivamente 
gasta e pergunta si e>sa. ditl'erença não foi o 
preço tia paciücaçiio do Rio Gr.·1nde do Sul, e 
entende que nãú atta.ca n. honorabilidade desse 
poder ! Mas si não '~ra essa a intenção do 
nobre dr:.-putado, porqU(1 e para que fez mensão 
do facto 1 (Apoiados.) 

Não devo, pot·ém, Sr. presidente insistir 
neste ponto rlep()is da formal declaração de 
S. Ex., que a. Camara acaba de ou"Yir. S. Ex. 
não teve em mente athcar a. honorabilidade 
do govP-rno ; S. Ex:. nunca duvidou dessa 
honorabilídade-a. Camara aquilatará. os mo
tivos }lelos quaes S. F.x., eom notave! iosis
tencia, proferiu em dous discursos essa. as
serção. 

o noore deputado comecou hontem o seu 
di~cursa, f~tzendo ao Supramo Tribunal Fe
deral uma gra. ve accu~açãD. 

O SR. NILO PEÇA.NRA - Não aoonsei o Su
premo Tribunal Federal. Peço a palavra. 

0 SR. ARTHUR RIOS- Von !~r as -palavras 
àe S. E:t. publicai.las no Diario da Congresstl 
(~il): 

«Paixões politicas tHem por vezes invadid~ 
o recinto do Supremo Tribunal.» 

Ora, Sr. presidente, dizer que um alto Tri
bunal da Justiça, que tem dejulgaJ' de confor
midade com a lei se deb:e íuva.dír por paixões 
políticas e modela os seus julgamentos por 
essa.s pni xões, cão sei que mais grave accusação 
se pos~a levantar a eS~tl Tribunal. (Apoiados. 
.Apartes.) 

Estou me convence:,do, Sr. presidente, de 
que a missão que t.-.mei sobre mim neste 
deb:tte, e inteiramente inntíl, porque já nos 
clous primeiros pontos .:m rplc aoalysei o dis
cur;;o publicaoJo do n<.Lre deputado, S. Ex. 
rectifica-os ; parece-n·. ~ que nos outros essa 
rectitica.ção se reproduzira. 

S ~ Ex. disse ainda. (l~ : 

< Não vem cornb[lter o papel do Tribunal 
na reparação reclttmada pelos implicado~ de 
i\.bril ; todo o ataque deve ser, como e, dirl
;.;i.do ao governo, que revogou um decreto já 
incorporado na l.egisl!tção do paiz.» 

Ora, Sr. presidente, nãD sei como o nobre 
deputado póde separar o Tribunal que julgou 
llo Poder Exeeutivo que executou o julga
mento. (Apoiarias.) 

O acto do Poder Executivo era. n conse
quencia inevitavel do ju1gamento do Poder 
Judiciiírio ; e si o Poder Judiciario, no jul
gamento que proft<riu, não mereceu censuras 
do nobre deputado, o Presidenle da Repu
hlica, dando cumprimento a este julgamento, 
não devia nellas incorrer. 

Sr. presidente, devo fazer uma ueclar<tção 
à Camara e quero faze l-a desLle jà par;\ S. Ex. 
não me &.causar ue apostasia como accusou 
ao honrado Presidente da Republica. 

Sr. presidente, acho que o acto quere
formou os genera.es foi no momento um acto 
necessario e indispensavel á garantia da ar
dem e das instituições :.lo paiz. 

Mas, Sr. presidente, o que é tambem ín
eontestavel é que esse acto era pt•ofunda
meate inconstitucional , só se just\tlcav:l. pe
las circumsta.ncias da. o~asião e que cessaua~ 
<lSsas circumstanci as, os elfeitas dessa neto 
rleverh\m desapparecer. 

o SR. JosE: MAruANo- Si eram inconstitu· 
donaes nunca deveriam ser pratica1ios. 

O Sa. ARTRl.J"R Rros -Sr. presidente, o no
bre deputado j uiga que o Sr. P.residente dn. 
Republica :.postatou revogando esse acto, em 
vista. cto telegramma, que no momento ue ser 
elle publlca.do, dirigiu ao rnarech .l Florinno. 
Mas. Sl'. presidente, que juizo faria. S. Ex. 
·lo m3rechal si tivesse levado a eJfeito essa 
revo)!ação como pretenueu e e so.bida gel'tll
mente 1 

Seria o marechal no conceito do nobre 
•leputado um apostata ? 

o acto qne mereceu tão severa. apreciação 
da, parte do nobre deputado foi perfeitamente 
correcto. (Apoia!los e aparte:..) 

s. Ex. não exorbitou de suas attribu.ições 
constitucionaes. A a approva.ção dos actos 
praticados durante o estado de sitio não im
porta. ou nã.o signi~ca. que elles tenham ad
•tuirido for~ de !eJ, só revogavel pelo Poder 
Legislativo ••• 

0 SR. FREDERlCO BORGES- Então o Con
gresso não cumpriu o seu de-.,er, pGrque a 
nonseq uencia erfl a responsabilid~lde do Pre
,;idente da Republica. 

0 SR. ARTmm. RIOS- A ac~uso.~il.o !J.Ue o 
nobre deputa.Llo levantou ao Presideute da 
lV~[lUblica peh reversão dos genera.es feridos 
pelo decreto de 7 de abril di~pansava que ou 
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dellr\ me occupas;e, porque ella tinha cabido A que partido republicano referia-se 
desde que por amigos do nobre depu ta,lo foi S. Elt. '? 
feita a. declaração de ter o marecl:Jal Fio- Em nome do ptlrtido re11ublica.no federal 
riitno qneri,lo fazel~a no seu gove1·no. (Apoia- fa.llou o seu digoo e emineute chefe, susten
dos.) tando opinião contraria a de S. Ex. Pelô ma-

Si S. Ex. tivesse decretado essa reversão, tiz ou parte mais adeantad<\ e radical do 
quão diversa seria a posição do nobre depu- mesmo partido, que tem por chefe o illustre 
tado! ~eoador Quintino Bocayuva, fallou O Pai:;;, 

o SR. NILO PEç_,.:-mA dà um a parte. orgão dirighlo e inspir-adl por esse chefe e 
em sentido contrario as opiniões de S. Ex. 

O SP.. ARTHUR Rms- Um dos argumentos 0 "' - é b ta 
offere:;idos pelo nobre deputado parn. criticar SR' .,u,o PEÇANR.A.- A questao a er . 
o decreto iluão ter o Poder Executivo attr.i- O Sn. A1~THUR Rios- Desculpe o Dl)bre 
buição de alnrgar os quadros do exercito e da deputado a •ngenuidade de minha pergunta 
armada. assim como a natm·a.l cut'iosidade que ella 

Sr. presidente, o nobre deputado neste demonstt"<L. 
ponto é tão injusto quanto incoherente e eu A Camara e o pa.iz pt•ecisam saber a que 
peço a attenção de v. G:x.eda camara para a !)artido roreriu-~e o uobre deputado e cuja. 
demonstração que vou oiTerecer. existencia. não é conhecida. 

Os generaes que reverteram ao serviço O SR. NILO PEÇA.Nl!A-Não foi da Bahia. 
activo vão occupar os logares que occupavam O SR. ALBERTo ToRREs-Nem do R.io de 
no respectivo quadro quando foram rerorma- Janeiro. 
dos; esse quadro não é ampliado, porque dei- o SR. ARTHUR Rios-E' preciso que 0 no
Xilm de pertencer a elle passando a adrtidos bre deputado torne isto bem claro. (Trocam
os generaes in~luid.os em virtude dos claros se muitos apartes.) 
ab!lrtos poP essas reformas. (Apaiados.) o nobre det>Util.do não parou ahi, em suas 

Accresce ainda que n. delibera~;ão do llou- illusõesjulgou-se apoiado tambem pela Nação 
rado Presidente da Republica foi tomada pam inteü•a ! 
axecução de sentença de tribunal, cuja com- Sr. presidente, entimdeu 0 nobre deputado 
petencia não foi posta em duvida pelo nobre que 0 honro do Presidetlte da Republica com
deputado. (Apviados.) metteu com o decreto alludido um aclo de 

O caso mereceu as severas cen~uras do nc·- fi•at'ca. apostasia poli!ica e de fia.grante incohe-
hre deputado. I'CtlGi~ doutrinaria, mas a que ficam reduzidas. 
E~tretanto, Sr. ~residente. o Sr. marech<d depois do que acabo de dizer,essasproposiçi:ies~ 

Flortano do um'• so vez nomeou mil e seisceu· 
tos alferes, gravando 0 paiz com uma despeza.. O Sr. JuLio SANTos-A' iuanidade. 
d? cerca de seis mil contos e o nobre deputado . O SR. ARTHUR._ Rros- O !!obre deputado 
so ~~ve applausos para esse acto! amda na per~raça.o de seu d1scur~o fez_ uma. 
~ao conheço, Sr. presülente, incoherencía. grave ~ccusa_~ao a ~sta. leal e hermca Ctdade 

ma~s palpavel, mais evidente! (A.poiados). ae S. Seba~bao. Dtss" S. Ex:.: 
Aprecie bem a camara quão injusto é 0 " ••• ~am.bem ímpio:amos.lh~ -~ue evite ? 

nobt·e deputado. Faça 0 par:\llelo entre estes bloquel" as í~uctuaç•J~S da opm:ao, msta 0_:
~ous dec!'etcs _um expedido para cumprir da~_e cosmop~l•ta do Rto. de Jcme•ro, on_d~ nuo 
Julgado de Tribunal competeiJte, outro sim• ex~stc ~ ~oçao ela Patr.a, e 1wm o espmw da 
Ples acto_ de munill_ceucia, embora amp.1rado Re_pubhca · ». _ . . 
•1m motivos respe1tavets. (Apoiados muito Este conceJto sevel·o, nao se1 como pode o 
bem.) ' nobre deputado justificai-o. (Apoiados.) 

o sa 11.r n- E . _ Sr. prtJsidente elle parece até conter certa 
. • •'1L0 ""'çA~A- _ sta. apremaçao dóse de mil.lda·Je para com a representacão do 

~~f~~ ser fmta na d1scussao dos actos do Districto Federal e para com 0 partido que 
el!a representa. 

O SR. An.T<nH~ RIOS- Perdôe-me o nobre 
depu.tado; por maior qne seja a consideraçr1o 
·~ est1ma pessoal que me merece o nobre depu
btlo, não posso :1cceitar corno norma. de prl)
ceder,. as linhas que S. t-;x. quizer tro.ça.:\
me. 

Sr. presidente, uma outra. surpmza estava
me reservada. no discurso do nobl:'e deputado. 
S. Ex_ na perorncão de sua brilh:mte oração 
declarou f;.tllar em nome do partido republi
cano, •. 

Como coadunar-se o conceito do nobre de
putado com o resulmdo das eleições que 
teen tido logar e nas quaes tem triumphado 
sempre o partido republicano federal ~ 

Nã.o responde perfdamente a.. S. E::s:. a ulti~ 
ma elelça.o senatorhl em que o Sr. Lopes 
Trovful sahiu victol'ioso em competencia com 
c:t.ndidatos de rorça inoonteslavel ~(Apoiados.) 

Não inutilisa ttmbem a affirmativa do no• 
br•e doputr.t.lo :\ ultima eleição para deputado 
(eita uo mez proximo passado ~ 
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O SR. GoxçALVES MAr.( dâ um aparte. 
O SR. ARTH-oa Rios-O nobre deputado 

ainda disse : 
cO instante político é de retrocessos, de 

allianças hybridas e de conversões .sem par,., 
mas o nobre deputado não disse quaes os re
trocessos que teem hn vi do, nem denunciou 
q •taes as hybt•ir!a~ alliançus eft'ectaada.s. 

Quanto as cooversõe~, o mesmo silencio. 
. Creio que ·s. Ex. não se r eferi:l. ao seu com
parecimento as ultimas reuniões do partido 
republicano Cedera}, do qual andava S. liix. 
um tanto nrredlo •.• 

S. Ex. está enganado. 
O momento aetual é de paz e de progresso. 

(Apoiados.) O momento ~tua! é o da confra
ternisação de todos os braúleiros, para que 

_da uma. vez se firme o respeito à lei, pamque 
se . rostabele~ os creditos da. Naçf10 tão com-
-promettidos por irrefiectidas aveutnras. 
(Apoiadcs.) 
· Não ba amancas com quem quer que seja, 
governa.eom tdai . {Apoiado~.) 

A revolta. terminou e não ha mais revol-
·tosos, desde que o nobre deputado, com a 
unanimidade da Camara, votou a amnistia 
(apoiado•) ; o qu~ ha hoj e são cidadãos brazi
leiros competentes e aptos plll"do concorrer 
para. o engraodec1meuto desta Patría nossa. 

- que tambem ê delles. (Apoiados.) 
O momento actual é de união de todos os 

. brazileiros para. defesa do solo nacional occu· 
pado e invadido pelo estranf!eiro (apoiados, 
muito bem),é dn. união de to.dos os republi
canos, -para que de sua desunião e desacertos 
não veoh:-. a engrossar essa. nuvem monar· 

_chica que se levanta. em S. Paulo. 
Eis, Sr. presidente, o que tinha. a dizer. 

(Muito bem, mt~ito bem.) 

O Sr. Presidente - Tem a pa
Iavm o Sr. Ma.tta Machado. 

O SEt. NlLO PEÇANH.>o.-En pedi a palavra. 
O SR. PRESIDENTE- Estava inscripto o 

Sr. Ma.tta Machado, e o nobre deputado não 
pód.e ·mais fa llar. 

- O Sn.. NILO PEç.L."llA-Bem, fa.llarei na 
dU!cussã.o do outro credito. 

O Sr. Matta. Ba.eella.r (Este clis
.curso àeixa de ser publicado, tendo sido entre
gue em. tempo ao orador.) 

Ningnem mais 'Pedindo a. palavra, e encer
rada a. discussão do art. 2° e successivamentc 
sem debate encerrad<l. a dos arts. 3• e 4• Llo 
projecto n . 249, de 1895, cuja. vot~ção fica 
adiado.. 

· E' sem debate encerrado em 2• discussão o 
artigo unico do prajccto o. 228, de 1893, ap-

provando o decreto do Poder Executivo 
n. 2126, de lO de outubro de 1895, abrindo 
ao Ministerio da Justiça e Negocies Interiores 
o credito extraordinal'io de 53:364$190 para. 
pagamento das despezas realisadas com o fu· 
neral do marechal Floriano Peixoto, cuja vo-
tação ftca ad.iatla. -

E' annunciada. a. continuação da 3• discus · 
são do projecto n. 133 B', de 1893, com pare
cer soll n. 133 B3, classitl.co.ndo em quatro 
classes as repartições federaes e uniformi
sando os vencimentos dos respectivos fuoccio
narios. 

O Sr. Serzedello Corrêa -
Sr. presidente, não me demorarei na apre
ciação do projecto que se acha actu~~olmente 
em discussão, relativo a equiparaç5.o de vau
cimentos para todos os funcc!onariosda.Repu· 
blica. 

O proje-:to, tal como estâ. elaborado, <lSSim 
como o substitutivo que foi apresentado nesta 
Camara por um illustre representante, im· 
porta em um accrescimo tão grapde da. despeza. 
publica, que eu acredito que elle não terá a 
acceitação da Camara, por mais lou-vavel, por 
mais justificavel que sej a. o intuito daquelles 
que o elaboraram, naturalmente sob a inspi
ração dos bons desejos em atteoder às condi
ções a.ffiictivas da. -vida, ás condições especia.es 
em que se acham todos aquelles que teem 
vencimento cei'to, e que veem dia 11 dia a 
a lta dos preços, à alta. dos a lugueis, a alta de 
todos os productos do trabalho, de modo que 
os seus vencimentos não chegam para. atten
der á necessidade de sun subsistencia . 

Mtts, si o Parlamento attender a situação 
at!l.ictivn. da Republica, si a.tteoder ao deficit 
exa:tgerado que e:xiste, si attender ;\ qne 
ainda estamos discutindo uma lei de receita 
em que se t em necessidade de pedir novos 
sacriftcios ao c(.lntribuinte por meio de novos 
impostos, a Camara. lia de ver bem que nii.o 
é neste augmento continuo, constante de 
vencimentos que se ha de encoutr;:.r o pro
cesso por meio do qual hão de ser attendidas 
as necessidades de t odas as clüsses dt~ nossa 
sociedade. 

Julgo de meu devei', como repnbli~mo, 
como representante do Districto Federal, como 
patriota, vir dizer que espero que a Cama ra 
não vote este oroJecto, que não atteude a 
todas as classes; que encerra injustiças, des· 
igualdades e que se originou da -preoccupação 
seguinte : a Camara. quando votava. augmen
tos parciaes a cert.::.s e determinadas cla •. ;•ses, 
fazia-o naturalmente sob Inspirações des...c;as 
mesmas classes, que viubam do Pat·lameoto 
recl:tmnr a igualdo.de em r elação a outras, 
que julgavam mais favorec!dus. 

A consequ encia. foi que, naturalmente estes 
augmeutos votados parci(llmente sem syste-
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ma, sem methodo, deram em resultado uma 
situação de desi,oualdade para as ditl'erentes 
classes do funccionalismo. Dahi representa
ç~s constantes e continuas nesta. Camara para 
que se a.ttendesse á equiparacão. Mas a illUS· 
trada commissão, naturalmente absorvida 
pelas necessidades ria. vida Dn Republica, pela 
alta dos preços, desejosa de alliviar os soffri· 
melltos dos oossos funccionarios publicas e 
eu sou incapaz de fazer outro juizo do a~to 
~~ illustrada commissão que elaborou o pro
Jacto, entendeu que ern. necessario fazer uma 
equiparação au~menta.ndo os vencimentos de 
todos os t'unccionarios. Act·edito que esse 
augmento se elevar-& a oito ou dez mil contos· 
mas que St>ja de quatro, de cinto mil eontos' 
elt~ é inqucstionavemte um augmento, n~ 
actuaes<lircumstancias, exaggerado. (Apoiados 
geraes.) 

Nestas POndições, não querendo diseutir 
detalhadarnente este projecto, porque elle é 
complexo, é vasto, envolve um sem numere• 
de questões particulares, entende com todru; 
as repartições publicas, demanda. muita cal
ma, muita. reftexão para que se posS<\ fazer o 
confronto das di.Q'erentes classes e di1ferentes 
repartições, e não se venha por uma lei ge
r<~.l, que pretende remeJíar grandes mal,.s, 
pl'Odur.ir males maiores e provocar novas 
reclamações, eu entendi que devia formul:tr 
o substitutivo, ·em que equiparo os venci
mentos dos empregados das secretarias at
tendendo nssím as reclamações const~ntes 
da propria imprensa., ás representações diri
gi<!as no Pal'laroeoto daquelles que se acham 
boJe em grande desigualdade como empreg:J.
dos de ideotie>l. categoria, como sejam os do 
~besouro, e. consignando urna cutra dispo~ 
s1ção autor1saudo o Poder Executivo paro 
que reveja todllS as tabellas e p:~ra. o anno, 
em seu relatorío, nos apresente uma tabella. 
~eral de equipa-ração, que consulte todos os 
1uteresses e 3ttGnrla à todos os direitos, pro
pondo ao Parlamento um augmento razoa.vel 
que atteoda a. toda a conveoiencia. d•> serviço 
publico, oeste sentido ~;nvio á Mesa o seguinte 
substitu ti V•) (lê) . 

Não dr~ixei a equiparação dos nmnnuenses 
p~a o Poder ~xecutivo, porque essa ela.sse 
nao encontrana no Thesour-o classe corres
pon?ente e :tica.ria. sem declaração expre>sa 
preJudicada.. Assim equiparei essa. clnsse a 
dos 3•• t:seripturarios, o que lhe dú um pe
que.no :tugmento. ~m todo o caso, como o 
proJecto é tão serio ..• si e que a Cam<~ra não 
qtler votar Dovos impostos para attflnder n.o 
augmento da despeza que &! origine da equi
paração proposta pelo projecto em discussão, 
não formulo um requerimento, mas lembro 
f! alvitre de serem remettidos não só o pro
J~to _primitivo como os substitutivo~ ú. Com
ffilSSao de 01·çamento atim de que esta calcule 

todas as despezns a. fazer, verifique si nas 
verbas orçamentarias ha. margem paro serem 
atteudidos toi.los esses justos reclamos do (un
ccionnlismo publico, ou mesmo, si forem ne
cessnrios, cogite de novos impostos, caso em 
que deverà ser alterado o trabltlho i.lo Orça
mento da Receita, ainda em discussão. (Muitt> 
bem ; 1nuilo bem • ) 

Vem á Mesa, é lida, apoiada e posta em dis
cussão a seguinte 

Emenda, 

Ao projecto n. 133 B, de 1893. 
Substitutivo - Art_ Os vencimentos dos em

presados elas ~ecretarias de I?stado ficam 
equ•parados aos que percebem os empregados 
do Tliesouro, pelA do orçamento vigente. 

§ !. 0 O Poder Executivo farà. organisar 
por classes as repartições federaes e submet
terá na ptoxima reunião do Congresso a ta.
bella do~ vencimentos e respectiva classifi-
cação á sua a p pro v ;o çã.o. . . 

§ 2. • Os amanuenses das secretarms do lll
terior, exteJ•ior. via.ção, guerra e marinha 
serão e qui pt~r,ldos aos terceiros escripturarios 
do Thesouro com o vencimento annual de 
4:000~'000. 

S. R.- Sala. das sessões, 7 de novembro 
de 1895.- Ser:redeU~ Oorrêa . 

Fica a. discussão adlaun. peln. hora. 

SEGUNDA PARTE DA ORDE~1 DO DIA 

E' o.unucciada a continuação da 3• discus
são do projecto n. 178 B, de 189~. Redacção 
para 3• discnS:>iio do projecto n. 178, do cor
rente ;~nno, que fixa a despeza do Ministerio 
da Industria., Vio.ção e Obras Publicas p:.ra. o 
exercício de 1890. 

·o Sr. Medeiros e Albuquer
que- Sr . pre~idente, su·bo â tribuna unica
mente para apresentar uu:a pequ ,~oa omenda 
- pequena, embora eu preze no mnis alto 
grã.o a~;na imp:>"tancia e embora tambem ella 
eleve a despe·~ mil contos. 

Tat som ma e ião grande importancia ligada 
a uml\ idêa pareceria dever exigir longa ex
plo.ooção. O patriotismo, todavia, manda 
que haja a esse respeito o mais discreto si~ 
lencio. 

Qua ba:;te a. suggestão: o Congl'esso e o 
Pode1· Executivo que se lembrem das fron
teir<1S do Rio Branco e do Amapá, que pensem 
na situação ;liuda. mnl definida. do territorio 
dns Missões e decidam como a sua sabe<lori:~. 
lhes nconselhar. 

Oito isto, entrego á sua. sorte a emenda. 
que envio a V. Ex. 
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O Sr. Paula Ramos toma por 
base de seu discurso a opinião revelad:< na. 
imprensa por um membro da. Commissão de 
Orçamento. 

p1•esas a contra.ctos pela lei n. 528, na data 
da promulgação da ConstituiÇ{1o, . 

Ju!g:J. ditriciente o trabalho tlo ministt'o em 
relação a in1ormações sobt'e as inlinstrias do 
Braztl, ás qu~es nota enorme despez2 . 

Trat;~ndo d~ viticultura igo<.ro o que ha 
nos Rstados do Snl, sobre a industl'ia pástoril 
as informações são qtm::-i nnllas. 

A' um ar.a.rte do Sr. Bueno de Andrada, 
responde que o mecanismo do rlecreto n. 528 
e as iostrucções de janeiro de 1891, sobre me
dição e dem:.rc..'l.çào de burgos agrícolas, são 
claros, exigindo que o titulo sej<\ re~istrado 
sr3g1mdo o regimen Torrens, o que tmporta 
um titulo de propriedade. 

Não é contrario fi passagem do serviço J.e 
immigrnção pura os estudos porque celebra
dos os contractos de immigrantes fatalmente 
a corrente imrni~ratoria se desvhn'<\ dos Es
tados que não estão preparados para aqoetles 
que jà o estão. E se passar a medid<~ do Coo
f.rt"esso envida.rá totlososesforçosper.,nte o go
verno de s<lu Estado para não celebrar esses 
contractos porque tem a certeza. que elle lu
cra.T'a sem clespeodios de dinheiros. 

Qulmto aos engenhos centraes, é preciso 
reconh~r incorreeto o ml-io escolhido pelo 
governo para auxiliar a. iodustria. elo assucar. 

Elle devia ,i à tratar d<l modificar os pro
ceosos e melhorar o fabrico deste prod.ucto, 
instrucçã.o que não se contém nos cootractos. 

Devia-se co<>itar de produzir maior quaoti· 
dade de qualiJ:'ldes sa.cch•\rinas em caules da. 
mesma espessura. 

A crise da industria do assucar de que so· 
mos victimas vem da. abuntlancia do producto 
em relação com a escassez rle mercado con
sumido a par das concurrencias a que estamos 
st1jeítos. 

Qttanlo a immigta~'io e colonisação deve 
deciarn.t· que o. commlssão não teve ra1.ã0 
al~tuma na. reducção que fez em suas emen
das . 

Consignou apenas 600:000$ para. os tres 
Esta.dos do Sul, I ;200: 0005 p-<1ra o~ do Norte. 

Ha :nttitos annos que o· Poder Legi,;Jativo 
tem o veso de reforma~ ma terias concernentes 
a <terras e colonisação li> por meio d\l dispo
sições orç.'\meotarias, que veem desorganisar 
e anarcllisu.r tudo. 

Cita o orador exemplos destas anomalins 
nos Estados de Santa Catbnrina e Parauà. 

Cumba.te tambllm a separação dos serviços 
de introducçiio de immigrantes e sm~ locall
sação, á vista dos contractos oolebrados e dus 
g1•nves questões que se podem suscibr entre 
o nosso governo e os governos dos paizes que 
nos foroecem immizração. 

A camara jã tem conhecimento das di ver· 
sas rech1maçoes que teem havido po1· causa. 
de localisação de immigrantes; a Allemanha 
e a Italia chegaram a ]Jrohibir a. corrente 
immígratoria :pa.ra. o Bra.zil. E' recente are
clamação do governo italiano a proposito do 
estabelecimento de irnmigmutes em um nn
cleo colonial no Estado do Espírito S&nto. 

São factos desta natureza, repetidos diarin
meute nesse serviço, que levam sempre o. 
orador a. oppor-se á separacão radical do ser
viço de immigração e Iocnlisação. 

. A· arguição levantada por aquelles que o 
contradizem, isto é, que a União não pos
suindo terras não de'Ve absolutamente se 
oocupal' da formação de nuc!eos, responde o 
orarlor mais uma vez, qui') o t:niiio pos~ne 
t er ras em c;uasi toeos os E;;ttdos, mórme:1te 
as da. fronteira e ás t erras que se achavam 

Não clefende, poi'ém, estu. medida por cohe-
rencia. . . 

Demais que principio p-11ia os defensores 
desta idêa! Já. disse que a immigração entre 
nós tem dous papeis importantes a desempe· 
nlwr: ou ella represen tll o supprimento de 
braços para- a. lavoura. ou ella representa o 
povoamento das enormes zon9s do nosso paiz; 
e qaer o considere sob urn ou outro aspecto, 
parece~ lhe que a mis::ão do governo da U~ião 
e tomar a. si a responsabilidade deste serv1ço. 
Esta opinião do orador está. cohereute com o 
voto que sempre tem dado para que a União 
auxilie <\ construcção de est ro.rlas de ferro, 
para que a União tome a si o encargo de 
fundar Bancos a.!lricotas. 

Si a nossa lavoma si declara. em crise, 
principalmente pelu. falta de braQOS, ~ão_ é 
justo que se entregue aos Estados a miSl:ao 
de supprir-se asses elementos. 

Si a Uuião deve continuar a dar-lhes es
tradas e fornecel'·lhes meios d.e adquirir ca
pital, á coherente, ó logico concluir que i 
ella compete tambcm fornecer bNços a. la· 
voura. 

E' um verdadeiro rlísparate administrativo 
construir estmtlas de ferro em zonas comple· 
tamente despovoadas . Assim pens.1m. L. 
Beaulieu e outros. 

Eis a razão 'POrque está em desaccordo com 
o parecer da nobre commissão a com a pro
postt' da Viação. · 

Depois de algumas r eferencias aos diversos 
relatorios do .Minis terio da Viação diz o oril· 
dor que este anno ;\ proposta do or<;amen~o, 
na parte relativa a immigração e co!ooisaçao, 
é uma verdadeira pilheri:.t . o govet•no sabe 
que tem compromisso serias contrahid?s 
com a Companhia !llett-opolitana. e com dl
versos concessionarios de burgo'> <lgt·icolas. 
compromi:3Sc::: d~finírl0s em contJ·c.ctos. . . 

Pois bem, o go~el'Dn.dor que tem scJetJctu. 
disto pede apenas a verba de 1.500 contos 
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pa1·a satisfazer contractos que o orador his
toria. 

Nilo accredita que o governo pense em res
cindir estes contra.ctos, _porque isto impO!·ta
riD. em fortes indemmsações ; :~.credita que 
será muito mais conveniente fazer annual
roente despeza com a íntroàucção de ímrni
gr·antes, do que p~1~ar indemnisa,~ões sem 
proveito alg-um para o paiz. 

E' verdade que a nobre commissão autol'i
son .o governo a abr·ir os credites necessatios 
para fazer esses p~gamentos. 

Mas, -pergunta o or·ador, não e mn.i~ serio 
cousignar no orçamQDto a verba neces:,aria 
para pagamento desse serviço dando autori
s.,ção ao governo pai'•1 realisar qualquer de~· 
sas bypottle~es inadmissivel:>, do que negar 
cnmpletamente dando autorís~ção para abrir 
creditas e:~:traordinarios ~ 

O Congresso as~im etimina ~l sua m;;i~ im
portante attribuição, a confecção da Receita 
e da Despe~" da União. 

Conhecidas as necessidarles tle3te serviço 
por f!Ue o Poder Legislativo não coosigna ver•
bas? Neste sentido lembra que já apresentou 
uma emenda. 

Outra emenda é relativa a manutençno das 
delegacias e agencias de immígrantes no Pa
raná e Santa Ca.tharioa, repartições creadas 
e. para .as quaes o orçamento vigente con
Slgna verba, o ministro em suu. propost~t e 
n. nobre commissão negam absolutamente 
vel•ba. 

Este serviço custeado pei:t União em vir
tude de contracto naturalmente se['<Í. repel
lido pelos Estados. 

E' preciso ainrla a continuação dess1s agen
cl_rts de irnmigração uos diversos portos, não 
so emqunnto o serviço ainda estiver depen
dente _ela União, como mesmo depois •le sua. 
proprra passagem para os Estados, porque 
essas agencias sera. intermediarias entre a 
ngencía centml de immigr:lçii.o da Capit:LI 
F~·leral e os burgos ag-ricolas fundaclo5 em 
vtrtude do decreto n. 528. 

Estas razões, crê, devem calat• no espírito 
da nobre commissão. 

Passa. o orador a trotar das companhias 
subvencionadas p~\.ra n:lVegação, entre nós. 
apontando innumeras irr·cgulariclades, com 
graves prejuízos do cornmercio Jos Estados 
do Sul. 

O Orçamento da Viação votado p:na este 
anno consigna nmn. disposição urna virtude da 
qual fica o L1oycl Brazileiro ,;bria-ado a f;LZtlr 
na linha de na ve;mcfio fluvial, 'tres viotgens 
para os portos do Sul. Acomp:mhia.l'ec;lamou 
'tugmento de subvenção scob pena de não 
fazer as viagens. 

O oradot· tem occasíã.o tle particubrmente 
mostrar ao nohm ministro as irre!.,'lllarida-
U.es das cases Lê w 

C~mo.ro. v. V !I 

_A pp1aude por isso a perg·unta d<\ commis
sao para que o ser·víço <k pequena ca\Jotag,,m 
p<.~.sse para os E$tados. Crê que é o meio delle 
ser m:tis bem feito. 

Depois de r:l<\ÍS algumas considerações sobre 
as obras r~e melllorame!!tos nos portos de 
Jar,, gu:i. e Lagun::~. sobre a emenua do S!'. 
Coelho Cintra. pedindo o nuxilio da t:nião de 
n~~c:eos coloniaes 1lo Nol'te, emRnd;l em qua 
ve consignado o princijJÍO que $eHJpre susten
tou. _conclue o Q['ador dizemlo que a anto
nomnt dos Estaclos p:trece consistir hflje, em 
receberem auxilies pocuoiarios da União. sem 
,ldroilti<·em a sua fiscalisaç[o. (Muito bem ; 
nwito bem.) 

São lidas, apoiadas e envíarlas á Commissão 
de Orçamento as seguintes 

Emendas 

Ao n. 4 ao art. l•- acel'escente se -
1.000:000$ pa.ra serem empregados pelo Go
-ç-erno tlm coloni~acão nacional das fronteiras 
onde julgar conveniente, de accordo com os 
respecti vos governadores. 

S. R. -Sala das sessões, 7 tle novembro de 
1895. - Medeiros e ~1lúuquerque. 

A' rubrica 6 - augmente-se - 12.:560$ na. 
consign:J.ção - sub-contaaorias - para a do 
Piaull.y. 

S . R . -Sala das sessües. 7 de novembro de 
1895. - A.rrlnw de VascV?zcctlos.- Anisio de 
A.b<·eH.- Nogueira Pamnayud.- Pires Fer
reira. 

Ao n. 15 - consigm.dos 1.000:000$ para. 
continuação dos tr,t.balhos da 6·' divisã.o. 

Onde convter - § Fica. sub:.rdinaua. o.o 
Ministerio da Inilustria. Viação e Obl'as Pu
blicas a 6" divisão da Estrada de Ferro Cen· 
tral do Braúl : 

I•, o Go;·erno expedirá regulamento, no 
qual tixn.r<"t os vencimentos do p~ssoaL e or
ganisarã os trabalhes a cn.rgo daquella divi
são, que devclrii.o ser executados simultanea
mente na linha c1o centro e no ramal de 
S. Paulo ; 

2•. dura.nte os trabalhos da 6" divisão ficar 
rã a. cargo tio me>mo a cons~rvação da via
permanente. no respectlvo trecho ; 

3•, são considera.rlos em commissão os em· 
pregados ·da 6" diYisão, que se extinguira 
após a terminação dos respectivos tra
balhos. 

Ao n. 16 : 
Substitua-se pelo seguinte - Prolonga

mento da Estra:':~. de Ferro Central doBra:úl, 
2.5C0:000$; ramal de Ouro Preto a Mari
arma, 1.500:000$000. 
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Art. 2.o Sup!)rimam-se os ~ 5.• e 6.0 

S. R.- Sala ila.s sessões, 7 de novembro 
de 1895. - Cupe7·tino de Siquei'l'a.-Rodolpho 
Ab,·eu. - P into da FonsecG, 

Additit:o 

Artigo. Fica o Poder Executivo autorisado 
a mandar proceder · o.os estuclos necessarios 
para. ligação da All!.gôas Railway, parti ndn da 
estação da Viçosa., a ferra-via. Paulo Affonso, 
no ponto mais conveniente, tendo como pontos 
obrigados Palmeira dos Indios, Sant'Anna do 
Ipanema, Serra da. Matta Grande e Agua. 
Branca, col·rendo a.s des!)ezas por conta. das 
verbas do n. 2Z. 

S. R. - Sala elas sessões, 7 de novembro 
de 1895.-Coelho Cintl'a.-Lt,t= de And;·ade. 

Fica a discussão!adiada. pela hora. 
Passa-se á. hora destinad_a. n.o. expediente. 
O Sa. 1 ~ SECRETARIO procede á. leitura do 

seguinte 

EXPEDIENTE 

Communicayões: 
Do Sr. deputado Brazilio da Luz. com

muoicando que tendo de fl.Usentar-se nesta 
Capita.l, por motivo de força maior. deixa. de 
comparecer ás sessões !)ar alguns dia.s.-In
teira.da.. 

Do Sr. deputado 0\ympio de Campos, com· 
munica.nd•' que, por motíuo de força maior, 
deixa de compa.1·ecer à.s sessões . -Inteíra.dn.. 

Officios: 
Do Sr. t• secretario do Denn do, de 6 do cor

rente communicando terem sido enviadas á. 
sancc;ão as proposições desta Ca.ma;ra., auto· 
risando o Poder Executivo a conceder um an· 
no tle licenya, respectivamente a.o 1• eacri
ptura-rio do Tbesouro Nacional Anto~io Le~
na.rdo de Mener.es Amorim e ao escrtptura.rto 
da Estrada. de Ferro Paulo Affonso, Luiz Fer
nandes de Araujo Bezouro Filho.-lnteirada.. 

tograpbos da.I•esolução dv Congresso Nacio
ntd , autorisando o Poder Executivo a con
ceder um anoo de licença ao hibliothEC'\
rio da Escola de Minas de Ouro Preto, 
Alcides Catü.o da Rocha Medrado e ao 
medico c.la HospedM•ia de lmmigr:J.nt<ls em 
Pinheiros, Dr. Ladisláo José de carvalho e 
AN ujo. - Inteirada. 
D~J mesmo senhor, de hoje commuoicando 

ter sido devolvido devidamente su.nccionado 
um dos autograohos da resoluçilo do Coogres
l!O Nacional, auforisando o Poder Executivo 
<\ conceder ao engenheiro civil José Dias Del
gado tle Carvalho Junior, lente do Externato 
do Gymnasío Nacional e professor do Colle
gio Militar um anno de licença com ores
pectivo ordeuado. -inteirada . 

Do mesmo senhor () ele Igual data. commu
nicaodo ter sido devolvido devidamente sanc
cionado· um dos antogruphos da resolução do 
Cougresso Nacional, autorisaodo o governo a 
abrir o credito exiraord!nario de2.096:135.$872 
para occorrer ao pagamento das despez.a.s rea
lisadas por conta da verba -Terras PubHcas 
e Co!oulsação . - lnteiL•ada. 

Requerimento de Francisca Leopoldina. Ca
valcanti e suas irmãs pedindo um pensão. 
- A' Commis;;ão de Pensoes e Contas. 

O Sr. Cornelio da Fonseca 
observa. que, depois da. mudança. do regimen 
constitucional, muita ref"orma se tem feitl) 
ua legislaç:to llrazileira, no intuito de serem 
as leis mais ou menos adaptadas no novo r e
gimeu; entretanto nota que tem bil.vido gran
ue esquecimento •• l'espeito de uma lei in
dispeos:lvel para os Estat.los Unidos do Br<l
zil. O or<ttlot• quer se referir u.o Co-ligo Civil, 
no qu:l.l se teem empenhado os govemos 
desde os tempos do imperio, sem que até 
hoje nenhum dos projectos aptesentados te· 
uh;.~. podido servir de molde ao Codigo que 
de v c reger o piliZ. 

Do mesmo senhor e de igual data , cornmu
IÍi<lando terem sido enviadus á saocção os 
autographos da resolução do Cvt:Jgresso Na

. ciona.l autorisaodo o Poder Executtvua tt•ans

. ferir do quadro do exercito ~_incluir como 
efl'ectivo em um dos corpos ffi lhtt\r es, subor-
dinados ao Mioister"io da Justiç\ e Negocias 
loterior~s, no posto que .ia exerce em commi~
são o major auxiliar technico do mesmo ml
nisterio e alferes do exercito Bencveouto 
de Souza. Magalhães, etc. - loteira.da. 

Ultimamente foi apreseutauo i C;\m:l.r;\ um 
projec.:to que determinava. que os a.poula
mentos paNo Codigo Civil do Bra?.il, orga
nisados pelo Sr. senador João Fcticio iios 
SiLUtos, fossem considerados como Codigo 
Civil, det.erminando ao mesmo tempo que ti
cava. o governo a.utorisado a. maudar rever 
este Codigo por uma Commissão T::specia.l, 
d~venrlo voltal' á Camara as emendas por 
esta Cornmis.~ -pl'opost<.\s para que , deP.o_is 
de discuti(h\s, fos~em npprovttdas ou reJei
tadas . 

Do mesmo senhor e de igu:-~1 data, commu
nicttndo terem sid.o enviados á sa.ncção os :1u-

SoiJre e,;;;e pl'ojeeto a Commi~são de Consti· 
t uição, Legish1çào e Justiça •Jeu parecer jul
gando que não podia ser o projeeto acceito, e 
sendo aindu um pouco benev.lla, não consi
gnou no seu par·ecer o motivo da rejeição do 
projecto. · 
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O orador não tem grande competencht para 
fallar a respeito do projacto do Codigo do il· 
lustrado senador Felicio dos Santos, nem de 
um outt•o apresentado pelo ~eu ·distiocto 
amigo o muito illustrado senador Coelho Ro
drigues ; mas notta que a Camara encontrat•á 
grandes difficuldades em approvar qnalquer 
d!>SSes dois projectos de Codi~o Civil, porque 
cada nm tem por sua vez defeitos. Si vem 
~ccupsr a tt•ibuna, abusando d<1 benevolan
cia da Camarrt em hora tão adea.ntada, é por
que tem o desejo de ser principalmente util 
àquelles que precisam muitas vezes que os 
seus direitos St>jam pelos tribunaes julgados. 

A ausencia de um Codigo Civil é um gran
de maL 

Ate hoje, infelizmente, juizes e advogados 
temos o desprazer de citar n.s caruncbosD.s 
ordenações do reino de Portug-al, para reger 
muitas ,.·ezes direitos importantíssimos qu.e se 
acham completamente modificarlos pelos nos
sos usos ~ c05tumes e pelas leis modernas, 
muito principalmente hoje, quando o regimen 
republicano tem feito grandes alterações no 
molde de muitas leis. 

E' do intel'esse d& todos os brazileiros e 
priocipalmeote da Camara, que esse senriço 
do Codigo seja abreviado, porque, ba mnis rle 
meio seculo, o paiz não tem um Codigo Civil, 
apezar de tantas tentativas. 

Não pareça pretenção denunciar o que 
aca.ba de lembrar, porque ·vê que um(\ Com
mi55ão Especial aqui nornead<\ para rever o 
projecto <.lo Codigo Penal, tem, com intelli
gencia, illustra.ção e assiduid~tde, sabido pre
P<War um traballJ.o que mais tarde sel'a digno 
das :ütenções daquelles que teem amor :'t ga
mntia de sua liberdade. 

Si a Cornmissão Especial nomeatln pal't\ tra
tar da redacção do Codigo Criminal brazileiro 
ass\m tem procedido, r~credita que nesta Ca
mara se póde encontrar um grande pessoal 
hab_ilita?o para preparar o Codigo Civil. . 

J:t extste grande peculio para esse Co:ltgo e 
n:t legislaÇ<i.o hypothecarí:l., nn. lcgi3lnção 
sohre o casamento civil e outras leis que veem 
ern auxilio da confeeção tle um Codigo. 

Si e:>sas leis ja estão sendo executadas sem 
reclamação, póde-se contar com grande pa1•te 
uo Codig-o completamente preparada para ser 
applicada as rela.ções dos direitos dos brazi
leiros. 

Si o OI'ador vê que ha esta possibilida•le, 
não sera de estranhar que da. tribuna venha 
perlir ao Sr. presidente que cosigne ua 
ordem do dia o projecto n _ 38 afim de s 'r· 
dis::ntido, como espera, log-o que seja :l.ppro
vado o parecer da. commissão. 

A Camara, aindll nos restos da Pl'esente 
sessão podia tomar uma deliberação para na 
sossão fntu'l'a prepn.rar um Godigo CivH ·nos 

melhores moldes, que possn fcu:er honr!l a uma 
Nação como o Brazil. 

Assim ficar-se-ha livre de um grand.e mal, 
que ó a gr11nde porção de legislação subsi
diaria, ao arbítrio do:; magistrados para 
decidi!' questões muitas vezes importantes. 

E' assim que o direito soccorre-se ás orde
na~ões do reino, rejeitada em Portugal ha. 
muitos annos, e é uma vergonha que o Bra
zil seje1 aiod;\ regido pelas Ordenações Phelip
pinas, pelas... extravagantes do reino de 
Portugal, assentos da Casa de Supplicação, 
leis Nmanas suhsicliarias, Codigo Civil aus
tríaco. um arllitrio sem nome para um juiz 
que julga muitas vezes um pleito importantís
simo, para o qual não lw. legislação definida. 

O orador entende que não esta.rà ~ ordem 
do dia bastante crescida, pari\ que nã.o possa. 
entrar uella o projecto a que se refere. 

Depois de tomuda esta deliberação tJela Ca
mara a respeito do projecto, rromette volt~r 
á tribuna para tratar do assumpto. ( ilí~nto . 
bem; muito bem.) 

O Sr. LeovigHdo Filgueiras 
-Sr. presidente, permitta-me V. Ex:. que, 
ainda uma vez. eu sir>a de ticho dos angus
tiosos gritos de soccor1•o da alma. de minha 
wrra. 

Permitta-me V. Ex. queda indilrerença 
impe1•doavel de S. Ex. o Sr. Presidente da 
Republica a sorte da fedemção brazileira, eu 
recorra para a justiça rloC':Ingresso Nacional, 
que, por tantlls veze~. tem sabido mantet·-se 
na. attitude suprema do mais sincero re~u
blicanism o. que, por tantas vezes, tem a.cud H lo 
aos appellos d<~ honra da Patria em suas ago
nias, resolvendo de mono condigno com as 
suas justas aspirações os delicados :(>roble
mas oriundos rlesse;; factos deploravets que 
se teem pl•oduzir1o c reproduzido em toda a 
Nação, reclamativos de providencias, que 
ponham termo, ou, pelo menos, deem um re
merlio effi.ca.z aos seus t01·mentos, para a. ma
nutenção da orr!em, da harmonia e da paz do 
powo, que ~ão as condições de ~eu progresso 
material, moral e político. 

Permitta-me V. Ex., Sr- presidente. que 
eu ainda apresente e fundamente um projecto 
rle resolução legislativa wbre os factos escan
dalosos que geraram essa situação deplora· 
velem que se acha o Estado da Bahia, com 
dous poderes legislativos e, agora, com dous 
poderes executivos, porque deus senadores 
estão e:xe1•cendo ao mesmo tempo o cargo de 
vice-governador do Estado, por se julgar 
c;ula qual o legi tim0 substituto do gover~a.(1or 
elfectivo, que se acha ausente, na qualidade 
de presidente do Senado. . 

Sei, Sr. presidente, que sobre taes factos 
nii.o tenho de Iuctar com opiniões divergentes 
no seio dest,a c~\mara, porque, com relação á 
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il!egitimidaGe do governo desse senador do Alagôas e Pernn.mbuco contra as instituições 
Esta.do da. Ba.hia. que, de facto,o est;í.exercen·l.o. dos mesmos Estados, mediante projeetos de 
por dispor da fot'Ça policial e do Tl!e..-.ouro, leis resolutivas dessas representações, sub
nenhuma. duvida subsiste no espirito de meus mettidos a estudo e parecer da. competente 
illustres coJiegas. Commissão Pel'manente de cada um dos ra.-

Apenas tenho de luctar, Sr. presidente, mos ,.lo Congresso. E isso ficou estabelecido, 
contra um preconceito dos que entendem que por consUlta do illustre deputado, o Sr. Nilo 
qualquel' medida legislativa tendente a re· Peç~1.nha, a que respondeu V. Ex., quando 
solver colisões políticas entre poderes loca.es votou-se o reque1·i!nento Glicerio, declarando 
ou a remedia.r attentados contl:'a instituicões que a extincçã.o da Commissão 1Ii:xta. não pre
dos Estados importa em oífensa á autono- judicava. o direito do. Camara. de conhecer dos 
mia rios mesmos E5tad.OS, qae apenai se acha. casos de que tratavam as representações re
limita.da pelos casos da. intervenção de que la.tivas aos negocias políticos da Ba.hia, Per
trata o art. 6° da Cunstituição da Republica, nambuco, Alagôas ou de outro qualquer Es
quando, Sr. presi~ente, como me prop,mho ta.do. excepto o de Sergipe, pol'que este ba.vía. 
a demonstrar, apenas se trata do caso deu ma jâ. sido resolvido. 
acc:ão tuitiva. ma.ntenedora. protectora d<1S Passo, por isso, a funJamenta.r um projecto 
instituições federativas da Republica, mani- de lei resolutiva do caso, a que se referem 
festamente incluida na. a.ttribuição que teem não s9 a. representação dirigida, em maio do 
todos os poderes federue' de vela.t· pela. gua.rna. corrente anno ao Congresso Nacional pela. 
da Constituição e das leis do regimen que a Cama.ra de deputados e !18lo Sanado <!o Esta
revolução de 15 de novembro fundou. do da. Bahia, mas tambem uma outra., que 

Ha qu~m julgue. Sr. presidente, que a.s acaba de ser-lhe dirigida. pela iutendancia e 
recla.m<<ções desses Estados, victimas 1!as v:io- pelo conselho municipal da Capital do mesmo 
lencias e dos attentados contr-J. as suas pro- Estado, pedindo 3. urgente deli,Jeraçã.o do Po· 
prias ir>stituições, por parte dos poderes lo- der Legislativo Federal sobre a.quella. repre
caes, fundu.m-se no clesejo de uma. inter-ven- sentação, afim de saber com q na! dos dons 
ção, em prol de interesses partidarios, ». pre- cidadãos que se acham simultaneamente no 
texto <le obter-se do governo um<\ providen- exercício do ··a.rgo de governador do Estado, 
eia. baseada. na. disposição do n. 2• do art. 6" durante o impedimento do effectivo, se deve 
da. Constitui~ão da. R.epublica, e dn.hi as atr entender oflicia.lmente o governo municipal, 
prehensões dos autonomistas e mesmo dos te· pois que. sendo o presidente do Senado o pri
deralistas certa. duv:ida sobre saber sl tal in· meirosubstitutolegal do governador e:ffectJvo, 
tervençiio compete tambem ao Congresso na sua. falta. ou impedimento. e havendo litigio 
Nacional ou e3.olusivamente ao Podel' Execu- sobre a legítimicla.t.le do Senado de que se di7. 
tivo. presidente o senador a quem o governador ef-

Não, Sr. presirlente, essas reclamaçêies fun- rectivo, no clia em que ausentou-se, passou o 
da.m-se no direito que o § 9" do art. 72 da governo do Estado,só tlepo~ de resolvido esse 
Constituição da. Republica. as..~ura a quem . litigio pelo Congresso Nacionn.l, como se vé 
que\' que seja, in'lí"idno on collectivinade, da propria.Jiensa.gem do PI'esideote da Repu· 
para representar, mediante petição aos Pode- blica. para. a abert.ura da actual sessão legís· 
res Pu'/Jlicos, entre os quaes se achao i.ncontes- la.t\va do mesmo Congresso, fica.rã. resta.hele· 
tavelmeote o Congresso Nacional, sobre ahu- cirltt a ordem constitucional do Estado da. Ba· 
w.; das a.utoridades, !'ecla.mando sobre elles hia. 
as precisas providencias. e. portanto, dirigi- Na. Constituicão norte-americana não ha. 
das a. !J.Ualquer dos poderes em que se resolve uma só disposição que autorise expressa· 
a sobira.nia.nacional , não pó-te esse Poder Pu· mente a. intervenção do governo da União 
bliC(I deixar de dar·lbes a importa.ncla que em negocias do3 Estados: apenas, na secção 4' 
merecem, isto e, não teem o direito de exeu- do art. 4•, ella. declara garantir a. cada Esta.cto 
sar- se á. solução que lhe parecer de justiça uma fórma. rept!blico.na. (te gol)ento, e quanto 
ou, pelo menos, de conveniencia. ã. ordem mO· aos casos de invasão ou de commoçã.o interna 
ral ou politica ou a.os creditas da Republica.. em qualquer deUes, declara prcteget-o contra 

Assim, o facto de ba.ver a. cama.ra approva.- o primeiro .desses factos, e, (lado o segundo, 
do o requerimento Glicerio. julgando finda a. só á requisição d>L legislatura ou do Poder 
missão r! a Commissão Mixta. paJ•a dar parecer Executivo, (qt1ando a legislatura. não se 
sobre as representações de alguns Estado~. l)O!;Sa reunir') e que de[endet-o- ha. . 
visto não haver sido approvado o prqjeeto de Ora.. ninguem dirá que ga,·antir, proteg~r 
lei por clla o:!!erecido sobre o caso de Se~gipe, ou mesmo de(elH.ler.sej.a. um~ exp_ressão eq~t· 
nio impede que o Congresso se pronunCie so- valente, quanto mMs tdentlca. , a. expressao 
bre o~ outro:s êa.sos constantes das represen- ír~ten>i,·. 
ta.ções relativas aos attentados das a.utor ida- Com effeito, ínter'"ir é exercer, em nome 
des governa.menta.es dos Estados da Bahia., da. .soberania. nacional, uma. autoridade :plena., 
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mais ou menos extensa, dentro do territorio 
de um Estado, ao pa.sso que p1·oteger é auxi
liar a acção do governo, que, a.pezar de 
amparado nas suas forças locaes, precisa. ua 
força mais potlerosa da Nação para combater 
um a.ttentado a ordem constitucional, e 
de{ende1· é amparar um direito, reconhecido 
como tal por quem se propõe a defendei-o, 
ameaçado por um movimento aaarchico ou 
de caracter usurpa. dor. 

E o que se deve emender por gamnti1· uma. 
fôrma. republicana de governo a cada Es
tado ~ 

Quem conhece o papel que na. formação e 
adopção da constituição norte-americana r e
presentou o FederaLista, que, por conse
guinte, .ieve ser Considerado uma 1onte 
a.utbentica. de doutrina., não póde deixar de 
acceita.r a significação que a es.;;e texto da 
mesma. Constit uição se encontra. nesse ver
dadeiro expositor do espirito da. lei funda
mental d<tquella. grande Nação. 

Pois bem; no Federalista l;6 dizi<> que o 
'"lensa.mento dessa garantia era a ssegw·a1· 
1t11U1 perfeita tmi{onnidade de instituiçtZn em 
wna nação -rcptGblic~Zna, organi:mda fedeY'ct
tivamente, e compo~tH de membros republi
ca»os. 

E quem conhece a historia da orga.nisa~o 
federativa dos Estados-Unidos d<l. Ame1•ica. do 
Norte comprehende o motivo dessa d isposição 
~onsti tucional. 

Tratava-se. entã.o, de evitar a. de;::enera~'ào 
dii.S instituições republicanas em institui\'üe~ 
de outro typo; tratava-se de evitar uma re
novaçfw no senticlo aristocratioo ou monat·· 
chico, que er:~. vivamente temi(l;,, porq_ue, 
como dizem os histm·iadores da época, um 
pa.rLido fortissimo. que chegou a. attacn.t• a 
Integridade e a. le:t!da.de de W ashington, 
aspirn.va. a tuo.dação de uma fórma mooar
chica. de governo. 

Sem duvida, para. tornar eiTectiva. essa 
garantia ou mesmo a protecção autori~ada 
pela Constituiç~o, o governo i'ederal da Nor te
America· apresenta-se sempre armado. mas. 
em todo o caso, para exercer uma. funcção 
meramente tuitiva. 

Na. Republica Argentina, porém, que teve, 
eomo a. brazileira, um principio de organi
sação diverso da dos Estados-Urtido~ da 
America. do Norte. a Constituição, no art. 5°, 
garante u. ca.da. província. nã.o só uma {o1"1J~a 
republicana de go,;;:rno, mas, alem disso, o 
goso e exet·cieia effectivo e ,-egula.r das iruti
tt,ições locaes; de modo que, como diz Estrada. 
o ~overno f~dera.l da. Norte·Amer ica. só é 
obngado a. amparar um Estado, quando a SU.'\ 
fórmadegovexno representativator inttertida, 
ao passo que na Republiea Argentina. o go
>erno federal é obrigado a amparar uma 
provincia, quando a fórma. republicana. ror 

corrompida , is lo e. quando for emuar açado o 
exercício regular das suas imtit ui~ões, que a 
Constituição garante. 

Não :He x·eporto a v direito publico de outra.s 
nações organisadas, sob o typo republicano, 
quer na Eur·oprt, como a Sui~sa e a Fr·ança 
querna America, como Venezuela e Columbia: 
porque o regimen francez é unitario, e o 
suisso, venezuelano e coium biano é propria
mente conterlerativo. 

Assim é que, na Suissa, embora. a Const i
tuição garant~ a. ca.da cantão o seu territorio, 
a sua sobwama, a sua Constituiçao e a liller 
d~de .e direitos dos l:llvos, o governo geral 
nao póde tornar effecttva. essa garantia sem 
r89.ulsição do proprio_ caotiio e. portanto, 
alem de va.ga. e empha.tica., a parte essencial 
dessa. decl:mJ.ção cber;a a ser frusta.nea. 

A Constituícão ne Venezuela, no art . 10, 
a.te prohibe ao governo fe'lera.l inte!'vir em 
negocias dos EstadO$, qua.esquer que sejam as 
desordens oceurt•entes no regimen interno de 
qualquer delles. 

A de Cvlumbia., que se organisou, não em 
nome do uma. soberania nacional, como a 
arg-entina. e u. no.>sa, mns em nome da sobe· 
rania. dos l.:8tados. com o caracter d~ um 
pacto estipulado entre na.~:ües imlependentes, 
nada diz a tal respeito, isto é, nem autorisa 
nem pro h i be a intervenção terleral em negocios 
estaduaes. 

Entretanto, no siiencio da lei constitucional, 
:J,peza.r ele u.l:;uns jurisconsultos terem en
tendido que o governo ledel'a.l deveria e.-tar 
:~.t·mali? oJa_s l~ct_llda· les l'OConhecidas pela phi
loso[Jiua. JUl"td lc;L do regtm<-n das nações 
constituídas sob fórm a, an::~.loga.. uma lei de no· 
minntl:t. de ordem publicl<, do anuo de l8ôi, 
estabeleceu que o governo federal guardam a 
mai.~ est1·icta ncutralidwle em todas 3S con
tentlas e desordens domesticas que possam 
occorrer em qualquer Estado. 

Comparemos, pois, o .espi::ito constitucional 
de nossa Republica com o da Republica Ar
gentina, cujo typo de fórma. de governo ~ do 
de todas as Constituições americanas o mais 
identico ao do regimen qu~ adaptamos. 

Si e verdade que a Constituição argentina 
garante, no art. 5°, a cada. província o gozo e 
o exercício de snn.s institllições locaes, dadas 
as condições de se basear a. sua Constituição 
no systema representativ-o republicano, de 
~\ccordo com os princípios, declaraçues e ga
rantias lia. Con.;tttuição nacional, e a5::>egu
rando a administr ação da justiça, o regimen 
municipal e o ensino [lrimario, ta.mbem é ver
dade que essa garantia só está sancCionada 
no snbsequente a1·t . 6• pelo direito federal de 
intCY'vençao n9 territorio da provincia para 
gcrantir a sua fórma. de governo republicano 
ou repellit• qua.Iqu!>r invasão es~rangeira. isso 
de motu proprio, e, â requi3iÇ<io de suas a11tori-
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dades co1tstituidas, para sustentar ou resta- que contem diversas disposições que, conden· 
belecer as mesmas autoridades, em caso da &alias em uma formula especial, formariam, 
insurreição local ou de invasão de outra pro- nos mesmos termos, a do art. 5' da argen· 
vinciR.. tina. 

Mas, si em nenhuma outra. disposição esta· Assim, logo no art. 1• submette a. fórma 
beleceu expressamente a Constituição argen- republícana, quer da União, quer de cada 
tina. o direito federal de intervenção para unidade federal , ao regimen repre..~ntativo. 
garantir, independentemente de requisição No art. 63 ordena que « cada Estado se 
do governo provincial, o goso e o e:cercicio reja pela Constituição e leis que adaptar, 
das instituiç<Jes l~mes, quando ob~ervu.das respeitados os p1·incipios con~tituâonaes cltL 
a.s condições do art. 5", o que e certo ê que Un·iiio.• 
essa intervenção nacionn.l dá.-~e tambem para No art. 08 obriga. os Esta.dos a «or·ga.nisa.r-se 
tornar effectiva. essa. garantia, como um coro- de fórma que fique assegu rada a autor.omia dos 
lario do ,Principio da. intervenção para ga- rmmicipios, em tudo quanto respeitar ao seu 
rantir a. forma. republicana do governo local, peculiar interesse. » 
porque. promettendo em uma disposição No art. 34, recusou ao Congresso Federal 
especial essa garantia, seria absurdo que o o direito de legislar. sobre a. adm.inistra.ção da 
governo federal não tivesse o f1ireito de tor- justiça. commum e, portanto, ccnferiu, taci
na.l-a. eJfectiva, intervindo coercitivamente, t.amente. a cada Estado o de organisar a jus
no caso de embaraçado ou corrompido por tiça local, e até de legislar sobre o direito 
qualquer causa esse exerci cio das instituições proces.mal da mesma justiça lO<'al. 
locaes. ainda quando a fórma republicana de Do art. 35 deduz-se que ao Estado ou mo
governo não tenha sido convertida em outra nicipio, e não á. União, ~ que compete prove1• 
qualquer. á instrucção pr imllria. 

A Constituição Brazileira não contêm uma Finalmente, o art. 78 assegura, além das 
disposição especial como a do art 5• da enumeradas e~pressamente nos arts. 72 a 
argentina, nem esta, como nenhuma outt"a 17. todas as garantias ?"esultantes da fór'ma de 
Cunstituição de paiz algum organisado sob o go'Oe;·no que a Constituição Naciona.l estahe· 
regímen republiellno federath·o, contem um;~. leceu e dos p1·i;1cipios que consignou. 
dispo~içiio especial como a do n. 4 do art. G" Mas do nada valeriam essas garantias con
da brazileira, relativamente a casos de in- s stitucionacs da fórma de governo adaptada 
tervençã.o do governo federal elll negocios peta Repub!ica e por cada uma de suas uni
peculiares das unidades fcderarlas. da.des federaes, si ao governo da. União não 

Mas em toda orga.nisa.çií.o federativa, diz competisse o emprego dos meios de tornal-a.s 
Estrada., .. ha um f)rinciplo substancial, que é etfectivas. 
a. condição da solidez do &lOVerno local, da No emprego desses meios é que consiste a. 
estubllida.de da nacionalidade e do. ordem acção tuitiv:L dos poderes federaes sobre as 
J:egula.r e fu:a. do paiz. e é o seguinte: instituições locaes, indispensavel à ordem, á 
O federalismo consiste na. coexistencia de harmonia e :i. paz na.cionaes. Si , porém, em
autonomias locaes subordinadas a uma sobe- pregados esses meios de suprema garantia de 
ra.nla nacional e, portanto, a essa. $Oberania orrlem, harmonia e paz;, não for sufficiente a 
nacional compete manter o typo característico simples acção tuitiva de todos os poderes fe· 
das instituições, encaminhando-as, quando deraes ou de qualquer delles, é evidente a. 
desviam-se, porque é suprema, e p1·o~egendo· necessidade da intervenção coercitiva, de que 
as, quanrlo periclitam, porque êpoderosa..» tra.ta o art. 6" da Constituição da. Republica., 

Com este principio conformam-se todas as e que compete exclusivamente ao Poder E:x.
Constituições americana.!' do typo da dos ecu t ivo, porque, então, desacatada pelo go
Estados Ulli.dos do Norte. Embora esta. só verno local uma lei do Congresso Nacioual 
garanta. a cada Estado uma. fól'ma republicana sebre o caso, de que tenha tomado conheci
de ~overno (art. 4' secção 4•), o Federalista, mento (motu prop1·ir> ou em virtude de repre· 
rep1to, cujo importante papel na formação e sentação de cidadãos ou de qualquer dos po· 
adopção da. Constituição é tão notorio, dizia deres locaes) ou desa.ca.ta.da. uma sentença d;lo 
que o pensamento dessa disposição em as~ Justiça Federal sobre caso de sua competen· 
gurar ;~. IJCrfeita unif~rmidade de. instituições cia, que atfecten;t . n_egocios pe_cul_i::res ao ~s
em uma Naçao republicana.,orgamsada federa· ta.do ou ao mumclplo, a Const1tmçao a.utor1sa. 
tiva.mente e composta. de membl'OS repu- no n. 4 do art. 6" essa intervenção coer ci·· 
blicanos. t iva, que não pórle ser outra. sinão a. arma.da, 

Si a Constituição B:ro.zileira não contém, por meio da força federal, de que dispuzer 
em termos explicitas, uma disposição es~e- no districto militar a que pertencer o mesmo 
cia.l, como a do art. 5" da. arge:atina. que e a Estado. 
que traduz aquelle principio substancial de Accresce que nessa. disposição do art . 6° a. 
toda org~. ~lisação federativa, vou demonstrar nossa Constituição autorisa essa intervenção 
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coercitiva, no n. 2. não ~ómente para gaYa.tttir 
a. cada Estado uma fõrma republicana. de 
governo, cõmo a. norte-americana e a argen
tina, mas, ainda mais, para manter a (ot"ma 
1·epubUcana federativa. Essa expressão, diversa 
das da. secção 4" do art. 4" princ. da Constitui
ção norte-americana e uo art. 6' daConstitui
ção argent ina, impõe ao jurista uma reflexão, 
qne aproveita. á causa, que nós, os inter
vencíonistas. defendemos. Com effeito po1· 
forma ?'tpublicana de gove,·no, no sentido con
stitucional e americano .,-,, diz Curtis, ~ en
tende-se apenas um governo constituído sob 
autoridade do povo, 1'ep1·esentativo, bo.stando 
que haja dous Poderes Publicas, o legislativo 
e o executivo, organisados por eleição po
pular ».:~o passo que por forma republicana 
{ed!!'l·ati'l-'(.1. se deve enten~el' um aggregado de 
entidades políticas organisada. cada uma com 
a fôrma republicana de governo, mas de ac
cordo com os princípios consignados na lei 
basica de orga.nisação republicana da. Nação. 
(Apoiados; r.1uito bem.) 

Portanto, Senhores, na hypotbese do n . 2 
do art. 6• da. nossa Const ituição, a. interven
çii.o do governô federal em negocias peculia
res aos Estados deve dar-se para fazer 
respeitar os principias de orga.nisação repu
biicana consignados na Constituição Nacional. 
(Muito bem ; muito bet~t.) Isso, porém, pôde 
ter loga.r em dous casos ; ou quando por 
uma instituição ou acto de autoridade local 
não for respeitado qualquer princípio da or
ganisação republicana consignado na Consti
tuição nacional, ou quando, respeito.dos nas 
instituições locaes e~ses princi pios da orga
nisaçâo republicana ooust~nados nu.·Consti· 
tuição nacional, for o legitimo e:xercicio de 
qnalque1• dellQ.S emb:1raçado ou violent:tdo por 
movimento anarchico do povo ou du. força 
publica ou peta accão dispotiC:t <la. au toridade 
local investida do poder de Ú\?.el- as respeitar. 
(Muitos apoiados.) 

Mas, Senhores, onde me parece que estâ o 
segredo do problema, que preoccupa. aos que, 
confundindo as du:~s especies de inter venção. 
a. que já me referi, a tuitiva, que co~pete a 
todos os tres orgãos da. sube1•ania oacJOnal, o 
legislativo, judieiario e o executivo, cada um 
na esphera de suas attribulções constltucio
naes, porque todos tres foram. pelo art. 25 
da nossa Constituição. incumbidos de «velar 
na gua<·da da Comtituiçao e das leis», e a.-in
ter11enção coerci!it)(l, que só pôde competir ao 
Poder Executivo, mostram-se apprehensivos 
com es~a doutrina. de intervenção em negocias 
dos Estados por meio de leis do Congresso, 
não e no n. 2, mas no n. 4 do a:rt. 60 da 
Constituição Brazileira, unica das americanas 
que consigna. esse caso especial de inter
Venção em negocios estadoaes. 

Essa disposição constitucional a.utorisa a 
Intervenção do g.weno federal em negocias 
·peculiares dos Estados, além dos casos de in
va~ão estrageira ou de um Estado em outro . 
d_e manutenção drt fórma. repubilicana federa
ttvn. e de commoçfio inter·na, á r eqnisição do 
respectivo governo local, mas no importante 
caso de se tol'mtr necessario ga.t~mtir a. e'1e· 
cuçüo das leis e das sentenças fécl.era~s . 

~1as a qn~ sentenças e leis (ederaes, para 
cn,Jn ex:ecUÇ;!O preveniu o legislatior consti
tuinte a bypothese de vir a tornar-se neccs
saria a intervenc~ o do !!'overno federal em ne
gocir!s peculiat"c.< a um Estado, póde referir-se 
esso, (hsposição do n. 4° do art. 6° da Coostí
tui'!l.o.<la Republica 1 

D1stmguamos o CQ.SO de intervenção em ne
gocios pe~ulicwes a um Estado para. assegurar 
a execuçao de uma sentença fedr:,•al e o caso 
de intervenção em negocios pecuU~re.s a um 
Estado vara assegurar a execução de uma lei 
{edeYat. 

Q_uanto ás sentenç.as federaes, o que nos 
en;;tou. a C_?nstitnição (~rt. 60 § 2°) é que a 
sua execuçao compete a otficiaes j udicia.rios 
ela 1Juião ; mas, como ll poticia local e olwi
gada. a. prestar a qualquer desses funccíonarios 
o :mxilic que por elle for-lhe invocado parn 
execução de uma sentença federal e -póde 
clar-se o C:ISO de, sob quhlq uet> pretexto, re
cusar-se essa policia _loca/, a prcst..1l-o, ou 
mesmo de Op]Jor-se a execução de tal sen
tença, é evidente que o governo f.~eral não 
podia tical' de~armado do· direito supremo da 
:;obera.nw. nacumat sobt•e a filltonomia esta· 
doai pa!'a n~s<.>gnmr, com a. intervenç-::io ar
mada.. auxiliativ:~ do ntncial judiciario do. 
Gnião ou reprr,~sh•a da opposi{,ão <la !JOJicia 
do :roverno local, a cxccuçilo da mesmil. sen
tença. 

Ora, os actos ou as omissões de uma poli
cia local estüc-, sem duvioa alguma, compre• 
hend iuos no. idéa de ncgocios peculiares ao 
Estado, c, por conseguinte, agindo de tal 
modo, em qualquer das duas hypotheses fi· 
gur;.tdas e, sobretr.;do, na. segunda, para asse-
1jllrar a. exeooção de uma sentença. federal, 
o governo da União intervem, eVidentemente, 
em lMgocio peculilll' aa Estado. 

Mas, qua.oto ãs leis do Congresso Nacional, 
quaes poderão ser essas, para garantia de 
cuja execução possa tornar-se nccessaria 
a intenverção coercetiva do governo federa.! 
em ngocies pe~nlia.res aos Estados 1 

Evidentemente não podem ser aquellas 
cuja. execução compete às justiças e policia 
dos Esta dos. 

Tambem não podem ser as de caracter 1is
ca~ ou administrativo. porque de sua · ~x
eeução estão incumbidos runccionarios da 
União, ~~gentes do Poder· Executivo da. Re
pnblica, e quanto aos atteutados aos a.ctQs 
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de e:terc1c:o de suas fuucções constituem 
crimes políticos. para <lujo conhecimento só ê 
competente o Poder Jndiciario Feder<l.l. 

Logo <~ssas leis fedcraes, p:tro g:nanlia de 
cu,ia. ex~cuçã.o A. Constituição autoris:t a in
tervenção coercitiva do governo da União em. 
wzgocios peculiares aos Estad<ls, não podem 
deixar de ser leis de caracter político, t1est:
na.das a manterem a supremacia dos intere:;
ses do regimen republicano fede1·a.tí"'o em 
collisão com interesses de ordem local, isto é. 
o .:Predomínio do. soberania nacional sobre á 
autonomia esta.,.lual. 

E o proprio Sr. Presidente da Republica., 
em sua Mensagem ao Congresso Nacional, no 
dia. da. abertura da actual sessão. depo;s de 
relatar as graves questões politicas, que se 
deram nos Esta· los de Alagôas. Sergipe, Per· 
na.mbuco e Bahia, onde S. Ex. reconhe<leu 
que se havia. dado a nuplícata de ambas a.s 
Ca.ma.ms do ~ongres!õo estadual, di:>se que ~a 
gravidade de ta.es fa.ctos, que infelizmente se 
iam reproduzindo, impunha ao Congresso Na
cional o dever de .• c:om a. mnxima. urgencio.. 
provêr a re•peito, por meio de leis resoluti
vas das collisões :por elle apontadas e que 
muito estavam pr~judicando o bom anda
mento das administrações de alguns Esta
dos.:. E não se conrunda esse topico da Men· 
sagem de S. Ex. com o outro, em. que elle so· 
licitou no Congresso u '?la. lei organica. espe
cial sobre o mOdo de execução dos diverw:> 
()3.SOS do art. G• da Constituição da Repu
blíca. 

A opiniô:C) de S. Ex. parece ser a que sug
gere a iatelligencia que dei ao caso do o.4 do 
art.6• da Constituição, isto e, que, resolvidr 
por lei do çoogre~ uma. dessas co~lisões, ou 
essJ. lei toem. r esjletta.da. pelas autortdades lo
caes, sendo assim sutilciente a acçii.o mera· 
ment e tuitiva do Poder Legi~lativo para o 
restabelecimento da ordem legal no E:>tado, 
ou será desacatada e. então, t:erá Iogar a. 
intervençã.o coercitiva do governo da. União 
pa.ra assegurar a observa.ncia. da mesma. lei 
federal, caso previsto expressamente no n. 4 
do art. 6'' do. C<>nstituição. 

O que S. Ex., p(lis, entende não estar com· 
prehendido em nenhum dos casos do art. 6'' 
da Constituição e a solução de ta.es collisões, 
que el1e julga da competencia. do Poder Legis· 
lativo, mas, uma. vez resolvidas por leis fe
dera.es, elle não urá. o direito de recu~a.r-se 
a intervir coer citivamente para assegurar 
nos F..stados, em que taes colUsões se deram 
ou venham a. dar-se, o respeito e a ob3erva.n· 
cia. dessas leis federaes, :si qua.lquer opposição 
houver á su:J. execução. 

E em virtude desse modo de entender o. 
questã.o o Sr . Presidente da R.epublica, fran
camente marufestado na sua. Mensagem de 
abertura d:t. actual sessão do Congresso, foi 

que a este representaram, por meio de peti
~;õe3 documentadas, de accordo com o § 9' do 
art. í2 da Cons~ituição Federal, os prejudi
cados pelos attentados dos governadores dos 
Estados da. Bahia, Alagôas, Pernambuco e 
Amazonas cont1'a as proprias instituições lo
ca.e~.que eram obrigados a manter e defenrler, 
e esta Ca.mara, de accordo com o Senado, 
reconhecendo indubitavelmente a. sua com
petencia pa.ro. conhecer e resolver· o a.ssum· 
pto deosas representações, nomeou uma 
Cómmissão :Mixta . que se incumbisse do re
spectivo estudo, para da.r pareceres sobre 
ella.s e apresentar projectcs de leis a. res
peito. 

Essa C<1mmissão, após cinco mezes de est\1· 
dos, limitou-se a apre,;entar um projecto re
gulativo dos casos de intervenção previstos 
pelo art. 6" da CO!lt<tituição, c •m o qual não 
concordou o Senado, onde iniciou-se a dis
cus~ão, e, logo depois, um outro. rcsolvende> 
:::.questão política do Estado de Sergipe, que 
foi a"Pprovado pelo Senado, mas que a. Ca
ma1'3o rejeitou, não porque a maioria dos 
membro;; desta seja anti-inurveo.cionista, 
mas porque não concordou· com a solução 
oiferecida pela commissão nesse pro.jecto so· 
bre a legitimidade do governo do Estado de 
Sergipe. (Apoiados e a.pa1·tcs.) 

Penso que a maioria da Camara pronun· 
ciou-se, não contra a intervenção nos n~o
r>.ios políticos dos Estados, mas unicamente 
re,jeitou o projecto por considerar no legiti· 
mo exercício do cargo de governador de Ser
{fipe o coronel Valladão e o projecto o havia 
aeclarado illegitima.mente investido nes.~e 
cargo. (.4poiados c apartes.) 

Si assim nã.o tivesse sido, como pensam 
alguns do~ Srs. deputados, que me estão hon· 
rando com seus apartes, é evidente que con· 
tinuaria em lit!gio o governo do Esta.rb de 
Sergipe, apeza.r de rejeitado o projecto da 
Commissão Mixta., que se pronunciou pela 
ille.gitimidade do governo do Sr. coronel Vai· 
ladã.o. 

Mas parece-me que a camar a ,o rejeitando, 
isto · é, não concordando com a opinião que 
cor.siderà o coronel Va.lladão iUegitimo go
vernador de Sergipe, pronunciou-se pela. sua 
legi timida.de. (Muitos apoiados. ) 

Para attrihuir·se a es5e pronuncimento da 
Ca.mara. o intuit·• de não ju[gar-se competente 
nl!m siquer para dE>C!a.ra.r por uma. lei ao 
Poder Executivo que deve intervir parare
solver e,;sas crises politi··as que estio pertur· 
bando a. orrlem republican2.-n~derativa e cor· 
rompeu· lo as propria.sinslituiçõ,~s dos Estados, 
seria preciso attribuir-se ao Senado e '' Ca
mara, ouando dissolver:t.m a Commissão 
Mixt •, o' mesmo pensamen~o. 

Entreta.nto,a. maioria. do Sana.do opina :fra.n· 
catnente pela. competencia do Congresso para 
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resolver essa. crise e o Sr. presidente desta • tado da Bahia, que se acha fóra da lei, iSto é, 
camara, antes de votar-se o requerimento fór-a da ordem constitucional do regimem re
G!icP.rio para a extincção de tal Commissão presentativo e federativo desde o dia 7de abril 
Mixta, declarou, sendo apoiado pela Camara, do corrente anno,e onde, pela escandalosa or· 
que essa votação não prf:>judicaria o direito ganisação de duas Camaras de deputados, uma 
de tomar a Camara conhecimento e votar composta de dous terços de diplomados pelas 
qualquer projecto de lei relativo a qualquer legitimas juntas apuradoras das eleições 
dos casos especiaes constantes das representa· circúmscripcionaes e outra composta apenas 
ções que lhe foram dirigidas, sobre as quaes de um terço ele diplomados , que invalidou os 
compete a respectiva Commi~são Permanente diplomas daquelles dous terços, e bem assim 
da.r pareceres e promover o que lhe parecer de dous senados, um dos quaes formado ape
conveoiente. nas por quatro Senadores e de que const ituiu· 
Accr~sce que S. Ex. o Sr. Presidente da se em preside[] te o senador Barão de Cama· 

Republica., apezar desse pronunciamento do ça.ry, qu3.ndo o outro, de que foi sempre e 
Congresso, ainda insiste pela competencia continúa a ser o presidente o Sr. Barão 
deste para resolver essas crises políticas de ele Geremoabo, foi formado pelos dous terços 
alguns estados, entre os quaes o da Bahia, dos senadores existentes ao tempo da. verifica· 
onde ba duplicata de Camaras legislativas e çã.o dos poderes do;; novos eleitos para. o 
vice-governadores, como se vê do seguinte preenchimento do terço que se renovou e de 
o.fficio, em resposta a um requerimento de mais uma· vaga, que havia, deu·se, agora., 
informações do deputado Zama, que a Cama.ra .no impedimento do governador eliectivo, a. 
approvou. ruptura. do ultimo élo que ainda. prendia o 

(Lê) : Estado da Bahia á. ~rdem legal, porque · css.e 
governador transferm o governo ao prest· 
dente naquelle s~nado de quatro senadores, 
assumindo l.ambem o mesmo governo o seu 
substituto legal, que era o presidente do Se
nado constituído pelos dous tercos dos mem· 

«Ministerio da Justiça e Negocias Interio· 
res-Ga.binete-N. 1.045-Rio de Janeiro, 
26 de outubro de 1895. 

Sr. 1° secretario da. Camara dosSrs. Depu· 
tados-Em resposta ao vosso ofiicio de 24 do 
corrente mez, cabe-me communicar-vos que 
jâ. em sua. Mensagem de 3 de maio deste anno 
o Sr. Presidente da Republica solicitou a in
tervenção do Congresso Nacional no tocante 
á. situação política de alguns Estados. entre 
os quaes o do Bahia., onde havia. duplicata. de 
Camaras legislativas. 

Junto encontrareis cópias dos telegram.mas 
ultimamente trocados entre o mesmo Sr. 
Presidente da. Republica, o governador e os 
cidadãos Barão de Camaç:Lry, ao qual foi 
transmittido o goverao do Estado, e Barão 
de Geremoabo ; bem assim cópia dos tele
gra.mmas dirigidos a este ministerio pelo 
mencionado Barão de Camaçary, que de facto 
exerdta as fnncções de governador, continu
ando o Estado em perfeita paz, conforme 
consta dos referidos telegrammas. 

Sande e fraternidade) Gor~çal1!es&,·reira7>. 

Não e possível, pois, que o Congresso imite 
a presidencia da Republica em sua indiffe· 
rença aos attenta.<los praticados por autorida· 
des prepotentes contra as proprias institui
ções constitucionaes desses infelizes Estados, 
cujos povos reclamam uma providencia legal, 
que ponha termo a taes violencias, porque 
as revoluções não são meio regular de se fa· 
zer respeitar o direito. 

Eis porque, Senhore~, ainda me animo a 
apresentar um projecto de lei resolutiva dessa. 
crise politiea, em que se debate o infeliz Es-

Ca.man v. vn 

bros dessa corpoC"c.ç:ão. · 
S. Ex. o Sr. Presidente da Republica, no 

officio que li, qualifica o Sr. Barão de Cama· 
çary de govm·naà•Jr d e facto, e, em resposta 
que, por telegr-amma, deu ao que endereçou
lhe o Barão de Geremoabo, quando assumiu o 
governo da Bahia, di~se que só ao Congresso 
Nacional competia resolver qual delles dous 
era realmente o governado1· de direito. 

Mas, o que é certo e que as autoridades e 
fnnccionarios publicas, assim como as corpo· 
rações electivas dos municípios da Bahia 
precisam saber com qual desses dous cidadãos 
que estão exercendo simultaneamente o ca;r
go da governador devem-se entender offi.cial-" 
mente, porque o de facto dispõe da força pu• 
blica e do Thesouro do Estacfo, e o de direito 
só tem por si a lei, que de nada va,le, quando 
um Chefe de Nação tem a iogenuida.de de de· 
clarar que não tem competencia para. reco· 
nhecer qual o cidadão legalmente investido 
no governo ele uma das collectivida.des com· 
ponentes dessa Nação. 

E' preciso, pois, que se tome ao seria as 
instituições desta Republica.. 

E' preciso que não prevaleçam a força. 
contra o direito e os abusos contra. os prin
cipies. 

E' preciso que os poderes federaes compe· 
netrem-se do dever de imporem respeito ao 
regimen de governos loca.es adaptado e ga- · 
rantido pela constituição nacional. 

E' preciso, em summa., q_ueha.ja na Repu" 
blica Bra.zíleir:~ uma. verdadeira. ordem mo. 
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ra.l e legal, assegurando-se, :por todos os 
m.eios. ajustiça, o direito, a. harmonia. e a 
pa.~. ('}Iu~to bem, m1.lito bem.) 

Ficam sobre a. Mesa, a.te ulterior delibe
cão os seguintes 

PROJECTOS 

PROJECTOS 

N. 159 D- 18$5 

Parecer so?re as emendas offerscidas na 3• dis. 
cussúo elo projecto do Sanado n. fõ9 ~este 
anno, que altera. a tabeUa do cu t. 33 do 
decreto n. 848, de 11. de ou tub,.o de 1890 

o Congresso Nacional decreta.: A commissão de orçamento é de parecer 
que, rejeitadas as emendas ns . l, 2, 3, 4 e 5, 

fa.A.rtigo unico. O Poder Executivo, reco. seja approvado 0 artigo additiYo apresentado 
nhecil\o a. legitimidade do Poder Legislativo pelo Sr·. deputatlo J. A. Neiva., redigido po
do Estarlo da. Bahia, representado -pela. Ca- rêm do seguinte modo : 
ma.ra·dos Oeputa.dos, diplomados pel~sjunt:•s o governo atJril'à no primeiro exercício o 
apuradoras competentes~ e legalmente consti- credito necessario ua.ra. a execução da pre-
tuidas, e pelo Senado firmado 'Pelos dous ter· sente lei. • 
ços subsistentes, findo o ultimo biennio Iegis- Qu~nto a. emenda n. 6, é de parecer que 
!ativo, de a·ccorrlo. com a. Constit1,1ição desse seja approvada, pela analogia que tem com 
Esta4o, garantira. · a?S representantes do a ma.teria. uo projecto e porque em seu fa.vor 
refeJ;"irlo Poder, med1ante o emprego dos. prevalecem as mesmas r~zões que o justi-
meios constitucionalmente facultados, o ex· ficam. · 
ercicio de suas funcções. _ _ 

_ Sala oas sessoes, 7 de novembro do 189.:J.-
S.; R.-:-Sa.la ?as se~oes •. 7 de novembro de Joao Lopes, presidente.- Paulino de Sou:;a 

18~.~ L e0'01f9tldo Fil?uet1'as.-. Augus~o de Junii)T, ralator.-Ben.:dicto Leite.- Alciruln 
F1·et tas_ • .....,. Sa1~S Peretra. - J_ose Igrw.cto •. - G1.lanG!ba1·a. _ SsrzctleUo Co2·2·êo. . - F. P • 
.Sel;ast~~io Landulpfw. - Flavto de .4.mt[)O. 11Iayrink .-.1ug 1;sto Se~;e,·o .- L atwo MüUe1·. 
-Cesa1· Zama. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° Fica estabelecido o imposto de 

5 •.; •. sobre o valor official do producto da. 
explor.ação cie mineraes ue quaesquer natu
~eza, quando feita. em proprios n11.ciona.es e 
outros gua.esquer terrenos do domínio ou 
jurisdicção r1a União. 

Paragra.pho unico. Este imposto será. cele
brado tendo por base a arreruata.çã.o em hasta. 
publica., a. que serão pelo governo levcdas 
taes explm•ações. 

Art. 2." Revogam-se as disposiçúes em 
contrario. 

S. R.-Sala. das sessões, 7 de novembro de 
1895.- Edua1·do Ramos . 

O Con~o Nacional decreta~ 
Art. i.' Ficam sem el!eito quaesquer leiS 

ou preçeitos legislativos que concedfl.t!l favo
res especiaes ou estabeleçam excepçao para 
determinadas com:panllia.s, sociedades. c~ubs 
ou eaiprezas que se destinem â. exploração 
do"jógo. · 

Art .. 2. 0 l_tevoga.m-se as disposições em 
contrario. 

S . R . Sala das sessões. 5 de novembro de 
1895. -Almeida Nogueira . 

y~o. a. in).primir. o.e seguintes 

Eil.liDiDAS A QUE SE REFERE O P.A.RECER. SUPRA 

N. 1 - Estenda-se a todos os juizes seccio
naes e aos seus substitutos, o a.ugmento de 
2:000$000. 

S. R.- Sala. das sessões, 16 de outubro de 
1895.-GaidinoLoreto . 

N. 2 - Onde se diz - Pa.rá.- accrescenta
Amazonas. 

S. R.-Sala das Sélssões, 1 ~ de outubro de 
1895.-Sà Peixoto.-Lins de VasconceUos.
Matta Barccll<w.-Mene:;es Prado. - Fmn 
cisco Beneoolc .-ilfa,·iano Ramos. -Lima B a
CU1'1f .-Ani:;io de Abreu.- Galditta L Ol'C!O,
Octaviano Lotwei1·o.- José IgnaciQ.-Victo1·imJ 
Montei,·o. 

N. 3- Accrescente-se onde convier -
E' extensiva aos juizes secciouaes n dispo
sição contida no paragra:pbo unico doa.rt. 1". 

s. R. -Sala das sessões, 16 de outubro de 
1895.-.Vm-;l'!no Ram.os.-Xavie~· do Valle . 

N. 4 - os :porteiros dos juizes seccionaes 
dos estados a que se refere a emenda em dis
cussão terão l :400$ de ordenado. 

Os officia.es de justiça dos mesmos estados 
terão 1:200$000-

S. R.-Sala. da~ sessões; 16 de outu"bro de 
1895.- J • .A. Ne;tXJ.. · 
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N. 5 - Accrescentc-se a() paragrapho uoico 
d() art. 1' - Durante o mesmo prazo não 
será c.om:putado o augmento dos vencimentos 
para a contribuição do montepio. 

Artigo additivo. Fica o governo a.utorisado 
n abrir o necessario credito para. a. e~ecução 
immediata. da presente lei. 

S. R.-Sala da.s sessões, 16 ue outubro de 
1895.- J. A. Nei1;a. 

N. 6 -Artigo. Fica. alterada. a taoolla qua 
baixou com o decreto n. 255, de 30 de novem· 
bro de 1894, na. parte referente aos _juizes da 
Côrte de A ppellação ; accrescendo ma.i2 200$ 
mensaes para cada um, senda 2/ 3 de orde
nado e um de gra.tifica.çã.o. 

S. R.. -Sala das sessões, 16 de outubro de 
1895.-Fn~ckl·ico Borges.-Géminiano B1·a:.íZ, 
-oCitagas Lobalo.- F1·ancisco Tolentino . -
José Ignacio.-Amm·ico de ltla.ttos .-Torquato 
,lforeirtc. 

N. 174 B-1895 

Rcdacça.o pa1·o, 3" disctcss<ío do projccto n. f7 4 
do COITertte anno qt~e o1·ça a Receita Ge1·al 
ela Republica para o e:rwcicio de 18913, 

O Congresso Nacional decreta : 
.Art. I.• A receita. geral da. Repuolica. dos 

Estados Unido;; do Bra.ziliJa.ra o exercício de 
1896 é orçada em 32i .634:000$ e serà rea.U· 
sada com o pro:lucto do que for a.necadado 
dentro do n;tencionado exercicío sob os titulas 
a.ba.ixo designados. 

RECEl'l'A ORDlNAJ~t,\ 

Impo~·taçao 

1. Direitos de importa
ção para. consumo nos 
termos da lei n. 25, 
rle 30 de dezembro de 
1801, e uasdisposições 
legaes a. que e \la. se 
J•efere - modifica.do,; 
porom os valores dos 
•lireitos do.~ generos 
u r ifu.dos do cam blo •l•l 
24 pa.ra u cnmbio tlo 
14 dinheiros IlOt' 1$ o 
supprimidos oa u~.ltH
cionacs do 50 "/• o 
60 •t., e mantida.s to-
das as dema.is ta.xa.s o · 
sobre-taias consoli-

dõldas em ama. só, ex
ce~ão feita. da cerve
veja estrangeira, cuja 
taxa será de l$2UO 
por Jitro ou $800 por 
garrafa ; d D3 licores, 
vinhos espumosos, de 
qualquer qualidade, 
como a de Cbampagne 
e qualquer que s~ja o 
acondicionamento que 
pagaríio 3$600 por li
tro, i3ento de quaes
quer addiciona.es. 

Dos Jiquidos ou bebidas 
:tlcoolíca.s isto é, a.b· 
l1yntho, l~irsch, al
cool, brandy, rhum, 
wisky, aguardente da 
Jamaica e outros 
productos semelhan
tes, marc.mdo 25 ou 
mais de25 grãos no 
alcoometro centesi

·mal, qualquer que 
seja. a. procedencia ou 
acondicionamen tO .. Jll e 
paga.rão l$800 por li
tro, isento de quaes
quer a.ddicionaes. 

Genebra. - 1$-)()0 por li
tro, isento de quaes· 
quer a.ddicionaes • 

Dos vinhos puro~. isto é, 
que marquem menos 
de 25 grãos no alco
ometro centesimal ou 
de Gay Lussac, qual
quer que seja a pro
ce::lencia e acondicio
namento - $300 por 
litro, isento de quaes
quer addicionaee. 

Dos phospboros de pau 
que pagarão ki lo3$200 
e phosphoros de qual· 
quer outra qualidad·e 
. que 'Pagarão k i 1 o 
4.~500 isentos de. todo 
e qualquer addicional 
e dos saponaceos, sa
poleos e seus similares 
todos não perfuma
dos que pagarão 
l$200 por kilo e o 
osma.lte ordinario 011 
cuba.lto vitrificado 
par.~ oleiros que pa
llllrl~ 2.~0 por kilo. 
e o cyo.um·cto de po
to.asio puro que paro 
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ga.râ. o mesmo. que o 
cyanureto bruto ..•.. 

2. Expediente dos ge11e· 
ros livres de direitos 
de consumo de accordo 
com as leis em vigor 

3. Dito das Ca}lata.zias 
idem .............. .. 

4. Armazenagens idem 

240.000:000$000 

4.000:000$000 

1.000:000$000 
3.000:000$000 

Despacho maritimo 

5. Imposto de pha:róes 
6. Imposto de docas .... 

Addicionaes 

7. Dez por cento addi
cionaes sobre os im
postos de expediente 
de generos livres de 
direitos de importação 
pha.róes e dócas ...... 

Sahida 

8. Direitos de 2 l/2 Yo 
de polvora. fa.bricada 
por conta. do governo, 
e dos metaes preciosos 
em JlÕ, pinha.. barra ou 
obras ; e sobre a ex
portação do Districto 
Federal de productos 
não sujeitos a impo
sição dos Estados .•.• 

Interior 

9. Renda da. Fazenda de 
santa. Cruz e outros 
de propriedade da 
União .............. . 

10. Dita da. E. de Ferro 
Central do BrazU ..•• 

11. Dita das estradas de 
fer~..9 custeadas pela 
Umao •.•.••.•.•••..• 

12. Dita. do Correio Geral 
13. Dita. dos telegrapbos 

eleclricos, na confor
midade do art.. 20 da 
presente lei inclusive 
a taxa. de frs. 0,10, 
ouro por paJ.a.vra de 
telegra.mma. em per• 

800:000$000 
400:000$000 

460:000$000 

110:000$000 

120:000$000 

35.000:000$000 

3. 000: 000$000 
3.500:000$000 

curso nos cabos da 
Brazilian Sulnnarine 
Company, Umited •..• 

14. Dita. da. Casa. da. Moeda. 
15. Dita da Imprensa Na

cional e IJiario Offi-
ciat~. 1 .............. . 

16. Dita. da Fabrica. de 
Polvora ........... ~ • 

17. Dita da Fabrica de 
Ferro de S. João de 
Ipa.nema. ••.•....•.•. 

18. Dita dos Arsenaes •.. 
19. Dita da Casa. de Cor-

recção .... , ........ . 
20. Dita do Gymna.sio Na-

cional. ............. . 
21. Dita do Instituto dos 

Surdos-Mudos ...... . 
22. Dita do Instituto Na

cional de Musica ..... 
23. Dita de matricula. nos 

estabelecimentos offi.
cia.es de ensino .•...• 

24. Ditada Assistencia. de 
Alienados .......... . 

2.'i. Dita arrecadada. nos 
consulados .••••.••.• 

26. Dita dos proprios na-
cionaes ............. . 

27. Imposto do sello de 
accordo com a legis
lação em vigor; ma.is 
o augmento p:rovanl 
da renda. da venda do 
sello das Iettra.s que 
negociarem os bancos 
orçado em 400: 000$ e 
maisosello de 100 réis 
sobre recibospassa.dos 
pelos bancos nas cader
netas e contas corren
tes e de 20 réis im
pressos sobre os con
tractos de corretores 
--che~ues--indepen
dente do sello propor
cional orçado e m 
100:000$ e ma.isaren
da proveniente do 
seUo de 1$ sobre os 
termos de resp~_>nsabi
lida.de a.ssignados nas 
alfa.ndegas e mais o 
augmento do sello so
breas cartas de sa.ude 
com as disposições da 
presente lel ....... .. 

3.600:000$000 
65:000$000 

650:000$000 

1:000$000 

110:000$000 
20:000$000 

30:00.0$000 

25:000$000 

10:000$000 

3:000$000 

150:000$000 

200:000$000 

450:000$000 

200:000$000 

8.100:000$()00 
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28. Imposto de ifto 0/. pa
gos pelo comprador 
e vendedor nas opera
ções de ea.mbia.es ou de 
moeda metallica a 
prazo sobre o n.lor 
em moeda corrente 
do contraclo ........ . 

29. Imposto de transporte. 

30. Dito de 2 I/2 •;. sobre 
dividendos dos títulos 
das companhias ouso
ciedades a.nonymas 
com séde no D~'tricto 
Federal e nos Estados 
de accordo com a le
gislação em vigor e o 
art. 7• da. presente lei 

5 •fo sobre os premios de 
todos os seguros no· 
vos que forem reali
zados, a contar de 1 
de janeiro de 1896, 
pela.s companhias de 
segnros de vida •....• 

31 . Dita de 2 °/. sobre o 
capital das loterias 
federa.es e 3 •;. sobre 
o das estadua.es, cuja. 
venda. de bilhetes se 
eft'ectua.r na. Capíta.l 
Federal, na.fórma das 
leis em vigor .... . .. . 

32. Dito de 2 •;. sobre 
vencimentos e subsi
dio, inclusive o do 
Presidente e Vice
Presidente da Repu
blica. e membros do 
Congresso Na.cionM •• 

33. Ditodepena.sde gllB .. 
3(. Dito de tra.nl!missão 

de apolices e embar-
cações . ............. . 

35. Contribuiçã.oda.scom
panhias ou emprezas 
de estradas de ferro, 
subvencionadas ou 
não e de outras com
panhias para. despeza.s 
da _respectiva tl.sca.li-
sa.çao ... .•.. , •. , , ....... 

36. Fóros de terrenos e 
marinhas . •• . .. •.... 

~. Jnros das accões das 
estradas de ferro d.a. 

· ila.bia e ·Pernàmbucei: 

38. Laudemios .... ...... . 
39. Premi os de depositas 

publicos ........ . ... . 
4.0. Cobrança. da divida. 

activa. ......... ..... . 

700:000$000 Oonwmo 
7"'u0:000$000 

41. Taxa. de 100 réis por 
500 gra.mmasoufrac. 
çõ.o desta. unidade de 
turno em bruto de 
proced.encia estran-
geira .............. . 
Dita de 10 réis por 
25 gra.mmas ou frac
ção desta unidade de 

1.000:000$)00 fumo picado, migado 
ou desfia.do, inclu
siveoma.nufa.cturado 
em cigarros de pro
ducção na.cional •••• 
Dita de 40 réis por25 
gra.mmas ou fiacção 

50:000~00 desta. unida.de de fu
mo picado, miga.do 
ou desfiado de pro
ducção estrangeira. •. 
Dita de 100 réis por 
charuto de fabri 
estrangeiro . .. .... .. 
Dita. de 10 reis por 

1 000 QO!IdoMfl 125grammasoufrac-
• : u~ cão desta unidade de 

rapé de fabrico na-
ciona.l. ........... .. • 
Dita. de 60 reis po 
125 gra.mmas ou frac· 
çã.o desta unidade d 
rape de fabrico es-

1.300:000$000 tra.ngeiro . . ... ... .. . 
1.200:000$000 .Dita. de 30 réis por 

maço de 20 ciga.rros 
e por qualquer fra.c
ção êxcedente de 20, 

100:000$000 de producção estran-
geira ...... ...... .. . 
Os cigarros de mor
talha ou capa de 
rumo de procedencia 
estrangeira. pagarão 
o dobro desta taxa.. 
Papel para. ciga.r.ro e 

600:000$000 semelhantes , sendo 
em folhas ou rolos500 

15:~ooo rs. porkilo.,ara.mma. 
wv~ Sendo em livrinhos 

ou mortalhas de ar
roz ou milho 2$500 o 

126:000$000 · lUlográiDlaa •••• ; •• ~ 

101 

60:000$060 

30:000$000 

500:000$000 

1.200:000$000 
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42:. :Taxa. <1e 60 reis porl 
litro ou 40 l'eis ;por 
:ga.ITafa, cobrada em 
estampilhas, M ~ai r O. 
producto da. fa.brica 
'OU eXpOsta à. "Venda, t 
sobre a cerveja nacio
nal. 

Taxas de 300 réis por li· 
tro ~obre as bebidas 
constantes do n .- 126 
classe 9• da tarifa 
o e 200 reis por litro e 
100 réis por garrafa 
sobre as constantes d 
n. 127 - quando fa
bricadas no palz -
tambem cobradas em 
estampilhas a.o sair 
producto dii.S fabrica~ 
ou quando exposto 3 
venda. 

Taxa de I$000 por garrafa 
sobre as demais bebi
das fermentadas que 
possam ser Mlsimíla.. 
das ao vinho de uva; 
a.os vinhos espumosos 
etc., etc. aos cham
pa.gnes-e cujo fabrico· 
seja. autorisado pelo, 
geverno. 

Extrao~·dinaria 

43. Montepi'o da !lhrinha. 
44. Dito militar ....... ,. 
45. Dito dos Empregados 

Publicas, .. , ...... ó .. . 

46. Jndemnisaçã.o ...... .. 
4.7. Venda d& gEmeras e 

proprlos nacion aes .... 
4B. J ~r os de ca pitàes na

c!ooaes .•.•.. , ; ~ ..•. 
49. Remanesc(lntes dos 

premios dos bilhetes 
de loteria ..... • ..... 

50. Receita eventual, 
comprehendidas a s 
multas por conlr:t

. veoçi:Ses de lei e re
gulamento ..•. , .. , .. 

Depositas 

51. Saldo ou excessO eo tre 
os recebimentos e as 

500:000$000 

90:G00$000 
200:000!)000 

BOo:ooosoo0 
1.()00:000$000 

100:000$000 

3~000:000$000 

15:000$000 

3.ooo:ooo$ooo 

restituições......... 5.000:000$000 --------
somma total.... 327.634;000$000 --..,-..,;_..;... __ _ 

lJisposições geraes 

Art. 2.• E' o governo autor!sado: 
l . • A emittir bilhetes do Thes~uro até á 

somma. de 25.000~000$ como antecipação à 
receita no exere\cio desta lei, que serão res
g-atados até o fim do mesmo exe1·cício. 

2. o A receber e a resti~uil•, na conformi
dade do disposto no f)rt. 41 dt~ lei n. 638, de 
17 de s~tembro de 1851, os dinheiros prove
nientes : 

do corre dos orplüws; 
dos bens de defuntos e ausente;; e do 

evento; 
dos premias de loterias ; 
dos depositas de caixas economicas e mon· 

tes de soccorro ; 
dos depositas de outms origens.-

oS saldos que resultarem do encontro das en
~ra~as com as S<;lhidas poderão ser applicados 
as nespezas vubllcas e os excessos das resti
tuiç1les serão levadas ao· .balanço do exer
cicio. 

3. • A rever as tarifas adut~.uoira.s de mo lo 
a põl-as de accordo com as determinações da 
presente lei. isto é, calculado;~ os direitos ao 
cambio de 14 e não ao cambio de 24- su"P
"Prímidos os addicionaes de 50 e ôO% e conso
lidadas em um!!. só taxa todas as demais ta
xas em vigor, excepção feita dos generos 
que estão e:.ceptua.<ios no art. 1• da. p1·esente 
lei, cujas taxas serão as indicadas nesse ar
tigo. 

4. 0 A rever os impostos de expediente de 
generos llvres de direitos de importa~ão, de 
docas e pharóes, de modo a consolidar as 
mesmt~.s bxas. incluindo os addiciona.cs nas 
taxas originaes. 

5. • Os generos ad ualorem contiuuo.rão su
jeitos às mesmas taxns e sobre-taxas qne pre
sentemente pa.gam consolidadas estas em 
11ma. só. 

6.• Arrendar o serviço da capatazias das 
a\fandeg-as e armazens ~ 

Art. 3. • Paro. fa.zer face ao deficit já exis· 
tente compro'>a.do é o governo autorisado a 
fazer applicaçiio do saldo que verift~r-se no 
tlm do exercicio ~a rece. i ta so~~e a despeza e 
caso es_sa tenha. ~1do coberta. Ja por álguma 
operaçao de cred1to e!rectuada em virtude de 
~utorisa~o legislativa ante1•ior devera o go
verno ret1rar em papel-moeda da circulação 
quantia equivalente UI? saldo voritl$.dO. 

Art. 4.• Os impostos aduaneiros serãó cal
culados. om moeda. corrente de acoordo com 
as disl)osições em vigor e modificaÇões intro
duzid~:s pela present!l lei e pagos 70 % em 
n;oeda corre _o te e 30% convertidos em espe
cJe ou cambwes de 1• ordem ao cambio fixo 
de _14. As fr&cções menores .de um cbilling 
serao paga.s em moeda. corrente. 
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Art. 5. o Sãu declarados nullos para todos ceder do valor de 200$ quer essa. differença. 
os e !feitos os coutractos. de cambiaes ou moeda sej1 determinada. por quantidade ou e:x:cesi!O 
metalliea á vista. ou iL prazo que não tenham de mcrcardoria verificada, quer seja po1' difl~~ · 
o sello legal. rença de qualidade relativa ou absoluta, en· 

§ 1° E' absolutamentente vedn.da aos bancos contrada em nma partida de volumes sumet
ou filiaes ou c:>sas bancarias a liquidaçií.o tida â conferencia ou isoladamente. 
por uitrerença de traosaçõe3 sobre moeda § 2. 0 Destes actos nã.o baverâ r~curso,. 
metallica e cambiaes. O syndico da camara cumprindo somente nos casos de differenca. 
dos carrectores terá attribuiçii:o de impor a de qualidade de mercadoria ou da. sua cl:isst
multa ·de 10:000$, ã. 20:000$ e no dobro ficaçiio obedecer-se o preceito do art. 15 do, 
no IJ;lSO de reincidencia aos estabelecimentos decreto de 25 de abril de 1890. , 
que infrinrirem a :presentP. disposição com § 3.• A isenção da taxa de expediente adua-. 
recurso suspensivo para o Poder Executivo. neiro fica re:>tric.ta. aos objectos ou mercado-

§ 2.° Ficam sujeitos ao pagamento do sello rias consignados nos§§ 1°, 2°, 3•, 4•, 5•, 8•, 11 
de 1(10 °/o as operações de cambiaes ou de a lô, 19, 22, 23 2ô, 33 e 35 da OansoUdaçãa 
moeda metallica a prazo pelo comprador e da.s Leis das Alfr:mdegas. 
vendedor, sobre o valor ern moeda corrente § 4. ° Ficam approvadas as isenções à e di-
da contracto, rei to de expediente concedidas ate 3l de 

§ 3.° Ficam sujeitos ao pagamento do seno julho do C<..'rrenta anno }lelo Poder Executivo 
de 100 réis os recibo~ que os bancos passem em virtude Je conhactos celebrados com os . 
nas ca.dernetes de contas correntes. estados, e que dependiam de appl'ovação do 

§ 4." Todos os contratos de corretores li.- Poder Legislativo. . .. 
cam sujeitos ao seUo impresso ou de cat·imbo Art. 8.~ Em caso algum a taxa de el:pe-. 
de 20 réis indenpendente do sello proporcional dieute de capatazias serã dispensada, . 
;;obre a qua.nti:l. do valor do contracto. Art. 9,o Fica::n Pevogados os §§ 2• e 3• do 

§ 5. a Censideram-se para. os atreitos das art. 594 da Co,1soUda.ção das LBis das Alfan-:-. 
actuaes disposições, opet·açOes a dinheiros, degas e Mesas de Ren!ias esteadendo·se. a. 
cambiaes e moed,\ metallica., as liquidaveis dispo~ição do § 1• do mesmo artigo cQm as 
dentro de tres dias uteis, a contar da dattl. Lia alterações constantes do a. 4 do nrt. 1° da 
traosacção. As que ex~deram desse tempo lei n. 265, de 24 de dezembro de 18!H; a todas 
atá 30 dias, que sera o maior -praso, serão as alr.mdegas e mesa~ de rencills da Republica 
consitlera.das a praso. dos E5tados Unidos do Br.:~zil.. . 

§ G.• Para facilitar a fi~calisação do sello § l.• Sómente S3rão sujeitos á disposicão · 
nas letras de cambio, saques ou instrumen- fioal do art. 605 da Co,1solidação das Leis das 
tos que traduzam remessa de dinheiros para Al(a11degas as mercadorias importadas a 
o exterior e contrnctos de operações sobre granel nelle men<lionadns quando por unidade 
moeda meta.llica e operações de bolsa, fica o pesarem Jl'lenos da dous kilogrammas. 
governo autr)risado a crear um typo de sello § 2.• A's operaÇÕes a que se refere o 
p<tra esse fim determinüdo e que podem ser art. 3SZ da consalidação ficam sujeitas to~o.s 
estamp.-1.do nas letras, saques-cheques. mercadorias descarregadas nas pontes e caes 

Art. 6.• Fica extensivo às companhias ~s- dasalfandegas, depositas entrépostos e arma
traugeiras e bancos, cujn.s flliaes teemséde no zens alfandegadçs, tenham 011 não perma"-
Distrieto Federal e nos Estados, o imposto de nencia no local da descarga. . 
2 1/2 °/o sobre dividendos. Para essa cobranca § 3.• AS taxas a. que se refere o art..603, 
tomará. o governo a seguinte bese : o ca:pita.l capitu\o XIV da Carn!olidaçiZo das Leis das. 
do banco ou da empreza entre nôs, e ver!!l- Atfand~gas serão as seguintes : . . 
cada ·a distribuiçii.'l do dividendo no estran- Por volume até 50 kilogr:qn.ma.s 200 réis. 
geiro cobmr-se-ha o imposto de 2 1/2 ·;. so- Por dezena. excedente 100 réis. 
bre a. parto do dividendo correspondente ao Art. 10. Serão consideradas alfandegas de 
capital existente entre nós. 1• classe as alfu.ndegas do R.io; Santos, Bahia, 

Art; 7, 0 A multa de expediente em todos Pernambuco e Para. .. 
os casos previstos 1lll. legislação em vigor do De 2• classe as do" Porto Alegre, Rio Gra.nde 
regimen aduaneiro será de lO a 20 por cento Manáos e Cea.rü.. 
a juizo dos iospectores das alfandeg.-~s, con- De Sa classe as demais a.lfa.ndegas da. Repu-
forme as circumstancias dos factos (art. 492, blicn. dos Eswdos Unidos 'do Brallil. 
§ 3° dn Conso!idaçiio das Leis das Alfandegas Art. ll. É' o governo autorisn.do a. erga
de 1884 e decreto n, 6880, de 23 de agosto de nisar um novo regulamento das alfa.ndegas. 
1890.) . Art. 12. O governo da Uniã.o continuara. 
§~-·A multa de direitosem dobro só serà a arrecadar os ímpostos de tra"Qsmis~5.o de 

apphca~a quando a ditrerança. dos direitos !propriedades e de industrias .. e profissões do 
aduanetros coos!gnadosna..te.ri.faemcoufronto Districto Federal para_ com ellE! f~~r f3;ce ás 
com a mercadoria submattida. a despacho, ex- despel!all oom os servll}os da. IIIU.UlCJpalidade 
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actualmente a cargo da União e com a. me- ou cobradores nos moldes dos cobradores 
tade das despezas que por lei competem á. creados pelo regulamento de 2 de agosto de 
mesma. municipalidade. · l8i6, fica.udo o governo a.utoris:.ulo a. tl.xa.r· 

FiDdo o exercicio o thesouro liquidarà as lhes vencimentos. 
contas destes servicos e entregará. o saldos\ Art. 16. Continuarão em vigor todas as 
houver à municipalidade do Districto Federal disposições das leis de orçamentos antecedeu
ou recebera della ã. di:trerença entre a. arre- tes que não versarem particularmente sobra 
cadação e o total das despezas feitas. a fi~nçã.o da. receita e despeza, sobre autori-

Art. 13. O imposto de 2 "/o sobre o capital sação para marcar ou augmentar vencimen
da.s loterias federaes e de 3 ~/o sobre o capital tos, reformar repo.rtições ou legislaçãó fiscal 
das loterias estadoaes, sera pago pelos res- e que não tenham sido expressamente revo· 
pectlvos concessiona'rios antes de serem os gadas. 
respectivos bilhetes expostos á venda. Art. lí. O governo é adorisado n. a r ren-

Os planos das loterias estadoaes deverão dar ou vender as fazendas de criação, ·em 
ser depositados no thesouro com os netos of- globo ou em lotes, que tem em todo o ter ri
:ficia.es emanados dos poderes publicas es- torio da. Republi<'A, nos düferentes Estados, 
doaes dos quaes resulta a sua approvação, e mediante concurrencia publica. . 
julgados conrormes polo mesmo thesouro. Art. 18. O governo modificará o systema 

Nos bilhetes serâ. feita. declaração de ser de t axação dos telegrammas interiores sub
a loteria. federal ou estadoal e neste caso a stitaindo as bases de 400kilometros como uni· · 
que estado ella. pe1•tence. dade de distancia e iO réis por palavra para 

A fiscalisação das loterias serà feita por unidade de taxa pela. consideração das zonas 
empregados do thesonro que perceberão uma. de cada. Estado, que o telegramroa atravessar, 
gratificaãão de seis contos de réis por anno, reduzida a ta.:m a. 60 réis para o percnrso em 
sendo tres contos e seiscentos mil réis para o cada Estado dá União, sendo essa taxa. ele· 
l'Iscal e dous contos e quatrocentos mil réis mentarámesma entre dons pontos quaesquer 
para o ajudante, supprimida a actual ftscali- de um mesmo Estado, estabelecida., porém, 
saçio. uma. ta.xa. ou quota fixa de 4.00 réis por tele-

Os concessionarios das loterias federaes e gramma, qualquer que seja o numero de pa· 
ós das lotarias estadoaes, cuja venda. de bi- 1!\vras ou o seu destino, independente da 
lbetes se ãzsr na capital Federal entrnrilo taxação da.s palavras contidas. 
para o tbesouro com a quantia de dez contos Art. 19. r'icam isentos do imposto de im
de réis, para us despezas de ftsca.lisação por portnção, expediente e armazenagem ns ma
quotas que sel":io estabelecidas pelo governo. chinas I) apparalhos que forem importados 

E' livre a vend!L de bilhetes das lotêrias es- para illuminoçüo e eneanamento da agu:~. d:~o 
tadoaes na. Capital Federal desde que forem capital do Estado da. Purahyba. 
satisfeitas as rormalidaàes acima exigidas a Art. 20. Fica o governo autorisado a 
as determinadas por leis e regul!Ullentos que expedir o regulamento para. a cobrança do 
não forem manifestamente cootra.rjos a esta imposto de consume de que trata o n. 42 do 
lei. art . 1•, já. ao sallir o producto das fabricas, 

Continua. prohibida.a entrada e a. venda de já ao ser exposto á venda. 
bilhetes de loterias estrangeiras no territorio Art. 21. Nas tarifas aduaneiras- Taxas-
da Republica.. as fraet;ões menores de quatro réis nas taxas 

Art. 14. Para. o lançamento do imposto até 100 r éis serão despresadas, as de gnatro 
de penas tle agua a Municipalidade do Distri- r éis até nove r éis serão addicionadas com 
cto Federal é obrigada a fornecer à. reparti· 10 r éis. 
çiio fiscal competente uma cópia. do lança- As fracções menores de 40 réis nas taxas 
mento do imposto predial, pela qual aquelle superiores a. 100 réis serão desprezadas. 
deve ser feito. As de40 réis até 99 réis serão computadas 

Paragrapho unico. E' autorisado o Gover no com 100 réis e.assim addicionadas. 
a limitar o consumo de aguada Capital Fe- Art. 22. Ficam Sllprimidas as rntoria.s 
dera! por meio de bydrometro Jla.ra. os usos permittidas para o despacho de vinhos im-
1JU6 não forem domesticas ou da hygiene das 'POrtados em cascos, o quaL deverá ser feito 
liabita~ões. com os seguintes abatimentos: de 3 % no 

· .o\rt. 15. Nas ca:pitaes dos. Estados sel'ão peso liquido no 1• mez da entrada da merca.-
encauegados da cobrança. dos impostos fede- . doria; mais 1/2 % por mez que seguir até o 
raes taes como os do sello, fumo. bebidas a.l- maximo de 4 %. que subsistirá por todo o 
coolicas, etc., as delegacias e nas cidades tempo em que o vinho estiver em deposito. 
onde não bouver delegacias e existirem me- Art . 23. Ficam sujeitos a.o pagamento do 
sas de rendas á essas 1ncumbirà a. cobran~a.. sello de I$ os t ermos de responsabilidade 

§ 1.• Nos muicipios e cid&.des do interior assignados Dl!$ alfandegas para. r esa1vl!S de 
Berio ena~.rrega.dos ou os ag~ntes do eorreio dividas futul"as quanto- á propriedade de 
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mercadorias a· despachar ou qua.esquer retores dos fundos publicas e providencia 
outras. sobre a.s operações ~os _corre!ores realizada a 

· nas Bolsas otliclaes (3 .. dtscussa.o ) ; · 
§ Os termos de responsabilidade assignados N. 249, de; 1895, autorisaudo o g?verno a 

nas . alfandegas pela exhibiçã.o d>1 prova abl·ir ao l\:líaisterio da. Glze•·ra creiilto par
de descarga. de mercadorias reexportadas ciaes ate ~\ somma de 1-LOOO :000$. sendo 
pa.ra. outros pontos da R.epublica ou do 12•847 :922$500 para. occorrer às de$pezas ~x
estrangeiro ficam sujeitos ao pagamento h "d rc to 
do seU o proporcional ao va.lor dos direitos traordinarias já recon ecl as com ~ exe 1 

e corpos patrioticos no Estado do Rto Grande 
que a mercadoria devería pagar si fosse do Sul, e 0 saldo de 1.152:077$500 para liqui-
despachada. pa.ra consumo. dação da.s que forem verificadas até o fim do 

Art. 24. Fica. reduzido de 60 °/o o imposto actua.1 exercício (2• discussão) ; 
de importação sobre o material escolar para. N. 228, de 1895, a.pprova.ndo o decreto do 
o ensino prima.do, considerado como tal Poder E:tecutivo n. 2126, de 10 de outubro 
unicamente o material technico (carteiras es- de 1895 abrindo a.o Ministerio da. Justica. e 
colares, quadros pretos, mapp:1s, dous de Negocio~ ruteriores o credito e:rtraordinario 
Froebel, sciencias na.turaes e solidos georoe- de 53:364$100 para pagamento das de1;~zas 
trícos. e não qualquer outro que possa. ter realizadas com o fune1-al do marechal Flor~.ano 
destino dill'erente.-A redncção apenas v igo- Peixoto ; 
rarâ. durante o período orçamentario e sõ- 1• parte, até 2 I /2 horas ou antes : _ 
mente pa.ra o material que tor importado Discussão unica. do projccto n. 233,de 189;), 
para estabelecimentos de ensino gratuito. aotorisando 0 Poder Executivo a conceder a 

Art. 25. Fica. o ~overno autorisa.do a. Joaquim Augusto Freir&, 1• escripturar io ~a 
vender a.o Estado do R10 de J aueiro a fazenda Al faudega do Rio de Ja.nciro, um anno de h
dn Boa. Vista., no município da Parahyba. do ~ença, sem vencimentos, para t1•atar de sua 
Sul. saude onde llle convier; . 

Art. 25. Ficam li'Vl•es de direitos os pro- Coatinuação da 3> discussão do proJecto 
duetos da industl•ia pecuaria, similares aos n. 133 s•, de I893,com paracer sob n. l3~B~, 
do Rto Grande do Sul, que com procedencia cla.ssific:l-ndo em quatro cl.asses as _repa~·tiç15~s 
do Rio da Prata entrarem no mesmo Estado, federaes e uniformiS<~.ndo os venc!meDlOS dos 
e:tcepção feita da carne secca e sebo ou graxas. respecti\>OS fuaccionarios ; ~ 

Ar"t. 27. Fica elevado a 20$ am estnmpi~ 2' discussão do projecto n. 9~, de 189o, 
lha. o sello das cartas de sa.ude para os navios dividindo 0 territorio da. Republrca em oito 
estrangeiros de que trata a ta.bella annexo. <~O circumscripções, em cada uma da~ qua~ crea 
decreto n. 1558, de 7 de outubro de 1893. que um ba.nco para auxiliar as industrms _agr1cola, 
regula. o serviço sa.nitario dos portos do. Repu- pastoril 9 conne:tas, conrorme o regunen que 
blica. adopta ; _ . 

Al't. 28. E' permn.nente a. di;-posiçito do continuação da 3• discussao do proJecto 
art. 19 da lei n. 26, de 30 de dezembro de n. 00, de 1895, r egulando o estado de sitio ; 
1891, determinando que nos boletins mensaes Discussão unica. do projecto n. 243, de .l895, 
do rendimento das alfa.ndegas se mencione a. autorisa.ndo 0 Poder Executivo a conceder a. 
importa.ncia dos direitos de importa.cão n ão candido Guedes Cha.zas, conferente da. AHan
cobrados em virtude de concessões do poder dega da. Bahia, um a~no de licença com o res
compatente - especificando-se as em prezas e pectivo ordenado, para tratar de sua sa.ude 
os generos isentos. onde lhe convier ; . 

Art. 29. Ficam elevados ao dobro os im-. Continuação da. 3• discussão do proJecto 
postos àe pharóes e docas cobrados pelos ns. 5 n. 35, de )895, autorisaudo o governo a rever 
e 6 do art. 1° da. presente lei. 0 r egulamento e prog1-amma. de est_udos ~o 

Art. Z!Q. Revo'· -n~se as disposições em Gymnasio Nacional (redacç.ão para s~dtscussao 
contrario. do projecto n. 205 A, de 1894); 

Sala das sessões, 7 d& novembro de 1895. - 3'' discussão do projecto n. 193, de 1895, 
lo(!Q Lopes, presidente. - Se1·;;;edello Corrêa, autorisando o Poder Executivo a 1'eformar os 
relator. - Laul'o Müller. - Alcindo Gua.na- estatutos da. Escola, Polyteclinica. do Rio de 
bara. - E. P. Mayrinh . - .Attgu~to Severo. Janeiro, de accordo com o projocto formula~o 

pela respectiva congregação em li d~ rna10 
O Sr. Presidente - Achando-se iioste a.nno, .com as restricçaes que 1n(hca. ; 

adeantada a hora, designo para ama.ubã a se- e a. nomear effectívos, independente de con-
guinte ordem do dia : curso, nos termos do a1·t. 318 do decreto 

- . . n. 1159, de 3 de dezembro de 1892, os lentes 
Votação dos segumtes proJeetas : substitutos que na. referida. ·escola. _exercelll 
'N. 121 .A, de 1893 substitutivo do de n. 227, interinamente o ma.g-isterio ha ma1s de lO 

de 1892, q~e reorganisa a corl)oração deis cor-.. ao tios, sém interrllpÇão alguma ;", ·' · 
C:im:irol V. VJI i -\ 
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~n ~iscussão do t>rojecto n. Z~2, de 1895, Discussão unica do projecto n. 12'2, de I 893' 
autor1sanuo o Poder E!ecutivo a abrir um concedendo a D. Olympia. Carolina. da. Silva 
creclito ntê 1.200:000$. supplementar á. ru- Barata, viuva do desembargador Joaquim 
brica - J!!xercicios ,!iodos-:- par::a pagamento Antonio da Silva Barata, uma pensíto men· 
da qu:~nlta que for devida a Companhia. sal da 100.~000 ; 
União Sol'oeaba.na o Huan:1 ; Discusslio unica. do parecer n. 85 A, 'de 

2• discussão do projecto n. 132, de 1895 1895, a.utoJ'is•mdo o governo a. permittir :i. 
tornando extensivo as praças da brigaria po~ companhia Greal Soutl~ern a. construcção de 
licial da Capit;1l Federal e tlo corpo de bom- uma ponte sobre o rio Qua1-ahim, no Estado 
belt•os, que se inutilisarem dm·ante 0 tempo do Rio Grande do Su1, a qual foi approv<~.ua 
de praça! o dil•eito de que gosa.m as praças pelo Sanado por dou$ terços de votos, na 
do e~erc•to e d<\ armada. da serem recolhidas fórm~ do art. 39 da Constituic-'ío ; 
ao Asylo dos In validos ; 2• discussiio do projecto n. 202, de . 1894, 

1• ctiscussfio do projecto n. 173, de 1895 detet•minando que os officiaes do erereito re
considerando empre!;o.dos publicos os confe~ forma.1oa ou qtie ~o reformarem de a.ecordo 
reute.s dilS capat:.Lzi~ das alfn.ndega.s daRe- com as disposiçoes do decreto n. 193 A, de 
publica ; 30 de janeiro de 1890, si estiverem gr(\dna-

1' discus~ão doprojecto n. 156 A, de 1895, dos no posto immediato, sejam considerados 
autortsando o Poder Executivo a abrir um para. todos os e.tl'eitos, como si estivessem cf
credito de 6:333$3!0 para pagamento do pes· fectivamenta providos na classe da qu~ tive
son.l e.exp:dlente rln Dele~ta.cia. de Terras 6 rem n. gr.tduação; 
Colúmsaçao no Estado de r.iillas Gerae; no Discussão unica. do projecto n. 169, de 
a.nno de 1893; ' 1895, concedendo a. D. Luiza. Etchebarne, 

1• discussão do projecto n. 215 A, de 1895· viuvn. do capitão de fragata. Fernando Etclle· 
c9nfer!ndo o direito àa.posent:J.doria.aos fuoC: barne, a peusão anuual de 1:200$000; 
c!onar1os da Inspectoria. Geral de Sn.uda dos Discussão unica do projecto n. 283, de 1893, 
P_ortos da Capital Federal e aos das inspecto- concedendo a D. Juliani\ Morei Garcez Palita, 
r1as de saude dos portos dos Estndos · vi uva do tenente fio exercito Diogo Garcez 

Discussão unica do parellei' n. 89' A de P<tlha, a pensão aunu:.<l de 9ô0$000 ; 
1895, opinando no sentido t.le não ser np'pro- Discuss:'lo ucica. do projec!o D. I lO A, de 
v~ do o projecto n . 89, deste ao o o, qua sub- 189·1, elevando de 60$ a. I 00$ mensaes a pen
stltue p~lo qua a. elle acompanhn. n. tabella. são do alferes honorario do exorcito Antonio 
F, auoexa. <~. CunsaZilhlçfio das Leis das .A.lfan- Puas de Sà. Barreto ; 
degas e Mesasde Rendas Fed8raes; l• discuss1o do projecto n. lli, de 1895, 

1a qiscussão do proíecto n. 199, da 1895, mandando eoHocar o l• tenente de tu'títha:ria 
autorJS!lndo o governo a fazer reverter á Jos~ oJa Ycign. Cabral e outl'os nos logn.res 
activo., mandando addir ã. um:~. das compa- que lhes competirem na e~cala de promoções, 
nh_ias, como tenente mais moderno, até que reparando-se, assim, os prejuizos que 
ha,Ja. vaga, 0 ~ene~te reformado do corpo de soft'reram na promoção do 17 de março 
bom belros Jos'l J ullo, com o voto em separado de 1890 ; 
e parecer da. Commissã.o de Constituição Le- Ja discu~são do projecto n. 166 A, de 1895, 
.gislação 0 Justiça.; ' permittindo aos medicas e pharmaceutl.cos 

Discussão uoica do projecto n. l72, de adjuntos uo serviço sanitario do exercito a. 
189-1, ~ncedend.? a pensão de lOO$ mensaes, contribuir para. o monte-pio · de que ttata. 
reparlldamente, a Ursuliua Ca.ndida. do Couto o decreto u. 942 A, de 31 de outubro de 
e ·outr:\, mã.e e Irmã. do falleci(lo cit•ur<>ião 1800 ; 
nav~l Dr . João Pinto do Couto. "' 1• discussão do projecto n. 20'2, de 1859, 

Dis~ussão uniro do projeoto 'n. 279, de autorisa.ndo o Poder Executivo a conceder 
1893, man~ando que <:o~ti0;uem a seL' '(la~ós nas condições .que indica a André Gaudieley, 
a D. Math1ide de Acc~oh Ltus, desde 1 deJu- ou .a. quem mms :vantagens oft'erecer. privi
lho de 1892, o mpntepto e meio soldo de seu legm por ôO annos, para. construcçiio uso e 
fallecido tllilo o all."eres Ssbastião C(l.rlos de goso de uma e5trada de ferro de bito!S. de 1 
Accloly Lias ; mett·o entre ~ capital do .Matto-Grosso e o 

Discu3são uuica do projecto n. 191 , de 1895 porto de Ave1ro; ou outt-o ponto que melhor 
concedendo a. D. Matia Amalia de Ca.stro os Estados determinarem, na mar"'em do rio 
~erreira,_ viuva do coronel Joaquim Mauri- Ta~jo.z, r:o. P.arà ; . 

0 

_ 

c1o Ferreira, a pensão de 200$ mensaes . 2 _d•~ussü:o do pr?Jt;cto n. 139, de 1895, 
·~ • .:- . .. ~ tran::.fermdo n.o domm1o do Estado do Ama-

Dt-CUS:.i10 un1ca. do lJ.rOJ_:cto n. 1~ 1, de ZDnas, nas condições que estabelece, as fa-
1894D re~~a~do a 1Jro.scrlpça? em que mcor- ! zen das uacionaes denominadas do Rio Branco, 
ren b. an.a . Josephuu1. Fettal ~lma paro. situadas nos campos deste nome naquelle Es-
perce er o meto soldo a. que tem direito ; l tado ; . 
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Discu~ão uaica do projeclo n. 224 de 
1895, concedendo ao soldado reformadÓ do 
ex:e1'cito Fra.nkliu Ferreir<\ .de l'rfoura uma. 
pensão de 30$ inehsaes ; 

]" discussão do projecto n. 225 ue 1895. 
dan~o nova. or:ganiSnção a. guardn. Í:wciooal ; 

Dtscussão umca do projecto n. 190 de 1895 
cooc.3tlendo .a pensão annu:ll de J :200$ a D. 
Manoela. Alice Nunes dos Santos. vi uva. do 1 • 
tenente de artilh~ria. Joaquim Stwero dos 
hn~; . 

Discussão nnica do projeeto n . 192, do 188.'5, 
c..:ncedendo a D. Jo_aqu!na Angelica Brng-ança 
Dras d~s Santos, vruva do major Francisco 
Anton1o dos St1.ntos, a :pensão mensal de 
100$000; 

Dis~:uss!lo unica. do projecto o. 196, de JE95, 
autorJsando o governo a concetler a DO. Hor
tencia. Ad~la.lde Guillobel e Josephina. Con~
tan\'3 Gurllobel,. filhas . do fallecido coronel 
refor~do ~o Mrpo de engenheiros Joaquim 
Cand1do Gu1llobel, a p6Mii.o tia 1 :200$ au
nuaes~ repa~tidameu~ ; 

2·• dlscu:;sao do pl·oJGcto n. 210 A ele 1894 
cooc&dendo ao engenheiro Julião d~ · Oliveir<~ 
Lacni!le }>rívilegio por 60 annos, para a. COílS· 
trucçao, uso e go~o de uma estrad:\ de fe1•ro 
que pa-rtindo da cidade de Catalão e passanu~ 
pelas do Goyaz, Cuyabà, Poeoné, S. Luiz t!e 
Cac~~es e lo&:a.r navegavel do rio Guaporé, 
~r~llllCõl no Estudo àe Matto·Grosso, em ponto 
ltm\trophe com a•Republica. da Bolívia e 
outros favores relativos a ess:1. concessão dom 
parecer d~ commi~ão especial de vü1ção geral 
da. Repu bhca. ; 

10. ~iscussão do llrojecto n. 94 A, de 1895, 
autorzsaudo o governo a mandar con~truir 
sobre. o rio S. ~rancisco uma. ponte li~nnclo 
Joaze1ro, na. Bah1il., a Petrollina, em Pernam
buco; 

1' ~iscussão do projecto n . 229, de 1895, 
autor,~ando o Poder Executivo a conceder a 
José Domingues Mendes ou a. quem melllor·es 
vantagens ?fferecer, permisslio para. estabe
lecer uma lm~~ de navegação entre os rios 
Pardo ~ Jeqult!nhonha,_ no Estado da Ba!lia, 
constr·mr um cn.e.s na C1tlade de caun~v ieí ras 
e um canal ou uma pe(]ueoa ferro-via li-

d
f[!!Ddo os dous referido;; rios, segundo as cou. 

lçl:ies que estabelece · 

1". Discussão do pr ojecto n . 247, de 1895, 
con~edando aos cida.élãos Miguel José Ga.rcez 
e Antonio de Azevedo Martins pririlegio por 
15 anoos para fabricarem no paiz c venderem 
na Capita.l Federal e nos estados, nros ou rodas 
<{e borracha, adaptaveis ll dh•er~as Especie~ 
de vehicolos ; 

Ja. discussão do projecto n. 221 A, de 1895, 
equiparando os \'cncimentos dos bibliotba
ca.rio.> das f<1culdades de medicina. a.cs dos se
cretario:;, e os t10s sut-bibliotllecarios o.os dos 
sub-secret::ríos, e inclue os mesmos ft.tnccio
nario:; uas disposieões do al't . 295, cap. XIX, · 
disposições gera.es do Codigo das Disposições 
Commuus ás instituições ue Ensino Strperior , 
dependentes do Minísterio da. Justiça e Ne· 
gocios Interiores ; 

3•. di.scussiio do projecto n. 189, de 1895, 
organisaudo o estado-maior do exercito, a 
lntendenci:l. Geral da Guerra e qá outras 
provitleocias. 

2'. parte (ás 2 1/2 !toras ou antes): · 
Continur.çiLo da 3•. !liscussão do projecto 

n. l7S B, de 1895, redacção pM'a. 3•. dis
cussão tlo projecto n, 178, do corrente a.uno, 
que :fixa.~ tlespezado .Ministeriodu. Industri3., 
Viaçiio e Obr"ü;; Publicas para o exercício de 
1896; 

Discussiío uuica do projectQ não sanccio
nndo n. 75 C. de 1895, concedendo il. lrman
<lado do SS . Sacram.ento Ü(l. Candaltlria tres 
lotei'1as de 1 . 000;000$ cadt~ urna.; 

Di.;cussü:o uuica do projecto não sanccio
nado n. 32 E, de 1893, re"'ul:J.Ddo o processo 
de a.~uraçJ.o na eleiç.'io tle Presidente e Vice
Prestdente da Republica ; 

Continuaç:lo U3. 2•. discussão do projecto 
li. 203 A, de 1895. au:orisando o governo a · 
despender até a importaucin. d.e 14.519:690$ 
rep~1rtldnmeute cru tres exercicios, com a 
acquisição do matel'ial rodante e melhora
mentos intlispensa.veis ao serviço da Estradi.\ 
de Ferro Central do Brazll, de accordo com 
o especificado ua ta.be!la annexa., e mais 
800:000$ pa.r<l. 1)aga.meuto do 60 l ooomotivo.s, 
segundo o contracto feito com Quaylle David· 
son & Comp . , com voto am sepnrado do Sr. 
Bueno Andrade; 

·1·. discussão do projecto n. 161 A, de 1895, 
elevando ã ca.tegoria de Alfandegada 4": or
dem a Mest1 de Rendas da cidade de Pelotas e 
dá outras providencias, 1• discussão do proJecto n. 17 .A de 1805 

propondo varias modifict>Ções n~ project~ 
D.. 17; deste ~nno, que orga.nisa a fo1·ça. ar-
mada do BraZII ; · 

Levanta-se a sessão às 4 l1oras e 50 rui· 
nutos. 

l• ~iscusõã.o do projecto n . 2~7, de i895, 
autdorJ.tsando 0 Poder Executivo a abrir um Do:umanto a que se referiu o Sr. ser zsàellÓ 
cre 1 o d~ .21 :8~0$366 supp1emeotar li verba Corrêa 
- E:s:ercJctos ftnd~s - pura or.correr às dispe
zas que ~oram liquidadas com o ser\'iço qua
rentenarw de Santa Catharina durante 0 anno de 18~3 ; · 

Dígnissiruo3 81-s. representantes dô Con~ 
gres~o .Feder.M- O_:; aliaixo assign~dos, com
merctantes na C.:~p1ta.l Federal veni, ustmdo 
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de um direito constitucional, cheios de re~ 138• SESSÃO EM 8 DE NOVEMBRO Di! 1895 

Presidetwia dos . Srs. Arth1Lr Rios (f• 'llice. 
p,·esider~tt) ,Thomaz I>elphino (/.• secretario), 
..;h·thur .Rios (i• ,ice-presidente) e .Rosa. . e 
Silw: (presidente). 

speito e de acatamento para com o Cpngresso 
Nacional em cujo alto e provado patriotismo 
confiam, pedir-lhe providencias, que ponham 
termo à situação affl.ictiva em que se encontra 
a. lavoura., situaçií.o, que os abaixo as:lignados 
conhecem perfeitamente pelas relações com
merciaes, qne com a mesma lavoura. entre-
teem. Ao meio·dia procede-se ú. chamada., á qual 

A lei de 13 de mo..io, E:x:ms. Srs., como era respondem os Srs. Rosa. e Silva., Arthur Rios, 
natural, modilicou radicalmente as condições Costa. Azevedo, Thomaz Delilno, Tavares de 
dos que se entregavam no Brazil ã. explora- Lyra., Sá Peixoto, Gabriel Salgado, Matta. 
ção da. agricultura., trazendo, pelo ~ameuto Baeellar, Costa. Rodrigues, Gusta.v-o Véra.s, 
do salario aos trabalhadores livres, a neces- Eduardo de Berrêdo, Gonçalo de Lagos, Tho
sidade de grandes quantias para o custeio dos maz Cavalcanti, Jollo Lopes, José Bevila.qua., 
estabelecimentos agricolas. Trindade, José Mariano, Arthur Orla.ndo, 

Sem instituiçlles de credito onde buscar Gaspar Drummond, Coelho Cintra., L~iz de 
recursos necessarios pa.ra esse fun, teem os Andrade, Cornelio d& Fonseca, Mede.tros e 
lavradores se limitado em geral ao ar.roveita· AlbnquerqnA, Gonçalves Maia., Rocha. Ca.· 
mento do ·que lhes ·deixou :1. escraviélão, sem valcanti. Menezes Prado, .za.ma, Santos Pc
alargarem as plantações, aobr~tudo no Estado reira, Milton, Ft'ancisoo Sodré, 'Manoel CS.e· 
do Rio de Janeiro, nem melhorarem siquer, tano, Paranhos Montenegro, Antonio de 
pelos processos soientill.cos as existentes, de Siqueira, França. Ca.rva.lbo, Oscar Godoy, 
modo que estados, ainda. ha pouco prosperas, Americo· de Mattos, Lins de Vasconcellos, Eu
terão em breve do arcar com o decrescimento zebio de Queiroz, Silva. Castro, Nii.o P~ha., 
de sa& rooeita, proveniente quasi que total- Julio Sa.ntos, Sebastião de La.cerda,, Ponce de 
mente do impostO de exportação. Leon, João Luiz, carvalhO Mourão, Mon-

E isso importarà. Exms. Srs., am grnndas teiro de Barros, Chags.s Loba. to, Ferraz Ju-
sacrltlcios para a. União . nior, Fortes Junqueira., Leonel Filho, L~-

Nã.o cnrecem os abaixo assignados insistir mounier Godotredo, Vallailares, Olega.rJO 
sobra isso perante a pa.triotica e illustradn. Maciel, Paraíso Cavalcanti, Carlos das Cha· 
representação nacional, nem tii.o pouco em gas, costa. Mach&do, Paulo Queiroz, Case
larga e min~closa exposição assl;;-n~lo.r os miro da Rocha, Bueno de Andrada., Vieh'a de 
males, que aftl1gem a.Ia.voura., e mdmar os Moraes, Francisco Glü:eri.,, Furtado, Ma
meios de com batel-os. ria.no Ra.mos, L&menha Uns, Almeida. Tor-

Seria. pretenç!o, gue n§o está. nos lla.bitos res, Paula. Ramos, Francisco Tolentino, Emi
dos abaixos assignados, cujo unico objectivo e lio Blum.FonsecaGuima.rães, Ma.rçal Escobar, 
at!lrmar a sua solidariedade 'Paro com o. la- Victorino Monteiro, Aureliano BarboB&, Ves
voura. e pedir ã. Camara que lbe dê na cor- pa.siano de Albuquerque e Cassia.no do Nas· 
rente se..'1Sio aqnillo que em todos os paizes cilllento. 
civilisados foi sempre facultado ás classes b 
produotoras- instituições de credito real . A re-se s. sessão. 

O projeeto n, 90 de 10 de julho de 1895, E' lida e sem deba.w approva.da. a. a.cta. da. 
oom as modificações que o Congresso entender sessão antecedente. 
em sna. sabedoria mais convenientes, está nas comparecem mais os sr8. Lima. Bacury,Car
condic;ões de solver a questão e por isso os los de Novaes, Bricio Filho,Holla.nda. de Lima, 
abaixo assigna.dos veem pedir o apoio do Con- Benedicto Leite, Luiz Domingues, Christino 

. gresso Nacion'l para elle, porquanto sem re- cruz, Pl'l'es Ferreira., Anisio ·de Abreu, No· 
cursos de credito a. oolheita de 1896 que, se· gueira. P a.ranaguá, .Artb.ur de Vasconcellos, 
gundo seguras lnforma.ções, é promettedora, Frederico Borges, Francisco Benevolo, Au
não se fara em grande parte. gusto severo. Junqueira Ayres, Pereira de 

Os abaixo assignados esperam pois que o Lyra.,Tolentino de Carvalho, Martins Junior, 
Congresso Naclona.l, tão soliCito na decretação Carlos Jorge, Araujo Góes, Clementino do 
cde medida.s ~end.ent~ à consolidação do regi- Monte, Aristides de Queiroz. Eduardo Ramos, 
men rep~~:bh<::lno, nao se encerre sem atten· vergne de Abreu, Leovigildo Filgueiras, José 
der aos JUStos reclamos das_ classes produ- Ig.nacío, Fla:vio de Araujo, Sebastião Landul
ctor~,. que ta.!lto tem concor;1do pal'a. a pro- pho, Torqua.io Moreira., Galdino Lo.reto. ser
sperldade nac1onal.- ~tod•o Ferna11des, Ir- zedello Corrêa. Alcindo Guanabara. Alberto 
1n<1o ~ Co"!P·- J. J. da Rocha R1beiro •. - J~- Torres, Erico 'Coelho, Barros Frs.nc~ Junior, 
ronymo V•llela_.-Barros Rocha&: Mort•ra.- Mayrink, ca.mpolina, La.ndulpho de Maga._ 
Leandro Marl;ne;.-fen~a Gonçalf!es&: Comp. lhães, Lima. Duarte, Frllonciscp, Y;eig!), Octa... 

~ viano de Brito; Rodolphó Abre-u; CUPertino 
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de Siqueira., Ma.tta Machado, Arthur Torres, 
Almeida Nogueira., Dino Bueno, Adolpho 
Gordo, Pad ua. Sallea, Ovidio A bra.ntes, Urba.no 
de Gouveia, Lauro Müller. Pinto da. Rocha., 
Martins Costa., Francisco Alencastro e Pereira. 
da Costa. 

Deixam de comparecer com causa participa· 
da. os Srs. Coelho Lisboa., Fileto Pires, Enéas 
Martins, Augusto Montenegro, Tbeotonio de 
Brito, Viveiros, Torres Portugal, Pedro Bor
ges, Helvecio Monte. llrlefonso Lima, Fran
cisco Gurgel, Cunha Lima, Silva Mariz. Cha
tbeaubriand, Arminio Ta.va.res, Ma.rcionilo 
Lins, Migual Pernambuco, Olympio de cam
pos, Augusto de Freitas, Neiva., Tosta. Paula 
Guimarães, Dionysio cerqueira, Rodrigues 
Lima, Tolentino dosSantos,Ma.rcolino Moura, 
Atha.ide JUJlior, Belisa.rio de Souza, Fonseca. 
Portella, Urbano MaTCOndes,Paulino de Souza. 
Junior, Almeida Gomes, Vaz de Mello, João 
Penido, Gonçalves Ramos, Luiz Datsi, Alvaro 
Botelho, Ribeiro de Almeida, Ferreira Pires, 
Tbeotonio de Magalhães, Manoel Fulgencio, 
Simão da Cunha,Pinto da. Fonseca., Lindolpho 
caetano, L&martine, Alfredo Ellis, Francisco 
de Barros, Domingues de Castro, Gustavo 
Godoy, Moreira da Silva, Paulino C8.rlos, 
Cincinato Braga, Hermenegildo de -Moraes, 
Alves de Castro, Xavier do Valle, Luiz Adol
pho, ca.racciolo, Alencar Guima.rãilS, Bra.zilio 
da. Luz. Angelo Pinheiro, Apparicio Ma.rien
se e Pedro Moacyr. 

E sem causo. os Srs. Lourenço de Sá, 
Fernandes Lima., Oetaviano Loureiro, Gemi· 
niano Brazil, Gouveia. Lima, Cleto Nunes, 
José carlos, Agostinho Vidal, Ernesto Bra.zi
l!o, Domingos de Moraes, COsta. Junior, Al· 
berto Salle~ e Rivada.via. Corrêa.. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Não havendo numero pa.ra. se votar as 
material! indicada.s na ordem do dia, passa-se 
á. ma teria em discuBBão. 

E' annunciada a. discussão unica do pro
jeeto n. 233, de 1~. a.utorisa.ndo o Poder 
Executivo a conceder a Joaquim Augusto 
Freire, l' escripturario da Alf~ndega. do Rio 
de Janeiro, um a.nno de licença., sem venci· 
ment.os, para trata.r de sua saude onde lhe 
convier. 

Ninguem pedindo a palavra. é encerrada a. 
discussão e adiada a votação. 

E' annuneia.da a. continuação da 3" dis
cussão do projecto n. 133 B' , de 1893, com 
parecer sob n. 133 B•, classificando em quatro 
classes as repartições federaes e uniformi
sa.ndo os vencimentos dos respectivos func
ciona.rios. 

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

Emendas 

.Ao projecto n. 133 B3, de 1893 .: 
Aoorescente-se: -Art. Na proposta. de' 

orçamento apresentada. no anno futuro para 
o exereicio de 1897. o governo proporá novas 
tabellas para as repartições geraes dos Cor· 
reios e dos Telegra.phos e Estrada de Ferro 
Central do Brazil. adaptando-as aos venci· 
mentos nesta lei marcados para a 2~ classe, 
respeitados os cargos tecbnicos, cujos hono
rarios jâ. forem superiores ou igua.es ao que 
se dispõe no art. 6' . 

No art. 2" - Repartição de 2• classe, 
lettra.-G-accreecente-se depois das palavras 
-ajudante de demographista e os pharma
ceuticos. 

S. R.-Sala das sessões, 8 de novembro 
de 1895.-Medeiros e Albuquer~ue. 

A' proposta do Sr. Serzedello Corrêa sobre 
o substitutivo otrerecido ao projecto n. 133 B, 
de 1893 : 

1. • Ficam equiparados aos l •• officiaes da 
Secreta.ria. do Sena.do os r•• officiaes das Secre· 
tarias de Estado e l •• escriptura.rios do The· 
souro Federal. 

2.• Sü.o equiparados a.os r.ontinuos elo. refe· 
rida. Secreta1•ia. do Senado, os contínuos e cor· 
reios das Secretario.s do Estado e do Thesouro 
Federal. 

S. R.-sala. das sessões, 8 de novembro de 
1895.-Augtl$10 Se'l)ero. 

Ao art. 2.•- 1• classe accrescente-se- c) 
Direetoria Geral de Estatistica-retirada do 
Ministerio da. Viação. · 

S. R.-Sala das sessões, 8 de novembro da · 
1895-Torquato Moreira, 

Si for a.pprovado o substitutivo do Sr. Au
gusto de Freitas : 

Accrecente-se : ao art. 6•--Iettra a) : fica. 
elevado a. mais dous o numero actual dos 
amanuenses da. secretaria de Estado. 

s. R.-Sala. das wsões, 8 de novembro de 
1895.-Santos Pereira.-0/,ympio de Campos. 

O Sr . .1\Iedeiros e Albuquer
que- Sr. presidente, não t inha tenção de 
entrar desde jã. no bebate desta mat.eria, por· 
que, por uma disposição do Regimento, todas 
as emendas que teem sido enviadas ao pro-
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,jecto de-vem ir á commissão. plra esta emit- que eu vou mostrar à Ca.mara, para que se 
tir parecer sobre ella.s. e seria. só Depois disso veja. bem como os attestados do seu trabalho 
que eu tomaria a. defesa do projecto, como ficaram demonstrados. 
relator da com missão Especial. Por exemplo. na secretarit~. desta Camara 

O à.iscur>o, porém. (lUe boutem fez o illus· ha para mais de duas centenas de l'e<tUel'i· 
trado representante da Capital Federat torna meu tos de funcciona.·. ios publicas sobre este 
de alguma sorte necessa.ria uma defes[l ímme- assumpto, a Cama.ra poderã examinal-os e 
dia ta. da qu~tão, já pelo prestigio e eloquen· verá que qua.si todos elles estã.o annotados 
cia pessoaes de S. Ex.,jã. peh\ sua ~ítua<;~ão pela commi.ssão, o que prova. que elta os ex
de membro proeminente da Commis,ão de amiuou e procurou ver a justiça. que nelles 
Orçamento. havia. 

Sinto bem. e tenho percebido o sentido nas O illustre U.eputado, que disse que o. as-
conver~as d~ bancada a. bancada. que este sumpto preci:l1l.va ser discutido com muita 
projecto trad.uz umasurpreza. para a Cama.ra, calma, revelou, entretanto, não entr-.J.ndo ua 
que a.liàs uã.o devia sel-o, :pois que se tra.ta critica e no exame dos detalhes, que não 
de um trn.balho encommendado a umu, Com- tinha. estudada profundamente o projocto, ou 
missão Especial. ba. perto. jade dous annos. pelo menos que não o tinha estudado tão pro· 

Toda-via., V. Ex., Sr. presidente. sabe tão fundamente como :.1, commis>ão. 
bem como eu que a maliciosa iuteoção dQ. O:ra, S. Ex., não revelando estudo igua.l ao 
maioria dos que votaram pela creação desse. dt~. commlssão neste assumpto, não deveria 
commJ.Ssao... . dizer que elle encerrava injustiças e desigual· 

o SR. PAULO RAMOS- Não a:poia.Clo; fui dades, p~lo menos, E_e~ d;i~er quaes eram 
eu o autor do requerimento. Peço a palavra., ·e>sas des1g~aldades e tn.]US~lças. . _ 

. . . lsto 0onshtue, portanto. -para a. comm1ssao 
O Sa. M~EIROS E ALBUQüERQUE • • • for e par<t o seu relator, que só falia. com a. o.u

de que o "Pro.Jecto e todas as e~el!_das 1icasse:n tnr1dade r1ella. e nfLO com apropria, um justo 
sepultadas na pa>ta da comm1ssa.o per omn:a mot'Yo de queixa 
secHla secu_lo':wn. r. _ "l i::. ~ -~ _V~ E:.::. sa.be, sr·. pr~sid~nte, qu~ commis-

A commlsaao, P,C> e!~, naov 'iod P· e•_tar ~e soes desta natureza. na.3 st'o ~precto.rlas pelos 
a es~e, papel pouz:oua.,radatl·ea a.de coveJr.l, e ~~us membros ; o seu trabalho niio faz a 
por IS>~ aprese!lto um b lho que ella "loría. de nincruem porque é um trabalho 
lUlga dtgno de Sl e dos seus collegas. ~b . : "t. t1' 1 .. 1·. t ú t t 

O illustre deput::do, qnc hontc,m occupau a l s~mo. e~~ la a llo l~~u tnn e O ~~~~ 
attençiio ,ta. Ca.mn.r:~., disse o seguinte sobre o de ~c cst.ur lL ando. com. ~uc~pe~e .uma 
.,.,r~iecto (tê) : sa, com ql!om ue,e,J<:l_ m<l.L.•, t~a.n~tgmdo ncstll 
r • . • • . ponto e nao tmns1 gmdo naq uello. 
que encerra m;ust1ça e deslgualdades. Parece-me, porem, quo, UJil'esentado ossll 
· · .. · .... • .. · · .. · · · · · .. · .. · · · .. · .... · .... • pl'(ljccto, h:L o proposito de sutrocal·o sob uma 

MC!s ~ illttstmria commiss<<o, ""~w·cc/mante allu viiio uc emeudas. 
abson;ida: pelas !!CÇC.<sidadcs tlrt vid,c )1(! nepu- Não fa.~o íminuaç(ies, mo.s me parece que 
bUccr., pela alta das wcços, dcsPjosa dd ali•;iar t'lntu. emenda que se tem apresentado e ~() 
os sofii.1·imentos dos nossos (<mccio,al'io~ p.rbli- annuncia só P<)derÍl. ter esse proposito. 
cos. Ma-is vale o discurso do nobre(leputa.doque 
..... ·• · · .. · • · · .... · • • · .. · • ·• · .. · .. · · • .. · · hontem fo.llou sobre esse prtjecto; 1'ra.nca-

N"esta:> condições, não querendo discutir mente nii.o sei si foi pró ou contra o pro
deta.lhada,mente este projectO, pOTIJ!!e elle e je.ctO. 
complexo,~ vasto, entJol'Ve um sem mm1ero de Umas vezes S. Ex. fallou na. carestia (!a, 
21.wstões pa1·1ic~~a1·es, e!ltMde com todas as Yida na necessidade de at tender aos funccio
~·eparliçües publicas, demamla mttita calma, narios publicos, outras vezes insistiu nas· 
muita refiexüo para que se JlO~sa: fa::;e,· o con- nossas excessivas despezas. 
fronto das differmlie:J clm;sc e dí.fferentcs Prefiro. como t.ypo llos que combatem franca 
repartições. e l~almente o projecto. o nosso collega., hoje 

Ora, devo dizer que a commissão deveria amente. JlHts cuja critiro foi publicada pel3. 
ter meredlo um pouco mais da parte de imprensa., lle sorte que parece-me não naver 
S. Ex., porque si bouve nesta. Camata. com· incorrecção em responder-llte, apezar de nii.o 
missão que tivesee trabalho afadigoso e I.Jer· estar presente. · · 
jeitamente i.nglorio foi esta, que teve de Refiro-me a.o Dr. Augusto Montenegro. 
resolver sobre centenas de requerimentos, Tendo de responder ao> adversa.rios do pre>· 
que teve de ir de secretaria em secretaria jecto, prefi~o. tom_:u- S. E::r.. como typo. 
para e::ca.minar os mínimos detalhes dos ser· S. Ex. d1z1a (ld).: 
vicos. · · ..: O Braz i! é um paiz de funccionarios, cada 

Prevendo exact-J.mante que o seu. traballw vez mais nos convencemos da profunda dóse 
serià attácado, tomou até outras cautelas, d!l veJ.>dade que·esta phrase encerra. ·· 
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No brazileíro existe sempre em germen 
um ce.ndidato.a.'empregopublico: os empregos 
crea.m·se para os individues. e. quando. por 
qualquer ci.rcumstancia, a inutilidade de 
uma funcção torna-se por demais patente o 
nosso genio inventi-va nessa. materla des
cobriu nm meio de garantir o empregado, 
sem se desonerar o orçamento, mandando-se 
o addir. 

Nomeado o funcciona:rio, a nossa legislação 
paternal em seu soccorro, concedendo-lhe 
aposentodorias , licenças, montepio, e turlo 
Isto não bastando, procura garantil-o ainda 
contra. as eventualídades da sorte. as con
~equencias de suas insuflicientes habilitações 
ou os caprichos de um chefe trefego e 
irrequieto >? • 

Sl'. presidE~nte. as palavras que acabo de 
ler rlo il.lustre deputado mostram que elle 
tambem se deixou dominar pot· e8sa. tendencia 
muito generalisada. em gra.nde numero de 
espiritos e que consiste em considerai' a cla~se 
dos funccionarios pul)licos como um baudo de 
desoccupar1os, que -vão p;lra ag repartições 
às 10 hora.s e de lá snhem ás 2, sem nada. 
iazerem durante e~se t emlJO. 
E~s:1. tendencia e perfeitamente justa, si a 

que tambem é justo dizer·se que os depu
tados estão nes~as mesma.<; condições ~ tam
Lem se diz que os d.~putados são indivíduos 
que aqui verm uniCilmente, por calJ~a do 
subsir~io, que prorogam continuo.m~nte· as 
sessões por amor aos i5 mil reis dia1•ios. 

Certo tle que tudo isto srio injuria~. tão ver
dndeiras, porém. como as que se fazem aos 
funceiona.rios puhlicos. 

A verdade é que estamos promptos a. nccei
hr qu~nto ee diz de funccionarios publicos 
e esquecemos que iDjustiças mui.to maiores 
nos ~ão feitas ; é preciso ou acceitar as nc
cusações par:!. uns e outro~. ou re-jeitando 
p;u·a uns, temos o de-ver de se1· justos para. 
com os outros. 

Quanto aos funceionarios pablicos a. ver
dade é que dentro da classe teem liavido 
umas repartições mais favo1•ecidasque outras 
e são tres : as que teem a força, o numero 
e as que estão perto dós legisladores. 

Por acaso os augmentos ·para. o exercito 
e ll.l'ma.da, isto é, para as repartições que 
teem a força, jã. soffreram acaso impu
gnação? 

Não teem corrido de vent.o em popa. 
O Sn.. V A.LLA.DRRES-Não apoiado. Te em 

sofrrido impugnação séria.. 
() SB.. BEV!LA..QUA-E v. Ex. e uma. prova. 
ü Sa. ME:DElB.OS E ALRUQUEil.QUE-V. Ex. 

tem o direho de dizer isso, mas eu fallo em 
geral. 

Mas as que teem o numero, isJo. e, as que 
fornecem conti.Dgentes !!lei.toraes, as que:teem 

representação em todos os Estados. inter
essam a todas as bancarlas estão ne.sse caso 
as Repartições do Correios e dos Telegra· 
phos e da. Alfandega. 

.As secretarias que estão pcr:to dos legisla
dores tambem são mais favorecidas, niio por· 
que sejam mais dignas de attenção que as ou
tras, mas porque cs >eus clamores chegam 
mais instantemente aos ou~idos dos legis
ladores. 

E um exemplo disso e a secretaria dest a. 
Camara., cujo augmento de ·vencimento foi 
"e:odo o anuo. passado e eu 1'ui um dCJs que 
votaram contra o .:eto ; e a razão é que como 
easa repartição está à.s nossas vistas podemos 
facilment~ :wnliar a necessiilnde de augmen
tar os vencimentos dos re~pectivos funccio
narios. (Aparles.) 

Assim !aliando não quero di2er que os ven
cimentos dados, por exemplo, á classe militar 
seja. excessivl"s; sou o primeiro a reconhecer 
que não teem nem mesmo o que lheg e ne
cessario. 

Mas E-stou assigna.lando o facto de que 
ell€B, como as duas outras classes apontadas, 
sã.o os que teem tido mais facilidades para 
conseguir melhoria de "Vencimentos. 

Quanto aos 'f'encimentos dos empregados da. 
Camora e Senado niio os acho excessivos, 
tanto assim que no substitutivo ultimamente 
apresent:tdo pela commissão fotam elevados 
um pouco es~es '\"enclmentos. 

Mais t:Hdc, me occup~rc i da maneira por 
que rora.m feitos esse~ augmentos. 

lHas. como dizia. nlio acho que esses venci
mentos H"jam exaggera•'os. Toda a gente sabe 
que me~mo os tres primeiros postos do ex
Ercito são muito mal pagos, s;1o mesquinha
mente pagos. o qne e uma tnj u~tiça. 

A allegaçã.o mais forte que se fez u. esse 
projecto, querendo combatel-o porquestão de 
economias, é realmente curiosa._ 

A Camara >otou este anno um quadro ex· 
tr<:numerarío do exercito. 

O outro argumento, Sr. :presidente, que se 
fez no correr do anno passar'lo, nesta legis
latura (eu estou tomando o exemplo do actual 
grupo de deputados que tem de deliberar 
sobre o projecto}. o outro augmento foi o 
augmento de soldo e etapa que se fez e cuja 
aggravaçã.o para o orçamento terei occasiiio 
de o.nalysa.r. 

9 outro uugmento foi um:~o relação ao pes
soal Ih estrada l'!e ferro que a. illustl'e C<Jm
mmao de Orç.o.mento dizia aqui o anno pas· 
sado importar em 1.4.00:000$000. 

No emtanto este pessoal. segundoinforma
ções do Sr. Ministro da'Indu~tria, sõ por no
meaç:ão do governo importou em 4. 1 so; 000$, 
sendo que pa.1·a o tot..'ll regula. na importancia 
de 6.500:000$00.0. 
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Só agora, depois de ter deixado pas.;;al' to
das essas desiJeza.s, muito maiores que todo 
o projecto da commissão é que apparece de 
novo a tendencia de economitt. 

Essa econom.ia chega. pot•tanto :pa.1•a as pe
ouenas repartiç,')es que não entram na classe 
dos que teem a. força, das queteem o numero 
e das que estão perto do~- legisladores. 

De novo uma._ i!'just5ça se pretP-nde fazer: 
é a de atteoder · só ."á.s-secretarias de Estado, 
desprezando as pequmas sec1·etarias, de ha. 
muito <\bandooadas; mas dentro em pouco 
terei de Yolta.r a. este ponto. 

Uma. objecção que suscitou a. muitos dos 
Srs. deputados e principalmente ao illustre 
deputado pelo Parâ, ora. não presente, o 
Sr. Montenegro, foi que nós pretendemos 
fazer um systema mão, querendo classitlcar 
as repartições, quando melhor seria seguir o 
systema inglez. 

O systema inglez, não sel si h a. qun!qnar 
cousa que · mereç:1. dar este nome; systema 
iDglez é antes falta. de systema. 

A circumstancia. de se allega.r ou ch:tmar 
sempre as nações europeas, é muitas vezes 
falho neste ponto, indiscutivelmente. 

V. Ex. sabe que a burccra.cia ingleza., os 
estabelecimentos ingler.~s sofTl'em profundas 
injustiças: süo hierarchisa,los da maneira. 
mais anarchicn. 

O bnbito da n.ristocrncin do. In !{ta terra ó 
pogar ordenados fu.bulosas a. certos runccio
narios superiores e deixar cs funcciomwioa 
iníerioros em situação precnrio.. 

V. Ex. sabe que a organisaçllo do funccio· 
nalismo publico na lngln.tet•ro nüo é um mo· 
dclo de justíç(l. em co usa. nenhuma.. 

Ha tempos, quando d iscutia. aqui a. re
forma. de instrucção, tive necessidade de 
mostrar nesta. occasião o parecer do Sr. Bryce, 
que então era ministro. combatendo a. pro· 
fun~a anarchia e injustiça que lá reina. neste 
:part1ctüar. Talvez isso se attribua a esta. cir
cumstancia. 

Nós sabemos que a Inglaterra. é um paiz 
fracciona.do; tem colonias em toda. a parte. 

As condições de vida na metropole não são 
as mesmas da. colonia.. 

Dahi a diversidade de vencimentos que se 
nota, mas que entre nós nüo se justifica.. 

Depois . •. si fosse uma qu~tão de raça, de 
I9-ethodo e de trabalho que leva os povos la.
ttnos a fazerem codificações e systematisa.
ções, bem; entretanto não sei porque voltar
mos a um systema. que nã:o prova em nada 
superioridade. 

_Não sei em que prova superioridade a. lei 
nao escripta ou a Constituição ingleza, mais 
nas tra.diçõea do que nas fiuctuações dos po
-vos lattnos subordinados a r egras codificadas, 
quando V. Ex. conhece que o desejo dos ho· 
~ens mais eminentes da Inglaterra., entre 

outros Summer Maine, reclama insísten~ 
mente a decretação de uma. Constituição es· 
cripta. 

Mas, Sr. presidente. como dizia, nã.o se 
justifica :portanto a. critica pela falta de sys
tema. 

Ainda hontem, o illusire deputado pela. 
Capital Federal falla~a. de novo nesta. ques
tão de sy.stema. Parece que S. Ex. tem uma. 
implicancia. nas questões em que entro. 

Quando apresentei aqui uma reforma disse 
S. Ex. que eu não tinha. systema; agora. 
volta a carga. e diz-não tem systema. 

Quero um systema. em I'.Ontra.posição ao 
systema que apresento; porque si e.ste pro
jacto por u:n lado está. accusado por falta de 
sy~toma, de S. Ex, era. unica. a.oousa.ção que 
eu não esperava. 

0 SR. SERZEDii:LLOCOR.R.~A-Perdiio; eu não 
disse que o projecto tinha. falta de systema.. 
Em :reia.ção á reforma dos generaes eu disse e 
sustentei. Disse que a Camara tinha. votado 
augmento sem systemll. parcial. 

0 SR. MEDElR.OS E ALBUQUERQUE-Deixando 
estas objecc;ões geraes, entro em algumas 
pequenas objecções particulares. Dizia. o 
illustre deputa•lo pelo Parã. o seguinte (lé: 

«0 empregado publico em regra no Brazil 
só pensa. em duas cousas: em ser promovido 
ou em ser equiparado a. outro que ganhe mais 
do que elle., 

«As divel'SllS Secretarias de Estado não 
podiam ver com lJons olhos que o Thesouro 
se M\msse (l.Vanta.jado em vencimentos.:~> 

E S. Ex.. preten'l ia. demonstrar que real
mente o Thesourodeve ter maiores vencimen
tos. Ora. este augmento de vencimentos dos 
empregados do Thesouro foi incluído nas ta.
be_ll~ vota~as n~ta. C~a.ra sem propoata do 
m!DJS~ro. fot ,póde·se dJZer,um truc legislativo 
sem nmguem dar por ta.l foi votado aqui o 
augmento de vencimentos efoi pa.l'a o Senil& 
no fim da. sessão de 1893, quando já t inha râ· 
bentado a revolta e foi necessario -votar o 
?rçamento ~~ qual _foi daqui; mas a verdarle 
e que eUe nao segwu os tramites regulares 
de uma proposta. de lei, porque nesse tempo 
a Commissão de Orçamento destt1 C&mara não 
tinha: co11:1~tencia :para propor innovações 
em dJspoSiçoes permanentes. 

Mas, Sr. presidente, quanto ás Secretarias 
de Estado ha. actualmente duas tendencias na. 
Ca.mara; uma. é a tendencià, de alguma. 
sorte, rebaixal-as, qual a que se nota. no pro
,iecto dos meus mu~rado;; collegas Paula 
Ramos e Augusto de Freitas; outra é a. ten
dencia de elevai-as exaggero.damente como 
parece ser o do illustre deputado pela'capital 
Federal. 

O SR. PAULA R.u!os-V. Ex. eni ,relação 
á. mim, não tem razão. ' 
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O Sa. SERZ'EDELLO CoaREA.-Em relação a 
mim ta.mbem nã.o tem, porque eu equiparo·as 
ao Thesouro. 

0 SR.. MEDElB.OS E ALBUQUERQUE- Quando 
eu fallo em rebaixar as secrehrias, fallo no 
projecto do nobre representante de Santa. 
Catbarln:t que põe varias repartlçõ~s que 
deveriam ser seeundarias no mesmo plano 
das secretarias. que e o mesmo que acontece 
tambem com o projecto do Sr. Augusto de 
Freitas. 

A's veze:;, Sr. presidente, v<>em-se reparti
ções, quo teem um grande movimento mate
r ial. que lirla.ro. com muitos valores.que teem 
de tratar de dinheiros tra.nsport01ndo-os de um 
lado para. outro, como a Est rada de Ferro 
Central e outras, que parecem ter uma. im
porr.ancia muito grande, qua.ndo realmente 
}la nesta appa.reocia. toda. uma. iUusão. a. vet:
da.de ê 'l ue o tra.b.tlho de secreta ri:~. por ser 
mais silencioso, por nã:o ter tanto appa.rato, 
não t!ei:xa. de ser de maior responsaoilída.de 
em t oda a Republico.. 

E' preciso vv _ El:s. não se esquecerem de 
que os officiaes r~ e secretaria. teem de informar 
sobre todas as graves concessões o.ue o go
verno faz, e que o menor erro de informoção 
de um desses empregados póde ás vezes a.r
rastat· pa.ra o Theso,tro um prejuizo de roi
llla.res de contos. 

O SR. SERZEDEU.o CoRRÊ-'--Por mais ha.bil 
que seja o ministro, a administração depende 
da. secretaria. 

o SR - MED"RIR09 E ALBUQUERQUE-v v. E::t~. 
pensem no ponto tle urna informação erra.da; 
o exemplo d!l Chopim deve nos por de sollre
a..-i;o, bem como o do theat.ro nacion:~l , cuj :J. 
concessão se deu a.o Sr. Frei ta.'! Reis e que vae 
custar ao rhesouro umas centenas de con~; 
pensem ainda na. secretar ia rle estranJ?eiros. 
onde um erro de um emprega~o pOde as 
vezes aca.rretar gra.vesqu9$tões ,l iplomaticas, 
porque é evtdente que um mmist ro que à.s 
vezes tem a seu cargo algumas pastas, não 
póde examinar todos os papeis que passam 
:por suas mãos; de maneira que e uma 
ill usão ima.ginar que estM repartições de 
grande movimento, como a. da itnmigraçã:o, 
estrada de ferro. são de 1• clas~e. teem uma 
im'Porta.ncia quasi tã.o grande como as secre
tarias. 

Quando si quer elevar muito uma repar
tição secundaria o que se farú. ê elevar ainda 
muito mai~ as !ecretarias, porque ellas een • 
tralisam a.s repartições. 

A outra. tendencia é de alguma fórma re
baixar a,; secretarias, e digo rebaixa.l-as, por
que, em contradicção com os outros que pre
tendem eleva.l-as, o nobre deputado pola. Co.
pital Federal me parece querer elevai-as de· 
mais. 

Camar:~. v, vu 

03 nobres deputa.rlos interessando-se pelas 
repartições lembram-se, como succede ao no
bre deputado pela Capilal Federal, mais das 
socreturias que sãoaquellascom que nós todos 
convivemos mais •.• 

O SR. SERZEnr;:r,r,o CORRÊA-V. Ex. sabe 
que o meu substitutivo tem duas partes ; 
uma attinente ás secretarias e outra. atti
nente ás outras repartições, po: que eu peço 
a.o E::tecutivo que organise as tabellas. 

0 SR. MEDEIROS E ALBliQUERQ1JE-V. Ex . 
não leve a mal, mas eu C['eio que o seu sub
stitutivo t em uma parte de verdade, a outra 
ê puromente illusoria. V. Ex. diz, por exem
plo (l~): 

«Entendi que lievia formular o substitu
tivo, em que equiparo os vencimentos dos 
emp:·ega.dos das secretarias, a ttendendoa.ssim 
ás reclam:J.Ções consta.ntes da propria. im
prensa, ás r epresentações dirigidas ao Parla
mento daQuelles que se acham hoje em grande 
desigualdade com empregados de identica. 
categoria. 

····· ······························ ······· 
cNão deixei n equiparação dos amanuenses 

pa.ra o Pader Executivo, porque essa clMse 
nií.o encontri.'L no Thesonro cla..~se correspon
dente e ficaria, sem decl:~.ração expressa. pre
judicada. As~im equiparei essa classe it doi 
:3'• e~bl•ipt\lr:trios, o que lhe di!. um pequeno 
CLugmento .~ 

Ora, V - Ex. achou empregadoa de ca.te· 
r;orins identica.s a.os das outra.s repar ti<;ões; 
ma!; esqueceu-se de que ha out:ra.s que. tendo 
as mesmas categor·io.s, não t.ecm os m~mos 
vencimentos. ou teem-nos despl'oporcionaes. 

A s~crctaria. rla Ca.mara. que tem um tra.· 
balho ~ra.nde. fatil!ante, de muita responsa.· 
bilida.de, tem, entretanto, este trabalho du
ran te uma. época do anno; mas as secretarias 
de Estado que teem um trabal110 igual e du
rante todo o anno, não devem ter vencimentos 
inferiores. 

Os proCessares de prepara.torio do Gymna.
sio Nacional. da Escola. das Bellas Artes, do 
Collegio Militar, tambem n~o teem venci
mentos equivalentes, que ao lJaSso que uns 
vencem 500$, outros vencem 30rJ$ e menos. 

Ora., si o programrna é o mesmo, por que 
hão de ter essa de::igualda.de de vencimentos~ 

S. EX'. incidiu ainda uma. vez no erro de 
todos , de ver a pena.s as secretarias, que· teem 
a Iortuna de est:~.r ma.is per.to do ministro' e 
mesmo dos Srs. de-putados que o. clles uma 
vez ou outra. tem de se dirigir. 

Assim. si ha. injusticas a. sanar outras !la. 
mo.is gr:~.ves do que essa. e que pedt' a. atten
ção rla. Camara. COntinua.nolo. porem, a. aD<V 
lysar outras criticas feitas ao traba.lho da. 

15 
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commissão, 
são (M'): 

encontro esta por exemplo : « Notamos, com sorpreza, a crea.ção que a 
commíssão faz da entidade administrativa

«Porque a commissão catalogou todo o pes
soa.l administra ti v o em quatro classes? Porque 
á commissão escolheu este numero de prere
rencia a· qualquer outro~~> 

ora, Sr. :presidente, não sei si S. Ex. des
cobriu atgum cri te rio scien tífico para. deter
minação de vencimentos. Eu queria que 
S. Ex. me dissesse por exemplo, porque a 
Constituição marcou dous terços de deputados 
pa.r:l. se annullar um -veto do Presidente da 
Republica, e não marcou sete quartos, cinc:J 
nonos, etc. 

Queria que o nobre deputado me dissesse 
:porque nós deputados. ga.nhamos 75$ por dia, 
e nlio 74$, 76$ ou então qualquer algarismo? 

Não ha, portanto, Sr. presiclente, um cri
teria qualquer pa.l'a. determinar,:ão de venci· 
mentos~ a unica medida que póde haver para 
marcar-se ordenados, tratando-se de cargos 
publicas, onde nã.o ba a o:!Ierta. e a procura 
como no mercado vu.Igar, a unica medida ha 
de ser sempre a existencia. do homem, a sua 
representação na sociedade, que não soffre 
muitas variedades; não ha de homem a ho
mem, no que diz respeito á despeza de repre
sentação, muita di.fferença; ella. oscilla entre 
4, 5 e 6 numeros mais ou menos. 

Ha. de ser esta a medida, embora. arbitraria, 
não ha duvida ; mas eu não sei qual outra 
possa-se descobri. 

Outro ponto é a allega.ção insistente e im
portuna, vinda. de tolia a parte que a. com
missão, quando marca vencimentos, por 
exemplo, de 400$ a um funcciona.l'io e de 400$ 
a outro de cargo muito diverso, é signal de 
que iguala. estes cargos. 

Ora, deseja.Ya dar um exemp~o á Camara, 
um exemplo bem frisante. 

Ha. um objeato de uso cl)mmnm nas casas, 
que custam 125 francos ; e as obras de 
S. Thomaz de Aquino, V. Ex. verá que 
custam ta.mbem 12.') francos. Entretanto, 
ninguem va.e estudar theologia. em um ,,ate,·
ci<Jset, em casa nenhuma. 

São dous os objectos que custam o mesmo 
preço, mas não são iguaes. 

0 SR. BEVILAQUA- 0 exemplo ó muito 
frisante. 

O SR. M~DEI:aos E ALBUQUE!'.QUE-E' muito 
í'risan~e, mas não q~eria usal' delle, para 
que na.o parecesse que tosse l.'esposta a alguem; 
mas é um exemplo constante, em todos os 
t~mpos deu-se este facto, de objectos muito 
diversos, de t'uncciona.rios muito diJI'erentes, 
terel!l entretanto o mesmo preço, o mesmo 
venc1mento. 

Dizia mais o Sr. Montenegro (W): 

secretario de ministro. » 
Sr. presidente, neste caso a commissão 

fez realmente uma. creação, uma creação im
port::mte ; eu creio que o governo não e des
favoravel de fórma alguma, pelo contrario 
concorda com esta innovação. 

O que a commisão fez foi dar nm venci
mento aos secretarias de ministros, igual ao 
de director geral da secretaria. 

Si V. Ex. sabe como se f~t.z o serviço em uma. 
repa.rtiçii.o dessas, lla de saber tambem que 
os papeis, depois de informados, depois de 
transitarem pelos chefes de secções, pelo 
director gera.!, vão todos ás mãos do secre
tario, e este, por sua vez, estudando-os, 
apresenta-os ao ministro. 
· E', portanto, verdadeiramente o dirMtor 
geraL 

De ordfna1·ío, o ministro escolhe algum em
Ilregado da. repa.atição para esse cargo, e 
assim o faz, porque a gratificação que é dada 
a este func~ionario, sommada. ao seu venci
mento, é bastante pata compengar o seu ser
viço ; ao passo que a. gratificação, por si só, é 
insufli.ciente. 

De sorte que o ministro vê-se quasi sempre 
constrangido a acceitar para seu secretario 
um empregado da repartição, porque a gra
tifica.~i:o marcada. para esse aargo é insufli· 
ciente para um funccionario estranho. 

Além disso, ninguem melhor do que o em
pregado <la repartição póde conhecer os 
papeis e sobre elles informar, 
. Outro po_nto de vista. e quo o ministro quer 
)unto de s1 um funccionario de sua. inteira 
confiança, que possa. bem informar as ques• 
tões, que possa ael' seu alte1· ego. 

Comprehende·se, por exemplo, que em uma 
pasta., como a da Viação, o ministro queira 
ter a seu larlo um engenheiro, em cUja com· 
petencia, em cujos conhecimentos especiaes 
sobre certos assumptos possa. confiar. 

Isto não e recusa.vel de modo algum, Assim 
na. pasta da. fazenda, na pasta de estrangeiros 
e em qualquel' outra. 

O que se trata.va era de não tornar esse 
cargo como um cargo publico incluido no 
quadro ; então deu-se-lhe uma gratificação. 

Portanto, deíx<~ndo de exercer o cargo. 
sendo nomeado um outro empregâdo da 
mesma. l'epa.rtição, aquelle que o exercia. deixa. 
de percebar a gratificação, fica. apenas com os 
seus vencimentos. 

E', port:J.nto, uma. economia. 
Dizia ainda. o Sr. Montenegro (lO): 
<C O projecto cahe no grave erro de classi

:ficar pessoal technico como pessoal adminis
-trativo. Dessa. conl'usito nascem innumeras 
extra.vagancias. 
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Equiparam-se directores de secção alentes, 

como se dá com o Museu. » 
Em 1° Iogo.r, si fosse l'ealmente como 

s. Ex. apresenta~ questão, nada quereria 
dizer, JlOl'fl ue, como ficou explicado no pro· 
prío proje;:.to, a equiparação é unicamente 
na questão de vencimentos ; tanto venceria 
um como outro. 

é muito melhor ser emprego.do subalterno da 
re~rtição. de 2> cla.sse, do que ser director. 
Mats vale ser chefe de secçilo na secretaria. 
do interior, por exemplo. do que ser chefe 
director da Bibliotheca Nacional. 

A simples enunciaçii.o disto mostra como é 
patente e injustiça. 

Não sei como se j usti!ica. esta. ser i e de nu
mer?s• e por isso provoco a discussão para. 
ser mformado. Mas ha outra causa, e, que o cargo de di

rector do Museu ê um cargo scientifico, que 
exige certos conhecimentos. E si ellcs PiLo 
fazem as pretenções a que estão <tbrigados 
Jlelos Regulamentos, a culpa. não é clelles , e 
nem tira a importancia do cargo. 

Todos sabem que os ma.ls i!lustt•es f l'an
cezes fazem parte da directoria do Museu de 
Pariz, que ê um estabelecimento scientifico 
de primeira. ordem. E nioguem dirã que o 
nosso não possa. a.ttingit• a. esse grilo. 

Ve;Hica.-se mais: a 2' classe não tem :pro
porç~o com a 1\ mas a 3• !lStá. em :pro
porçao co.m a. 2•, a 4" não está em proporçiio 
e a 5" esttt ·com a. 4" de maneira que s. Ex. 
!lUerendo elevar a.quelles vencimentos, dimi
nuiu-os. 

J:eitas estas obsorva.çõrs, quero entrar no 
exame do substitutivo apresentado peloH!us· 
tre lleput:\do o S\' . Dr . Augusto de Freitas. 

S. Ex. a.proveltou em gra.nde par~ o tra
b:-.lho da cotntniS5ão. 

Fez, porem, nma tabella nov:~. em que J'e
duzia. alguma. cousa. nos vellcimentos por nó.> 
propo>tos. 

A tabella fOl'mnl:L•la. p!3la commissio e que 
acompnnba. o projecto, guarda entre os ven· 
cimentos uma. cet•ta. pr:>porção. 

Por exemplo, tomando a. 2• classe (l(;) : 
Di rector, 8:-!00~; menos que o cheCo lle 

secçiin dt~ !' clas.se a flUem d;\. 9:000$ e assim 
por dea.nte. 

Na ::!• d t\SSO di })roporçõcs justn.s com a.2' . 
Na 4" não ha. pt·oporçã.o. 
Na 5" estabelece proporção com a 4' . 
De maneira quesegue-se uma. escda.,escala 

<~.rbitraria. , jà. o disse, mas que não ha outro 
remedio. 

Mas desde que mandou-se a commi~são 
classiftca.r e metllodisar. era necessario clas
sificar e methodisar, e foi o que fizemos . 

Mas, mesmo dentro da. tabella de cada. 
classe, seguiu-se uma. ditrerença. de -venci
mentos proporcional, ao passo que a. ta.bella. 
do nobre deputado não ob;erva essa. pro
p()rção. 

Por e-xemplo; entre director e chefe de 
secção ha uma. ditierença de 3:000$; entre o 
chefe de secção e o 1 o otliciai, ha essa mesma 
di:Jierença., mas entre o 1• official e o 2" hr 
uma dift'erença. de 800$000. 

Não se justifica essa dilierença, esta. cles
Ilroporção; nem por esta. symet.1'ia. a;ppa.reute 
se justificam oaugmento de 8:000$ para. os 
uous primeiros, ao passo que p:J.ra. outros é 
a.pena.s de I :200$ e paro. alguns ate de 
suo.;;ooo . 

O director de 2< classe tem menog quo c> 
chefe de secção do 2" classe; de m:J.neira que 

E' assim que o porteiro do 'Ministerio da. 
Fazenda, que tem 4:8005, o que não é um 
vencimento excessivo pa.ra. o trabalho que 
tem esse funccionario, fica reduzido a 3:600$ 
s .. E~. portanto, em vez de augmen.tar di
mmum. 

Percorrendo de diversos m!nisterios tendo, 
por exemplo, o 1la justiça. e interior. 
Ne~te ministerio a Camo.ra. classificou em 

1' chtsse as repat·tições immediatamente de· 
pendentes do;; tres poderes do Estado, Ex
ecutivo, Legisla.ti vo e Jud iciario, a Secretaria 
da Camara e do Senado, as Se~retarias de Es· 
tn.do e do Supremo Tribunal. S. Ex. porém 
desfez e$ta. classlfica.ção, tirou IIS secretarias 
ua. Cmn::~ra.,úo Senado e do Supremo Tribuna.i 
e incluiu ~ Tnsnectol'ia de Saude dos Portos. 

Nilo compr~hendo a que idéa. obedeceu 
S. Ex. fazendo esta. alteração, notando-se 
que n. lnspectoria. de Saude dos Portos per
tence ao numero da1uellas repartições que 
teem grande representação em todos os Es-
tados, e t:.mto a.s$ím que o a.nno passo.do teve 
augmento de vencimentos, cuja. verba vo
t;,mos e$te anno e1n credito extraordinario. 

E' verdade que e~e a.ugmento foi muito 
injosto, daodo-se muito-_aos chefes e muito 
pouco aos outros empregados. 

O substitutivo t ira tambem as Secretarias 
da Cam<a.ra e do Senado_ 

Geralmente a.Uega.·se, quanto a. estas duas 
secretarias, que nada teem com os emprega
dos publicos, pois o seu _pessoal ê por nós no
meado e regnla.meatado. 

Esta. razão não me parece muito forte. 
Certo que por uma tradição burocratica an· 

tiga., estas secretarias dependem unicamente 
das Mesas da!< respectivas Ca.maras ; mas isto 
não deve influir sobre a ma.rca.çã.o dos seus 
vencimentos, porque uma.·vez que nos ca.be 
a nós fazer o orça.mento para. todos, afinal de 
contas elles a h i estão incluidos, e não devem 
ficar em posiçüo dltrerente daquelles que não 
teem a ventura. de estar perto de nós. · 

Na 2• classe S. Ex. incluiu as secretarias 
do Supremo Tribunal, Côrte. de Appellação e 
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outras, isto ê, p:J.ssou da 1" para a. 2• a secre
taria do Supremo Tl'ibunal; mas como S.Ex:. 
transcreveu htteralmente o que se achava no 
projecto, deixou uma desigualdade nos ven
cimentos entre o director da secretaria do 
Supremo Tribunal e o dire~tor da secretM·ia 
da Côrte de App{:<llação, isto e, S. Ex. pas
sando ambas as secretarias para 2• classe re
baixou o Supremo Tribunal em favor da 
Côrte de Appellação. 

Na. reparti~o de policia principa..lmente em 
relação aos guardas d1. policia. do porto, é 

. força confessar que ha uma. injustiça no· 
to ria.. 

Felizmente a maioria dos Srs. deputados 
veem do Norte ou do Sul, trem occasião de 
apreciar de 11tH! qual é o trabalho· da policia 
do porto que tem, em qualquer tempo e a 
qualquer hera, ri e vis i tas de i nu um.eros ua vi os 
que r1emanda.m O· nosso porto. 

Equipa.ral-os em. vencimentos aos contí
nuos parece-me uma injustiça que bra.da aos 
céos. 

Na Assistencia. Get•al de Alienados, o sub· 
stitutivo diminue (lê): 

4: O director da secretaria tem 5:700$ e 
passa.. a 5:200$. o escriptura.rio· ou e 2' e U.i
minulndo de 4:800.$; a 7:200$ ou é a.manuense 
e'dimiuue a. 3:600$000.» 

e da Agricultura, por exemplo, ba uma. 
dlrectoria geral de contabilidade ; nos Minis
teria da Guerra e da. Marinha existem conta
dorias destacadas das secretarias de Estado, 
quando em essencia são as mesmas reparti
cães que as alludida.s directorias. 

Portanto é tl.a mais rigorosa justiça que 
os vencimentos em uma e outra. repartição 
sejam equiparados, ].)Or isso que os funcclo
nario.'J exercem precisa. e exacta.mente as 
me:Smas funcções. 

Mas a injustiça de retirar da primelra 
classe o Supremo Tribunal é tanto maior 
quanto o nobre deputado nã.o fa.z cerimonia 
em collocar na :primeira classe outras rapar
tições menos importantes, como por exemplo 
a. Inspectoria de Saude dos Portos. 

Não ·se comprehende o desejo de elevar 
tanto um. e abaixar tanto outros. 

Na. Escola. Superior de Guerra S. Ex. nã.o 
elevou os vencimentos dos lentes militares, 
tendo alias elevado os vencimentos dos len
tes oi vis. Ora, si se trata. de cadeiras de en· 
sino superior, umas pertencentes as Facul
dades de Direito, pel'tencen tes outras ás es
colas de engenharia. nii.o se comprehende que 
os profes.~ores que ensinam as mesmas mate
rias, que leccionam as mesmas di~ciplina.s 
tenham vencimentos desiguaes. 

Em relação ás Escolas Millta.res S. Ex:. 
Qu-a.nto ás Facolda•les de Me;licina, e de Di· classifienu-as em terceír~ classe e ·conservou 

reito, S. Ex:. fez modíficaçues nos vencímen- para o pessoal os mesmos vencimentos a.ctua.es. 
to;; q_u{:) tinha. mos marc,tdo, e mais a•Jeante se Ha. nisso não uma. injustiça, mas muitas in
'Verá como essas modificações foram arbitra- justiças. 
rias e não o.ttenderam ás condições do ensino. · Nas Escolas Militares ha ensino prtma.rio-, 

A com-missão marcou tres especie8 de ven- .ensino secundario e ensino superior. 
cimentos, vencimentos p~r(l, cs lent&s de , Ha. E~col<ts como a do Ceara. onde existe o 
ensino $Uperior, sejam de onde forem, pa.ra ensino primario e secunda1·io a.o passo que a 
os lentes de ensino se.:uudario, e pa.ra os len· Escola da. Capital tem ensino superior. 
tes de.ensino prlmario. S. Ex. não ;ütendeu Nós ílzemos li'sta distincc;ão, aliásautorisa.do 
a nenhuma. destas divisões, o como o.dennte se na lettra do Regulamento: Demos aos lentes 
verá. reuniu na 4' classe o Gymna.sio Nacio- de ensino superior vencimentos iguaes a.os 
nal. Peda.gogium, etc., etc., declarando man- .doslentes·de todas. a.s Academias da Repu
ter os vencimentos a.ctuaes. :blica. os vencimontos dos lentes do ensino 

Ora, não. se comprehende reunir na mesma :secundaria foram equiparados aos dos lentes 
classe funcciona.rios que· teem vencimentos ido Gymnasio NMioual; e marcamos :para os 
diversos.. :lentes de ensino primaria-quo ha. apeua.s em 

No Ministerio da Marinha. S. Ex, sn~pri· i multo poucas instituições, o Instituto Benja· 
mi.u a biblíotheca e o museu. NM sei si e um,l;min Constant, o Instituto dos Surdos-Mudos, 
engano do projeeto ou si foi intenção real- r' O Collegio Militar um vencimento aliás :pa.u
mente; 'trJ.do pelos vencimentos dos profes~ores de en· 

No Ministe-rio da Guerra, o Supremo Tri- i sino primario rlesta Capital, para não ser in· 
buna.l Militar, está. tirado-da. 1> cla::!se, não : teiramente arbitraria a base. 
comprehendo.porque. Parece que si ha re· · M:ls, S. Ex., reuniu todos· em uma só elas· 
partição que. deve ser de l" classe e justa- . se nã.o augm.entou os vencimentos- e collocou 
mente- o Supremo Tribuna.l· Mili ta.r. as Escolas em 3• classe. 

Outra. q ~\estão, em relação a qual' é neces- A injustiça.· ainda. cresce quando verificar-
sa.rio uma. explicação para. esclarecimentos mos que o Gymnasio Nacional está. collocado 
dos collcga.s. Em alguns ministerios falls.·se em 4~ classe .. 
em contadoria geral como repartição de prt. No Collegio Militar, S. Ex. manda. manter 
meim classe ; em. outros não ha. essa. repar· de novG Olf vencimentos. de todO' o- pessoal 
tição •. Nos Ministecios.da..Justiça.. doExterior docente. 
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Q Collegio Milita.r tem duas pa.rtes de en
sino: o curso de arla.ptação que ê do ensino 
prima.:rio elementa.rissimo, quasi que exigin
do-se iJ-penas saoor ler e escrever para a 
a.rlmis~ão, e o ensino secundario. A commis
são attend.endo inteiramente a esta classi
ficação, mareou vencimentos distinctos para. 
uns e outros. conforme a funcção que exer· 
cem. 

E a. fi:me;:a que a oommissão teve para. 
manter ~sa dec1são, prova que nã.o andou á 
fiuctuação de pedidos, porque pedidos b.ou>e, 
e numerosos, para que se eleVllllS& os venci
mentos de todos os lentes da Escola Militar, 
assim como pedinos houve, numerosos tam
bem pa.ra que se equiparasse o Gymnasio Na
cional, aos estabelecimentos de ensino supe
rior, como até agora tem sido feito com gra
ves injustiças. 

O Arsenal de Guerra da Capital e classifi· 
cacto pelo substitutivo 11a 4• classe, quando, 
com maior ternura pela marinha, o Arsenal 
de Marinha. ê classitica.Ji) em 3•. 

0 SR. BEVILAQU.\. - Essa explicação é que 
seria curiosa.. 

0 Sa. 'MEDEIROS E ALllUQUERQUE- 0 SUb· 
stitutivo diminuiu os vencimentos do pessoal 
civil, e conservou o augmento do pessoal mi· 
Htar, mas isto. dado o autor da propo.;ta, 
tenho certeza rle que foi engano . 

Uma repartição que S. Ex. collocou em 4• 
classe, o que é a. mais flagrante das injustiças 
e prova. apenas que S. Ex. não a conhece 
tão de perto, é o Gymna.sio Nacional. 

E' uma instituição unica: no Brazi!, pois 
que a Constituição nos manda quo mante
nhamos a instrucção secundaria sómeate na 
~pita\ Federal: e esta cidade o unico logar 
em que ~r lei, obrigatoriamente temos de 
manter a mstruccão secundaria. 

Por outro la~o é uma velha. instituição, de 
tradições respeitaveis e justas, e o modelo da 
instrucção secu!ldaria. para. as outras insti
tuições con~eneres. Tem um pessoal docente 
habilita.diss1mO, um movimento àe a.lumnos 
extra.ordina.rio, superior a mUitas Aca.demias 
da. Republica.. 

Não se comprehende que S.Ex. viesse collo
car o Gymna~io parí-passu com a. Escola. de 
Bellas-Artes, que não tam metade da irnpor
ta.ncia. delle, que é um estabelecimento de in· 
strueçã.o especial e tecbnico. Um' secre~rio 
do. Escola de Bellas-Artes tem e>identemente 
muito menos que fa.zer que um secretario do 
Gymna.sio, cujo movimento de matricula dá 
um numero de alumnoB entre 400 e 500, 
subindo esse numero a. milhares quando se 
trata da inscripção para. exQme de prepara· 
torios. 
_ Pa~,porta.nto_.que houve certlt procipit.a

ça.o d& parte do tll~re deputado. quo não 

podia. ter tempo de examinar os Regulamen
toS, em querer oferecer substitutivo tão com
pleto a um trabalho que deu muito que fazer 
a. sei~ homens dispostos a. trabalhar ; ao meuos 
isto a. commissão póde a !legar. 

Agora. pa.ssa.1•ei a e.nalysa.r outra a.llegação. 
Em primeiro Jogar direi, que o projecto 

actual, pa.l'l\ o qual hontem o illustre depu
tado pels. Capital Federal fantasiou um s.u
gmentode 10 a. !2.000:000$000 .•. 

0 Sa. ANIZIO DE ADREU - Eifeitos de ima
ginação tropical. 

0 SR. MEDEIROS E ALBUQUERQUE ••• ffiU.ito 
longe ainda disso. Mas si eu vi~se dizer que 
este projecto vinha traduzir uma. economia, 
pareceria. que eu. tinha. desejos de ver para
doxos nas tribunas. -

Todavb, a.cr~rlito que se pôde sustentar
isto de muito boa fe, e vou tentar demon
stra.l-o. 

certo dífflcilmente se fariL de uma. vez só 
tão 1n·anlle augmento, que to,Javia ê inferior 
a.o que se fez o &ano passado só com are
forma dos correios, telegra.phos e Estra.tla Cen
tral, repa.rti\--ões, cujo pessoal, como toda a 
gente sabe, é mais numeroso que o de qua~i 
todas a.s outras repa.rtit;ões reuni'hl.s ; mas a. 
Camat·a conside1·~ os <~ou,g-mentos que e !la. vota 
todos os _a.nnos ; considere os pequeno~ a.u
gmentos qce ainda ess~ anuo ella esta vo· 
ta.ndo. 

Tenho t ido occtJ.Sião de senti!', fallando com 
uns e outros collegas, i!Ue esses augmentos 
rora.m tão :;randoe, que revelam um fucto 
triste, mas que se p!Jde citar porque ti verda· 
deiro,é a pouca consciencia com que em geral 
nós votamos os orçamentos. As emendas são 
discutidas . he. quem ra.lle a favor e contra, 
mas o orçamento propriamente dito é con
fiado a Commissão de Orça.mento, e nos VO· 
ta.mol-o com confiança mesmo. porque seria. 
pa.ra. lamentill' qua cada. um quizesse emen
da.r esse t1•abalho, porque então a. ana.rchia. 
seria completa. O f11cto é que nós confiamos 
~odo esse trabalho á. commissão e não ncs 
da. mos ma.is à. to.refa. de rovel-o. 

Eu vou examinar alguns a:ngmentos feitos 
este a.nno, e para começar citarei o Orça
mento do Minísterio da. Fazenda..- 110rque foi 
elle elaborado pelo Sr. Augusto Montenegro, 
que tão a.cerba.s criticas fez a. est~a projecto. 

Temos no Thesouro Federal. (Lê.) 
Augme!ltado 2:400$ para. a grat11ica.çã.o do 

official rle gabinete, 600$, para. a dos auxilia· 
res, I :800$; para a. do auxiliar da directoria 
de contabilidade. 

Na Re~ebedoria. da Cn;pita.l Federal nu
gmentada. a respectiva verba &·313: 140$, para. 
o restabelecimento da. ta.bella de vencimentos 
mandv.dn ViBorar pela. lei n . 2e6, de 24 de 
dezembro de 189f. 
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Na Alfandega da. Capital Federal augmen
tada a verba de 12:800$. para equipnrar os 
vencimentos dos fieis de armaztlns aos dos 2•• 
est!ripturarios. 

Na do Espírito Santo augmentada a verba 
em 800$, para. equiparar os vencimentos do 
:fiel do armazem aos dos 2"• escripturarios. 

E dessa. fórma se deram os seguintes 
augmentos nas Alfandegas (l8) : 

Da Bahia -7:000$000. 
De Maceió-I :200$000. 
Em Pernambuco-7: 000$000. 
Na. Parabyba-800$000. 
No Ceará-5:600$000. 
No Ma.ranhão-6:400$000. 
No Parà- Em 7:000$. em 60:9208, em 

2:000$, 1:800$. 960$. 840$, 3.840$, I :soe)$, 
1:440$,960$. 840$, 7:200$, 2:400$, 1:800$; 
1:200$ e 840$000. 

Em Ma.náos-1.200$, 35:9C0$000. 
Para. Santos-10:000$, lHhSS0$000. 
Em Pa.ra.naguá-800$000. 
Em Santa Ca.tharina-800~00. 
No Rio Grande do Sul-6:400$000. 
Em Porto-Alegre-4:800$000. 
Em Uruguayana-800$000. 
Em Corumbá-800$, 23:656$000. 
Em S. Paulo-6:000$000. 
No Ministerio da lndustria e Viar:ão temos 

tambem os seguintes augmentos (f~) : 
Elevados respectivamente a ü:OOO$, i:800$. 

5:400$ e 8:400$ os -vencimentos do patrõe~, 
ma.chinistas, foguistas e machinistas das tres 
lanchas de Agent!ia Central de lmmigra
çílo. 

Nos Corl'eis elevada a 5$ a. diaria dos 
serventes desta a.dmínistracã.o e da Directoria 
Geral. 

No Ministerio da Justiça. e Negocies Inte· 
riores temos (Wl : 

7:200$, 2:400$ e l :200$ na justiça elo Di
stricto Federal, I :200$ na policia, 1 :200$ na 
casa de Correcção, 9:600$, na Faculdade tle 
Medicina.. 

E muitos outros a.ugmentos na referida 
Faculdade, na da. Bahia, Escola Polythenica 
etc, que seriam de facil execução. 

No Ministerio da. :M<trinha temos (lê) : 
Na secretaria de Estado 6:600$, na. audito

ria 1:150$000. 
Nos arsenaes, capitanias de po1•tos e Escola 

Naval tambem se notam diversos augmentos. 
Finalmente no Ministerio da Guerra te

mos os seguintes augmentos, trazidos pela 
lei que se votou o anno passa.do, a. 14 de 
dezembro (W): 

1:800$ na. gratificação do ofiit!ial de gabi
nete, 860$ para. eleve.çii.o da. diaria dos ser
ventes da. Repartição de Quartel-Mestre Ge
neral, 273:112$ do.augmento do soldo e etapa 
doa a.lumnos e praças de pret. 

E outros augmentos que se notam nas 
respectivas ...-erbas. 

Fiz a leitura de todos estes augmentos para 
fazer sentir à Camara. a verdade du, minha 
affirmação. 

Por que razão, por exemplo, Commissão 
de Orºamento elevou no 1v!inísterio de Justiça 
os vencimentos de certos funccionarios e rulo 
ele>ou es de outros? 

Evidentemente isso se deu porque uns, 
mais felizes do que outros, tinham um pa
drinho junto á commissão, não para obter 
qualquer causa. immora.l, mas para expor :i 
commis~ão a nece~sidade por que passavam 
esses funccior:arios, e a commissão, attenden· 
do-os, fez estes pequenos augmentos. 
~ Camara, porém. está vendo que todos 

estes pequenos augmentos reunidos deram 
em resu1tadoavu!tac1issíma:; verbas; de JDodo 
que. si todos os annos se anarchisar por: este 
mDdo a verba relativa a funccionarios :Pu
blicos, chegar-se-lia á cot1clusão de que, 
fazer um augmento, embora, mas r1e uma 
•ez para sempre redunda em uma séri<l. eco
nomia. 

Sí se adaptasse o projecto com a sua. syme
tria mais ou menos arbitraria, não se pode
ria. elevar os vencimentos de uma classe sem 
elevar o de todas as outras e si não fizesse 
apparece1•ia Jogo uma granrle massa de l'e
clam:J.ções, tom:J.ndo-se. por·tanto impossíveis 
esses pequenos a.ugmentos. 

A Ca.mat·a póde resistir a es.>es a.ugmentos 
em globo, mas a. esses pequenos nii.o resiste. 

Eswu ceeto de que grande numero de coL
legas que este anno votaram esses augmento~. 
seJJdo pe1•guntado si ,·ataram algum augmen· 
to pa.l':l. o Ministerio do lnterio•·, terão occa
sião de dizer que não, porque a respeito não 
se votou nehnuma lei esp~cial ; mas a ver· 
dade e que elles a.bi estão no orçamento. 

De sorte que creio poder-se affirmar que 
este projecto, cre:1ndo um grando augmento 
de despeza. redundara pa.ra o futuro em real 
economia. O que tornaria excessivo o au
gmento, seria a inclusão das repartições do 
Correio, elos Telegr01.phos e da Estrada. de 
Ferro Central. Foi por isso que a commissão 
não M incluiu •.. 

0 SR. THOMAZ CA. VALCANTI-Contra O meu 
voto e do meu collega.. 

0 SR, MEDEIROS E ALBUQUERQUE.. • embora 
sem mã. vontade })ara com essas repartições, 
o que é facil de verificar a quem conhecer os 
membros dessa. commissã.o não podem se1• in
quinados de má vontade, justamente para os 
empregados da.quellas repartições que toma
ram a.s armas em defesa da. Republica e do 
governo. 

Ma.s consideramos que estas repartições já 
tendo \ido augmento ni(o só o rumo passado_ 
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como ainda este anno, poderiam esperar um 
ou dous annos, repartindo-se assim o au· 
gmento por dow exercícios. 

0 SR. THOMAZ CAVALCANTI- Neste ponto 
v. Ex. Dão é logico, porque acaba. de dizer 
que convinha englobar as repartições para. 
ditHcultar no futuro novos augmentos. 

0 SR. MEDEIROS E ALBUQURQUE-Digo isto 
porque pensa. vamos na. commissão, contra o 
seu voki. é verdade, em a.ugmenta.r desde jtí. 
os vencimentos de todas as repartições, pl'O· 
pondo para o a.nno o augmento pa.ra. o cor
reio e pa.ra os telegraphos. 

Como sinto a impa.cieneia da Camara a. 
este respeito, apresso-me em a.presenta.r duas 
emendas que completarão esse trabalho. Uma. 
dellaa diz (lê) : 

Emenda ao projeeto n. 133 B3, de 1893-
Accrescente-se : 

Art. Na proposta. de orçamento apresen
tada no anno f11 turo para o exercicio de 1897, 
o governo proporâ novas tabellas para. a.s 
repartições gera.es dos Correios e dos Tele· 
graphos e da. Estrada de Ferro central do 
Brazil, adaptando-as aos vencimentos nesta. 
lei marcados para. a. 2" classe, respeitados os 
cargos technicos, cujos honorarios já. forem 
superiores ou iguaes ao que se dispõe no 
art. 6•. 

Não se trata exactamente da mesma. causa 
de que tratou o mustre deputado pela Capi· 
tu.l Federal, que fa.llou em peilir·se ao go
verno que estabelecesse nova proposta.. 

Como se sabe, o governo e obrigado por 
lei a apresentar as tabellas de orçamento ; é 
exaeta.mente por isso que nessa. proposta 
fallo em apresentar na. lei de orço.menw. 

N""ao se trata. portanto, de illndir a ninguom, 
de fazer mensão de um augmento futuro e 
deixai-o encoberto. 

A outra. emenda. é esta (lcí): 
No art. 2•. - Repartições de 2" classe; 

lettra.-G-a.ccrescente-se depois das pa.la.vras 
-ajudante de demographista. - e os phar· 
maceuticos. · 

O Ulustre deputado :pela. Capital Federal 
lembrou ainda o alvitre de serem remettidos 
o projecto e os seus substitutivos á. Commis· 
são de Orçamento. Não sei se seria preciso 
mais esta declaração de incompetencia. feita á 
Commissã.o Especial. 

V. Ex. ha. de lembrar-se de que essa com· 
missão foi eleita uniCILID.ente para. propor um 
augmento de despeza. ; pelo menos foi esse o 
furi apparente e claro. 

Não se justificaria, de fórma alguma, que 
emendas gue já. teem de ir á Commissão Es· 
pecjal, vao ainda à. Commissã.o de Orça· 
men,to, 

E si a questão é de competeneia. para som
mar, é força. convir que a Commissão de Or· 
çamento já. está muito aba.lada a este re· 
speito, desde que calculou o augmento de 
despeza em 1.400:000$, quando, rea.Imente. 
era. apenas de 6.500:000$000. 

Assim, limito-me a mandar à Mesa. essas 
duas emendas, o, quando forem discutidas, 
voltarei a defender o projecto, si for neces· 
sarlo. (Muito bem; m.uito bem.) 

O Sr. Paula Ra1nos- Desejava. 
occupa.r-me somente das razões que me le· 
varam a. apresentar o substitutivo de que a. 
ca.ma.ra jà. tem conhecimento; as palavras, 
porém, proferidas, ha dias, pelo illustre re
l&.tol' deste parecer, quando teve ensejo de 
remettel-o a Mesa a.fun de ser impresso, me 
obrigam a fazer algumas consideraçÕ(>s ten
dentes a. justifico.r o requerimento que t!ve a. 
honra de snbmetter á consideração da. Ca.ma
ra., e que mereceu a sua approvação. Nesse 
requerimento eu pedia que o projecto vol
tasse a commissão, afim de qne esta pudesse 
SMar certM f1.1ltas que nelle encontrei e mos
trei desta. tribuna; reparando ao mesmo 
tempo injustas e fia.gra.ntes preterições em 
certa classe de funccionarios e até mesmo 
em repartições inteiras. Nessa. occasião re
metti a. V. Ex., Sr. presidente, afim de fazer 
cb.egll.l' á.commissão, diversrJ.S representações 
que me havia.tn sido endere~.adas sobre as 
injusti~.as contidv.s no lJrojecto primitivo e 
no substitutivo, ora. em debate. Não quero 
fazer o papel de cO"Veiro deste pro.jecto. 

O nobre deputado por Perna.mbueo, rela.· 
tor deste parecer, disse que tinha havido a. 
maliciosa intenç:ío de ilevolver o pa.reeer á. 
commissã.o p(U"a que elle dormisse o somno 
eterno. O causador dessa volta á. commissão 
fui. eu ; ma.s confesso que com a apresenta
~{to do meu requerimento nii.o t ive intenção 
malicios:~. , e, ao contrario, julguei 1r ao en
contro dos desejos do nobre deputado. Os 
.iornaes do dia cbegara.m a annunciar que 
S. Ex. ia pedir a retirada. do projecto a.Jim 
de retoca.l-o, pois ha.vi~ sido publicado com 
muitas inoorrecções. 

Funcciona:rio publico, amante da classe a 
que pertenço, não desejo absolutamente re
servar para mim esse pa.pel. S. Ex. disse 
tamoom que a commissão não quiz para si o 
papel de necroterio e resolveu apressar o 
trabalho . E' sabido que o 11ecro:erio é o lu· 
ga.r onde se depositam os cada. veres dos in
digentes, dos que não teem parentes e amigos, 
dos encont1'&dos abandonados na.s ruas e 
praças publicas. dos pobres, emtim, que nilo 
teem quem lhes faça. o enterro. 

Este projecto, sr. presidontú. é t.ã.o impor
tttn~, a ~lle ~ aeha{ll ligados tantos il\te· 



Cãnara dos oepllados - lmfl"eSSo em 1910012015 16:10- Página 13 de 34 

120 ANNA.ES DA: CA!IIARA 

resses que, si pudesse ser redusido a cada ver 
não seria de certo no 'tecroteric o seu Iot.rar. 

Elle encontraria entre aqueHes a quem va.e 
beneficiar, ou mesmo entre os illustres pa
tronos que teem nesta Camara, ~tna alma 
caridosa que o levaria. a seu desttno final. 

Ainda nesse caso não me agrada o papel de 
policia das ruas, a quem incumba levar para. 
o· ~ecrote1'io 03 cada veres encontrados ao 
abandono. 

Parece-me, porém, que a commissão, longe 
de ser um necroterio. foi um sanatorium. 

O projecto sa.hiu do seio delta mah! robns· 
tacido, com um aspectn muito mais sympa
thico e apresentando um certo vigor e força 
que antes não tinha; elle joi. vae mel'ecemlo !L 
attencão da Ca.mara., e em torno delle sur
gem as emendas, apparecem os substitutivos, 
deixando tudo isso indicar a. formaç.ão de 
uma corrente da opinião sympa.thica que o 
levará até i sua. converõão em lei do pa.iz. 

Autor do requerimento que produziu tão 
~a1otar resultado, sinto-me hoje satisreito e 
largamente compensa.do das accusações que 
me teem sido feitas. 

Pela. leitura. do novo trabalho da com
missão vejo que roram tomadas em conside· 
ração as observações, ligeiras embora., que 
:fiz ao fundamant!Lr o meu requerimento. 

No primitivo substitutivo deixa.r..m de :ser 
contempladas muitas repartições ; ma.s nests 
já. figuram 18 que na.quelle nii.o tinhn.m sido 
cla.ssitlcadas. 

E' assim que no Minísterio da. Justicn. o 
Interior figuram agol'a o Al:chivo Publico, a 
Aseisteilcia. de Alienados, o Instituto Sa.ni
ta.rio Fedem.!, etc.; no Mtnlsteriodu. Marinha 
estão cla.ssitica.du.s a.s Ca.pítanio.s dos Portos, n. 
ReJI'Lrticão da. Cnrta. Maritim•l, etc,: no Mi· 
nisterio da Guerra. estão a Repa.rtiçã.o Tc
chnica Militar e a Repartição Gemi das 
Obras Militares ; no Ministerio da. Via('".d.o, 
estão cla.ssitiClldas a Agencia. Central de 1m mi
gração e a. Fazenda da Boa Vista.. 

No Ministerio da Fazenr!a. ta.mbem figuram 
classificadas repartições de que n~o cogitava 
o primitivo substitutivo. . 

Ha alterações profundas na classificação de 
algumas repartições e na. de muitos !unccio
na.rio~. feitas cnm um cunho mais accentuado 
de. justiça. ou pelo menos de equirlade. 

Tive, portànto, razão para. dizer que o pro
jacto veiu dó sanatorium e não do necroterio, 
como disse o nobre deputa1lo :por Pernambuco. 

Sei bem avaliar a penosa e difficii missão 
que tomou a. si desempenhar a illustre Com
missão Especial, nomeada pela Camara, e era 
desnecoosario vir dizél-o o íllustre relator 
deste parocer. 

Ba.sta ler-se o substitutivo apresentado peh 
commissã.o para poder-se d:~.r testemunho do 
enorme tra.ba.J.ho que ella. teve. 

Ha, pol'ém, t:este projecto, como a. propria 
commissã.o confessa, algumas lacunas, e é 
para saoa.l-as, em p:trte, que n.presento um 
substitutivo ao art . 6•. 

E' justamente nessa. :pa.rte que o projecto 
e mais deficieute e mais injusto. 

Não preciso absolutamente demonstrar a. 
importa.or;ia das repartições que não se a~ham 
classificadas no projecto da commissão e 1igu· 
ra.m no meu substitutivo. 

De grande ou pequena importan~ia ellas 
não podem deixai.' de ser iac!uida.s em um 
projecto de lei destinado a. ctassítl.ca.l' as re· 
partiç.ões tederaes e erynipararos vencimentos 
dos respectivos funcciona.rios. 

A Cama.ra quando nomeou a Commiss5.o 
Especial f'oi para esse fim, e nem h3. moti1·o 
que justifique a. exclusão de um certo numer.o 
de repartições. 

Vejo, Sr. presidente, que no projecto, na. 
pal'terelativa a.o Ministet•io da Industria e 
Viação, nã.o figuram as repartições dos Tele • 
graphos, dos Correios, a. Estrada de Ferro 
Central do Bra.zil, a Inspectoria Geral das 
Obra; Publicas, 3S repartições: dos Portos 
Ma.ritimos, a. lnspeotoría Geral r! e IUumina.ção 
Publíoa. e a Fisca.lisal,lão de Esgotos da Ca.· 
pital Federal. 

E' facto que em r!llaçií.o ás repartições do3 
Telegraphos, dos Correios e da Estrada de 
Ferro Central do Brazil, a commiSBão diz que 
deixou de cl:~.SSifica.l-a.s porque &<To de pessoal 
me~is nmacroso, d!U~S foranl etecacias no ex
ercício passado e uma no actual ; podem, 
po•·tanto, c~pcra1· mai$ um anno ou dous. 

E' exo.cto \8.mbem que os emprega.<ios dos 
Correios e da Estrada. de Ferro Central do 
Brar.ll ti\'era.m a.ugmento de vencimentos ; 
quanto, poróm, ao pes~oal dn. repartição dos 
TelegrapllOS, esse a.ugmento, alias bem insi
gniftcante,ll.proveitou sómente, segundo estou 
in formado, a uma. classe de telegra.phisto.s. 

0 SR. FRANCISCO ToLENTJNO - Apoiado. 
O S!l.. PAJ.JLA. RA..-..ros - Examinando as 

tabellas de vencimentos ão pessoal dos 
Correios e Telegra.phos verifica-se a. mais 
iojusta desigualdaàe, a. mais .flagrante in
justiça. 

Funccionarios da mesma cathegoria. são 
mais bem pagos no Correio do que no!!! Tele
grapbos, quando este serviço é muito mais 
pesado e cheio de responsa.bili<:la.des do que 
aquelle. 

Si não á possível melhorar os vencimentos 
rlo pessoal dos Correios, que, ao meno!.l; se 
esta.b~leça :por equida.de os mesmos venci
m!'lntos para. o pessoal dos Telegraphos. 

As duas repartições devt!m ficar equipa
radas. 

Não julgo procedentes oa motivos a.pl'e
sentados :pela. commissão para. excluir destes 
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projecto as repa.rtir:.ões a. que tenho-me refe· Ninguem dirá. que esse Jardim Botanico é 
rido; primeiro, porque ella. foi nomeada. para. mais importa.nte, CO!'IlO repal'tição publica, do 
classiticar to·.la.s as repartições federaes e que .as Estradas <1e Ferro de Sobral e de Paulo 
uniformisa.r os vencimentos dos respectivos Alfonso, e no entretanto elle figura na 3• cla.sse 
funcciona.rios; segundo, porque, segundo ella e a'> referidas estt·adas na 4" classe. 
diz em seu parecei', a classificação foi feita No meu substitutivo não inclui a Fazenda 

·principalmente levando-se em conta os da Bõa Vista porque nas disposicões geraes 
actuaes vencimentos ; terceiro, porque, são do Orçamento da lndustri:t est:i. da.'la autori
pa.la.vras do parecer, a. cla.ssificaçã.o não aca.r- sac;ií.o ao governo para. cedel·a ao Estado do 
reta. de modo algum a. idéa. de ma.iot· ou Rio de Janeiro. 
menor importancia. dos serviços, cujas re- A injustiça da. commíssão é clamot•osa e a. 
lações administrativas não se acham alte- sua mà vontade e manifesta. quando seoccupa. 
radas. tio pessoal tecbnico do Minhterio da. lndustr~a. 

Como repartições federaes, e em vista das e Viaç•ão. 
rozões funda.menta.es deste parecer, os Tele- Não ba duvida de que o fim principal deste 
grophos, Correios e Estrada de Ferro Central projecto é, reparando certas desigualdades 
do Bra.?.il não podem ser excluídos deste tra- de vencimentos em ca.rg;os ídentícos.melhorar 
ba.lho. a sorte uo funccíonalismo publico, proporcio-

E' indispemavel classificai-as e uniformi~a.r nando-lhe meios pa.r3. uma su bsistencia, si-
os vencimentos do respectivo pessoal. não commodo., ao menos decente. · 

Pelo numeroso pessoal que possuem, pela Em l'e!s.çiio, porêm, a.os engenheiros o pro-
importanela dos serViços que lhes são con- jel:to faz justamente o contl'&do: em vez de 
fiados, pela. extensão do campo em que melhorar os seus ,·encimentos, peiora·os e de 
operam e, até mesmo, pelos vencimentos dos um modo revoltante, pois diminue osactuaes 
seus funccional.'ios, não pódem taes repar- a ponto !!e tiearem inreriores acs marcados 
tições deixar de ser contempladas na na ta.bella. de 1871, organisada. pelo conse· 
1• classe. lheiro Joiio Alfredo. 

O _pessoal da Estrada de Ferro Centrr~.l do Vae a Cama.ra se convencc1· do que acabo 
Brazil, a nossa. primeira via ferrea., teve a.u- de a.ffirmar. A tabella. que acompanha o pro
gmento de Yencimentos por uma lei que jecto da. commissão diz (lê): 
votãmos no anno passado ; mas quem quer Directol'eS technicos, 15:000$000. 
que se de ao trabalho de estudar a tabella lnspectores garaes, ll:000$000. 
verá. que o augmento foi parca e isjusta- Eogenl.leiros de 1• classe. 9:000.~000. 
mente feito. Ditos de 2> classe, 7:200$000. 

O pessoal technico, especialmente, tem Ditos de 3• classe, 5:400$000. 
vencimentos ridiculos. Qualquer gerente de Conductores tecbnicos de p classe. , ••• 
companhia. de bondsou de em preza da n1we- 4:800$000. 
R.tcii.o g1nha mais do quê o director da Es- Idem de 2.• clusse, 3:600$000. 
tra.da de Ferro Central do Brazil. o 

Não posso tambem concord •r com a cla.ssi- Mem de 3' clo.sse, 2:400$00 . 
ficaç-<i:o dada neste projecto ás uossas estradas Ao co.rgo mais elevado da engenha.ri3. dã.-se 
de rerro. de >encimentos 15:000$, muito menos do que 

Si a oommissã.o tGma.sse por base para essa tl'.m actualmente. Na tabella de 1871 não ha. 
classificação os vencimentos actuaes do re- ess9 ~:·go, mas e:s:iste o de inspector gera.!, 
spectivo pessoal, teria forçoBa.meute de in- que dl•via ganhar, quando em serviço extr·a· 
Cluil-as tod3B D8. mesma ctasse, e essa. deveria ordinario, 12:000$000. 
~r a prim.eira~ ,visto que a tabeUa. de '\'en· A tabe!la da commissã.o m:l.~-lhe li :000$, 
c1mentos e unltorme. isto é, menos do que elle devia ganhar em 

Si, porém, como me pa.rece mais curial, as 1871, e menos ainda do qus tem hoje um 
classificasse pela. sua importancia., isto e, pelo engenheiro de ta cla.sse da ln9pectorio. Geral 
sau trafego em relação a. sua bitola e a sua das Es•,radas ele Ferro. 
extens!Lo, nãú podia. uma vez que incluisse a Um engenheiro de 1> classe ganh~ actu!"-1· 
Estrada de Ferro Central do Brozil na mente 12:000$. a tabella. da commissao,porem 
la classe, deixar de dar-lhes a 2• e a. 3• passa a dar-lhe 9:000$000. Em vez de au
cla.sses, como faz o meu substitutivo. gmentar-lhe os vencimentos, tira-lhe 3:000$ 

O que não é justo, qualquer que seja o annualmente. A tabella. rle 1871 dava. ao en· 
llOnto de vist'l. em que se coUoque a eom· genlleiro de t• cla.sse 9:600$000. 
missão, é colioca.r o Jardim Botanico da· Os en,.enlleiros de 2• classe, que actual
Lagoa. na. mesma. co.thegorio. que, por ex- mente g~nha.m 10:000$, passam a. ter 7:200$. 
empto, a Estrada. de Ferro Centr:l.l de Per· isto e, 2:SUO$ menos. 
nambuco ou a Estrada de Ferro de Porto Os de 3'' classe ganharão 5:400$. quando 
A!eg1•e a Urugua.y~~.na. hoje tem 8:000$, e assim por deante. 

C<~.nura V, "Vll 
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Um conductor de 1" classe, que só póde ser 
um individuo t itula.do,passn.rá. a ganhar tanto 
quanto tem o porteiro da Secretaria. da Indus
tria. e Viação ! 

Niio creio que a commissão tenha em vista 
commetter tão gr<tvesinjustiças e nem queira 
desmoralisar uma classe que tantos e tão ele· 

. va.dos serviços tem prestano ao paiz. 
Foram es~es os m'ltivos que me levaram a 

apresentar um substitutivo, no qua.l conservo 
quasi que os vencimentos a.ctuaes dos· di
versos cargos technicos, dando-lhes apenas 
uma. dia ria. corrida. 

O cargo de dírcctor da. Eskad.a. de Ferr~ 
Central do Brazil é considerado, ou antes, fo1 
considerado durante muitas annos como a se
natoria da engenharia. bra.zileira.. 

Pa.ra. elle sõ era.m nomeados engenheiros 
notaveis, de longo tirocínio na. c.onstrucção e 
direcçã.o de estra.rla.s de farro, homens de re~ 
conhecida. competencia. technica. e administra.
tiva. ; é justo, portanto, que um tal funccio
nario seja muito bem l>ago. 

Levaclo por essas cons idemções ê q_ ue no 
meu substitutivo dou ao director da. Estrada. 
de Ferro Central do Brn.zil mais 6:000$, de 
que teem os directores das out1-a.s estradas 
de Ferro. 

E$Se augmeuto jà foi proposto tambem pela 
illustre Commissã.o de Obras Publicas e Colo
nisação desta ~ma.ra,em um pa.t-ceer sobre o 
credito pedido pll.I'a. melhorar o serviço dessa 
estrada de ferro. 

Não me demorarei na analyse do substitu
t ivo apresentado pelo illustre deputado pela 
Bahia., Dr. Augusto de Freitas, porque a. Ca.
mara. :J.caba. de ouvir a. critica., severa, minu-

. ciosa e em certos pontos justa., feita pelo 
digno relator deste parecer. 

Direi a.penas que o substitutivo do íllus
trado deputado pela Bahia contém graves in
justiças, entre as q uaes destaca.1·ei a. que diz 
respeito a uma. certa. classe de funccionarios 
do Ministerio da. Fazendo.. 

Noto que os tllesoureiros das Alfandegas 
são considerados como chefes <le secção, na 
classe a que pertencem t9.es r epartições ; ao 
:passo que os thesoureiros das delegacias fis
ca.es de Minas Geraes e S. Paulo são conside
rados primeiros escriptara.rios. 

Não vejo motivo algum que justifique tal 
distincção. 

Feitas essas ligeiro.s considera.ções sobre o 
projecto em discussão e sobre o parecer apre
sentado pelo meu illn~tre collega por Per
nambuco, não posso deixar a. tribuna sem 
apreciar a critica que S. Ex. acaba de fazer
do meu substitutivo. 

Não é exa.cto que no meu substitutivo 
ftque collocada. em pla.no inferior a Secreta
taria do Ministerio dn. lnunstria. e Viação, e 
não o e pelos motiv-os com que a, !)o~m.issãa 

fundamentou o seu trabalho de classifi~ 
cação. 

« A classificação !oi principalmente feita. 
com raras e justificadas excepções, levando-se 
em conta os vencimentos actua.es. 

El.la não acarreta. de modo algum a idéa 
de maior oa menor importa.ncia. dos serviços, 
cuja.s relações a.d~i.nistra.tiva.s nã.o se acham 
alteradas. 

Assim as queixas por ~aso formuladas 
contra o rebaixamento de tal ou qual repa.r• 
t ição, não teem motivo. » 

Mais convincente do que qua.esquer a.l'gu· 
mentos que eu possa apresentar ê este trecho 
do parecer formulado pela illustre com
mis...<ão. 

Assim a. gueixa do nobre deputado nã.o tem 
moti'llo. 

Quanto aos vencimentos, é sabido que. em 
geral, os vencimentos dos engenheiros são 
superiores aos dos directores da secretaria. 

Tomando por base da cla.ssitlca.çã.o os a.ctua.es 
vencimentos teríamos de collocar os Telegra. 
phos, Correios, Estrada de Ferro Central, lns
pectoria Geral de Estradas de Ferro, etc . em 
uma classe especial. superior áquella em que 
se acha a. Secretaria. da. Industria. e Viação. 

Não vejo, :portanto, razão :plausível -para 
julgar-se rebaixada a secretaria, figurando 
ao la.r\o r\a3 repartições dos Telegra.phos, Ç<>r
reios, Estrada de Ferro Central do Braz1l e 
lnspectoria Geral das Estradas de Ferro. 

S. Ex. referiu-se á. dependencia. entre as 
diversas reparticões e a. secretar ia , fazendo 
sentiP que as informações sobre todas as 
questões affectas ao ministro são lla.das pelos 
chefes de secção e pelos directores antes de 
qualquer resolução delle ; e assim deve ser, 
disse S. Ex., para. que não passem, como 
pa.ssa.ra.m aqui pelo Congresso, concessões 
como a do Chopim, etc. 

Não comprehendi, Sr, -presidente, a inten. 
ção do nobr e deputado referindo-se mais umn. 
vez á. concessão da. Estrada. rle Ferro do 
Estreito e S. Fl':I.Ilcisco do ChOpim, que deve 
ser construída. no Estado de Santa Catha.rina, 
do qual sou nesta. ca.ma.ra o mais humilde 
representa.nte. 

0 SR. . FR.A.NC'i" TOLENTINo-N"a.o ~poiado, 
um dos mais distmctos . 

O SR. PAULA. RAMOS - Cabe-me, antes de 
tudo, dizer que pelo Congresso não passou ~ 
concessão dessa. estrada de ferro : ella fot 
feita pelo Governo Provisorio. Nã.o foi por 
fà.lta. de informações, de certo, que tal con~ 
cessão, ou depois a reva.lids.çli.o, passou pela. 
secretaria e depois na. Camara.. Na. im.pre~ 
e nesta Ca.mara a. questão foi longa e su1fcien
temente debatioa, tendo o Ministro da. Viação 
se manifestado contra. a revalidação, que foi 
sus~-qtaAa. e~ ~ longo ~ ~n-qc;iQ~o d~urso 
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proferido peiCl orador que neste momento jecto em discussão, não só para fundament.ll.r 
occupa a tribuna. o meu substitutivo, como para declarar~ lhe 

F(mJm ta.es as provas entn:o exhibidas em que, longe de :pocler se~ ini:luido. no numc~o 
f~vor da revalidação. que a Cama.ra approvou dos ad'Versarios do proJecto, deseJo ser cons_l-
0 projecto que a concedia á. Companhia da del'auo um d~s seus m~lhores_ advogados, u.a.o 
Estrada de Ferro Clwpim. O nobre depu· p~la somma ue conh~c1me~to~ ~e que poos:~. 
tado foi, pois. infelíz com a escolha desse (ilS'íJOr ou pelo talento {nuo opota'•os), par.a a. 
exemplo· .. defe~a dos interesses dos meus compan~leU'_?S 

Mas a critica de S. Ex. é tanto mais injusta. de classe, mas pela boa v-ontade e de~u:aç«O 
quando se repara na classificação feita no ~os~ cle~interel'sadamente. ao ser_v•ço do 
Ministedo da. Guerra. Ahi figuram na mesma 1unccl{)nallsmo do meu pa.tz. {MtHto bel•1 , 
classe a Secretaria, o quartel·mestre general, mtl iro lJcm.) 
o Supremo Tribunal :Militar ~ a Cont:tdoria Fica a discussão adiada. peJa bora. . 
Gerat da Guena.. Conheço mats ou menos os 
serviços a. cargo da Contadoria da Gue,;·ra:. e 
pussn garantir à Camara que elles nao sao 
mn.i.'l importantes e nem maiores do que os 
tlus Telegr<~pheos, Correios e Inspeetoria Geral 
das Estradas de Fel'l'O, que ~ en~rz·ega,Ja de 
sup1Jrintenuer todos os seniços das estradas 
de ferro du Brazíl, em estudos, em constru
cr;ão e em trafego. 

SEG'U~DA PARTE DA ORDE1vf DO DIA 

E' annunciada a continuacão da 3• discussão 
do projecto n. 178 n, de 1895. Redncçiio pam 
3·• rliscussão do projecto n. l íS, do corrente 
anno, que ilxa n despeza do :\!inisterlo da. Jn~ 
du~tria., Viação e Obras Publicas para o e:xer
cicio de 1896. ~üo vejo tambem razão para deixar de 

classificar reiJartições importantes, como a 
lnspectoria de illuminação Publica, a Inspe· o Sr. Arthu1• Rios- Sr. presi
ctoria Geral àas Obras Publicas, as Commls- dente. venho fazer algumasobserva~õe.s sobre 
sões de Portos Maritimos. a Fiscalisaçil.o de 0 orç'a.mento do Ministerio <la Vía~ão. Não 
Esgotos da Capib! Federal, etc. venho censurar o parecer da Commissã.o de 

E' certo qÜe muitas rlessas repartiçües Orçamento, ji pertenci a ella, j;i. fui relator 
superintendem serviços de caracter munici- do or<:amento que ora se discute e sei as dif
pal, mas uão e menos certo que taes ser·viços fi cu Idades com que lucta.a commis::ã.o na con
cflntlnuam a ca!'go do governo da, União, que fecçiio de semelhante trobalho. 
os dh•ige, os fiscalisa e os p;•ga, em quasi sna. Venho pedir a bene'VOlencia ~esta commis
Malidalle. E>sas repartições figuram no são. assim como a att~::nção da C:l.m:tra. para 
Orçamento da União e. emqu::mtl) taes servi- uma medida que ella apt•esenta e que reputo 
~ nãu Corem tt>ansferidos a Municipalidade. àa mais alta. inconveniencia e da mais com
eHas continuarão a sel' federae;; e como taes pleta inopportunidade: refiro-me a autorisa
devem ser cla!si ficadas. ção concedida ao governo para. vender as Es-

São e..'<..«aS faltas qne o substitut ivo vem tradas de Ferro da. 'Cnião exceptuados a Cen
sanar, e, si o apresentei, foi animado pelas tral a do Rio do Ouro e a. de Urugu<l.yana.. 
propria.s considerações telta.s no projecto em o 'rondamento que teve a commis:;ão para 
debate. . fazer semellHlntc proposta. á. Camara é que 

O illustre relator estranha no seu parecer essas estradas gravam enormemente os cofres 
que, te~do-se dado augmento de venclmcntos publicas e que do seu trafego resulta uma 
a cruas1 tod~s os emp~~ga<los pu.bt:cos, se grancle diffe1•ença em favor da despeza, de 
tenh~ esquec1dO, na pohcla, o admm1straclor modo a determinar dcficits annuaes, 
do Deposito Pub!ico, que desde 1883 perc~be Sr . presidente. si essa razão fosse J>roce
os mesmos vencn!lemos, e os lentes e mag1s- dente, si ella fosse capaz de 1leterminar uma 
trados .que relatlvamente pouco augmento regra. de proceder da parte do governo em 
teem t1~0. . relação iJ. viação ferrea do J>aiz. parece·~e 

Orl\, s1 o relator clBstc parecer aclla que e que 11 propria Estrada l'le Fert•o Central nao 
u_ma i~justiça. clamor~sa conservtl.r esses func- poderia escapar. 
ctonnrlOs com o~ venc1mentos que teem de~d~ 0 S B r;o Dll: ANDlt I.D·\ _ A Estrad:t de 
1883, um, e os outros uesde 1889, o que dmt a. UE (T, ,, ' • 1 to d v·-
agora dessa tabella que reduz os vencimentos Fe1:ro Central tem .,ranu.es e emen s e t 

dos engenheiros de qua.si 40 "/o, dando-lhes tnltda.de. 
vantagens muito inferiores as ma.rcada.s na o·sa. ARTIH..TR Rros-Não contesto o aparte 
tabena de 1871, isto e, ha. 24 annos passa.dos? do nobre deputado, muito competente no ~
Deixo ao critorio e espírito de justiça. da sum:pto ; mas, si a razão dada. ~la. commts~ 
oommissão o julgamento dessa questão. São são e que os cleflcits são determ.mados :pela 
C.._"a.c:;, Sr. presidente, as consir.eraçiies que eu oireumsta.ncia. do governo ~r sempr~ um 
desej~va. apresepta.r á cama.ra. sobre o pro.- mão administrador. es~ l'a:lJI.o lle mau1festa. 
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clara e evidentemente na administração ~a 
Central , porque n.pezar do3 e~em~ntos de "VI
talidade de que olla. dispõe, st nos ana.lysar
mos tletida e rria.rnente as d~spezas d~ ouus 
que a acarreta. havemos de chegar a con· 
clusão de que dá defiGit. 

O SR. CuPERTINO DE SrQULIRA.-Nil.o apoiado· 
Tem dado saldo. 

o sa. ARTIIUR RIOs-O nobre deputado ~a 
de fazer-me a.justka de acreditar que nao 
tenho nenhuma mil. vontaue á. Estrada. de 
Fel'ro Central, que não sou levado por ne
nhum espírito de bairrismo, e que o ql!-e 
desejo ê justamente que essas e~tt•adas na.o 
sejam vendida.:;. (Apoi!Zdos.) 

Portanto si o a.raumento serve para. as 
outras estr~das, taurbem deve servir para a 
Central que tem dado dc{ir::üs cont!nuac.!os. 

o sa. Cl.lPEl~TINo DE SM.l'EIRA-0 saldo jã. 
não é de 120.000:00(!$000. 

O S&. ARTllt.m. Rros-Não contesto. Si nós 
formos apt•eciar o movimento economico d~
quella estrada desde o sea ini.:io até hoJe. 
bavemos de encontrar um saldo a fa.vor do 
seu activo· mas não é sob esse ponto tle vista. ' t ,. que encaro a questão, enearo-a na. ac ua..l-
dade, porque é na a.ctualidade que apa.rece 
a proposta de ven,1a ilas est~d~s de ferro. 

Contra. a proposta. da. commJSsa.O erguem-se 
argumenros ~e toda a. ordem, quer soCJ.<tl, 
quer econom1ca. 

Não é quando o Brazil se vê a braços com 
um invasor a.uda.z que se apossa de um pe
daço do territorio bra.zlleirCl, por instigações 
de um industrial estrangeiro, como sabe opu· 
blico, como tem public.1do a imprensa, COl?JO 
já se publicou mesmo em documentô offictal 
de alta. importsncia, tal como a. acta. de uma. 
Assembléa que teve loga.r em Londres, da 
companhia Bra:;ili(r.n SttbmariJ~e Telegra1Jh, 
não é quando se vê que uma nação amiga se 
apos~a. de um pedaço do te1•ritorio nacional, 
sômente porque esse pedaço de territorio 
convem ãs operações industriaes d~ um .~e 
seus subdí tos,Sir John Pender-,que e oceasJao 
mais asada. pil.ra se alienarem propriedades 
da União, que naturalmente não ficarão em 
poder de cidadãos bra:z;ileiros para. ~erem e_n
tragues a. estrangeiros, creanrto ass1m ma.1or 
somma. de diffieuldades ao governo do pa.iz. 
(Apoiados.) 

Quanto ás ra.úíes economica.s, parece-me 
que ellas determinavam que na occasião não 
fo•sem oJiarecidas à -venda estradas depre~ 
cia.das pelos proprios dados ofHciaes, que bão 
de servir de base ás offer tas que o governo 
terà de receber. (Apoiados.) 

Sl estas estra.das,especla.lmente as do Norte, 
teem acarretado ao Tllesouro Publico o deficit 
que tem servido de accusação e de mottvo 

determinante da proposta que se disc~te, de· 
vemos di?-el·o com franqueza. o umco re-
sponsavel é o governo. _ 

vou fallar particularmente em relaçao ao 
prolongamento da E~trada. de Ferro da. ?a!t:a. 
as. Francisco, estr<lda que de?de seu mrc~o 
tem sido victima. de uma. ser10 {le ca.la.mt
da.des todas alimentadas e a.nima.da.s pelo go
verno·. 

o SR. Tao~1A.Z CALVACAl'!TI - E' a. polití
ca!rem. 
0 SR.Btm'>O DE ANDRAD.\.- Esse argumento 

prova de mais. 
o SR.. ARTHUR R.ros-Diz o nobre deputado 

que est2 a.rgumento prova. de mais ; ~a.s ~e 
parece que os >lrgumento:~ contra a al!ena~ao 
são muito podero~s e aconselham o governo 
a p.-estar ma.ís atten~ão a estas estradas •. 

Em relação á Estrada. de Ferro dll. Ba.hH., o 
primeiro trecllo construido foi de A lagomha.s 
á. Villa. Nova da. Rainha., hoje Cida•le do 
Bomfim. . 

Pelo contr acto, o empreiteiro era obri:p.do 
a da.l·O prompto ao tratego no prazo de <:mco 
annos sob pena de diversa-s multas estrpu· 
ladas c exaradas no respectivo contracto. 

o primeiro trecho só fo i entregue ao tra
fe"o 12 annos depois do in icio dos trabalh, s . 

'1.ras não se limitou a. isso a irregu1ari
da·1e. 

As multas depositadas no The~ouro, em 
consequencia da. fa.Lta. de cumpnmente do 
contracto, foram restituidas íntegra.lmenta 
ao empreiooiro. 

Entretanto. não pa.ron ahi a protecção do 
governo a esse empreiteiro. 
Ten~o de construir-se o segnndo trecho às. 

estrada de Villa Nova. <la Ra.inhaa.o Joazeiro, 
trecho quo devia ser franq,ueado ao publico 
dentro de tres a.nnos. aberta a coo.currencia, 
foi preferido o mesmo empreiteiro, e só de· 
pois de tres a.nnos, a mu1to custo, é que se 
conseguiu inaugurar pa.t'te do trafego desse 
trecho, e vou contar à Garoara. como foi feita 
a ina.uguraç5.o. . 

O governo, entendendo q,uo esse emp~el· 
teiro nilo estava sufficienteznente protegrdo 
pelas clausula.> do seu contracto, permittiu 
que elle trafegasse por conta propria. nM s~c· 
ções da linha que fosse preparando, ate a 
inauguracão offtcia.l. . 

Essa. inaugura.çio uependia da. promptlfi
cação de Esta.ções,e o empreiteiro que cobrava. 
o frete pelos transportes de mercadorias, 
mercadorias qoe nã.o eram em pequena e,ca.la, 
arrecadava. a.8 ta.xas que bem lhe :parecia e 
tinha. por consequencia. interesse em qne 
nunca se concluíssem essas Estações. · 

Acha-se presente o representante d(lquella 
zona., que confirmará o que estou atDrmando 
ã. Ce.mara.. 
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Promptificadas as Esta.cões, aind~ houve 
outro recurso pa.ra que a inauguração ollicial 
fosse adiada indefinidamente. 

O engenheiro fiscal por parte do govel'no 
na.quella obra. :profissional digno e muito 
competente e euja. moralidade está aeima de 
toda suspeita, o engenheiro Argolo, enviou.o 
projecto de tarifas que devia regular nes~e 
trecho. 

Seis mezes depois, não tendo ~ido a ppro
vada essa tarifa.. tornou officiar ao i\Ii
nistro da Viação e ainda. desta vez sem resul
tado. 

O SR. Bmcro FlLHo-Todos seguiam as pe
gadas do emprezario. 

o Sa.ARTHUR Rios-Emfim, Sr. presidente, 
attendendo às reclamações dos habitantes 
daquella zona, uma das mais importantes do 
Estado que represento, chegando ao Rio de 
Janeiro, fui pessoalmente entendel.'-me com o 
Sr. Ministro da. Viação sobre o assumpto, e 
em confereoeia. com S. Ex., disse-lhe: 

-4: O trecho da Estrada de Ferro da Bahia 
e;,tá. prompto para ser entregue ao trafego 
publico, dependendo sômente da approvação 
das tarifas que jâ estão neste ministerio ha. 
!6 mezes. 

Venho pedlr a. V. Ex. a. sua a.ttenção para 
ist~. isto é, desejo que V. Ex. appro"'"e e>sa.s 
tarifas e mande entregar ao trafego publico 
esse trecho da estrada, afim de que cesse, uma 
vez por touas.oesc••ndalo que alli é praticado 
pelo empreiteiro da estrada.:> 

O Sn.. SERZEDF:LLO CoP..RÊ.\.- Quem era o 
:\finistro da Viação nesse tempo? 

O SR. ARTIIUR Rros-Era Ministro êa Via· 
ção nesse tempo o general Costallat. 

S. Ex., com a. rlelir;~.deza que todos lhe re· 
conhecemos, respondeu-me que não mbia de 
~Semelhante causa. Vou ma.n'l<=r examinar 
disse-me S. Ex., e darei as providencias qu~ 
o caso exige. 

Dous dias depois pl'acurei novamente S. Ex. 
para saber do resultado. S. Ex. me respon
deu: 

«Não foram encontradas as tarifas na se
creta.l.'ia.> 

Nii.o pude, Sr. presidente, conter a ver<lade 
que me saltava aos lablos e com a maior fran
queza disse ao illustre minÍlltro: 

« V. Ex. mande ver na sua secretaria essas 
tarifas; ellas a.bi estão h a 1 G mezes, e na tu· 
~almente quem as guardou por 16 mezes tem 
mteresse de guarda.l-as por mais tempo. E' 
necessario um acto de energia de V. Ex. para 
que ellas appareça.m.» 

No ~ia segu!nte s.Ex. me communicou que 
as tarifas havH~m appa.recido, que estavam 

a.pprovadas, e que já tinha antorisado a a.l:Jer· 
tura do trafego. 

Assim se inaugurou o trecho de Vílla NoYo. 
o. Angico. 

Ra.;ta:va. pa.ra que a estrada chegasse ao 
ponto terminal um tt•€cbo de 12 Leguas,trecho 
que não exigiu obras de a.rte, que ~ó dependia 
da simples raspagem do leito. 

Pedi a S. Ex. que tomasse medidas ener
gkas no sentido de compellir o emprezario ao 
cumprimento do seu dever, ou, o que era 
mais razoava!, que rescindisse o cont-racto, 
porque com tal em prezaria nunca. a estrada 
chegaria ao Joazeiro. 

S. Ex. pmco depois sahiu do ministerio a 
não teve tempo, íaço·lhe a tleYida justiça, de 
tomar as medidas q_ue o caso exigia. 

D i1·igi-me, então. ao actual Sr. 1iínist.ro 
da Viação, o Sr. Antonio Olym.ho. o S. E:.:. 
immediatamente começou a estudar a ques
tão ; e aquíllo que naturalmente ainda de
mandaria, sendo feito pelo empreiteiro, uns 
dous- ou tres annos para >er feito, rescindido 
o contracto como f0i, esta quasi concluído· 
em menos de quatro mezes e a primeira lo
comotiva. chegara ao JoazeiTo na proxima 
semana, ficando a e3trada. definitlvameote 
entregue :<.o trafego publico, em principio:; de 
janeiro. 

Ora. Sr. presidente, creio que da data da 
rescisão do contra.cto ao proxm10 mez de ja
neiro não rne.di:l:ram seis J1lezrs, e s6 seis 
mezes foram bas:ante~ para que essa. obra, 
que parecia de Santa E:1gracia, qu:1n•ro en
tregue no empreiteiro Araujo, foram bas
tante para conseguir-se a realisaçã.o do pro
jecto. 

Pergunto por que razão ~e lw. de sobrecar
regar.por que rllzâo se h a de lançar a respon· 
sabilidade, :;i hn. de ciesmoralb:1r mesrr:o uma. 
esct·ada. quando os erros commettidos, com 
a.udiencia e auwrisação do governo, foram as 
cau:sas tlesta di1l'erença mti'e a receita e a 
despeza da mesma estrada 1 Pois alguem po
der:i. duvidar do futuro auspicioso daquella 
estrada, que vae pôr em contacto com o po1·to 
da Bahia todo o centro do mesmo Estado,que 
vae ligar o Estado da. Bahia com o de Govaz, 
com o Norte de Minas, trazendo ao mercado 
produccos que até hoje não tem vindo a l?lle, 
devido ás difficuldades -:e transporte ! Pois é 
nessa occasião, quando os Poderes Publicas 
vão ter os dados necessarios para avaliar si 
os sacrificios feitos com a constru cção daquella 
estrada serão ou não compensados. pelo tra
fego, e nessa occasião, antes de c:hegar-se a 
esse resultado, que se -vae o:fferecer à -venda 
esse proprio nacional, declarando-se que tem 
custado 20.000:000$ e que tem dado de deflcit 
3.000:000$ ~ Por que preço sera vendido 1 
Quem será. o louco que com taes dados que· 
rerá. comprai-a. ! . 
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Não serã. uma venda, Sr. presidente, serã 
uma queima. ! . _ 

Poderia alongar essas constderaçoes ... 
o SR. JosÉ lGi:\Acro dã um :.1.pa.rte. 
O SR. ARTHUR Rros-0 nobre •leputado 

neste ponto não tem .r:azãf!. Essa: deficiencia 
do material rodante Ja fo1 suppr11la, 

0 SR. JOSB IGNACIO dá Um aparte. 
O Sr~. ARTIIUR Rros-E' exacto, mas o go

verno j:í. providenciou, muu~a.ndo 1\l.z~r a 
acquisição do material necessarw; e esse 1a?to 
que o illustre deputa, lo at!irmou, verdadetro 
como é, vem corroborar ainda mais o que 
digo, sobre o modo porque se adl!linist1·n.m ~s 
estradas do Norte, e por que razao os defic:ts 
appn.recem e se <Lvolumam. 

Si ellas não teem material para o t rafego 
que teem de faze::-, S.E:x:. vê que a sua renda 
norma.l ha de so1It•er diminuição. 

O SR. Cu-PERTINO DE SJQUt::rM-0 phe
nomeno que V. Ex. relata, a!IectlL a con
strucção, mas o deftcit provém do custeio do 
trafego. 

O SR. ARTli~l'.. Rros-Compreltendc a Ca
mara, que si este trecho da estrada tivesse 
sido concluído e aberto ao trafego publ1co, 
com o material índispeusavel, o deficir ou 
não existiria, ou teria decrescido considera
velmente, porque a renda. augmentaria. 

O SR. JosÊ It~NAC!o-Emquanto a est1·ada 
nii.o chegar ao seu termo, que é a Cidade do 
Joazeiro, não darú, saldo. 

O SR. ARUlt:R Rros-Parece-me, Sl·. pre
sidente, que no trabalho da commissão lw. 
uma inconsequencia. Por exemplo, no § 1• 
eu noto o seguinte (te) : 

« § 1.• Continu::nn em vigor os ns. I, lll, 
IV, VI e VU da Jei n. 191 B, de 30 de setem
brode 189:3, eart. l4dalcin· 3.39í,de~4 
de novembro de 1888,que autorisou o Poder 
Executivo a resgatar as E5trauas de Ferro da 
B:~.hia. ao S. Fmn~isco e Recife ao S. Fran
cisco, nos termos dos respectivos contractos.» 

Ora, a Camara sabe que esta estracla está 
dividida em c1 uas partes : a primeira parte 
consta de um trecho lle vinte leguo.s da Bahia 
ate Ala.goinbas, e pertence a uma companhia 
ingleza, e é de bitola larga ; e a segunda. 
parte, que é a que tem sido construída pelo 
governo, que tomou o nome de Prolonga
mento da Estrada da Bahia a S.Francisco, 
pertencente ã União, e é da 1litola de um 
metro. 

Portanto, ha duas administrações; admi
nistração ingleza par::t a primeira parte, e a 
bra.zileira pat·a a segunda; ba a indispensu
vel baldeação, tt·azida pela differença de bi
tola, e portanto maior di!liculdade para 

aquelles que fuem necassidade de se servirem 
da estrada· lm demora no trafego, difficul
dade na adrilinistração, accrescimo de pessoal 
para todos estes serviços, e portanto aug· 
mento de despeza., que não é compensada. 
pelo trafego, que e sempre o mesmo, ao 
passo que a despeza é duplicada.. (ApoiaJos~ 

A estrada ing-le.za e pessimamente ad.Im
ni5trada. 

J(• completou o prazo dentro do qual o go
verno adquiriu a faculdade, pelo contracto, 
de resgatal-a.. 

0 Srt. ARTllUR TORll.ES-Descle 1882, 

0 S!~. ARTIIUR RIOS- De modo que, ao 
passo que ella. não se esmera em dotar o pu
blico com o trafego regular, com bons ele
mentos e bons materiues, continua a ter um 
-pessnal nume1•oso e bem estipendiado, e rle 
nacio:;;>..lidade ingle.za em grande pal'te. 

Portu.nto, o publico soílre por todos os 
modos e os cofres :publicas siio onerados. . 

Assim, pois, a commissio muito bem aYl· 
sada andou auto1•isando a encampação deste 
primeiro trecho da estrada. 

Não supponha a Garoara que essa encam
pação vem importar em onus consideravel 
para o ThesollrO, porque não a.ttinge a 
somma de 1 . 000: 000$000. 

O SR . ARTHUR ToRRES- Quatrocentos c 
tantos contos. 

O SR. ARTIIT!t·: Rros-Si a enca.m:pação for 
feita dentro dos termos do contracto, não ex
cederõ. a l . OOD. 000$. entre tanto, que a ga.
l"antia de juros, paga annualmente a essa 
estrada, talvez exceda e ess:J. quantia.. 

O SR. Annron TonnEs-Tros mil e tantos 
contos. 

O Sn. ARTHUR RIOs- Nã.o posw affirm<>r 
ao ce1·to qual a quantia ... 

0 SR.ARTHUR. TORRES-Mas posso a.flirma.r 
a V. Ex. que são tres mil e tantos contos. 

O Sn. ARTHUR Rros .• _ porque não tenho 
p1·esentE:s os dados necessarios. Di tas estas 
palavras estâ. demonstrada u. consequencía. 
notada. 

A commissão, ao passo qne autorisa n. 
venda do trecho de Alagoinhas 110 Joazeiro. 
propriedade da União, manda encampar o 
trecho inicial desta estrada, que é proprie· 
dade de uma companhia. ingleza. 

Assim, pois, parece· me que o governo an· 
daria bem avisado si fizesse a encampação da 
estmda. ingleza, si reduzisse. a administração 
a uma só, si igualasse a. bitola, o que não se· 
ria difficil, aproveitando o leito coiLstruido 
no primeiro trecho inglez. 

O material que o governo mandou vir 
para. o trafego de Alagoinhas a Joazeiro, 
creio que bastarã. pa.ra o trafego do inicio 
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da estrada até ao fim, alcançando-se assim ~orque, infelizmen-te, os factos domonstram 
economia. de tempo, de pessoal na admi- que a reorganh;aç1í.o de serviços raras vezes 
nistração e de material- os melhora, mas quasi sempre augmenta os 

Si eu quizesse e:1tender a argumentação encn.rgos do Thesouro. 
que acabo de fazer com relação á Bahia, as Não tenho razão nenhuma :para fJrmar um 
outras estradas, á. do Sul de Pernambuco, ou juizo desfavoravel do actual Ministro da 
as do mesmo Estado, eu poderia dizer que o Viação. S. Ex:. me merece toda a considera
proprio relatorio do _ illustr~ Mi~istro da ção e em S. Ex. tenho a mais pl~na confiança; 
Viação fornece dados mquestlonave1s contra mas nós estamos legislando e o Sr. Antonio 
semelhante alienação. Olyntho não e ministro vitalício. 

Si o motivo que determinou a. proposta da Portanto, o Poder Legislativo não andaria 
honrada commissão foi o de(tcit crescente, foi mal tomando a devida cautela sempre que 
o trafego não compensar nem os juros doca.- tiver de dar semelhantes autorisaçües. 
pital empregado naquella estrada... Antes de sentar-me. Sr. presidente, ·eu 

o SR. CuPE&TINO DE SrQUElRA.-Nisso não vE>nho contra. os meus habitas apresentar uma 
se falia. emenda, augmentando despeza, mas me pa

rece que ella por si só estu perfeitamente 
justifica da. O SR.. AR'l'HlJR Rros _ _ _ direi ~. Camara, 

com relação á Estrada. de Pel·nambuco, que 
ella foi construída. mediante um contracto 
inteiramente igual ao da Estrada da Bahia, 
e que as suas obras importaram no duplo, 
porque foram feitas duas vezes; na. primeira 
vez vieram todas abaixo e foi preciso fazel-as 
de novo. 

Parece-me que a culpa não é do Estarlo de 
Pernambuco; não,é a íil.lta de elementos de 
vida da zona que a estrada percorre que de
terminou a cal'estia da construcção; Jlarece
me sim, que foi a falta de fiscaltsaçã.o, quando 
ella. foi feita, recebendo-a o governo como 
prompta. e como boas, obras imprestaveis, 
que semanas depois desabaram completa
mente. 

Estou convencido de que a Estrada da 
Bahia., logo que chegue ao seu ponto termi
nal-Joazeiro, si não deixar saldos impor
tantes nos primeiros annos, ha de compensar 
as despezas !eita.s pela União, e quando os 
ramaes que a. ella se prendem, e que são 
exigidos pelas necescidades daquella zona 
importante, forem construidos, esta estrada 
talvez lucte com difficulda.des para attender 
a todas as exigencia.s. 

No n. 5 do§ lO do projecto leio (lê): 
« A reorganisar e supprimir as repartições 

tle immigração e colonisação, fazendo addir 
a. outras repartições os empregados que pelo 
seu tempo de serviço tenham a isso direito. » 

Ora, parece-me que ha. uma. certa contra
dicção nesse paragrapho, porque, ao mesmo 
tempo que se mandam supprimlr repartições 
existentes, autorisa.-se a. reorganisação dellas. 

0 Sa. JoÃo LOPES-Ül'ganisa.T umas e SUp· 
primir outras. 

O SR. ARTIIUR Rros-Comprehendi assim, 
mas acho que é indispensavel aecrescentar 
alguma cousa a esse :paragrapho ; acho que a 
commissão deve redigil-o de modo a tornar 
mais claro o seu pensamento, accrescentando 
estas palavras : sem augmcnto de despem. 

Na verba. 2" do orçamento, eu vejo, Sr. 
presidente, que se despen,Je 435:000$ com 
auxílios a agricultura, assim distribuídos 
(lê}: 

« Auxilíos á agricultura-Supprimida a 
consignação para a fazenda da Boa Vista ; 
convertida em 814$954 ao cambio de 27 a. 
contribuição para as despezas do «Bureau 
International pour la Protl!ction de la Pro
priete Industriale de Berne», augmentada de 
20:000$, para publicações que interessam 
directamente a lavoura e industrias nacio
naes; de 20:000$, para auxilio it Academia 
de Commoreio de Juiz de Fóra.; de 20:000$. 
ao Instituto Bahiano de Agricultura; e 
12:000$, ti co!onia agricola Brasiana. no Estado 
de Goyaz. » 

Na verba 4, vejo que a commissão propõe a 
despeza de 3.352:UOO$ sob o titulo (le uma 
agencia central de immigração. 

Ora., Sr. presidente, tratando-se de auxi
liar á lavoura e de uma agencia central de 
immigração pa.l'ece-me que não é fóra de pro
posito animar qualquer tentamen que tenha 
por tim nS:o só auxiliar etiicazmente a agri
cultura como tambem a immigração espon
tanea de bons e activos trabalhadores euro
peus. 

O governo, no intuito de conseguir esse 
desideratum, tem nomeado agentes para Eu
ropa e constituiu mesmo uma superinten
deneia de immigração, mas os resultados teem 
sido negativos. 

Tive a fortuna de conhecer um estrangeiro 
que ha 16 annos aportou ao Brazll com sua 
família, e que o tem percorrido do Norte ao 
Sul. quer pela costa quer pelo interior. 

E' um homem illustrado e intelligente e 
que nas suas viagens adquiriu pelo paiz o 
mesmo amor como si nelle tivesse n<l-licido, 
tanto que se na.turalisou e fez naturalisar 
seus :filhos, que hoje são dous distinctos cida
dãos brazileiros. 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lm!J"esso em 191051201 5 16:10 - Pêgina 21 ae 34 

128 ANNAES DA CA:MARA 

Esse cid:td:io, intelligente e illustrarlo. 
como é; e com a experiencia adquirida 
nei:'Sas viagens, escre,·eu uma obra importan
tissíma a respeito do Brazil em sua Lingua 
vern,toulo., o allemã.o, e não .satisfeito com 
isso traduziu-a em mais tr~s linguas. 

Nella fez uma descr·ipção minuc!osa tios 
r ecursos, do solo, do clima, da producçf1.0 uos 
logares por olllle viajou, a com pa.nh<i mlo- as 
de esplendidas estampas. 

Eu nãCJ conheço obra. que maior utilidade 
possa ter como obra d8 propaga.nda. 
~e (•idadão, porém, niio tem recursos para 

imprímil-a. c por isso, em peti(-.ão que dirigiu 
ao COngresso, pediu um auxilio de 20 contos 
pn.ra fc1.2er a impre,;siio, dando ao go~·erno um 
certo numero de exempl:wes para serem u is· 
t r ibuidos na Europa. 

E.--sa pet:ção foi dirigida li. Commis;ão de 
Orçamento ; esta. ez:derrçou-a no relator da 
Commissão do Orç:..mento do lnterior. 

S. Ex. entendeu que ella ni.io 'cabia na
quelle orçamento e que umu. yez que se rele· 
·ria à agricuttura deveria fat:er parte do Or· 
çamento de Vi"~ão e Obras Publicas. 

Mas, com surprez:t minha, nii.o foi €SEa insi
gnificante verba incluida nesse orçamento. 

Então, animei-me a vir apresentar, como 
emenda, a seguinte (lê) : 

c Ao n. 2 - ond~ se diz - ZO:OO'J$ para 
p.ublicações que interessam •lireC't1mente á 
lavoura e indust.rias nacionac ;- diga-se -
20: 000$ para auxiliar a impt·essã.o da obm 
que sobre o titulo Bra:it escreveu em quatro 
ltngua.s Mauricio L:l.niberg.» 

Siio estas, St•. presidente. a.s observ:içlíes 
que me trouxeram â tribuna. e eu ngt'<t•leço à 
Ca.mara. a benevolencia com que as ouviu . 
(~luifo bem, •m~ito l!em.) 

l~tcquargve. - Francisco Tole>ttíno. - Paula 
Ramos. - :Foliseca Guimarc"ies.- Cassícmo cio 
Nt~scimen:o. -Atweliaao Ba1·bosa. 

Ao n. I 1, § I O, accrescente-se : e a. mandar 
fa.zer os estados do ramal de Aleg rete á Cida
de de S. Jo:1o Baptista de Quara.lly. 

S. R .- S:tla das oessões, 8 de novembro de 
1895.-Victor ino ll!om~:,·o. 

:'1.1 rubrica. n . 8- Estrada fte Ferro doSo
bra.l-au ;.( mentada a. consi:;:nação com a quan
t ia. de 2.20:000$; sendo 30:000$ par;\ a conti· 
nua~o dos estudos pa.rn. o prolongamenta. da. 
referida. Estra.da. de Ferro de Sobral ,da Cidade 
de l pü, no Cear à. i de Thel·ezina. no Piauby _ 

S. R. - Sala i!a.s sess:Jes, 8 tle novembro de 
1895. - Nof;ueira Para;w.gua. - Pi1·es Fer
,.~:ra. - Frederico Borges. - Chrislino Cn~::. 

O Sr. Presidente-Tem a Plla.vra 
o Sr . Bueno de Aodrad<t. 

O·Sr. . BUEXO DE ANDRADA-Desisto da. pa. 
la.n•.J. , porque prztendo fallar mais tarde, 
quando se discutirem a.s emendas. 

O Sr. Coélbo Cint1•a- Sr. pre· 
sidente, venho tlesempenhar-me do compri· 
misso contmltido com o honrado relatoJ• deste 
orçamen to, quando se d iscutia o pro.jecto do 
uespezt\ do Ministcrio da. Viaçii.o e Industrh 
em 2' rlls::ussü.o. 

N'essa r' iscus..'iiio nio me fui possível dar 
desen volvimento a todas as id~as que me 
occor·t•eram • n f) seatido de j ustificar as 
medidas consta.nt.es das emeadas q ue havia 
a.pre$~ntado. e indicar as verila.s que me pa
rece não devem figurar no orçamento, a 

Veem ã Me,a. são lidas. a.poi3 t!as fJ envia- bem d<~ re;;ul;>ridade dos ser·rir..:os da. pasta de 
das á. Commissã.o de Orcamento.as seguinteii viaç:ão, po1• ter annuido a que fosse encer-

Emendas 

Ao proj ecto n. 178 B, de 1895: 
Ao n. 2, onde se diz-20:000$ para. publí

ca.coes que interessem d!rectamente i>. lavou
. ra e industria.s nacionaes- diga-se: 20:0:JO$ 
para auxiliar a impressão da. obra que sob o 
titulo Bra:it, e:;creYeu em quatro linguas 

. Mauricio Laniberg. 
S. R.-Sala. das sessões, S de novembro de 

}895.- A rthur Rios.-l't.wgM de Abreu. 

ra.da a 2• .tiscuSI:'ão, para. que pudesse, com a. 
possivel brevidaU.e, voltar o projecto â com
missão, afim de interpor p•recer sobre as 
emendas. 

Nessa occasião ponderei que a secretari:J. 
de vio.çiio necessita.,,,, de reforma radical 
para bem poder desempenh:\r os multiplos 
eUCi11'90s que pesam sobre a.dministraçi\o dos 
negamos de v iilção, índustria. e obras pu~ 
blica.s. · 

Com effeito, Sr. presidente, essa secretaria, 
onde a.li:ls ha !unccionarios distinctissimos, 
estil. orga.nisada. de modo ta.l que jámais po· 

- derá. preencher o fim de sun. creação ; jámais 
Ao n. 4, dep~ts da. pala.v;a.-:- t ransporte - poderá. instruir o ministro com celeridade e 

a~c:escente-se · e locaitsaÇ<W , o mais como competencia sobre os diver50s assumptos que 
· e, ta. l correm '(lela pasta da v iação, de natureza te-

S. R.- Sala das seosões, 8 de novembro de chnica indispensaveis à. resolução dos rouf· 
1895~..;..Março.l E$cnbar .- Vespasi11no de Al- t iplos G graves problemas que dima.na.m dos 
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serviços concernentes áquella pasta. (Apoi-
ados.) . 

composta de quatro directorias, como se 
acha, com pessoal numE>roso, embora. mal 
pago, a secretaria já.mais poderá. satisfazer 
a:; necessidades do serviço publico . 

Sem que haja na sect·etaria uma. divisão ra
dical e profunda dosdiversos serviçosque por 
a.lli correm. divisao que tenba. de um lado a. 
parte inteiramente technica e do outro a. 
meramente administrativa., j:\.mais se po
der;\. conseguir que os dlversos a.ssumptos 
que são alli ventilados, sintam o influxo be
neficio dacompetenciae do conselho indispen
s.weis em materia. de administ.ra.~~ão public:1. 

Os diversos ministros que a.lli teem pa.ssa.do, 
em vez de enfrentarem resolutos com os em
ba~.os crea.dos pelo favoritismo. que impe
dem U. solução desse magno problema, tem se 
deixado dominar por preconceitos mal enten
didos e se limitado a :fazer reformas -antes 
para satisfazer os interesses politicos de occa
siii.o, do que às cr~centes conveniencias do 
publico ser·.,riço. 

Dessas reformas incompletas tem sahido a 
creação de repn.rti(~ues mais ou menos espe
cta.culosas, com o fim antes de satisfazer aos 
pedidos e accommo:lações do sempre crescente 
runccionalismo, do que de attendet• aos mul
tiplos servic;,os da.quelle ministerio. (Apoilt
clos.) 

Os fl•uctos dessa. desorganisa.~.ão estã.o ao 
alcance de todos a.quelles que estudam nm 
pouco os negocias que correm por aqueUa. 
pasta. 

Ainda ha pouco v. Ex. referiu-nos, com 
aquetle estylo tlorido que a Camara conhece 
e admira, lil.ctos que, si nã.o est.ão ao alcance 
t!e t~dos, pelo menos est.'io no conhecimento 
tlaquelles que se dedicam aos estudos dos di
versos assumptos relativos áquelle minis-
'terio. · 

Foi assim que V .Ex.rela.tou·nos-qut>, para 
se resolver sobre uma questão de approvacã.o 
de ta.riti1s, levou-se a. bagatella. de l8 mezes, 
finclo os qua.es não foram encontrados e não 
se encontram ainda os papeis a.ttinentes a 
esse assumpto . 

Isto prova, Sr. presidente, o que eu ba pouco 
disse: que naquella secretaria não esf,'\ o ser
viço organisado de fórma que a competencia 
e a. tradição sejam os guias infallivei~ dos 
ministros. 

O que se deu com a estrada. da. Ba.hia, 
deu-se, e continúa a. dar-se, com a.s düreren
tes estrada.s que pertencem á. União_ 

Assim é que de Pernambuco, por exemplo, 
de~ne 93 foi enviado ao Ministerio da. Agri
cultura uma reclamação sobre as tarifas da 
Estrada de Ferro do Limoeiro, e ate esta. data 
não tiveram os reclamantes solução dessa 
questão! 

Longe disto, Sr. presidente, ainda. ultima
mente, publicaram a.s folhas desta capital, 
que cogita-se da. applicação de tarifa. di1reren
cial á Estrada de Ferro do Recife á S. Fran
cisco,cuja. tarifa actual é uma. das mais altas 
que teem as nossas estradas de ferro; e cujo 
serviço, muito deixando a desejo.r, tem dado' 
logar a. constantes queixas e reclamações. 

Alem d~es desarranjos que se dão na a.d
ministra.~.ão no Ministerio da. Viação, perten
centes ás estradas de ferro da União. muitos 
outros eu poderia cita.r para. prova.r 'a V. Ex. 
e 6. Cama.ra a. urgente necessidade de se di
vidir a secret.Lri3. do ministerio da. Viação em 
duas gmndes divisões, uma que cogitasse ex
clusi va.mente dos trabalhos technicos. e outra. 
que trotasse da parte administrativa. Sem 
uma administruçfw assim orga.nisada., inutil 
sera cogitarmos de reformas, que só trazem, 
em vida. de regra, a.ugmento inutil de dest~e
zas com a.ccrescimo3 de empregos IJ!I.l'a. os fa
voritos, ampa.mdos por condemnavPl :pro
tecção. 

O meu ronra.do coUega. deputado por Mi
nas, referindo-se ãs estradas de meu Estado, 
de modo pouco lisongelro, a.ttribuiu as con
strucções, deleitos e males, que incide uni
camente na. desídia. administrativa do centro. 

Não se pôde, Sr. presidente, esta.bele~r 
termo de comparação technica. entre as Es
tradas de Ferro de Pernambuco, e da Bahia ; 
para. demonstrar este acerto basta S. Ex. no
tar que a media do movimento de terras, nas 
estradas de Pernambuco, attinge a 17 metros 
cubico.;:, por metl'O corrente, ao passo que 
as da ba.hiu. attingem apenas 11. 5 metros 
cubicos por metro corrente. Alem disto, as 
obras de arte nas ditrcrentes estradas de 
Pernambuco são e:draordina.rias e os t raba
lhos feitos nestas estradas &lo muito supe
riores aos que estã.o construidos na Estra.da 
da Bahia. 

Percorri, Sr. presidente, a Estrada. Central 
de Pernambuco, e confesso a V. Ex. que tique 
surprehendido pelos trába.lhos de a.rte, que 
alii encontrei. A subida. e a passagem da 
Ser:ra. da Russa e uma obra. monumental que 
faz honra á. engenharia brazileira, e aos di· 
gnos collegas que se encarregaram daquelle 
trabalho, que só por si. Yale bem o importante 
trabalho da Grota Funda de S. Pa.u!o e os 
immensos traba.lltoa de· arte feit's na Serra 
do Mar, da Estrada de C.orytiba. 

Todas estas obras de alto valor, trabalhos 
custosíssimos, contribuiram pa.ra ele·var o 
custo kilometrico dessas estradas, que ainda 
mais foram sobrecarregadas com o onus de 
um pe:>soal numeroso a.lli manti(\0 a espera. 
que o governo central r esolvesse sobre tra• 
ba.lbos que aguardam cerca de dez annos1 
:para terem ordem de proseguir. 

.17 -
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Addicione-se essa belle:;a administrativa 
um contracto feito com felizes empreiteiros, 
sem que os agentes do governo pudessem 
agir convenientemente, e ter-se-ha a causa 
do dispendio das sommas extraordinal'ias alli 
despendi(las, muita5 das quaes são sem razão 
levadas a conta do custo dessas estradas. 

Si o Poder Central houvesse procedido 
sempre em relação ás estradas do Norte, com 
o mesmo interesse e solicitude que dispensára 
ás do Sul, certamente que outro seria o des
envolvimento da viação ferrea dos Estados do 
Norte. (Apoiados.) 

Muito menos nos teriam custado as obras 
alli feitas, si as provideocias administrativas 
fossem promptas e tivessem o cunho da con
tinuidade tão necessario ás deliberações do 
governo. 

A plataforma das linhas ferreas construi
das pelo governo, em meu Estado, especial
mente da linha central, estiveram por muito 
longo período de tempo expostas á acção des
truidora das chuvas torrenciaes da zona do 
Norte, a espera que o governo resolvesse o 
assentamento da, via permanente ! Essa di
sidia prejudicou enormemente o desencolvi
mento de nossas estradas, que levaram annos 
sem que fosse assentado, um kilometro de 
trilhos ! (Apoiados.) 

Sómente depois que tomei a deliberação de 
intervir junto ao Ministerio da Viaçito para 
que fosse expedida ordem nesse sentido, pois 
oroseguiam esses trabalhos, mesmo assim fo
ram necessarios dons longos annos de insisten
tes pedidos! T0'1a essa delonga porque no mi
nisterio se tinha duvidas sobre a convenien
cia de fazer o serviç~o por administeação ou 
por contracto ! 

Tive, por solicitações de amigos elo Estado, 
de p9dir insistentemente aos ministros, desde 
1893, solução á essa questão, e, confesso Sr. 
presidente, já estava desanimado quando foi, 
ha um avno, Espedida semelhante ordem, de
pois se succederem nada menos de trcs mi
nistro da viação ! 

Durante esse longo período não se assentou 
um uni co trilho na. linha central; entretanto, 
to:Jo pessoal em exercício durante essa espe
ctativa estava vencendo, com~ era de direito, 
e essa despeza bem como outrüs occasionadas 
por desidias similhantes, eram levadas á conta 
do custo da estrada ! 

Sr. presidente, tudo isso prova a fa.Jtu de 
uma organisação administrativa, onde, a pa,r 
da, competencia esteja. a acção, para, agindo, 
conforme as necessidades publicas, tomar as 
medidas adequadas á prompta solução dos 
negocios technicos, que correm pela pasta da 
viação. 

Para mostrar a V. Ex. COJl!O os trabalhos 
se desenvolvel'am naquella estrada depois. da 
entrada do honrado Ministro da Agricultura, 

que actualmente dirige aquelle miilisterio, 
lmsta dizer que, tendo-se em fevereiro con
seguido que S. Ex. mandasse proseguir nes
ses trabalhos, foram elles encetados com tal 
celeridade, que já foram entregues ao trafego 
mais 62 kilometros, concluídos depois dessa 
salutar provi•lencia, e em I de dezembro de
verao ser mais inaugurados 22 kilometros, 
ficando por consequencia toda a linha central 
de Pernambuco com o desenvolvimento de 
161 kilometros, o que importa dizer que em 
nove mezes de administração elo honrado Sr. 
Dr. Antonio Olyntho a estrada, andou tanto 
quanto nos lO annos anteriores, e tudo isto 
porque S. Ex. compenetrac1o da importancia 
de seu alto cargo de ministro, procura dar so
lução ás differentes questões pendentes e reso
lutamente enfrentar o problema do desenvol
vimento de nossa rede de viação, autorisando 
as medidas indispensaveis ao proseguimento 
activo desses trabalhos. 

A falta do material rodante nesta estrada 
é de tal ordem, Sr. presidente, que tive occa
sião de observar-que 68 wagons aguarda
vam rodas emmendadas ha tres longos annos! 
Mas, infelizmente, ao que parece essa encom
menda não passou da secretaria ! Todos esses 
wagões que tanta falta fazem ao trafego 
crescente dessa estrada jazium expostos a 
acção destrui(lora do tempo, por falta de con
clusão dos galpões neces~arws a guarda do 
material rodante. 

A commissão encarregada da compra desse 
material, e que tão caro nos custa, ou por 
nilo ter recebido ordem ou porque não lhe 
fossem dados os creditas necessarios, ou ainda 
porque não se desse pres:sa á acquisição 
deste material, não enviou para aquella estra
da ao menos um jogo de rodas, que servisse 
para attestar sua solicitude nessas incumben
cias. Ainda hoje continua a falta absoluta de 
material rodante indispensavel ao trafego 
ordinario da estrada. 

Ti v e occasião de acompanhar o digno director 
daquella estrada e o não menos digno e distin
ctissimo engenheiro, o incansavel e beneme
rito Dr. José Pernambuco, que tanto se tem 
esforçado pelo desenvolvimento da viação fer
rea daq uelle Estado,até a Estação de Jaboatão. 
afim de visitar as officinas, sendo acompa
nhado nessa visita pelo ex-secretario e official 
de gabinete dn um dos ex-ministros da agri
cultura, e que seguia para a Europa em com
missão do governo para acquisição de mate
rial ; alli ti v e occasião de mostrar a esse 
funccionnrio os effeitos de desídia administra
tiva do centro, não cumprindo as consigna
ções orçamentarias e não danrlo os meios 
necessarios para que aquella estrada pudesse 
progredir; mas infelizmente S. S.-que tanto 
promettcra-logo que chegasse a Europa fazer 
enviar para o Brazil as differentes encom-
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mendas que lá tivessem sido feitas, deixou I S. Ex:. c:)nclue este trecho de seu relatorio, 
aquella com missão sem ter se desempenhado dizendo (ld) : 
do compromisso contrahido. <t. Aos Poderes Publicas se impõe tambem o 

As difficuldades por falta. de ma.teri!l.l ro- dever de estreitar as rela~:ões dos Estados da. 
dlnte são crescentes não só na. Estrada Cen· Republica, racilitando entre etles ns commu
tml, como na do Sul. nicações e os transportes que geram os in-

Sem que o go"rerno mantenha as providen- teresses recíprocos-a mais solida argamassa 
cias ate hoje tomadas e com a energia neces-- com que a federação ha de levantar muralhas 
saria ra.ça convergir pa}'a :~.quelle Estado o para resistir ao sopro da. desa.ggregação, do 
mat.erial encommendarlo, e faça distribuir o desmembramento. » 
credito votado pelo Parlamento. jamais se 
conseguira tornar u ma realidade o trafego 
das duas estradas com a r egular idade pre
cisa. 

Diz-se, Sr. presidente, que es>n.s estradas 
~:to fontes perennes de <leflci:s, e que serão 
outros tantos onus aos futuros orçamentos, 
si o governo, desde já. não abrir mii.o desses 
estabelecimentos da União, transferindo-os a 
quem rnelb.or possa explorai-os . 

V. Ex. , Sr. presidente, tra.U.nc1o da que.~· 
tiio, prov;:m exhuberantemel!te a. inconve
niencia. da explor ação. da. venda c!esses esta
b~J~cimento3, m~xime em uma. quadi'a em 
que todas as difficuldadesse a.ntolham á mar· 
ch:1. do gove1•no,e quando no p!"Opl'ÍO rel~torio 
do ministro vem a. informação de que es~as 
e.itradas s1ío outras tanta.~ fontes de deficits 
para us nos;;:Js or~znnentos. 

As pala.vr:J.S queV. E::c enüioproferiu, 
condemna.ndo a autorisn.ç:J.o exll.!'acla no pare· 
cc:r da commiss11o, cst<io coutirma.rl:l.:> pel"s 
pal;wras do ho!lrado .Ministro uu. Agt•icu ltura 
no seu rel:>.torio. quando S. Ex. diz: (tê): 

Estas palavras criteriosas do l1onr ado Mi
nistro das Obra.s Publicas, são o melhor argu
mento, Sr. presidente, que poderíamos in
vocar, pnra condemnar o svstema que a 
Gommissão de Orçamento, por seu relator, 
irt:dica, verda.deira pa.na.céa, para con:firmar 
o dtfu:i: orçam eu ta rio :pela alienação das 
ferro-vias da. União, tão malsinadas })ela com
missão. 

Mas, si ellas actua.l;:nente dão deficits. a 
causa, a ro.zíi.o principal, jã foi por V. Ex. 
perfeita.meote a.ttingida, quando disse que 
essas estradas não cbegal'am ainda a seu 
termo, e teem luctado com grandes dif
ftcutdades pela de:;idia da administração 
central; e que. lof!'o que attinjam o termino 
de sua · construcçilo, terão seu trafego a.u
gmentado pelo desenvolvimento da produc
ção de zona.s ferncissimas,e cousequentemente 
u m augmento rle receit.~ que che.garà. sinão 
para. cobrir as deSJ.Jezas r!e custeio e dal' 
so.hlos. ao menos pa.t-a minorar. nos pr imeiros 
tempos, os gastos de sua. exploração. 

O honrado Sr. 1Iini:;tro de Viação cornpe~ 
«Em um paiz como o nOS$0. ando os capi· nct rado, sem tluv idu. dn.ssas vantagens diz 

tne,; niio sup:-1·abundam e encontram :tppll- em seu t•clatorio (l•V: 
m(,":io tí1cil e farln.mento lucrativ;t em nume· (( ~:io :;iio m<~n l\s valios:ls as razües de 
l'nsos ramosrl;t. in:lust r·ia na•ccnte.nii:o se pôde d · 
deixar o.s grandes obras, ., nom~adamente"' or ern economic:L que aconselham os paizes 
vi<t(ji1o pablica., entregue aos recursos exclu- novos a f'c:.;c1·cm tortos os Muiflcios para de:s
si•os das em prezas particulares. e111;olt'er e aperfeiçoar os· se·ns meios de h·ans-

Taes emprehendimcntos, mesmo quando 1'~·1·~r:. " 
r~present.1.m app!icação se:;ura. dos capltaes, São pabvr~s do honrado. Min!stro da Vio.ção 
no.o tem par a. elles os attracti ~·os que ofiere- c Ou_ras Publicas, Sr. pres1dente, que percm
cem outras em prezas de renda immediab e I ptor1amcnte condemn~m o parecer que a. 
i;;ualmcnte cal'la.. nobre Commis..~ de Orçamento emitte sobre 

Desorava.r as mattas pam substituir o si· a s est1·ada~ de propried~de da. União. 
lencio secular de seu abandono pelo rodar in- Out ra vantagem que as estradas perten· 
ces>a.nte r1a.locomotiva. tra.osfot·mando o ds- eentr.s á Uniii.o tl•azem ao p,liz,e que qualquel' 
Sln·to em centro de população c actividads, omprcza. n.ü.o poderá neste ponto com ellas 
Jlll'a. at•t•ancar do solo os recursos qua.si in c•s- ccnc?r.I:er, !: qne toàas~s_,_ta.rifo.s qa,s. estrada s 
gct:l.veis dll sua uberua.de, não é obra que da. Umao sao extremamente mo(llcas , íu.cil:i-. 
poss'l. tentar o capital, sem que tenha elle taJ.?.dO uss:m o movimento de_ cargus e passa~ 
bem garantida sua appli~.ão contra. o fro- ge1ros,~ consequentemente accelcr<\ndo odes~ 
cnsso que tem sido o epilogo de algumas em- envolnm~uto material d.as. · localidades por. 
Pl'CUI.S ma.is audazes.» ellas serv1das. . ..•.. 

Ao passo . que vemos · estradas· expl~rodh~: . 
por compa.nhu.1s estrangei.r~ e mes mo nacio-;': 
naes, competirem com o;;· meios de tran~::.: 
sp?rte ordina rios an~~;chr~i~os · .. g!l~ .... ~m''p.'·f 
parz nas zona3 serndas pet~s· ~W~!j::di; 

o E' o proprio Ministro da Vis.ção quom as:;im 
se . ~xpres~a, condemna.ndo por tn.l modo a 
autori~a.Gãn que a Commissão il e Orçamento 
pretende outorgar a:o Poder Executivo. 

-~ .... -..:... ~J , . 
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União, esses meios desaJlpareeem indo os 
braços nelles utilisados, dedica.r-se a intlustría 
agricola. 

.Este facto que se observa eom o desenvol
Vlmento d!LS estradas da União, não se dá. 
com as trafegadas por companhias estran"ei
ras, que alem da garantia de juros .. que o 
governo lhes outorga,, vão tirar do pl·odu
ctor, que é afinal quem paga, todos ex
cess?s de despezas, por meio de tarifas ex
cess1vas, e co~~ribuiçõesextraordinal.'ias que, 
longe de factlitarem o desenvolvimento das 
localidades, atr!lphiam quasi sempre o. movi
mento progressrvo do commercio e industria 
das zonas por ellas servidas. 
Ci~i ha. pouco o facto da Estrada de Li

moeu>o; podia. cita.r o do Recife â.S . Francis· 
CO, O da Bahia. a Alagoinha e outros, para. 
mostr~ que a. base adaptadas para confecção 
das tarifa~ de.-sas estradas ~ injust ificavel. e 
só por mmta. complacencia. tem sido tolerada 

Basta dizer que essas estradas cobram por 
percurso kilometrico por passageiro o dobro 
da Central com sua tarifa movei. 

As ta.rifa.s das estradas da. União obedecem 
a um systema. racional e são extremamente 
protectoras da. !.ndustria. agricola, ao passo 
que ns emprezas dos estrangeirOs veem ex
plorar a nossa industria de viação, e assim 
gravar as localidades por ellas servidas em 
busca de novos lucros. 

Si houvesse necessidade da. venda. ou do :tr· 
ren.damento dessas estradas era. necessario va.
loriSal-as, fazer um conjuncto de todas com 
aquellas que dão rendimento, o a.presental-ns 
a ~ncurrencia.s de companllia.s, ou de indus· 
t r1a.es que pretendessem exploml·as. 

Mas, longe disto, a honrada. commissão se
parou certas e determinadas estradas como 
sendo fa:ctores de de{<eiJs, e desta.cou ~utras, 
que deviam . figurar n~ mesma. lista., entre
tanto por ctrcumsta.nctas que direi occasio
Daes. 

Assim é qúe separou, por exemplo das es
tradas que dão d cficit, a de Po1•to Alegre i 
Uruguayana. 

Não_ b~ razão justifica. ti va. deste a.cto da 
commtssao. 

Si V. Ex. observar o relatorio ultimo 
apresentado pelo chefe desta. estrada de ferro' 
encontrará que a receita foi de 1.364:000.$ ~ 
a despeza de 1.327:000$, havendo um saldo 
de 36:000$000. 
M~s nesta rec~ita esta incluída. unicamente 

por Jogo de escnpto. a quantia. de 430:000$ 
de transporte otlicial por conta. do Mi.nisterio 
da Guerra. 

Desrle que deduza-se esta vet•ba ticticia. que 
fi gura. na receita, fica.ril. e lia reduzida a 
964:000$, e portanto um clcffcit de 400 e pou-
cos contos. · 

Neste ponto a commissão não foi felit 
quando separou esta estrada., que. seja dito 
de passagem, e uma das melhores administra 
das que tem a União, e cujos trallalhw fuzem 
honra. a seu digno director. . 

Si a. commissão quizesse enfrentar o pro· 
blema. da venda ou alienação das estradas 
que pertencem á União como meio economico 
teria vantagem, como disse, em grupal-as' 
reunindo então todas ellas a Central, porque: 
sendo certo que a Central tem augmentado a 
sua renda bruta., e tambem cer to que ell:!. 
t em augmentado a sua despeza por uma 
forma extraordínaria ! •.. 

Só com o pessoal, Sr. presidente, .a despeza. 
da Central tem augmenta.do, desde a. ultima 
reforma. de 1889, até a ela.borada. pelo hon
rado MiDístro da Viação, de um modo a.ssom· 
broso em cerca de 12.500:000$000! 

Só a. despeza. votada. pela. Ca.ma:ra. o anno 
passado, e que tanto combati. dâ. um au
gmento calculado pelas ultimas tabellas para 
a. Centl'al, com relação ao pessoal de nomea· 
çio -de 4. !80:500$500 ! L,. 

Si incluirmos todo o pessoa.l,esse accrescimo 
do despeza. se elevará a 6.500:000$000! 

Es!a reforma passou aqui contra o voto do 
h!Imllde orador que ora se dirige ã. Ca.mara, 
nao obstante foi applaudida. e acceita pela. 
maioria, >o b o fal~o pretexto de que o a.ugmen· 
to d~ despéza. era apenas de 1.400:000$000 ! ... 

Fo1 uma questão apenas de t ransposição 
de algarismos, a que talvez não a.ttendesse o 
illustre relator da commissão· em vez de 
4. 180 :500$, foi tomado o a.iga.r ismo de 
1.480:000$ ![ ... 

E' exa.cta.mente este grande accrescimo que 
faz . co_m que o g_overno, que o a.nno pa.ssado 
se. hmttou a. pc<hr 25.000:000$ 'P&ra o c\IS· 
teJO da. Estrada. de Ferro Central venha. este 
anno pedir 30.000:000$, que com os creditos 
q~e estão na. ordem do dia. e deapezas pe
didas, se elevam a 35.000:000$ a.nnuaes 1 • • • 

V_ê, pois, V. Ex. que uma. estrada que 
:podia se~ um;), fonte de renda. para. a. União 
e!. por mrcumstancia.s, quer de adminlstra.
çae, quer de. favoritismo, uma fonte de deficits, 
e nem por l S$0 a commissão a incluiu no rói 
daquellas que dão-deficit- e aconselhou a 
sua venda. Si a. commis~ão tinha em vista ai· 
Hviar o Thesouro destes onus, devia englobar 
todas a:s estradas, pois a Estrada de Ferro 
Central va.lorisaria todas as estradas tão 
depreciadas e aiDda. mais desacreditadas 'pelo 
parecer da commissão. 

Comparando as Efltradas de Ferro da União 
com as estradas exploradas por companhias, 
nota-se que toàa.s ellas pesam sobre o The· 
souro com quantias de juros. O Tbesouro 
pa.ga por essas estradas cerca de 10.000:000$, 
alem das verbas que ellas vão buscar a.o 
produator com as suas exaggeradas tarifas, 
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gra.va.ndo assim a producção e impedindo o O qua.dro com as ta.bellas approvadas pa.ra 
desenvolvimento das localidades. a Estrada de Ferro de Porto Alegre á Uru-

Além disso essa.s enormes somma.s repre- gua.ya.n<l. tem a grande vantagem de reduzir 
senta.mca.pita.l que se retira da União, porque o pessoal e de angmentar os vencimentos de 
são distribuídas :pelos accionistas, que em re- alguns dos empregados que teem necessidade 
gra geral são estrangeiros domiciliados na desse augmento, tanto mais justo, quando o 
Inglaterra. goveruo e a Ca.ma.ra já reconheceram essa. 

Só no Estado de Pernambuco onde as estra.- necessidade. 
das de ferro garantidas pela União, auferem A medida. que apresentei supprime loga.res 
quantiosas somma.s a titulo de garantias de inuteis, e a -verdadeira pra.,aa de auxiliares 
juros pa.,<>as pelo Tilesouro Nacional, elles que ínfestam as estra.das da União, de modo 
arreca.d&m receitas que excede de dois mil que é impossível poder a administra.ção local 
contos, contrib\lição que a.nnualmente pesa. guia.r-se pelos princípios de economia e de 
sobre a lavoura. · ol.'dem administrativa. 

Só umo. dessas estratlas de ferro a.ufere O Sr. ministro, attendendo a esta. necessi-
naquelle Estado 2:300 contos, entre o que ar- da de, já. pl.'ovidenciou a respeito, e eu 1blgo de 
recadam e o que lhes paga. o Thesouro, render-lhe desta tl'ibuna os meus cumpri-

Vê V . Ex., que isto se não daria. se jã ti- mentos por ter, só com medidas complemen
vesse feito a encampação dessas estradas ta.res, economisado nas administrações das 
pelo go-verno da União, pois que esses ca.pi- Estradas de Ferro de Pernambuco ma.is de 
Wls longe de sabirem do pa.iz aqui ficariam. 200 contos &IlD.uaes. · 

Era este um ponto que devia ser aconse- Entre as medidas que apresentei figura a. 
lha.do de preferencia pela. commissã.o, porque pa.ssa.gem da Estra.da de Ferro do Rio do 
assim evitaria.mos o mal que esta contínua. ouro ~ra a Estrada. de Ferr(l Central. 
passagem de capitaes para a Europa. f~z ao Está impresso e na ordem dos trabalhos da. 
movimento cambial do paiz. Camara. um projecto da Commissão de Ob!'8S 

A Commissão tem em sua pasta, segundo Publicas, que aconselha o go-verno a tomar a 
estou informado, um trabalho importantissi- Estrada de Ferro rio R.io do Ouro como uma. 
mo, que oft'erece alguns milhões esterlinos, verdadeira linha auxiliar da. Central, desen· 
se me não falha a. memoria, pelas estradas volvendo-a, como for mais conveniente, pelo 
da. União incluindo a Central, formando esta valle do P3.rahyba, dotando-a dos elementos 
proposta um.todo harmonico. Pergunto: to- indispensaveis a. um systema. de -viação, 
mou a. commissã.o conhecimento desta. pro- mais aperfeiçoado, de modo que possa. vanta
posta. ? josa.mente auxiliar a. Central e dar combate 

Foi bo.sea.da. ne!la., ou em virtude de algu· á.s influenci&.S de particulares, que a. todo o 
ma de suas disposiciles que o. commissão teve transe e por todos os meios, procuram sugar 
esta. infeliz idéa. da vendo. das Estradas de da centro.l a sua seiva viviticante, inutili
Ferro do Norte? sando ca.da. vez mais os esforços da. adminis-

0 SR. NEIV A-Pm•a. vendei-os oos inglezes traçii.o, e diminuindo a. sua. renda. 
provavelmente. Retiro-me á estrada que o Congresso, tal-

vez mal informado, rez a concessão para de 
O SR. JoÃo LoPEs - Allsoluta.mente a pro· Estivas, prolongar-se até encontrar a rêde 

posta. nilo serviu de inspiração á. commisslLo, mineira de um metro de bitola. 
no contrario, a.commíssão entendeu que não De Estivas essa e:trada. desenvolve-se pelo 
devia. tomar conhecimento dell.a., porque o valle do sant 'Anna, e abre seus braços sobre 
governo a inda. nã.o tinha a.utorisação. · toda. a rêde mineira. que. como y. Ex. sabe, 

O Sa. CoELHO CINTRA - Mas na. proposta é uma dos maiores succursaes da Estrada. de 
engloba-se todas as estra(la.s ; desde que a Ferro Central. 
commissã.o dá a.utorisa.ção sim:plesmen te para. Desde que a rêde de Estradas de Ferro mi
a.quellas que não teem -valor, a. propost3. não neiras seja ligada., com uniformidade de bi
póde ser attendida, porquanto faz questão da tola, á estrada. que partindo de Estivas vae 
Central Jlll.Ta valorisar as outras. ate Com.mercio, e portanto á Serraria terá 

Sr. pr6$idente, uma outra. providencia to- desapparecido completamente a fonte de ren
mada. pelo illustre Ministro da. Viação e que da que alimenta o ramal de Porto No-vo, e 
acho que produzirà os seus efl'eitos, é aquella. tanto contribue para o tl'a.fego rendoso da Es
que normalisou o serviço da. Estrada. de Ferro trada de Ferro Central. 
de Urugua;ya.na e que mUito folgarei que Ess~ estradas são de bitola. estreita e en-
seja extend.ida ás do Norte. trancam na Serraria, va.Ile do Parahybuna e 

A approvaçã.o desse acto de S. Ex., pende em Porto Novo do Cunha termino da. Central, 
de terceira discussão, e já. a Camara. acceitou onde liga-se á linha mineira. na. Leopoldina. 
a emenda. que a.J>resentei estendendo a. me· com um desenvolvimento superior a 2.000 
dida áe estradas do Norte; küometros. 
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- Si, -pois, _o governo permittir por ru.edirla 
de tolerancia.. que essas estra.da:S se liguem, 
por unifol·midade de bitolas, a outra, que 
pa.rte da. &stação da. Mangueira., e pretende vi~· 
ao litoral, a nessa primeira via-ferrea estar~ 
oompieta.mente prejudicada. em suas rendas e 
po!' cpil~eguinte será um ponto perenne de 
deficits orÇ;a!llentaríos. 

A Estrada Central deu o anno passado um 
defici~. Observando-se o movimento de tr~
fego do ramal _de Porto No>o. antes e depoiS 
da ligação da. linh:t do Sumidouro, rama! da 
Leopoldina, notou-se que essa pequena hn!:a. 
da rêde mineiro â Ck\ntag.lllo. conseguinte
mente a Nitheroy, co'Ittribuio não pouco 
para a dimitiuiçã.o do transporte de cargas e 
de pass:tgeiros da. linha mineil•a pelo ramal 
de Porto Novo. 

A dommi~são de Obras Publie3.s cogital)dc 
ile garantir á Central e impedir que o seu 
desenvolvimento soffl'esse com o crescimento 
desse verd:J.deiro poL11o, que pretendia. com os 
seustentaculos sugga.r-lhe toda a. seiva,apre
sentou medidas conducentes a. fazer pn.ra.r, si 
não a. desappa.recer to<los os males com que se 
ameaçav-a, em futuro não remoto, a -primeira 
das vi3.<>-ferreas da União, pelG menos a ga.
ractit-Ihe uma zona. de defesa technica.. 

Si, pois, for adaptada. a emenda que ti~e 
a honra. de ap'!'esentar,p.:Lssandoa. Rio do Ouro 
a. ser uma linha. auxiliar <la Central, ficará 
esta como um escoadouro natural de todos os 
productos que affiuirem _á Estac;ão de Entre 
Rios e de muitas olltras l!sta.cões intermedias 
pá.ra o porto marítimo, sem ha rer necessidade 
de àccu.mulo de cargas, difficultado por con
sequen<~!a. ainda mais o servico na E;tação 
Centra_l e dépendencias, cuja. ca.pa.cida.de está 
provada. á. ultima evidencia ser demasiado 
insigni(icante pa.ra. o movimento que tem a 
Central. _ 

Outra meilid:l, Sr. presidente, qua propuz 
foi a suppressão de verbas que estão no or
çan:~.ento , e que não teem razão de ser. 

Contempla. a eommissão em seu orçamento 
nada _menos de 13 estradas ds ferro cujoo 
U<\balhos Mm ao menos fora.m inicíados.Não 
cotnpreb:endo a:. razão porque se aggrava. o 
orçamento com a somma. importante de 630 
cotJtos, consignando verbas para estr·a.da.s dtl 
ferro das quaes algumas dentro em pouco 
!ei'ão decla.I>adas caducas . 

Si dedlizir-se, portanto, essa verba de:.'"ii· 
dàda á. gâi'àntia de juros de estradas de ferro, 
:fica.l.'á tilla. reduzida a 13.518 contos. 

tip!os t-rabalhos de viaçã.o.Refiro-me á crea.c;ão 
ua Insp<:ctoria Geral de Estradas de Ferro . 

Esta. inspectoria custa-nos 558 contos a.n
oualmente; si nós tivessemos junto a cada 
uma das estradas de ferro um engenheiro de 
I• classe ganhando 12 contos, e na.quellas de 
melhor tratego, mais importantes, mais um 
ajudante g;mhando 10 contos, (ariamos ape
nas uma despeza. de 316 conto<~, havendo 
por coasequeucia. uma. economia de 242 con
tos. 

Não compl'ehendo -por·tanto como nã.•) ~e 
faz esta. dedução,quando a com missão é a. pri
meira a pl'Oclamar a necessidade de coi·t:l.r 
despezas iouteis e fazer economias, se:n o que 
serà impossível equilibrar o orçamento. 

Pro:puz tambem uma emenda., Sr. presi
dente, na demonstração 13, suppressiva. da. 
verba destinada a. concertos e re:paros das 
galerias d~ esgotos da Cidade. Como V. Ex. 
sabe, pela organisaç1to do Districto Federal, 
estas obras pertencem exclusivamente á Mu· 
nicipalirlade ; não e justo portanto que a. 
Guião seja onerada. com a verba de 108:900$ 
para reparos dessas galerias que devem pas
sar á administração municipal. 

Na. rubrica 20 :propuz a passagem desta 
verba para a rubrica 24, por ser este serviço 
de natureza congenere a.os de que se trata. 
nesta. ta. bella. 

O serviço de abastecimento de agua do Rio 
de Janeiro ê obra puramente municipal. Si 
actualmente não conYém a sua. passagem di· 
finitiV3. ã. Intendencia. Municipal, devemos 
conse1·va!-o na rubrica 24, onde estão servi~os 
congeneres, como illuminacão publiCa e es
gotos da Cida.de, que. sendo municipaes ainda. 
são costeados pela União. 
s~ndo assirA. teriamos de deduzil' no orça

mento a verba. importante de 2.88~ contos. 
São estas as observações, Sr. presidente. 

que entendi fazer em justificação das emen
das que tive a honra deaprasentar á. conside
raçãodaCa.mara. Não desejar. do que se protelle 
odebate,e acquiescendo ao desejo geral rle ser 
hoje encerrad:l. a discussão, limito-me a estas 
observações;aguarda.ndo-me para,em occaslão 
opportuna, na discussão do parecer sobre 
as emendas, completar as consideraçõe5 que 
julgo ainda de meu dever tazer. (Muito bem; 
muito, bem.) 

Não éomprehendo tambem, que vant~gem 
-tem trazirlo _ â. fiscalísação das estradas de 
fer~o a organ~sação qti~ actu~lmente tem, que 
ê filha,coino j à tive a uonra r1e dizer, do fa.>o· 
ritismo, c.:>ni o fim de se i Iludir a necessidade 
ilideclina.vel de um corpo teehnico paro. bem 
a.tl1iliar o Ministerio da Via<;ão nos mul-

O §I". Franci"'co Glieerio (pela 
Mdem)---'-Sr. presidente, requeiro que a Mesa 
se digne consu ltai." a Camara. sobre se concede 
p1•orogação d•• bora por 30 minutos, a ver si 
é possivel que hoje mesmo se encerl'e o or~3. 
mento da. Viação. 

Fica. a. disc 11ssilo :ulinda. pela hora. 

Pa.\'sa-se á hora. dostnado. ao expediente. 
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0 Sa. 1° SECRETARlO procede à 
seguinte 

EXPEDIENTE 

leitura. do I o Poder Legislativo incompetente para. re· 
solver ás questões sust:!itadas, ou que se sus

. citarem na ar>plicação da lei _que regula as 
aposentadorias, e asim :ficou tlrmado o -pl'e· 
cedente o.•·espeito de preten.ções dest<' ordem. 

Officios: 
Do Sr. I 0 secretario do Soenado, de 7 do cor· 

rente, communica.ndo que o presidente dessa 
Ca.mara, segutldo dispõ~ o art. 38 da Coosti
tuiçlio da l~epublic-a., promulgou a. resolu~.ão 
do Congresso Nacional, concedendo a o. Cy
rilla. Rcrlrigu~s da Silva a pensão annoal de 
2:000$000. -Inteirada. 

Do Ministerio da Ja:;tiç~ e Negocias Inte
r iores, de hoje, devolventlo, sanccionado, um 
do; antogra.phos d:J. resoluçã.o do Con~'t'esso 
:-laeion:tl, autorisan!ln o Poder Executivo 6 
a.bri1· o cre~lito suppiementar de i6:;t3B$ á 
vel'ba n. 13 do art ~· d" lt!i n. 366. rle 24 de 
1lczembro ele 18'.>4 - ?o:ieia Districto Fe
deral. -Inteirada, otnciando-se ao Senado. 

Do i\Hnisteio dos Negocias da Fazen"a., de 
7 do corrente. satisfazendo a. requisição desla 
Ca.roara constante do officio n . 27:2, de 11 
de outubro vroximo passa'1o relativamente á 
pretenção de· Jo.>é Gomes da. Silva, a que se 
refere o rea uerimento do 1" cscriptura.rio do 
Ttlesouro Federal Antonio Leonardo de Me
nezes Amol'im.-A quem fez a l'equisição.
A' CommissãCt de Fazenda.. 

Do Club Militar desta. Ca.flita.J , convidando a. 
c~mara para a~sistie a sessão solemne a rea
liii:!.l'·Se a 9 do corrente, em commemor:t.,'lio 
iL data-9 de Novem/ll"o.-Inteira.da.. 

Requerimentos: 
Da. Companhia Not·d America and B,·o.::il 

Steam.~J.ip, propondo-;-e a estabslecer Utll'-1 
linha. de nave~ação regular entre as duas Re-
publica.s dos Estados do Bra.zil e dos Estados 
Unidos da. America,sob as condições que esta
belece .-A' Commissã.o de Fazenda. 

O Sr. Mat.·tios Ju.nior-Sr. pre
sidente, e com o maior desejo de acceder ás 
observações feitas por V. Ex. que eu retomo 
a palavra, mas creio dever fazel-o p·tra 
pon•lerar a V. Ex. e á. Camara. que, como 
realmente con~ta do pa.recer da commissã.o 
a que toi mand:do o projec~o, d•'US dns mem- . 
bros da. m·~sma. comm;ssa.o a.sstgna.r:;m- no 
vencidos. pelos fundamentos tio pa.rec~>: e 
que v. Ex:. se re 't>re e que. con form~ dts~:t 
firmo·t precedente da c,_:;m<ra a respeito t!e 
pretençiíes (\esta ordem. 

Eatretaato, eu v.-jo uo 10e.'nno pare ·er ftue 
t~. m~i r..r i11. ela com mi:s.>;io ~e julgou co~ r·eten tc · 
para tomar cor:h~cimcnto c l •a;'lJ.re!ats.r ã.Cn
m.:tr-.-\ ;\l!!Utna cou~a a r';speito d~l pro.:ecto . 

Sobretudo. Sr . pt'esiden te. penso podrq,Jt~~
dera.r a V. Ex:. que este anno, em prmc~
pios d:t sessão, a C;:mara. t vmou conhecl-. 
mente apezar do parecer Jo anno pHssado, 
e app~oy,m ate um project~ me~hor~ndo a 
aposentadoria do consellletro Stl>·etra. de 
Souza . 

Ora, cemo V. Ex. sabe, um<t votação do 
parecer nos termos geuericos em que est.~va. · 
consi""n:l.no o do anno passado, a que V. c.x. · 
se ref~re, nü.o significa muitas_ vezes_. para 
a Camara que o approva. (e moto nao vae 
censura á. Camara), por deferenci::~ p:u:a com 
os membros da. comm!ssã::o, uma me·~tda. as· 
sentada. e definitiva., para servir de prece
dente, apeza.r de que assim devia. e ne\·e ser. 

A verdade, porem, é, V. Ex . o sabe, q~c 
ern rua.teria. tle arestos pa.rlmnenta.rcs. nos 
temos como aliás temos em torlos os Parla· 
ment~> e Congressos rio todos os pa.izes clvi
li!>ados, uma grande impossibilidade de ftr
mal-os em absoluto, porque. afinal de contas, 
nôs temos o direito de vota.l' medidas. ainda. 

O Sr. J.Uartins Junior-Sr. pre- que com sacriílcio, debai;x:o de ce:rto ponto de 
sidcnte, venho pedir a V. Ex. que se dtgne vista de nossa coherenc1a, med!das contra
incluir na. orde:n do dia de uma. das pro- dictorias das que, por acaso, tenhamos votado 
::timas sessões, ou, si for po3sivel, na de anteriormente. 
amanhã mesmo, o projecto n. 41 A deste Ora, parece-me que o >oto da C&ma:ra. em 
anno, que t em parecer da respecti ~a. com- relação ao projecto que melhorava a aposen
missão e está impresso, e pelo qual se me- tadoria do conselheiro Silveira de Souza, e 
lhora a. jubilação dada. ao ex-lente da Facul- que estava tão perto do voto da. Camara. no 
dade do Recife Dr. João Jose Pinto Junior. a.nno passado. sobre o parecer de <i.Ut: V. Ex. 
e espero que, si for possivel. V . Ex. tome ta.Uou foi uma revogação expressa daquelle 
em consideração este meu pedido. ' parecer. . 

Faço, portanto, a V. _El:. esto. observação, 
não com o -pensamento de qlie ell&. prevaleça. 
pa:ra. que V.. Ex. revogu~ a_ determi nação 
que tomou, porem, com o mtmto, ao menos, 
de que a :Mesa possa ficar. habilitad() a. toma.r 
uma. providencia a .tespe1to deste caso e de 

O Sr. Presidente-Não posso in
cluir na ordem do dia o projeeto a que o 
illustre deputado se retere. porque, em vir
t!lde do pal'ecer n. 84, de 1894, approvado na 
&e..Qgiio tlo anuo passado, a. Ca.ma.ra. considerou 
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outros que se lhe se,"1lirem; e parece-me 
que não seria de nenbum moilo e:d'ra:va
gante que se provocasse uma de.~isã.o exprt~ssa. 
e explícita. da. Camara., a. r~speroo deste caso, 
como de outros. 

Faço estas ponderações a V. Ex. ,esperando 
que as tome em consideraç-ão. 

O SR. PR.'ESIDE.N:TE-A Mesa não se op
-põe a. que V. ~-provoque IJOr qualquer 
modo uma. deliberação da Ca.mara. ; em
quanto, ·porém, não houver essa. deliberação. 
julga-se obrigada a manter o parecer n. 84, 
approvado pela. Camara, na sessão de I de 
outubro de 1894. 

O SR. MAnTms JUNioR - Nesse caso 
peço a V. Ex. que me indique. em oceasião 
apportuna, o meio tle fazer com que a. Ca.ma.ra. 
se manifeste a respeito, porque eu desej~ria. 
no interesse mesmo desses arestos que lavr_a
mos aqui, de natureza narlamentar, que o 
caso fi~e liquidado. • 

O SR. PRESIENTE-V. Ex. pôde provocar 
a questão por meio de umo.-indicação. 

O Sa. MAR.Tn.-s JUNioR- Perfeitamente; 
fa.l-o-hei na. sessão de amanhã. 

O Sr. Costa 1\J:aehado diz que 
na. sessão de s. do mez passndo, concedendo a 
amnistia, occupou a tribuna e t '3ve occasião 
de, com toda a. franqueza, lealdade e patrio
tismo. criticar o tratado de paz feito no Rio 
Gr:1.nde. 

Foi simplesmente uma. critica., mas que era. 
necessa.ria para sustentar e votar a amnistia. 
de que se t ratava. . Mas, vot:!.ndo a amnistia, 
o orador vote.va. uma providencia salutar, não 
como um complemento da paz. dizia, mas 
como uma medida importa.nte para esse fim. 
Naquella occasiilo, tomou a liberd~de de apre
sentar ã consideração da Camara, duas me
didas sem as quaes aquella pa.z seria, em sua 
opinião, illusoria.. 

O orador estâ. cert.o, porêm, que uma. vez 
a.cceitas as suas id6as, se consolidat·â a. :paz 
no Rio Grande. · 

Uma dessas medidas diz respeito ao Poder 
Executivo e della não se occupar;i, agora. 
Mas a outra, que é como que a chave de 
ouro, para fechar o cyclo revolucionaria em 
nosso pa.i;o;, e uma medida importa.ntissima. e 
oonsiste em o Congresso, sem pe.rda. de tempo, 
fazer uma lei, definindo a. intervenção nos 
Estados, por parte do governo federal. (Muito 

O Sr. Nilo Peça.nllo.-Sr. presi- be~;~, como governo federal não é o Poder 
dente, não venho propriamente responder ao Executivo, nem 0 Poder Legislativo. nem 0 
discurso do meu illustre amigo rep1•esentante Poder Judiciario, de per si, esse. lei deve pre
da. Ba.hia, o Sr . Arthur R.ios. (U.) cisar, em f3.00 do art. 6• d3o Constituição, a. 

O SR.. A:aTHtm. R:ros-0 Sr · Ferreira. de C<'lropetencia de cada um desses poderes, 
.Araujo deve agradecer a V. Ex. o· -vir 1azer quando tenham de inter vil•. (Apoiados.) 
aqui uma. nova edição do seu espírito. Dizia ainda, o orador, que sem essa~lei não 

O SR. NILO PEÇAN1lA. (~endo) - Foi um dia se podia esperar a. paz neste pa.iz e que sem 
n& terra do vatapá, um gTnpo de quatro 1 ella não votaria a favor da amnistia, porque 
sena.dores que precisava. pôr em pratica o entendia que era nm mal. 
que as boas donas de ca!!S. em Fra.nç-il. chamam Nessa occasião, concitou o patriotismo da 
l'q,rt d'acommoder le$ restes. :uustre Commissão de Legislação e Justiça 

Tratava-se de arranjar um Senado de para. que trata.gse do assumpto e incitou o 
amigos. Reuniram-se os quatro, um fet de proprio leader da. maioria. com palavras que 
presidente, dous serviram de secretarias e o importavam quasi um pedido, para. que S. Ex. 
ultimo fez de casa. olhasse para esse magno e importantissimo 

A' hora regimenial, feita a chamada, veri- ossumpto. 
ficou-se que havia numero para fonccionar, E' decorrido um mez e nesse sentido nada 
pois estava presente o numero um; um e ha f~ito. PeJo contrario, do resumo que leu 
meio, não só no caso. mas em toda o. historia la fóra, do discurso do illustre general, sus
da. pilheria. parlamentar da humanidade. tentando seu requerimento de dissolução da. 

Aberta a sessã.o, a casa toda pediu a pala- Commissão Mixta. o orador concluiu, ta.lvez 
vra e leu o parecer una.nime Stlbre a apurn.- mal. que o pensamento de S. Ex. era deixar 
ção eleitoral, feita :Pelo reftlrido Senadores os E..~tados viverem de per si. emfim. desen
~'asa toda. e por elle submettido it o.pprova· volvl'reln·lle :lpcna.c: debai,xo da protecção Di
ção de sua propria pessoo. . vinil, '{k'U'eco que S. gx. suppõe que a. mora-

Com uma toc&nte harmonia de vistas, o liua.de dos J~tados lm. de desenvolver-se e 
ralator do parecer. que era ao mesmo tom:po u.ppo.recor cnm o tom(IO, que IH~ de chegar o 
toda a commissã.o, passou a :fazer de toda. a. momento ''lll quo no~soa lM.nt\o!l, em qu~ lm. 
casa e l,lOr unanimidade de seu voto approvou luctn., so convonr)nm os l>t~l·lhlo~ dominantes 
o seu parecer. reconhecendo e proclamando que devom I'O~poltru• n ju8liva o os rlíreitos 
um bandão de Senadores. dos seus concidl\dáo~. 

Vier am então estes, toma.ram posse e calliu Mas isso, cxcluma o Ol'l\rlor, 11 nilo conhecer 
o panno. alnatureza humo.ua. t 
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Por isso vem hoje apresentar um !)rqjecto 
nesse sentido, sómente assignado por si; quer 
carre,"ll.l' com toda a responsabilidade. 

A nomeação de uma. Commissão Mixta. 
feita :pela Camara, para apresentar uma lei 
de intervenção, importa reconhecer a neces
sidade de tra1· desse assumpto. 

O SR.. Jos~ lGNA.cro-Aincla bem que v. Ex. 
não tem questão no seu Estado, e isso prova 
que não são sô os interessados que clamam. 

0 S&. COSTA. MACHADO-A. Cam11ra viu O 
Senado, uma corporação politica importante, 
votar a. intervenção em Sergipe; essa intet'· 
ção, porém, cahiu nesta Ca.ma.ra. Os nobres 
deputados víra.m que hontem o seu prezado 
amigo e deputado pela. Bahia o Sr. Filgueiras, 
apresentou um projecto de intervenção. 

Tudo isso prova. que é necessal'iO que o 
Congresso tome uma resolu~;ão qualquer a 
respeito, porque, si o Congresso quer proce
der com todo o patriotismo. si o partido fe· 
deral respeita. a federação, e claríssimo que 
não póde deixar de zelar dos interesses dessa 
federação. (Apoiados.) 

E' necessario que esse partido, si realmente 
c.~ederal •. mostre por meio de actos que con
ctha os mteresses de todos os Est o.dos c não 
ha interesse maior no. Republica do que o 
respeito dos direi tos dos outros. 

O SR. M<~.TTA .MACHADo -A niio interven
,ção absoluta. é a morte da federação. 

0 SR. COSTA. MACHADO- A intervenção em 
sentido absoluto quer dizer o seguinte: a não 
intervenção. 

Si o Congresso, o Ex.ecutiYo e Judiciario 
reconhecem que não tem competencia para 
tanto, isto quer dizer que aos Estados assiste 
o direito it. revoLução (apoiados gm·aes); e isto 
é a condemnaçã.o da. federação. 

O orador não quer se alongar, reserva-se 
p~ra sustentar o projecto em occasião oppor
tuna. Entende que elle será apoiado, nem 
pôde deixar de ser. Os seus collegas já se 
acham fatigados; e a. hora está adeanta.díL. 
(Ni!o apoiados. ) 

O Sa. Cos1'A 1\IACJ-L\Do-Espera do patrio
tismo rla Camara. que todos concorram com 
suas luzes e saber para que este projecto, 
que tem muitos defeitos, seja emendado e 
corrigido, e se faça alguma cousa para salvar 
a Republíca Federal representativa da. nossa 
Patrla. (.!l:fui!o l!em.; muito f>em.) 

Fica sobre a Mesa, até ulterior deliberação 
o seguinte 

PROJECTO 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1." A intervenção do governo federal 

da União, nos Estados, autorisada pelo art. 6• 
da Con;;tituiçiio compete: 

§ l." : 
a) a.o Poder Executivo nos casos dos us. 1 

e 4 · b/ ao Poder Legislativo, no casQ previsto 
no n. 2, quando por lei ordinaria o~ const~
tucional do Estado houver offensa. a Consti
tui~:ã.:J Federal ou dos princípios consagrados 
na mesma; 

c) ao Poder .Judiciario, quando os poderes 
do Estado exerçam autoridade illegitima., ou 
se constituam de mo·lo contrario ao 1·egimen 
re:Presenta..tivo, base da Republica federativa; 

d) ao Poder :Executivo, nos casos previstos 
no n . 3, na "'usencia do Congresso, e es
tando este l'eunido depois de sua resolução, 
precedendo em ambos os casos requisição dos 
governos estarluaes. 

§ 2. • Excepto a intervenção do Poder ~x
ecutivo referente aos ns. 1 e 4 toda a. m
tervenção na forma decretada, só tera lagar 
em cousequencia de petição f~ita e assign.~dll. 
por cidadão brazileiro, eleitor ou pelo JUlZ 
seccional, sendo acompanhada rle provas ou 
documentos que justifiquem o pedido da in
terven~ão. 

Art. 2. • Ficam revogadas as disposições em 
contra.rio. 

S. R.-Sala das sessões, 8 de novembro de 
1895.- Costa iliilc.luulo. 

O SR. MA!TA MACHADO-V. Ex. está pre-
stando immenso serviço. O Sr. -"'-u.g;ns t.o Severo-Sr. p_re-

sidente. pedi a palavra para fazer um pcd1do 
O SR. CosTA MACHA.Do-Vae enviar i Mesa á Mesa da. mesma natureza tlaquelle que ha. 

o seu projccto c }Jede ao Sr. presidente CJ.Ue pouco acabou cio endereçar 0 men mu~tre 
depois de apoiado. o remetta á respectiva amigo e collega, 0 Sr. Martins Junior. 
commissão a:fiw desta dar o seu parecer. Trata-se de reformar 0 ensino das Escolas 

A ella., neste. momento, implora que olhe Militares da União. 
para este assumpto com patl'iotismo, como 0 respectivo pr({jecto jâ. veiu lla. out••a. Ca
amigos de seu paiz e trate de dar o seu pa- mara e está na commissão de Marinha e 
recer com toda urgencia. Guer"ra da Camara. 

0 Su.. JosÉ M:t..XUA.No - A"poiad.o ; e o caso Sem responsabilisar a commissão J)ela de-
reclama. Não comprehendo como se poõsa en- mora e a.ttendendo mesmo ás muitas ditficul
cerrM• o Congresso sem votar qualquer couso. da.des que ella tem tido pelos excessivos tra-
D. esse respeito. J ba.lhos que tem em· mãos, eu• pediria a V. 

Cnmo.r11. v. VJI !S 
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Ex. que, ou resolvesse incluir o projecto em j Ningu~m m~is pedl!!do a pale..vr_:L. é encer
ordem do dia ou que fizesse aprcss:u o pare- rada a d1scussao e a.dta<ia. a votaça.o. 
cer dl). comnlissão. 

Ha. pre::edentes a. respeito. 
Bem pó~e ver V. Ex. que nisto não vae 

offensa. â. commissão. 
Deu-se o outro c ia o mesmo sobre a. ques

tão dos Bancos regionaes com a Co~nmissão de 
Orçamento. 

E', portanto, um precedente uso.do nesta 
Camara.. e oinguem :póde ,lar ao meu pedido 
outra significação que nio seja. 'l de l'esolver 
quanto antes uma qae.i'tãO importante como 
seja a reforma do ensino das Escolas Militares 
da União. 

Vem ã. Mesa, é lido, apohl.do e posto em 
discussão o seguinte 

REQUERIME;'{TO 

Requeiro que o projecto i'o S:,nado, rere
rente á reforma do en~ino na~ Escolas Miti
tres da União, seja dado para ordem do dia, 
independeo. te ce parecer. 

Sala das sessões, 8 de novembro de 1895.
AugusJa Severo . 

O Sr. Thomaz CaTalcant.i
Sr. presidente, como membro da Commissão 
de r-.-farinha e Guerra, já tive occa.sião do 
dizer o motivo porque este projecto não tinha 
a.in•la re.~ebido o parecer da commis5ã.o, 
porém. reeonhe.:endo a. necessidade que ha. 
em reformar o ensino c!as Escolas Mi li t.1 res do 
Brazil, entendi-me com o Sr. Ministro da. 
Guerra. e combinámos na elaboraçã.o de um 
novo plano que deve ser apr~entado como 
substitutivo ao projecto. 

Admiro-me que, depois desta combinação 
entre o respect ivo ministro e o relator da 
Commis.sã.o de Marinha e Guerra, venha o il
lu~tre collega pedir que este projecto entre 
em discussão, embaraçando deste modo o que 
está. combinado. 

O projecto, Sr. presidente, como veiu do 
Senado nada. reforma, o que faz é voltar a 
um pla.no de 1874 ; nada consigna. na. pa.rte 
que se deve modificar sinão na. pa.rte que diz 
respeito á vitaliciedade dos lentes. Nad:~. 
vale este projecto. 

O Sn. GONQALVES MAIA.- Ao mencs já. se 
conseguiu alguma. cousa. pedindo a discussão, 
foi ou vir a sua. sentença condemna.toria. pela. 
commissã.o. 

O SR. 't'nmu.z CA.Y.U.C.\.,..,Tl-0 projecto não 
presta, não rerorrna cousa alguma.. 

Er.l. esta a explicação que eu pretendia dar 
á Co.mara. e ao nobre deputado · para que 
S. Ex. ficasse sciente do que se passa. 

O Sr. Gagpar DR•umtnond
Nã.o venho contrariar o honrado represen
tante do Estado de Minas, o meu nobre e dis
tincto collega., que, com a autoridade do seu 
nome, acs.ba. de apresentar um projecto inter
venciooista.. dando assim a prova ampla da. 
pureza. de seus sentimentos de cavalheiro, de 
homem sincero; pe\o contrario, venho -prestar 
a S. Ex. o meu franco auxilio. v. Ex. rleve 
recordar-se de que, por occcasião de ss dis
cutir aqui o caso de Ser·gipe, oJTereci um sub
stitutivo e que, por occasião da. >ota~ão, a. 
Cama1'a permittiu-me que o retirasse, reser
vando me o dir·eito de posteriol·mente oil'er&
cel·o como projecto. 

E' o que venho fazer nes~ inst.a.ntf'l, des
empenllantlo-me tlO compl'O!n!,;sll que eutã.o 
a.<surni ; o!fere\\0 bnje. como projecto. o sub
sti~utivo de então e que, pO l' não me ter sido 
devolvido. deve acbar·se sobre i MeS<J.. além 
de que está publicado nos jornaes que toda. a. 
gente conhece. 

Tenho dito e repetido mais de uma. vez que 
a. questão de intervenção é uma questão 
muito séria e tem um alcance muito maior 
que aquelle que estamos a medir todos os 
rlias nesta Ca.mara; entretanto, sem que eu 
faca. nem de leve uma censur:t. :i. Cam~\ra, ve>jo 
que o. esaa. questiio não se tem ligado aquella 
importancia que seria. de esperar. 

A interven(,·lo e a. que.>tão da vitaliciedade 
da Hepublie3. e da sorte da. federaçli.o, con· 
vença.m·se disto. Sinto que neste instante o 
intento da ca.mara. é fazer o sacrificio de t udo 
isso, e si o é, eu tambem venho trazer a. 
minha acha de lenha verde para o sacrificio 
que se vae fazer; colloco-a no alto da monta
nha, colloco·a junto de V . Ex., e a Camara. 
que fa.çu. o sacrificio de tudo, jã. que o Sen:>.do 
rejeitou a regulamentação do art. 6·•, con.re
rinrlo a competencia. de intervir ao Podel' 
Legislativo, e ji que anteriormente havia. 
sido rejeitado mesmo nesta Cama.ra. um pro
jecto que a.ttribuia a competencia. ao Judi
ciario. 

Aind:t. resta. alguma causa, depois de tudo 
isto, ê a competencia. do Executivo. Ha. pouco 
a. Camara rejeitou o caso de Sergipe, sem 
que a.t6 hoje se pudesse saber si o fez em 
especie ou em goneralidade, e o Senado tam
bem ha. pouco rejeitou o ca.so da. Bahia.; mn.s 
resta. ainda. alguma oousa, é preciso que não 
fique -pedra. sobre pedra, é preciso qua o Con
gresso Brazileiro deite abaixo tudo para de· 
:pois pe-rguntarmos si .ficarei. de pé a federação. 

Fica sobre a. Me:a., até ulterior deliberação 
o seguinte 
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PROJECTO 

O Congresso Nacional decreta: 

A.rt. I. o O governo Federal só poderi in
tervir em negocias paculiares aos Estados 
nos casos dos ns. I, 2, 3 e 4 da Cons~i tuição 
da. Uo.íão. 

Paragrapho unico. Por governo ft:deral 
entende-se o chef'e do Poder Executivo. 

Art. 2." Quando a intervenção se fizer 
precisa nos termos do n. 2 daquelle artigo, 
para manter a. tormt\ republicana federativa 
o governo ferlel'a.i nomeará interventor, afim 
de resolver o caso occurrente. 

Paragra.pllo uuico. O interventor poderá 
dispor das forças federaes para tornar 
e!fectiva a resolução. 

Art. :l. o Fórma republicana. fer.erativa é 
o regular funccioottwcnto d~s legitimos po
deres politicos instituídos nas Oonstituiçües 
dos Estados, cujas organisações respeitarem 
os :preceitus da Constituição Federal. 

Art. 4.• Para occorrer ás necessarias 
despezas, o Governo Federal fica desde já 
autorisa.do a abrir creditas. 

Art. 5.' Sempre que o governo intervier 
em negocias peculiares a. qualquer Estudo, 
em Mensagem e!l:pecial dar!\ conta ao C()n· 
gresso Legis!Mivo. 

Art. 6. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

S. R. -Sala. das sessões, 8 de nO'\• em bro de 
!895.-Gaspar .Drwnmond.- Jo>é Mariano. 
-Gonçalves Maia.-Lou1·anço da 8,1,-.4.rthtw 
01·lando.-To!entino de Cm·"Valho. 

O §r. Presidente- Achando-se 
adeantada a hora, designo para amanhã a 
seguinte ordem do dia. 

lis;ldas com o funeral do marechal Floriano 
Peixoto (2" digcussão) ; 

N. 23:3, de 1895, autorisando o Poder Ex
ecutivo e. cJnceder a Joaquim Augusto Frei
re, 1" escripturario da AlfandE>ga do Rio de 
Janeiro, um anno de licença., sem vencimen
tos, para tratar de SUl~- saude onde lhe con
vier (discussão unico.); 

1" parte, ató as 3 horas ou antes: 
Discussão uni.ca. do -projecto n. 241, de 

1895, auto-riso.ndo o governo a. conceder li
cença por um anno, com ordenado, para tra
tar ('e sua ~a.ude onde !lle corrvie1·, ao fiscal 
das Docas de Santos, l!lrico de Souza Mursa; 

Continuação da 3·• discussão do projecto 
n. 133 B~. de 1893,com parecer sob n. 13::1 B~, 
clasi-H1.:·.ando em quati·o classes as repartições 
fedemes e unifurmisando os vencimentos dos 
respectivos ruoc:c:ionado~; 

2·' discussão do projecto n. 90, de 18~5. 
dividindo o territorio da Republica em o1to 
circo.unscripções. em cada uma. das quaes.cre~ 
um banco para auxiliar as inJustrias ~gri
coh, pc1storil e r.onncx:as, confoxme o reg1men 
que adapta; 

2• tliscmsiio uo projecto n. 212 A, de 1895, 
regulando <> execuçii.o àos arts. 6·• e 7" da lei 
n. l83C.de23 desetembro ele l893,dcter
minando.que pelo go•erno seja suhstituido 
por apo1ices •le capiral e ,juro5-ouro-do va
lOr nomitHl.[ de 1 :000~ e jU!'DS de 4 °/o todo O 
lastro eiillCÜ\'O.!Pente , deposita0. o a ti: 17 de 
dezemb:;:·o de 189~ para. base das emissões 
banc::trias, com voto em separado do Sr. Pau
lino de Souz:L Juniul·; 

fliscnss:i.o nn\c..• do projecto n. 159 D. d~ 
JSa5, sobre as emenclas offerecidas na 3• 
dis.::ussfi.o do projecto do senado n. 15U deste 
anno, que a]tct·;l a tabella do art. 33 do de
creto n. 838, d~ ll de outubro de 1890 ; 

"' d!'•cus~a-o ,lo nroj'ec+o n "')') de 1895 Votação do~ So"uintes proiectos · · - . c - '· ., " . • ~-~, . ' ' "' ' ~ · I autor1sando o Poder Execnt1vo a abr1r um 
N. 121 A, de 1893substitutivo do de n.~~7, credito ate 1.200:000.S, supp1ementar á ru

de 1892, que reorgani~a a cm·poração dos cor- brica -Exercícios findos- paro. pa~a.m_el?!o 
retore.s dos fundos publicas e provideneia da quantia quo Jór devida á Companh1a umao 
sobre as opereções (I os correcto res realisadas Sorocaba.n a. e ltúana; 
nas bolsas otficiaes (3, discussão.) t• discussão do pl'Oje.cto n. 81 A. de 1895, 

N. 249, de 189.5, autorisando o governo a rounda.ndo conservar na collocação que oc
a)lrir a.o Ministerio da Guerra credit os par- capa.,·a no almanack militar, por occa~ião do 
claes ate á somma de 14.000:000$, sendo seu fallecimento, o nome do marechal Flo-
12,847:922$500 para occorrer ás despezas ex- riano Peixoto; 
tra.ordinarias jU. reconhcc;das com o exercito Continua~~ão da 3• discussã.o do projecto 
e CO!'pos patrioticos no ost.l.tlo do Rio Grande n. 95. de 18115, 1'egu1a.ndo o estado de sitio; 
do ~ul. e o saldo de l.l52:0i7$50Dpara1iqui- ContinuaÇ"iio da 3•di~cussão do projecton.35, 
dac;:~o da.s que forem verificauus até o tim do de 18l)5, aucor·isan•~o o governo ~rever oro
actual exeJ.'C:ici.o (2" discussão); gulamento e programma rle estudos _do G'd' · 

N. 228, de 1895, approva.ntlo o decreto do ro.ua.sio Naci.ona.L (re.Ja.cçõ.o IJaJ•a. 31 d1scussao 
Pod~r El>:~cutivo n.2.126. de lO de outubro de do projeclo TJ. 205 A, de 1894}; _ 
189;:,, abrmdo ao Ministerio da. Justiça e :t\e- 3, digcussi"io do p;·ojr.ctn n. 193, rle 189<:l, 
goc10s Interiores o credito extmordinario de autorisando o Poder Execntívo a reformar os 
53:364$190 p~ra. pagamento das despezas rea.- esta.ttitos da. Escola Po!ytechnica do Ri.o de 
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Janeiro, de accordo com o :projec!.o formulado 
pela respectiva congregação em 11 de maio 
deste anno, com as restricções que indica; 
e a nomea1' el!ectivos, independente de con
curso, nos termos do art. 318 do decreto 
u. 1.159, do 3 de dezembro do 1892, os lentes 
substitutos que na referida escola exercem 
interinamente o magisterio ba mais de 10 
annos, sem mterrupeã.o alguma; 

Discussão unica do projecto n. 243, de 
1895, autorisando o Poder Ezecutivo a con
ceder a Candido Guedes Chagas, conferente 
da Alfandega da Bahia., um anno de licença. 
com o respectivo ordenado, para tratar de 
sua saude onde lhe convier; 

3' discussão do projecto n. 13-2, de 1895, 
tornando extensivo as praças da brigada 
policial da. Ca pita1 Federal e (1 o corpo de 
bombeil'os, que se in.utilisarem durante o 
tempo de praça, o direito, de que gozam as 
praças do exercito e armada, de serem re
colhidas ao Asylo elos Invalidas; 

1" discussão do projecto n. 173, de 1895, 
considerando empregados publicas os confe
rentes das capatazias das alfandegas (ta Re· 
publica; 

1• discussão do projecto n. 156 A, de 1895, 
autorisa.ndo o Poder Executivo a abrir um 
credito de 6:333$310 para pagamento dopes
sual e expediente da Delegacia de Terras e 
Colonisa.ção no estado de Minas Geaaes, no 
a.nno de 1893;. 

1• di!Jcussão do projecto n. 215 A, de 1895, 
conferindo o direito á aposentadoria aos func
cionarios da Inspectoria Geral de Saude dos 
Portos da. Capital FaderaJ e aos das inspecto
l'ia.s de sa.ude dns portos do3 estados ; 

Discussão unica do parecer n_ 89 A, de 
1895, opinando no sentido de não ser a.ppro 
vado o projecto n_ 89, deste anuo, que 
substitue pelo que a elle acompanha a ta
bella F annexa. á Consotirlaçtr:a rias Leis das 
A~{anàegas e Mesas rle Renrlas Federaes ; 

la discussão do proje~to n. 199, de 1895, 
autorisando o governo a fazer reverter á. 
activa, mandando a.ddir a um<t das compa
nhias, como tenente mais moderno, ate que 
haja. va.ga., o tenente refor rnado do corpo de 
bombeiros J'osé Julio, Cl' o voto em sepa· 
rado e parecer da commt:s~ào de constituição 
legislação e j ustí~a ; 

Discussllo unica do projecto n. 172, de 
1894, concedendo a pensão de 100.$ mensaes, 
repartidamente, a Ursulina Ca.ndida do COuto 
e outra, mãe e irmã do fa.Uecído cirurgião 
naval Dr. João Pinto do Coute; 

Discussão unica do :projecto n. 279,de 1893, 
mandando que continuem a ser pagos a D.· 
Mathilde de Accioly Lins, desde 1 de julb.o de 
1892, o montepio e meio-soldo de seu fa.lleci
do ftlho o alferes Sebastiií.o Carlos de Aooioly 
Lins; 

Discussão unica. do projecto n. 191, de 1895· 
c.oncedendo a D. Maria Amalia de Castro 
Ferreira., viuva do coronel Joaquim Mauricio 
Ferreira, a pensão de 200$ mensaes ; 

Diseussã.o unica do projecto n. 197,de 1894, 
relevando a prescripçã:o em que incorreu 
D. Maria Josephina. Feita.l Lima, para per
ceber 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 desembargado!' Joaquim 
Antonio da. Silva Barata, v.ma. pensão mensal 
de 100$000; 

Discussão unica. do parecer n- 85 A, da 
1895, a.utorisando o governo a permittir â 
companhia Great Southern. a construcçã.o de 
uma ponte sobre o rio Quarahim, no estado do 
Rio Grande do Sul, a. qual foi a.pprova.da pelo 
Senado por dous terços de votos, na fórma do 
art. 39 da Constituição ; 

2• discussão do projecto n. 282, de 1894, 
determinando que os officiaes do exercito re
formados 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 immediato, sejam considerados, para 
todo.;; os effeitos, como se estivessem etrecti
vamente providos na. classe de que ti verem a 
graduação; 

Di~cussão unica do projecto n. 169, de 
1895, concedendo a D. Luiza Etchebarne, 
viuva do capitão de fragata Fernando Etche
barne, a pensão a.nnual de I :200$000 ; 

Discussão unica do projecto n. 283,de 1893, 
concedendo a D. Julian&. Morel G11.1:cez Pa.lho., 
viu.va. do tenente do exercito Diogo G11.rcez 
Palha, a peusão annua.l de 960$000 ; 

Discrusão unica do projecto n. 110 A, de 
1894, elevando de 60$ a 100$ mensaea a. pen
são do alferes honorario do exercito Antonio 
Paes de Sã. Barreto ; 

1" discussão do projecto n. 117, de 1895, 
mandando collocar o 1" tenente de artilharia. 
José da Veiga Cabral e outros nos loga.res 
que lhes competirem na escala de promoções, 
repara.rdo-se. assim, os prejuízos que sof
frerem na. promoção de 17 de março de 1890; 

2" discussão do projecto n. 166 A, de 1895, 
permittindo aos medicas e pha.rmaceuticos 
adjuntos tlo serviço sanitarios do exercito a 
contribuir para. o montepio Je que trata o 
decreto n. 942 A. de 3 t do outubro de 1890; 

l" discussão do projecto n. 212. de 1805, 
autorisando o Poder Executivo a conceder 
nas condicões que indica. a André Ga.udie1ey, 
ou a quem mais vantagens offerecer, privile
gio por no annos, para construcção, uso e 
goso de uma. estrada de ferro de citoia de l 
metro entre a. capital do Matto-Grosso e o 
porto de Aveiro, ou outro ponto que melhor 
os estados determinarem, na margem do rio 
Ta.pa.joz, no Pa.rá. ;' 
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2• discussão do projecto n. 139, de 1895, 
transferindo a.o domínio do estado do Ama
zonas, nas condições que estabelece, as fa
zendas na.cionaes denominadas do Rio Branco, 
situadas nos campos deste nome naquelle es-
tado; . 

Discussão unlca. do projecto n. zc>..A, OI> 
!895, concedendo ao solclado reformado do 

-exercito Franklim Ferreira de Moura uma 
pensão de 30$ mensaes ; 

1~ discussão do p~ojecto n . 225, de 1895, 
dando nova organisação á. guarda nacional ; 

Discussão unica dop1•ojecto n. 190, •le 1895, 
concedendo a. pensão annua1 de 1:200$ ~~ 
D. Manoela Al1ce Nunes dos Santos, viuva. 
do 1" tenente de artilharia. .Joaquim Severo 
tios Santos; 

Discussão unica. do projecto n. 192, de 1895, 
conceden(lo a D. Joaquina. Angelica. Bragança 
Dias dos Santos, viuva. do major Francisco 
Antonio dos Santos, a pensão mensal de 
100$000; 

Discussão unica. do projecto n . 196. de 1895 
autorisa.ndo o governo a conceder a. DD. Hor· 
teocia Adelaide Guillobel e Josephioa Con
stança. Guillobel, filhas do fallecido coronel 
reformado do corpa de engenheiros Joaquim 
Ca.ndido Guillobel, a pensão de 1:200$ a.n
nuaes, repartidamente. 

credito de 21:840$366 supplementar á. ve1•ba. 
-Exercícios findo3- para occorrer .as des
pezas que foram liquidadas com o serviço 
quarentenar lo de Santa Catha.rina durante o 
anno de 1893 ; 

I;' discussão do projecto n. 247; de 1895, 
concedendo aos cidadãos Miguel JOsé Garcez 
e Antonio de Azevedo Martins privilegio por 
15 annos para. 1\l.bl'ica.rem no pa.iz e venderem 
naCa.pita.l Federal e nos estados a.ros ou r od<IS 
de borracha, adaptaveis a. diversas especies 
de vehiculos ; 

I• discussão do projecto n . 221 A. de 1895, 
equiparando os vencimentos dos bibliothe
ca.rio:; das faculdades de medicina. aos dos se
cretai•ios, o os dos sub-bibliothecarios aos dos 
sub-secretarios, e inclue os mesmos funccio
nal'ios nas disposições do ;~.rt. 295, ca.p. XJX, 
disposições geraes do Codigo das DisposiÇÕes 
Commun·s ás Instituições de Ensino Superior,
dependentes do Ministerio da Justiça. e Ne
gocios Interiores ; 

3• discussão do projecto n. 189, de 1895. 
organiSOtndo o estado-maior do exercito, a 
Intendencia Geral da. Guerra. o dã. outras 
providencias. 

z• parte (as 3 hor~ ou antes) : 

2• discussão do projecto n. 219 A, de 1894, Continuação da 3' discussão do projecto 
concedendo ao engenheiro Julião de Oliveira n. 178 B, de 1895, redação para 3" discussão 
Laca.ille privilegio por 60 annos, para a. con- do projecto n . 1i8, do corrente a.nno que 
stru~c:t.O~ UliO e g~o de uma. estEtJ-da de !eno, fixa a despeza. do Ministerio da lndustria, 
que partmdo da. ctdade de Cata.lao e passando Viação e Obras Publicas para o exerci cio 
pelas rle Goyaz, Cuya.bá., Poconé, S. Luiz de de 1896 ; 
Cace~es e loga.r na.vega.vel do rio Gua.poré, Discussão unica tlo projecto não sanccio
ter~me no estadodeMatto.Grosso, em_p?nto no.do n. 75C. de 1895, concedendo á Irma.n
llmttrophe com a _Repubhca. da Bo~tvJa., e dadc do Sa.nt issimo Sacl'amentodaCandelari~ 
outros favores relll.?v~s a. essa _concessao_ co_!D tres loterias de 1.000:000$ cada. uma . 
parecer da. commts~a.o espeoJal de vmçao . _ . . _ ' . 
geral da Ropublioa.; D1scussao unwa. do pro.)ecto nao sa.nccw-

1;• d iscussão do projeoto n. 94 A , de 1895, nado n. 3~ E, de ~~~3. regula.I_ldo o proc~so 
a.utorisando o governo a mandar construir de Sj)Ura.ça.o na. ele•ça.? de Presidente e VIce
sobre o rio S. Francisco uma. ponte ligando Prestdente da Repubbca; 
Joazeiro, na Bahia., a. Petrollina, em Perna.m· Continuação da. z .. discussão do projecto 
buco; n. 203 A, de 11'95, a.utorisando o governo a. 

Ja discussão- do projecto n. 229, de 1895, despender a.té a impi)rtancia. de 14.519:690$ 
:mtorisa.ndo o Poder Executivo a concede1· a repartidamente em tres exercícios, com a 
José Domingues Mendes ou a quem melhores acqulsiÇ'ã.o do material rodante e melhora
vantagens o.trereeel', permissão para. esta.bo· mantos indisp<msaveis ao serviço da Estrada. 
lecer uma linha. de navegação entre os rios de Ferro Central do Brazil, de accordo com 
Pardo e Jequitinhonha, no estado da Bahia., o e!pecificado na ta.bella. annex:a., e mais 
eonstruir um cães na cidade de Cll.nna.vieiras 800:000$ para pagamento de 60 locomotivas, 
~ um ca.nal ou uma pequena ferro-via li- segundo o contracto Jeito com Qua.yle David
ga.ndo os dous referidos rios, segundo as con· son & Comp .. com voto em separado do Sr. 
diçiles que estabelece ; Bueno de Andrade ; · 

!• discussão _do proje?to n.: 17 A, de 1_895, 1• discussão do projec to n. 161 A, de. l895, 
propando va.r1as modlficaçoe~ no prQJecto elevando a. categoria. de alfandega. de I• or
o. 17, deste anno, que ot•ga.nJsa a força. ar· dem a Mesa de Rendas da cidade de Pelotas e 
mada. do Bra.zil; dá outras providencias. 

1" discussão do projecto n. 227, de 1895, 
autorisando o Poder Executivo a abrir um Levanta-se a sessão üs 5 homs dn ta.r(le. 
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Documento a qu.a s" refar:: o Sr. Ser zsdallo I d.uctora.o;. que tanto teem concorrido pa.r~ a 
corràa prosperitla.de nacional.- Ah1·eu, Fe,-,·einl' & 

Comp.- A.lves de &u;a & Com.p. -Souza, 
Din-nissimos Srs. Representantes <1o Con- Freitas, Almeida & Comp.-So~,t~a Costa & 

gres~o Federo.l- Os ab:.<!x.o :mign~dos. com- CJ:np.- G~imarae~, V~cüa & Comp.-Hamp· 
me.rciaes no. Caoital Fe'levn.l VC!em. u~ando de slure & Comp.-L•banzo & Ta.vm·es. 
um direito constitucional, cheios ~e respeito 
e de aCJ.ta.mento para. com o Congresso Na· 
ciona.l. am cujo a.:to e pr-.. wa.lo patriotismo 
contiam, pedir-lhe providencias, que pon.h~m 
t~rmo t. Sltuaçii.o a.filictiva. em que se encon· 
tra a la.vour-1., sit:.;.ação. que o~. abaixo assi· 139' SESSÃO EM 9 DE NOYE~fBRO Dli 18913 
gna.dos conhece:n perfeitamente p:)h\s rela· . . . . • . 
ções commerciaes, que com a mesma lavoura I Pr~s•denc•a dos Srs ·./l.n.~ur R:os (1 u•ce-pre· 
e!ltreteem. s•dente), Rosa e St-~a (premtente\ Thoma:; 

A lei de 13 de mn.io, Ex:ms. Senhores, como J De~fu'!o (1• secrelan,) , e Rosa e S!l-oa {pre
ero natura!. modifiou radicalmente as condi-~· s:-twte) • 
ções dos que se entregavam no Brazil á. ex-
ploração da. a.gricultu•·a, trazendo. pelo paga·· Ao meio-dia procede-se á chamada, â. qual 
meu to do salario aos tr<J.balhadores livr-es. [ respon:Iem os Sr·s. Rosa e Silva. Arthor Rios, 
a necesoida.de de granrles quantias para o Costa. AZI\>erl o. Thomaz Delfino, Tavares de 
custeio dos estabelecimentos agrko1a~. .

1 

Lyra., Sá. Peix:oto, Gabriel Salgado, Matta 
Sem instituicões de cre·1ito onde b:Jscar re- B11.cellar. Holl:mda de Lima. Gustavo V eras, 

cursos necess:J.rios pa.rn. esse fim , t eem os In- . Etluat·<lo de B·!rt'•'do , Frederico Borges. Goo.
vra.üores ;oe limitado P.m ge1·al ao i1proveit:1- l çalo d~ Lagos, Thornaz Cavalcanti,.José Bevi
mcnto do que lh~s deixou r.. esc:·;widiio. sem .1·~aqua. Jose Maria.no.Arttmr Orlando, Coelho 
alat·~arcm us pti1ntaçõ~s sobNtn!lo no E;t(do Clnt:-o., Corneiio dn. Fonsect\. Gonça.t ,·es M~ia, 
do Rio de Janeiro. nem maH:tot'<Hom siquer-. 1

1 

cnrlos Jorge, Araujo Góes, Roch::o. Ca·ralcanti, 
pelos pt·ocessos sbienWicüs as e:óteate:;. de ~lenez~s Prado, ~tí!ton. Francis~o Sodré. Ma
modo ctue Estz.dos, ain'h h:1 p<mco pn>Spcro;J •. noel Ca.et:J.uo. Vergne de Abreu. Fla.vio de 
terão em breve de arcar· co::t o <lecresclme:lto : :\r:J.ujo, Pt~ranl:J05 ~iontenegt·o, Antonio de 
da sna. t·eceita, p~,wenientc qu:t:;i qne total- i ~:ícp;ei•·a.Serz.edello CVtTé:l.,França. CtLrm lho. 
mente: do impo3to de e:.:porc~ • .;:ii,o. I O;c;w Godoy, Bdi~ario de Souu~. ~il "a Castro, 

E isso im;mrta:·:i., EXill.•. Senhores. em Nilo Pa.;anha. Et·nesto Brazi!io, ,Julio Santos, 
gramles sact·iftcios p:m1. :1 União. [ Paulino de Soaz<t Junior, Ma.yriok,Campo-

Niio rorecem os u.b:1ix:o as•i:;:n2-•IG~ iu~L->tir li no., JoflO Luí:.:. Cu.rva-lh:.1 Mouráo. Luiz Dets1, 
sobre i~'o pcr.t nlo a. P'.l'.I·ioti.::t l' itltw.:•:t•h i F'e:·1-a.z .1unior, Fort~s Junqueir3., Leonel 
r~prcsent:~ç;i.o n"cional. tw:n tii.o P ilUC·) c-:m I Fi!ho. La.mounicr Gotlofrc•io, Val!adares .. 
larga e mtutt~h,~1. expo;;il;:"i:ú :~,~ ~:;:; '_,lu.t· o~ 

1 
Capcrtinode S\qu~ira..Ro~olpho Ab~eu, Pinto 

males qae atih;;em a lr,-.oar~ . <> rn<ucar o~ I li'' r\)n;;c..:n., Ol~garw 1.1a.c1el, Para1so Cavai
meios de c~;nb;Ltel·os. cr.nti ,Carlo> da~ Chagas, Costa Machado, 

Seria pt•etP.nç(i.o, qn('. n:i.i.l c<ti Ms h:tbit(1s P;\ltlo Qnei<•oz. Dino Bncno. Adolpl10 Gordo, 
elos abaixo assigna.•1os, cu_jo unico objecttvo é [Bueno de Andrada, Padua. Salles, Yieira de 
affirmar a sua. solidariedade para com a la- j·lor·aes, Francisco Glicerio, Furtado. O v dio 
voura. e -pooir i C:J.mar:t qml lhe~ de na C<•r- Abran.tes. Urbunc> de Gouveia, Xa.•i ~r do 
r ente sess::io n.qui llo que em todo;; o.;; p:li?.~a Valle, Ma.1•iano r~amos. Larnenba. Lins, Al
ei vilisados foi semTJl'O r~cult.-v.Jo ti.s cla::ses pro· me ida Torre~. La.u r o :nruuer. Francisco To
ductora.s- instituiçües üe c r<>.dito reaL lentino, Pau\n R;\mos, Emilio Blum, Fonseca 

O projecto n . 90, de 10 (lA .iulho de 1S9:>, Guimar-ães. Victorino )Ionteiro, Aureliano 
com as mo<.liticaçõ~s qae o Congress(l enten- B<trbosa., Pinto da Rocha. Vespasio.no de Al· 
der em sua sabedoria tn:üs conv~m:ente3, est;~ buquerque e Cassia.no do Nascimento . 
nas condiçõM de sol\"er i1 <tUeH<i.o e por isso b -
os <J.baixo assigna.dos ,·eem pedir:o apoio do A rc-se a sessao. 
Coogr~so Nacional para elle , porquanto sem E' lldt\ e posto. em discussão a acta.. 
recursos de credito a. colheita de 1895 que, 
segundo seguras informações, é promette
dora, .não se farâ em grande -p:l.rte. 

Os abaixo assignados espet•am, pois, que o 
Congre~so Nacional, tã.o solicito na decreta
ção de medidas tendentes i~ consoliGac;io uo 
regimen r epublicano, uão se encerra rom at
tender a03 j nstos roola.mes dt•-s cla...<:SeS pro-

O S1~- • .Tos.; M:!lriano nüo sabe s i 
n. rec\amacão que tem a fazer tem ca.birnento 
nesta occasiiio. 

Quer pedir ao Sr. presidente. que e o sus
t-mtaculo da lei c à o Rag"tmento, uma pro
videncia. contra o fac lo irregular ue se abrirem 
as sessões depois da llora. regJmcnta.l. 
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Faz esta. roclamaç:ío, não per hOstilidade á.j concellos, lUberto Torres, Erico _Coelho, Fo~
Mes:t, nem para patentear ao publico um:~ seca Portella, BarrosFranco Jumol'._Sebas~u!.O 
irregula.ridalle, mas rorque a Camara estu. de Lacerda, Landulpho de M~galh~es L!ma 
no terceiro mez de prorogação e todos os seus Duarte, Artlmr Torre~. Alme1da No~ueJr~, 
collecra.s devem fa.zer timb1•e, agora mais do Ma.;•ça.l Escoba_r, :Mrd."tms Costa, Pere1ra ua 
que ~as sessões ordiua.ría.s, de compa.recel" na Costa. e F;·an~1sco Ateu castro. 
J10ra. regimental, afim de se aproveitar b~m Deixam de comparecer, com causa participa-
o tompo da proroga.çâo- do, os Srs. Coalho Lisboa, Fileto Pires, Enéas 

No tempo da. monarchia. os de-putados es- Martins. Augusto Montenegro, Theotonio de 
forçavam-se em nã.o :faltar ás sessües de pro- Brito, Viveiros, Torres Portugal, Jldefomo 
r .-gação, sendo qus essas seasões não e:·a.m Lima..PedroBorges, Helvecio Monte,Francisco 
subsidiadas como hoje. Gurgel, cunba. Lima, Sil>'a. Mariz, Cba.teau-

A sua. reclamaç>.ão é mais contra os seus hr iand, Arminio Ta. vares, Marcionílo Lins, 
collegas, do que contra. a Mesa. e a.proveit;l. Miguel Pernambuco. Olympio de Campos, 
este momento para pedir-lhes que compa- A u~usto de Freibs, Neiva, Tosta, Paula Gni
r~m sempre e cedo ás se~~s da Camn.ra, rnarães, Dionysio Cerqueira.. Rodrigues Lima, 
para. que não pareça que estão convertendo Tolent ino <.los Santos, Marcolino Moura, 
isto em uma. sinecura. Atbaytle Junior, Torquato )·foreira.. Euzebio 

de Queiro;~, , Pooce de Leon. Urbano Marcon-
0 Sr. Presidente - Qu;1nto ao des. Almeida Gome~. Vaz de Mello, :Monteiro 

appello que o illustre deputado dirigiu á Ca.- de Sarros, Chagas Loba to, João Penido, Gon
mat·a, solicitando o comparecimento dos Sr s. ça.lves Ra mos, Francisco Veiga., Alvaro Ba· 
deputados >i. hora re~imental. a. Garoara OU· te lho, Octa.viano de Brito. Ribeiro de .Alm~ida. , 
viu es.se appello e so ella podera responder a Ferreira Piroo, ValladD-res, Theotonio de Ma
S. Ex . . galhii.es, !1-tatta Mach:tdo. Manoel Fulgencto, 

Quanto á. parte regu:nent..'l.l, _9ua:.t.1o ,s . Ex. , Simão da Cunha, Lindolpl_ID Caetano, Lamar
notou ter-se aberto hOJe a sessao fora ua. hora tine, Alfl'edo E!lís, Franc1~co de Barro;,, Ca
marcada pelo Regtmento. dü·ei ao illustre •

1 

semiro da Rocha, Domingues de Castro, Gus
deputa."o que _n~ proprío Re_;?imento bo. caso ta v o Godoy, 1.\-~orei:-::\ da Sil.-a. Paulino Carlos, 
J!Or elle -perzmtt1do para ass1m pr.,ceder-sc. Cind oato Br<'-ga., Hermecegildo de Morae~, 

E' real que ordinariameme as . ~eS$ües <ie- , Alns c e Ca~tro. Luiz Arlolpho, Caraeciolo, 
vem começar ao meio-dia. faz~ndo-~e a. ch:t- Alencar Guimarães. Br azitio da Luz, Aogdo 
ma.d~ ~m quarto de hora depOt$ ; mas o art. 60 Pinheiro, A pparicio lllarien,;ee Pedro .Moacyr. 

de~~~~~:motivo de demora. n se;;~lio come- ~- se~l cau_>a. os Srs. Pir~s F_ereirra., Pe
Çl r depDis da hora regimental, durará o tempo r~• r:.r. r ~ L y_:a, Lout'e!JÇO ~e ~a: Fernand~ 
neces..~rio para completar as bor~•s de cJie- ~1rna. _0-l.a:l.~no Loure1ro,_G-m1mano Brnz11, 
cti \"0 trabalho.» bouvt~Jt:. Lii~Ja. ~~Jll:l. , cle~o N~nes, José 

Ora. a Camura comprchende que, pel:~. ditr~- Cm·Jos .• \g~stmho '- Jdd, Dom ~:go~ <•e_ ~1oraes, 
ren~.a. de a lguns minutos, est<lndo ella ji em Cos~ Jtlmor , AIL'erto Sal!,. e R1~adavm. 
sua terceira prorogaç.ão, e no s<·timu mez de· Correa. 
ttab:tlt o, a :lh~~a tini1Ll. o dcYer d(' dem::>mr I 
um pouco o inicio dos trabalhos hoje, par-.;. PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 
nã.o ser inutilisa.do mn dia. de sessão. e julga 
que a..~im tem .iustificado plenamente o seu 
procedimento. (lifuit() bem; muito bem . ) 

Em seguida e npp1'omda a ada da sessão 
antecedente. 

Comparecem mais os Srs. Lima Bacury, 
Carlos de Novaes, Bricio l· ilho. Lu i%. Domin
;.:ues, c.,sta Rúdrigues. Christino Cruz, Anisio 
de Abreu. Nogueira Pa.r;~.na,<rUa, At-thur de 
Vasconcellos, João Lopes, Fro.ncisco Benevolo, 
Augusto Sev-ero, Junquei-ra. Ayres, Trindade, 
Tolenti.no de Ca.rva.l.bo, Martins Junior, Gas
par Drummond, Lui~ de Andrade, Med.eiros 
e Albuquerque, Clementino do Mouie, Santos 
PereL:-a , Arí,;tides de Queiroz, Eduardo Ra
mos, Leovigi!Jo Filgueiras, José Jgnacio, Se
bastião La.ndulpho, Galdino Loreto, Alcindo 
Guanaba.ra., Americo de Mattos, Lins de VaJ>~ 

Não havondo numero para se votar as 
materias imlicadas na. ordem do dia, p:~.ssa-se 
á materia em d1scuss5o. 

E' annunciada. a. discussão unica do pro
jccto n. 241 , de IS05, auturi:.:mdo o governo 
a conceder licenç.• por um aano, com or,lc
nado, para. t1·~tar de sua saud,~ onde lhe c:)n
vier, ao fiscal das dót!;tS de Santos, Ulrico (\e 
Souza. Mursa. 

O Sr. @ierz.edeUo Corrêa
Sr. presidente. tenbo neces.«idade de occupar 
a. t ribuna. para rastabelecet" a verdade do 
factos que vão iudo caminho da fa~ificação, 
nessa. falta de memoria e nesse prurido de 
tudo calumruar, tão proprio do meio actuo.l 
tilll nQSlO paiz. 
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0 SR. VICTORINO Mor-'TEIRO- Qua.nto. ao 
Jo,·nal do Comme,·ci() não é falta de memoria, 
e perfidia . 

Constituição, fazendo assim esquecer o go
vel'no que tinha sido a.utOl'itario, arbitraria, 
viol<lnto, inconstitucional e que tinha ferido 
todas as garantias e direitos. 

. O SR. NILO PEçANiu.-Fique V. Ex. certo 
de que a opposiç.ii.o ao governo passado vem 
da. reforma dos generaes. 

O Stt. SERZEOELLO ConnE;.~-Julgo do meu 
dever tomar a pa.l.a.vra. mesmo sobre o actual 
projecto em discussão e aproveitar-me do 
debate _para mais uma vez, com a maior 
correcçã.o nas pala. vra.s, sem o'ffensa.s e r e· 
taliações. mas com energia, affirmat• pera.nte O SR. SERZLDELLO ConR.ÊA- Na serie de 
o meu p:J.iz. as minhas convi~ções, pa.1•a mais increpaçõas ao governo passado, nesse pe
uma. vez uefinir posições e assentar princi- riodode sua vid!>, e é delle que trato, o Jor- · 
pios que pl'opositalmente se está procurando rnll do Com.merâo entenden que devia apenas 
itetu1•par, não sei com que intuito ou com que cita.t• tres nomes; fornm elles os (\o marechal 
plano. Floriano. do almirante Custodio José llc 

O Sn.. VALLADAI\.ES-Em recerda'l' e atRrma1• Mello e o do Ol'J.dor que dirija a pa.la.vra. á 
Cama.ra.. 

principias. faz V· Ex. muito bem. Esta.V"4 no meu direito de vir para esta tri· 
O Stt. SERZED.~>Lr.o CoRREA-Não erà. meu ~una., ~o di_a. seguinte, recordar a.o meu pa.iz, 

intuito, quãndo se tratou de discutir nesta a. oonsetencta. rc:publica.na., restabelecendo a 
Ca.ma.ra. o credito de 14.000:000$ ao Ministc- verdade historica, que, si o Presidente da 
rio da Guerra para pagar as despezas de Republica. fazia muito bem, e eu era. 0 pri
guerra feitas no Rio Grande do Sul, mesmo meíro a tecer-lhe hosannas, si era eu o pri· 
a.peza.r do desvio que tomou o debate, apro· meiro a acceitar o seu a.cto, reintegran<:lo os 
veitando-se os di:ll'erentes oradores da oppor- genera.es, tinha. o dever de recordar que 
tunidade para discutir o a~to do governo que ::;. Ex. como presidente do Senado, repre
mll.nda.va reintegrar os 13 genera.es reforma.- senta.nte de um dos ramos mais importantes 
dos, em virtude do decreto de 7 de abril ; ~o Poder Legislativo, 0 1>amo que pela sua. 
não era meu intuito, digo, occupar-me do mdole, pela sua natureza, :pelo regimen que 
assumpto. Fui, porem, desviado do meu .nos rege, é o que representa mais o espírito 
plano por dous motivos. conservador na Republica: que S. Ex.havia, 

Primeiro, pela doutrina especial que sus- lá da. sua terra, lá do seú Estado natal, se 
tentou nesta Camarll. o illustl'e leadcr, Sr. o.pressado a transmittir um te1egramma. ao 
general Glicerio, quando, discutindo essa governo de entã.o,assegnrando·lhe que aquel
questão e p rocurando justificar o acto do go- le acto tinha. tido todos os seus applausos;qne 
-verno, S. Ex. estabelecia principias cru r e· era acto acertado e era. a salvação das insti
laçâo :i.s decisões dos Tribunaes do nosso tuições da nossa. Patri:~. 1 
pa.iz, em relação :i.s decisões do Poder Judi-
cí:n•io, affirmando que a execuç.ão das sen- Eu necessitava, vil· recordar ao meu paiz, 
tenças nã.o seria obriga.toria. ao Poder ElC· que por outro lado o Ministro da Fazenda 
ecutivo. <10 governo actual, nome impolu.to, que nos 

O segundo motivo foi o modo por que um merece todas as considerações e testemunhos 
dos orgãos mais importantes desta. Ca.pita.l, de admiração e apreço, em o mesmo Ministro 
cuja pa.lavra. tem sempre, pelo seu caracter. da Fazenda. do governo de então, que assis~ 
um grande peso nas classes conservadoras do tiu (1. todas as conferencias e referendou 
meu · paiz, referindo-se ha dias a esse de· aquelle deereto. 
ereto, o epigra.phava. com uma. serie de p:~.- J?reci;;ava ainda recordar a.o pa.iz que o ll· 
lavras em q_ue se recriminava violentamente lustre Ministro da. ViaçV.o. que era um dos 
o governo de então, por ter pratic.'\do esse membros mais distinctos que tínha assento 
o.cto, que o jornal affirma va ter sido violento nestll. Ca.ma.ra, pertencendo ã ma.íoria, ap
e criminoso, :procurando, o foi nisto que en· plau~l~ esse acto, approvou-o, e não deixou 
xerguei o perigo, doutrtnardizendo qu~essas um so IDstaute de ser solidario com apolitica. 
violencia.s não aproveitavam a uinguem, que de 23 de novembro. 
ellas cahia.III por terra, e que o ac~o crimi- Precisava ainda dizer que o Sr. Bernardo 
noso não tinha. outro valor siniLo expor os Va.sques, marechal do exercito, que fôra pro· 
seus autores a. . a.ceusação publica. , Para. o movido por occasião da reforma daquelle3 
aeto do.> generaes, nem uma pala.vra- elles generaes, acceitava. dias depois uma missão 
era-m -uma victima innocente. Nii.o contente de confiança politica. do governo que havia 
com isso, esse grande orgão da publtcidade a reformado treze collegas seus. 
que me r efiro, despedia um feix~ enorme de Eis a solidarieda-de do governo actual com 
elogios ao aetua.l Presidente da R.epublica e a. minba. conducta. de ministro que seus ade
&O seu governo, porque tinbam inaugurado ptos tanto censuram ! ! Eis a oo-pa.rticipa
para o paiz, o regimen da. lei, a. vigenci& da -ção a ma.is formal, a mais completa deste 
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governo com os a.ctvs que pmtiquei. (Apoiados necessida-de de dizer alguma. coma. ú. Ca.ma.l~J. 
geraes.) a respeito tlestr.-1 <L~sumpto. 

Por conseguinte, onr1e o meu crime '[)ara. Em honra ~~a. C:lmn.r a., e a. di6nidade de um 
quo durante tr.;s dias tenha estado atado ao dos seus ml'!mbrns que est á empenhada. 
poste das :1ggress&es ~ · o SR. Pr~•:swE.\'Tf!:-V. Ex. ter<i occa.sião de 

Por que vim perante o meu paiz moséra1· falla.r no e-xpediente. 
que a. solidariedn.de com os actos de 7 e 10 da 0 SR.. SEt'{ZJ'.DELLO Co:uâ.A.-Entii.o pedirei 
iLbl'il tinham tido a maior parte dos repre- a v. Ex. ou e cor:suUe ;i ca.rnu.m si me .:: .. m
sentaute,; do governo actual, tinha· tido esta ce•le 15 minutos de urgencfa. pa.:-a. concLuir. 
fumara., tinha tiilo todos os l'epublica.nos que 
sincera.mc:nU> aro(l.va.m a. R.epublica. e que O SR. Fu..'I.:'\C~co GLtCERlo-V. Ex. suppw 
queriam vel-a. .ugnifkada pelo p:~:estigio á que ess~ J:Jpioião teU!- alg~rn valor ? 
autoridade e o respei:o ú. lei~ Queriam saber s1 podir.m coutar com o 

Sr. presidente, M passo qua o Jon1a~ do nobre ~eputado para. a. reaç.ão contra a 
Comme,·cío aprecia desse modo o decreto de 1 Republtca.. 
7 de abril esquece-s~ de que no dia 11 de o SR. PRESmE.-."rf!- Só oppor tanamcnte 
abril publicava. u·m artigo em que iccita.va o poderei submetter a. votos o requerimenr.o do 
governo a a.c:os de energia, dizendo que o nobre deputado. p01•que agora. só e3tão pre
governo .iá conhecia onde e~t.a.va.m os a.nar- ~entes 93 Srs. (leputados. 
ch.istas; es·1Uece-se de que ess.e rne$mo governo 0 Stt. SsRZ~D~:LLO co~Rfa-P~ a P'J.l<wra 
multas v~::zes lhes mereceu os m~iores ap· :para uma explicação pesso::d. · 
pia. usos ; esquece-se ainda de que o governo, 
naquella. época, estava debaixo de urna. O SR. PR.E.SIDE.'\'Te-Tem a. palavra pn-a 
atmosph.ern :perigo$a. que se pôde dizer tão uma. explicaçã.o pe.>soa.l. 
delicada. e esp~cia.l, como aquella. em que se 
achou o Dr . Prudente de Moraes, quando a. 
15 de novembro :lSsumiu o governo. 

Já. o disse a CaQlara.. Nós fiz\\ mos a revolução 
de 23 <le novembro com UID uunh:~.do de 
militares que ent.enderam devé dar a vida 
em defesa da Constituiç.ão que l~<l.Via sido 
apunhalada naquelle golpe de Estado que tii.o 
a p!'oposito se ch.:.1.rnou ta.mb?.nJ um golpe de 
bolsa. (Apoiados.) 

Disse, Sr. pre2ldentt~. que, ru.zendo o 23 de 
novembro nã.o tiuhamos contado corn a ma.ior 
parte <la. gua.rniç:i.o desta Capit<LL 

Todo o mundo sabe que o f!'eneral Deodoro. 
~pezar dos seus erros, era um soldado leal, 
amigo da. sua. ela ,;se e isso expl icava. perJéita
mente essa a.miza.le. es;a gt<atidiio, essa. soli
dariedade com qne contava. nas guarnlçl!es 
que queriam roa.ntel-o mesmo a.cra. vés dos 
s~us desvio~. 

Si o g<>.nerat Deodoro não tivesse, com tanta 
abnegação, resígna(\0 o pnder a ~3 de co
'l'etnbro, 1eria.rno;; uma tremenl1a revohJ\.âO, 
teria.mos dentro das ruas desta Capital com
bates encarniçados em que uma Ia.r.za. :parte 
da. nos..'la. mocidade teria. sido sn.ct•ificada. 

O l§r. §er-zedeUo t"..:ori•o~.":a (j)(wa 
.wna e:77p!icaçiio p:~ssoal)-.Mas dizi:J. eu que o 
Jonw.t do Conitmercia esquece :J. situ:t.ç•ão 
espec\à.l emque ,c acbuva. o ~ovorno•lee• ttii•J. 
a$Sedia,lo pelas ma.;ore;:; di!Iiculdac!e~< q t:a 
provinha.m do mudo por qtte o governo llíl.\'ia 
mauJ<ur<J.do (~ si~ua~ão, pc.ndc um pa.m·!eim 
a ess:l jogatina. desentrea: la. ~:abelec!da. n:~ 
Praça, moralisnn;1o o pa.iz. sn;;priminrio de 
vez todos os esca.nd!!.los e todos os o.buFos que 
se ha...-iam pr:t.th:;.•o.l.o em nome da Comp:tnll ia 
Geral. (.'l.poiad.o.• ; M H i to bem.) 

O ma.recbal nsignou, ma.s o governo que 
se inaugurava. vinhA encontrar n;,. :propria. 
força publica. os ma.!ore.> fermentoS de dis
COrdia. 

E um orgão c~e pub!.ici·'ade qu0. nessa. occa
siã.o mais accentuada.mente CC·llbati<'t ('ssa, 
jogatiga f.•i ju~ta.mente o Jor;.ett d" t'om
mercio, e elle l\0,ie parece ígnrn-ar as grandes 
ditficuldades creaúas pc.r intarHsses ec;ntra
ria.dos, pelo~ prejuízos causados com a. C'.lS
~.çãc de>ses milhat·es àe esperanças que se 
lev;{ntavam, de iol.'tunas collossH.es. á t:usta. 
do Tl!esourtl (t.t1'0irldo• ). perece ignora.r que 
tinllam cessado emiSSÕ\·S desenfteadas que 
haviam f<>menta.do, empr·eza~ fa.ntasticas ~ 
que os Bancos nã:o po1li.,_m mais contar com o 
'l'hesouro PubUcó 1Jar.~ i!'em la buscar, :~ tí· 
tulo de emprp,;;.imo. libr::ts es•erlinas, em 
snmma.s a.vultacla.s, po.ra sobre ellas fJzerem, 
sem lastro, emis,;ões •!OUos~aes . 

I~so tudo tinha c..·wsado a~ maiores <Uffi
culdades ao governo. lh<: tinh~ crE>ado uroa. 
a.tmosphera. exlr.1.ordinat·ia de prevenções, de O SR. PRESillEN'l'E-Lembro a.o nobre depu

lado que o projecto em discu.ss.'i.o tem per sua 
natureza uma. di~cu;~5.o restrícta, e não póde 
:lilmittir a d í:sct:~são que S. Ex. estâ. levan
t<Lndo. 

0 SR. SERZEDELLO CoRRÊA-EU me resu
mirei. V, Ex. comprehende que eu tenho 

CIW&U V. VIl 

odios, de represalia~. · 
Ahi está porque disse que o governo era 

não desmc.ralif:.<Lilo e desprestigiado, mas que 
o governo se a.cha...-a em uma si tua.~fio de· 
lica.da , com sua. autol'idade enfraquecida., seu 
prestigio de.smoralisado pela. convicção em 
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~ue estava. a. opinião de que a for~.a publica homem que tinha deixado o ~overno, porque 
não estava. com elle e que se acltava. li. mercê nã.o estou habituado, não e do meu C<~.r-acter. 
da. primeira. revolta. para. ser <lepc.sto. não e dos meus sentimentos, não é da minha. 

Esses factos, essa deploravel situação e~tâ. dignidade atirar pedras ao sol que descambil. 
na consciencia. publica. e isso se tornava. tanto mais preciso :\s leis da. 

Sr. presidente, tenlto necessidade de re- honra, aos m~us sentimentos de homem, 
sponder ainda. a alguns orgãos de publici- quando o marechal Flor iano r1esapparecera. 
ua.de. da !'cena. dos vivos e só os seus filho~ ouvi· 

o SR. VALLA.DA.RES- E' um mão prece- riam as aggressões . (Apoiados.) 
dente. Não estCJU acostumado a. infamar os tumu· 

los. (Muito b· m; applausos .) 
O SR. SERZEDELLO CoitRÊA.-Não e ummáo Ainô.a mais, Sr. presidente, um outro or· 

precedente: é um precedente qu& V. Ex. - d bl . ·d d d 1 · ta · 1 ha. de usa.r no dia. em que a. dignidade de gao e pu JCI a e e rea lmpor ncJa pe a. 
v. Ex. fôr oJfendida, quando ella se achar energia. de seus artigos, referindo-se a atti-

tude que tomei !)esta Ca.mara e a voca.ndo para 
envolta com a sua responsabíli'lade de homem si o direito r~ e pode1· dispôr da vontade dos 
de governo e com a responsa.biliclade desta meus eleitores, assegurava que minha. eleição 
Ca.mara magoa-la. e attacada · (.Apoiados·) pela. Capital Federal, não era a homologa-

O Sn.. FREDERICO BoRGES -E' a. dignidade çã.o do meu passado e sim. a repa~!âo de 
do Congresso Nacional, que foi solida.rio. injustiças que me haviam sido feitas. 

o SR. SERZEDELLO CoRR.f;A- Ma.s para Sr. p:.-e.~idente, ê preciso que não se tenha 
mostrar como se. Gstabelecem invel'dade~. memoria ! 
poderia citar as palavras de um orgão ve~- Toda estu. Ca.pital sabe que, quando me 
pertino desta. Capital em que ~e e:;;tranhou a apresentei deputado, recusei fazer manifesto 
mi11ha. attitude, dizendo que ~endo eu um antes da eleição. 
prisioneiro, que vein dos cubiclos da Call3. de Em umacircula.r que expedi , 11 ppe!Iei unica 
Cor recção, não proferi ainda. uma palaNra de e exclusivamente para o meu passa.do.(.4poia· 
censura. aquelle que me mandou ])render. dos.) 

Ah! Sr. presidente, si realmente espera· Era. esse passado unica e exclusivamente 
va.m que eu viesse para Camara cheio de que eu dava como garantia. aquelles que 
odios. paixões P. de vinganças, ~criticar o viessem sUfi"ragar o roeu nome; e declarai de
meu mandato, deixar rle lado o cumprimento p:lis de eleito que vinba. tomar <lS.,ento na: 
de meu dever, discutindo com calma e re- ea.mara,mas o vinha dignamente, PDI'l JUfl en· 

;• flexão os negocios que mais interessam á. trava para es>e l'ecinto sem corop•·umissos 
Republica, para. entregar-me a d~:sa.baf. s de de ordem nenhuma com aquelie:; qu~ m:l h:J.
car.wter polSSOJ.l. estão realmente enganados. viam eleito. (.4.poiado•.) 
(Muito bem, mvito bem; appla.usos.) Reservava. para mim o dn·eito de repre.~n· 

Não; não sacriftc,trei o meu dever ás mi· ta1· as minhas opiniões e de oriental' o meu 
nba.s queixas, aos meus odios e aos meus modo de pensar como entendesse e nii.o como 
soffriment::s. (.Applausos.) Isso êque e digno entendessem aquelles que havi3.m suffragado 
e republicano. · o meu nome. 

Mas V . Ex. e a Camara. S9.bem que quando Só assim acceitei esse mandato que me 
pela. primeira vez rallei r:eE;ta. cama.ra.. as honra e que me tenho esforçado portra.b<~.lhos 
minhas primeiras palavras foram em favor de toda ordem,com os esforços do meu estudo 
das viatimas de um e outro lado. especial- honrar e dümifica r. (,1pviados.) 
mente ilus victimas rla revolução! ! Ah ! si ellepudes.se ser a ga.rgalhei ra atada. 

Quando tive a fortuna de d·1scutir aqui o ao pesCGÇo para o esquecimento do meu pas
pr1'\iecto de amnistía e votei a favor da. am- sadc, par<\ o esqueeimento dos meu:s ~ervi
nistia. ampla. fui consrantemente intertom· ços a Re:publica.. para o esquecimento dos 
pido por muitos deputado~ pela m1•do por que meus actos no gover·no, .-!e minhas tm,l!ções, 
me referia ao$ crimes e abu~o~ que se prati- actos que julgo mai~ dignos e que mais me 
ca.va.m e que eu acbava desnecessa.r ios e honrarn,declaro a. v .Ex: :hoje mesmo resigna· 
escusados, pa.ra.os que não vh~ojustilica.tiva e ria o meu mandato. (11{t,i to bem. A'Oplausos.) 
pal'll. os assassinatos. Mas, não. -

Referi-me, Sr. presidt:nte, aos f&ctol' de E' porque entrei sem compromisso de or-
SI!ollta. C&tba.rina.; me referi aos factos do Pa.- clem nenb.uma, é porque a(lCeit.ü o suffra.gio 
raná. e me referi ain?a a essa. imbiri~eira. de desta fórma., ~ que continuo a julgar-me re· 
Pernambuco, que fora. descnpto br1lbante- presentando d1gnamente o 1• d ist r icto da Ga· 
ment e por um deputado. Como. pois, in cri- pita. I Federal. (M-uito bem. } 

· mina.r·me, embora. eu não descessA a retalia· M<\is ainda, Sr . presidente a Camara. me 
ções pessoaes, sem insultar a quer:t quer que I ba de rele•'·r de~cer a este segun•lo ponto; 
seja, mui.tcl menos a.in.da, Sr. pre&l•Jente, ao l mas o f11.ço p<~rque não ha nada que desacre-
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dite mais uma instituição do que o descredito 
d~ seus homens ; não ha nada que faça. oom 
que n opinião publica perca mais depressa. a 
ff; nas institu)()ões do paiz do que a falta. de 
confiança, de coherencia, a falta. de convic
ção nos llome!ls que ehcarna.m essas Insti
tuições. 

Descendo por conseguinte a este detalhe .• 
não trago uma questão Jl?SSOal; tra.goa digni
dade da representação nacional, do represen
tante do 1• districto desta Capital, 'do repu
blica.no de todos os tempos e que não póde ser 
posta em duvida. nfim de que a. opinião não 
vá. desconfiando das instituições pelo deme
rito e desconti.s.nc:-.a. que vão merecendo os ho
mens que as representam-

Desceu-se na apreciação que se fazia a. re
speito do procedimento que havia. tido em 
relação aos 13 generaes, a. esta afftrmaçã.o: 
que não sorprehendia a ninguem ter proce
dido deste modo, porque tinha. premiado com 
um chapéo rle chile, que me haviam dado 
amigos do Pará, ao carcereiro da Correcção, 
ao algoz de minha prisão ! ! 

A intenção dessa. a.tll.rmaçiio era. clara. : a 
intenção em mostrar que o homem publico 
tiob.a. tão pouco sentimento de brio e de pun
donor que eUe premiava., que elle racompen
sa.va. o algoz dos seus martyrios, no carce
reiro de seus soif'rímentos l ! 

Sr. pr~sidente. podia. me dispensar de de
fender-me da insinuação que encet•r:~. essa 
affirm:~ção, pol'que V. Ex. sabe e a. Co.mo.ra 
tambem que deixei o Poder Publico rorl~ado 
da estimtl. de todos os meus compatriotas 
justamente. na. occa.siiio em que maior era 
a. a.urooh. dos admiradores que me cerca· 
cavam. 

l.Jeixei o Poder Publico, deb:ei uma pasta 
de ministro por uma questão de principio, 
na. occasião em que as gra.ças e as honras me 
cerca.vam ! ! 

Mais tat'de, quando rebentou a. revoaa. de 
a de setHmbro pela confiança que me mere
ceu sempre o almirante Mello. pelo seu amor 
ti 1-t<.>publica, pelo seu caracter, certo e seguro 
de que este almirante era incapaz de trahír 
um só instante a R~publica; ao mesmo tempo 
pl'lla.s preoccupações que assaltavam a.o meu 
espirito, t) que não é mysterio P"'ra. ninguem, 
e . que embor(l. os factos não comprovassem 
ou não viessem demonstrar. rea.lisando-se o 
contra.rio. em tono caso estou dando o teste
muubo de minha lealdade ; pelas preocupa
ções que assaltavam ao meu espirito de que 
o Chele do governo se preparava P.3-ra não 
entregar o poder. eu Q.Ue era mihtar, não 
tendo sido convidado para. esta revolta., não 
tendo sido ouvido sobre os seus fins, vendo 
muitos de meus adversarios de vespera no 
tD.úlbadi.lho do Aquükba1> ; entendi, não po· 
dendo coxaprehender um militar neutro na 

lucta, quando .uma. revolução -se levantava. 
contra. os po'leres de seu paiz, não po
dendo ao mesmo tempo ser revoluciooario 
declarado porque, não tinha sido ouvido · 
nem convidado entendi, com a responsabili
dade que tinha: como homem que havia 
deixado o goYerno, por não concordar com a 
d.irecção que se ia dando a.os negocios publl• 
cos, convencido de que a Republica. Dão es
ta-va. em jogo, que sinão de'Vi.a ir para. a re
volucão. tambem como milit:~:r, não devia 
continua-r no exercito porque a neutra.JMade 
era um crime maior do que ser revolucio· 
na rio. 

Era. uma. situação sem explicação e sem jus· 
titi.e3.ti v a.. ( Ay1oiados <1er'<U~ . ) 

Sim; Sr. presidente, eu não comprebendiá 
uma. posição ·le militar neutro em uma lucta. 
porque eu só comprehendo o militar por sua 
honra. ou francamente revoLucionario ou ao 
lado da autoridade. (Apoía.dos ,qemes.) 

Eu :não p·,día. manter (t correccão do meu 
proceilimento sem fazer 05 sacrtíicios que fiz. 
Ped.i demissão de officia.l do exeT."cittl, jog~ndo 
todo o meu pr.ssa.do e torlo o meu futuro. em 
vesperas, CQmO V. Ex:. sabe de ser coronel. e 
sem tluvida de ser general em pouco tempo. 
(Apoiados.) 

Sacrifiquei a minha. cadeira de lente ... 
0 S(~. VICTOtUNO Mo:-m:rao-Queconquist\JU 

[lO r concurso. 
0 SR. SERZEDELLO Cmmi::.L .. com O venci· 

mento de I :000$ por mez, com tot~as <>S ga
rantias de fu t.uro, de tranquillidade e de bem 
estar para minha. ftl.milia.: e fil·o, S1·. presi
dente, pa.ra lt\anter a correcc-d.o do meu pro
cedimento, porque até o manif~.sto Saldanha. 
manifesto r03ta.uraclor, e sabem 1i isso os meus 
companheiros c1e prisão. todas <tS minhas 
sympa.tbia.s ,,ram para o lado d:~. t'evolução 
pelas .tesconlbnças que nutria. em relação a.o 
Chefe do &.tado. 

Q11em procede desta füt•ma. nã.n tem necessí
dade de prt•nüar o carcereiro de sua prisão, 
depois de solto, por adulação. 

O Sn.. VIOTORlNO MD:'<TElRO - O Jornal do 
Comme1·cio e a Cidade do Rio n~.o ttem auto
ridade 11ara. fa2 e r censuras. 

0 SR. SERZEDELLO CORRIÍA-0 que se deu, 
Sr. presidente, foi isto: o director daquel!a. 
casa, coron-·1 Faria, conheceu-me menino na. 
Escola Militar. fui seu com mandado em uma. 
das companhias rla. Escola, parem. mais 
tarde, este official desgostoso pQr uma pre· 
terição que a. monarchia lhe fizera., pediu 
reforma, passando por isto a.s maio: ES priva
ções bem como sua. familia. ; o marechal Deo
doro. amigo tla classe, foi busr:ar-tbe no seu 
infortuuio e dau-llle aquelle logar. 

Quando subiu a politica. de 23, tr:a :ou-se ela 
demissão do ·~..-oron· ~l Faria., ao que eu me 
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oppuz, por ser seu amigo e antigo comman
d&do, motivo :pelo qual, quando t.•ntrei na. 
Casa. de Correcçã.o, o director daquelle esta
belecimento me recebeu, cahindo-lhe la.gri
mas 1os olhos, quatro a. quatro ! 

Mas ainda., todos os meus companheiros de 
prisãa sabem perfeitamente, que qua.ado pro
-curaram atíra.r accusações sobre o director da. 
-Casa. de Correcçã.o, eu, que não justifica-va o 
-seu procedimento nem approvaYa a sua. cou-
duet.a de ser um instrumenro dos vexames 
-que se exerciam de todo o rigor tyrannico com 
-que nos tratavam, diz!a. : nã.o culpem a. elle, 
porque assim será preciso descer mesmo aos 
guardas que nos fecham a pri~. 

o responsavel por tudo isto e incontesta
velmente o marechal Floriano, o marecb.al 
Floriano e que ê o Chefe do governo. 

OS&. MEDF.J:Ros E Ar.et:QUF.RQUE-V. Ex. 
nessa. occasião não tinha a responsabilidade 
do governo, niW sa.bia avaliar a situação. 

O SR. SERZEDELLo CoRRTh-Praticaram-se 
as violencia.s desnecessarias, embow. reco~ 
nhe{•a que são inevitaveí:s nesses períodos 
de revolu<;ão, e eu não estou sinão narrando 

· factos. . 
Lastimo e -verbero essas violencias que sfio 

inevitaveiS, e por ÍSS(I e que :l.S I::(Uel'l'<lS ci\·is 
sã.o crueis. · 

Eu mesmo dou testemunllo da quedul'ante 
os a.ctos d~ lO de a.lwH, nntLtT'almento foram 
colhidos na.s malhas da. con><pirn,"i.o muitos 
individuas que se a.~havam CL1mpleta.mente 
innocentados e não tomaram }>arte nesse mo
v iment o. 

hto ê uma.eonsequt:ncia fatal de tono~ os 
movimentos revoluciuna.;·ios. 

Devo dizer, Sr . p~e~idente, q ue durante 
minba. prisão a minh:t. fa.rnili:\ e eomo a. mi
nba. fa.milia outras fa.milias, e nã.l• eoz:tes
to que outr as apre8<:mta.vam ao contrario 
queixas amargas, rec-~beu sempre do. ta.milia 
do director p rovas de :\tt.enção, por isso nada 
h a. que estranhar qu·~ essas familia.s que fo
ram bem acolhidas, vendo soltos c,s seus 
presos queridos, _os ol.~ectos de seu al!ecto e 
de seu carmho, ttvessem para com a fami!ia 
do director uma lembrança e demonstrações 
de agradecimento pe!as attenções que lhes 
dispensa. va. a til.milia. do coronel Faria ! ! 

E que ha nisto que possa merecer censura, 
e me possa humilba1• uu ab<t.ter? 

Minba mã.i . velha, alquebrada pelos annos, 
cança.da., teve muitas -vezes de ir à Casa. de 
Oorrecção, dias :segui•ios, sem poder ver-me, 
ou fa.la.t·-me; e assaltada pelas noticias ora de 
fuzilamento. ora de assassina.tQs , ora. de lou
cura, ora de morte, pela tome e pela cal 
(sensaç4o) e encontwu. muitas vezes. a fa.
milia do director da Casa. de Correcção dis
posta. a recebel·a e minor-o.r-llie os so1frimen-

tos, informando-a de que não eram ex:a.ctas 
estas notícias. 

Eis a or igem do cha.péo de Chlle, que me 
foi dado por um amigo do Pará e que ella. 
pediu-me :para dar ao türector da. Correc-
çã.o 1! · 

O que ha nisso de censuravel, o que ba 
nisso que me deprima, q_ue me abata, que 
mereça censura, a uma mãi q_ue quasi mor
reu nas lagrimas e na dór!!! 

Eu pergunto á consciencia de todos aq uel
les que teem !&milia, que teem mã.i, que teem 
pai. (Apoiados.) 

O Sa. MBoEIRos E ALBuQUERQUE dá. um 
aparte . 

O SB.. Sli:B.'l.l!:DltLLO CoRRÊ.!..- Para terminar, 
Sr . . president\), um dos ultimas orgãos de 
publlcirlade, e eu ~igo ultimos porque é uma. 
das publicações mais recentes desta Ca.pital , 
apreci:~.ndo com os maioroo encomios o dis
curw do nobre deputado por Minas, o Sr. 
Matta Machado, Jisse que s.·Ex. provou de 
modo incuntesta.vel nesta Camara que o a.cto 
de 10 ile abril tinha. sido uma !arca. 

Sr. presidente, é justamente o contrario. 
De todo o discurso do nobre deputado por 
Minas, ele t odas as suas observações. a uoic& 
cousa que r esalta é que houve uma. tremen
da. cons pit·a.~:ão formada contra. o governo 
(apoiarloR), cnns~iração das ma.is perigooas 
porque contava com elementos da. força pn
l>lica, com commandantes de corpos e oftl: 
clae; generaes. S. Ex. foi ao ponto de de
clarar que o marechal Almeida. Barreto lhe 
havia 1\ito: temos gen~ para. pôr o homem 
pa.ra fóra., mas vamos esperar até o dia 31. 
O marechal Almeida Barreto não podia saber 
set inha gente para depôr o governo si. não 
tivesse con •:ersa<lo, discutido com seus ami
g-os, sondado os quarteis, si não tiV83:e em
fim. computado e pr•·parado elementos dentro 
da força,; ora é isso o que se chama uma con· 
spiração! . 

Mas, Sr. presidente, ainda o nobre depu
tado por ~i nas com a lealdade que o caracte
rt:sa, tiepots do seu dJscur:;o, me dizia que se 
h.avia. esquecido de uma parte importa.nt.is
stma., err. aquella em q_ue se tinha ido aos 
quarteis pa~ allicia.r e convidar os ba.talhi'les 
a sahirAm para a rua afim de depor o ma
rechal Floriano Peixoto. 

E' um facto que -todo o mundo conhece 
que o comma.nda.ute do 7• se encerrou em 
sua secretaria e mandou u rn officia.l despedir 
os manifestantes que vinhatu buscar o Lata
l_bão. E' um facto que a. conspiraç~o estava 
1e1_ta, Pl:'l;parados ?S elementos e que na. im
mmerJ<lJa rlo perigo. quando o diulteiro jà 
rolava. e as promessas a.lirnentava.m espe
ranças, que S . Ex. e alguns amigos quizera.m 
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desvia.r a. revolução pa.ra uma aeçã.o pa.rla- aggressões ao marecha.1 Floriano. ao almirante 
mentar. Et'a. tarde. Custodi(• e a nlinha. p<.>.ssoa, pelos aetos de 7 e 

O governo nã.o deve $Ó repl'imir revolta., 10 r!e abril, esquece•t•lo-se que o aotua.l go· 
elle deve prevenil·as com eoergí<J,. (A.poiacios.) verno tem merecido por um acto identico. 

Foi o que fizemos, foi o que fez o marecl1al da mesma gravidade, os maiores elogios, e os. 
Floriano e o seu governo em 7 e lO de abr·i!. tem met•eeido porque a. opinião publica. 

E roi porque. Sr. presidente, a mona.rchia julgou natura.lrnente que aquellas vaias da 
não soube a tempo reprimir o movimento de Escola Militar, em Yirtude da agitação que se 
15 de novemb1•o e foi porque nii.o soube ca.s- forma.va em roda. r1o marechal Flor•iano, que 
tigar dous genera.es, o Visconde de Pelotas e havia. deixado o poder, podiam produzir tal 
Deodoro. que, em ma'l!ifesto ao pa.iz, amea- effeito sobre as guat•nições que pudessem 
ça.r:t.m o Poder Publico de sua Pat ria ; foi da.r em resultado a per turbação r1a. ordem, a 
:porque a monarcbia não teve nos homens de então o governo pt•aticou a maior da todas as 
Estado desse período a energia pr•ecisa. quando violencias. 
nós fazíamos l'lii questões militares ; fo i por· Mandar fecha-r a Escola. ainda m:~is; fez; 
que a monarchia. não soube castigar o Vis· penetrar a soldarlesca dentro dt\quelle esta
conde de Pelotas, que se levantara no Senado belecimento, e soldnrloil agarraram ofticia.es e 
e, deante do poder consti tuído, dizia : «um cadetes para violeuta.1nente fa.zel·os sabir do 
de nós está. enganado, ou V. Ex., que repre- rlo etiitlcío, sem terem para OI'lde ir. 
senta o go'l"el'rlO, ou eu; mas eu não ~stou O SR. Nn:.o PEÇANH .... - Não é de estadista, 
enganado, porque conto com a força publlca »; republicano a. mão que assi.,.nou a.quelles de-
foi porque a monarchi:~ não soube p1•evenir ereto. "' 
que se désse a revolução rle 15 do novembro 
e com consequencia. a. quéda. das instituições 
e o esta.bdeeimento da Repu blica. . (A.poiados 
geraes.) 

O SR.. VALL.~nAl~Es-E' que a autoridade é 
uma quando se trata do Sr. Floriano e outra. 
quando se trata. do Sr. Prudente de Moraes. 

0 SR. SERZEDE!.LO C•lRRÊA-ESSa é a logica 
do outro lado t11m bem. e e por is~o que ni'Lo 
sou da h1giea. de um lado, nem do outro. 

O Sn.. OvtDlO r\nttANTEs- Al~m da tut.lo o 
nol>re dP.'\)Ut:~do pot· Minu.s 6 suspeito qnando 
f<tlla. da Escola Militat•. 

Or3.. si querem Yer contridição em meu 
procedimento de propagau•lista, militar in
corr.ecto no tempo do imperio, indisciplinado, 
c..'\mmhando para o meu fim com a esperança 
de moço. e a minha attitude hoje, tendol con
seguido o meu ideal-o estabelecimento das 
in~tituições republicanas que eu desejo ver 
<)-VI&oi~.vl o pelo-amor, pela paz, pelo re-opeit·) O SR. VALLAn.uu:s-Suspeito li V. Ex. 
n. le1, pelo bem estar de todas as classes, en· O SR. SERZEDELI.O GoJ.u~k\. - Mo.s eu 'não 
ganam·se ~i pen.-.1.m orrender·me. Sou o pri· C1lnsuro o governo actuu.l pelo a.cto de re
meii•o a. confe$sa).o. pressii.o, violen10 e ii!egal, quo praticou em 

_Mas f!ii.O quero esse r,•gimen pa.ra a Repu- relação á Escola Militn.r-
b~tca, nao quero a caudilha.~em, os pri<nun· Elle e o juiz de seu acto, é o guarda da 
ctament.os. o exerclto int•~rvindo na. govema- ordem publica, est;i encarregado de manter 
ção. geoera.es dictnndo normas de conducta o prest1gio do governo civil, e tinha em mão 
ao Poder Publico. (<lpoiaclos ; a.pp!ausos.) os elementos necessarios para julgar da. op-

Na. minha posição de governo encarregado portuoidane da medida, mostranrlo que a 
de manter o prestigio da autoridade. de rorça. :publica s9.bia manter o prestigio da 
fa.ze1• respeitar á. Rcpublica, pratiquei actos auwridad.e, que esta-va a seu lado fiel e 
ue energia, que tora.m violentos. que foram obediente. 
arbitratios. mas de alta política. e que foram. Foi uma violoncia que o proprio governo 
co!no cla$sificou o actna.l Presidente da Repu: julgou não manter, porque reconheceu que 
blrca, salvadores das instituições ! Chamem- estava pa.ssa.do o perigo. 
me como quizerem, taxem o meu :procedi- Não concordo. porém, com o procedimento 
mento de incoherente. ma;; . elle é, antes de da.quellee que nã.o teem uma só palavra de · 
tudo, profundamente republicano. e hoje sus· censura. par~ este acto, ao contrario o elo
tentaw..lo·o~ profundamente digno. (Apoiado~.) giàrn espantosamente, e entretanto, veem 

~t"d.IU estas as observações que eu pretendia atirar insultos ao governo passado porque 
oflllr~cot• á_ camn.ra. para. just1!1.car a aititude reformou 13 genera.e~ que fizeram um mani· 
qu~ a:o-sum1 ne;;te debate, a.ttituil e que foi :1. fest') inconveniente, attenta.torio da digaida· 
~a.ts_ ~'Orrcctu., ao passo que incoberentes e :le do poder. tendo um delles asseverado que 
tllo:;u:O:; sii.o u.quelles que, defendendo o go- j;i. tinlta a. força. publica á sua di:;·posição. 
verrw ac:tual, tecendo.Jhe os maior,•s encomios . Eis o que tinha a il izer, assegurando que 
Pelo acto que acaba de praticar de rei o te- nunca fui partidario do regimen pa.rlamenta.r, 
gra.z: os ~eneraes. e O> acompanho nesses I e que quando me .apr•esentei, eandida~o o colll,· 
elogros, so sabem atirar pedradas, insultos e ha.ti com energia.. 
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Tranquillo com a. minha. consciencia. e com 
o meu dever, seguro e certo de que uma vez 
eu mantive a minha coherencia politica, a 
dignidade dos meus actos e do Poder Pu
.blico, eu me entrego ao juizo de meus con~ 
cidadãos. 

Sejam leaes e verdadeiros. 
Assim como confesso que os a.ctos foram 

violentos, confessem SS. Exs. que perderam 
a partida pela energia do governo e pela 
fa.lta de audacia dos chefes. (A.poiados, mttito 
b11m; muito bem. O o'·ador foi "nuito cump!·i
mentaáo por todos seus collcgas.) 

Ninguem mais pedindo a palavra, ê e11cer. 
rada a. discussão do :projecto n. 241, 
de 1895. 

E' annunciada a continuação da. 3·• dis
cussão do projecto n. 133 B:l, de 1893, com 
parecer sob n. 13~ B>, cla~sificíl.ndo em quatro 
classes as repartiçães federaes e uniformisan
do os vencimentos dos respectivos fun~ci
onarios. 

São lid~ e apoiadas as st'.guintes 

Emenda>: 

Accrescente·se on•le convier:-Fica. elevado 
a mais dous o numero ~ctual dos ttmanuen
ses dn. Secrt>taJ·ia t1e Estano dos Negocias da 
Industda., Viaç-d.o e Obras Publicas. 

S. R. Snla das sessões. 9 de novembro ele 
l89tí.- Btte1!o de AtW:,·ada.- Stl Peixoto.
Gonçalo ele Layos. - Am1.tjo Gues. - Leonel 
Filho. 

Dal" classe-Art. 1° lettra d)- Directoria. 
Geral de Estatística, retirada do Ministerio 
da. Viaçao. 

S. R.-Sala das ses~ões, 9 de novembro de 
1895.-Thoma;; DeW,no. 

O Sr. Thomaz Delfino- Sr. 
presidente, o projecto 133 B". de 1895, que 
equipara os vencimentos dos íunccionarios da 
mesma categoria e classifica as repartições 
federaes, representa da parte da. Commissão 
Especial para esse fim nomeada um notavel 
esforço de applica.ção, de boa vontade e de 
tena.cida.de.merecedOl' de encomios e rasgados 
elogios. Era preciso estudar cada repartição 
de per si, assim na organisação como no func
cionamcnto ; confrontar os l.li'lersos serviç~.JS 
na va-sta extensão !lo territorio. e todos com 
prehendem as difficul'lades da tarefa. Era 
necessario conhecer as reformas •l s.lterações 
tr:azidas á administração pelo g••verno pro
VISOI'io, pelo governo consti ruciunal repu
blicano igualmente. Como e sabido, uma série 

de actos dos Poderes Publicas veem modifi
cando constantemente os ramos dos serviço~ 
executivos, desde 24 de fevereiro ele 1891. 

Si theoricn.mente, quando se encara as re· 
partições federaes, a equiparação dos funP..
ciona.rios da mesma categti'ia e c~.assificação 
dessas repartições não o:trerecem difficuldades 
insuperaveis, no campo da applicação e no 
exercício das funcções pelas di versas zonas 
do pa.iz n.s ditliculdades para o. elaboração da 
lei, verdadeiramente organíca., avolumam-se 
de subito. 

Segundo a zona em que o mesmo serviço 
é executado ha maior ou menor ::;omma rle 
trabalho a dispender nelle, e a comparação 
ainda se reveste de maior complicação si uns 
serviços são postos em frente de outl'o~. 

Entre equiparar-se as di versas repartições 
federaes e classificai-as ha. qualquer ~ousa de 
semelhante á discriminação das rendas dos 
E~tados e ao estabelecimento de sua personali
dade política dentro da ferleração. Especula
tí-.amente tudo facil, pmticamente de uma 
diffi.culdade ê:X:traordinaria. Em· relação ao 
e;;p;lço de territorio, ás industrias, ao com
mercio, á. população. etc., as rendas ·dos Es
tados nii.o pórl.em ser igualmente consideradas. 
Em relação ti soberania,expressão de suaexis· 
tencia material independente pelas mesmas 
condíçues que produzem as rendas, e da cor· 
por1ficação política pelas tradiçues, costumes, 
habitos, ligações de vi$inhíl.nça. etc •• o.uando 
collocados la do a lado dos di versos Estarlos e 
dentro da federação, sentem~se o~ embaraços 
que a solução do IJl'Oblem[l. tii.o artluo encon· 
trou e venceu. 

Por consequencia, Sr. presidente, quaes· 
quer que fossem a equipo.ra.çao e a classifica
cão nunca seriam rigoro~as e perfeitas iu
demne por complet.o de critlcas,seriam appro· 
ximações o quanto possivel do justo, do 
necessario e r1o razoa v e!. 

Retirada, Sr. presidente,como q-cer o illus
t-re representante do Districto F~dex·a.l e iis· · 
tincto orador, que ainda ha pouco occupava 
a a.ttenção da Camara, a. iniciativa do traba
lho que examinamos, ao Poder Legislativo e 
a.ttribuida ao Poder Executivo, a mim se me 
n.figura que este <::ncontraria os mesmos em
baraços com que lucta.mos, e mais do que nós 
não cbegaria a. f:Lzer. 

De fMto, de que dados, de que outros ele
mentos póde lançar mão o Executivo, a não 
ser daquelles de que o Congresso lança mão ? 
Demais, póde-se dizer que cada um dos depu
tados conhece -por si o -projecto, o tem elltu
dado com cautela e !lemora, tantas ~ão as 
emendas apresentadas, tantos são os substitu
tivos fo1·muladas. 

:\ honrada Commissão Especial não fÓ de
dicadamente, como hontem nos referiu o ~eu 
distincto relator, confeccionou o primitivo pro· 
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jecto_. eo~o o revi?_ e ~ompletou, r etirando-o r O Sa . Y.u.LADARES- E' um assumpto qua 
da. dtscussa.o o!l'!e Ja se a.cha.va.. . precisa ser estudado pela. Ca.ma.ra & pelo go· 
_Nestas condtço~s,qu:1ndo a Camara. conhece verno. · 

tão bem a materta.qualldo com tão a.bundan· 
tes s~bsidios por Stla parte o trabalho está. 
termmado, e que razoavelmente mais não é 
de esperar neste f!!Omento de ninguem, quer 
pa.recer-n1e que nao ha razão nenhuma para 
p:ISS&l·O ao Poder b'xecutivo. 

O nobre deputado pelo Districto Federal. 
menos do qu~ nenhum outro, pôde pedir qu~ 
o Coogres~o 10cumb:t ao Executivo attribui
ções como estas, S. Ex., ministro de varias 
pastas, e tão a c ti vo, tão tra.balllarJor tão a. 
pa.r_ dos serviços que presidiu e dirigiu. 
S~, com? p_ensa S. Ex., no anno que vem o 

proJ!!cto e VJavel, é tã.o curto e tão insio-oifi· 
cante~ lapso de tempo. que já este anno"' o é. 

Ouv1. em apa•·te, quando S. Ex. orava, 
~presentando o seu sub>titutivo. que o pro
Jecto dev1a. ser rejeitar1o porque não hav ia. 
'l'foi'!f~ para as despeza.s que elle terá de de
term~na.r_: é um apart.e sem fundamento, pois 
os prJme1ros cred1t•>S das leis de organis~:ões, 
e atndo. outras, são aberto:> fóra dos orç;~
mento:;, pa.r:.l onde posteriormente e regular
mente p :s:;a.m . 

;En_trt•tanto, eu pedir ia. talvez á digna. Com· 
m1s~ao Especial. si não tives~e receio de per
tnrba.r a rna.r.·ha do proj('cto, que especifl.· 
casse as despezas e a.p1wfuiçoasse BSSlm o ~eu 
bom trabalho. tornando-o a inda mais liUperior 
a qualquer crttica. 

Di~penso·me, Sr. p1·e·idente. de refcrir·me 
a um cel'to ridiculr1 que ;:;e tem pretAndido 
!an~at·. sobre o projecto, sobre as rech\maçües 
JUStt~sJmas dos funccionu.I•ios, sobre as t•ecla
maçocs rle uma cla:>se inteira ••• 

O Sn. VAT.t.ADA~ dá um aparte. 
O SR • 'l'I!OMAz OELFINO- V. Ex. está en

ganaclo ; hei de mostrar no correr do debate 
que V. Ex. estã enganado. Não é tal um 
sympton\a ~leprimente da sociedade· a rec:la· 
ma(;~O geral é j_Usta, C01'res:ponde a uma ver
dadeira. neces.t;wlade publica. attendel-a. 

0 SR. THOMAZ DELFINO-Eotáo V. Ex. nega. 
que a. 'Camara tenha estu~.ado o assnmpto 
cuida.dosa.mente 'I Nega que a Camara tenha 
entrado no conneaimento da ma teria perfeita.· 
meote 1 V. E~. ainda. h ontem podia. a:preciar, 
no d iscurso do d1gno relator da Commissão 
Especial, o mit iculoso prepa.ro do assumpto. 
O nobre deputado commette grave injustiça. 
para com a Camara e a Commissã.o E$pecial. 

Mas , si V. Ex. entende que o projecto 
c:u·ece de m:~.is serlos e profundos esclareci
mentos, a está absolutamente no seu direito, 
eu por· mim lhe peço que venha. trazel·os, 
mostrando os erros e deficiencias que nelle 
existam. 

Sr. presidente, como disse, e sou obrigadó 
a repetir, a. mataria é dlfficil e complicada. e 
por sua. natureza creolora da attttnçii.o desve
lada rla. Ca.ma.ra. Não hn. t1ma só peça, uma. só 
mola. da vasta engrenagem administrativa, 
que nii.o seja por elle a.ttingida. 

Si por ac,1so a simples reflexão sobre elle 
nii.o revelas>e logo a. sua maxima impor tao
ela. como o g1'ao Ih\. sua dllficuldade, pra.tica
meute to,1a a. C1\mara sentiria. uma e outra.. 
A~ reclamações. o:> pedidos de au~mento e 
cqnipa.l'açáo ~ftiuem, trazidos por funcciona
rios isolado)S • em grupos, em repartições 
inteiras, e são lido~ rlu. t1'ihuna, inrlo pejar as 
pastas das co'nmi~·ões, donde ás centenas 
tàt•a.m ter á Commi~ão Especial. 

Após os tunccionarios do Thesouro, au
~men tados em seus vencimentos. seguiram-se 
no pedido de melhoria os das Secretarias de 
Est.'\do e os dos repa.rtiç~ secundarias. 

Que se la.nce o ridículo sobre estes recla
mos numerosos e feitos pelo modo por que 
podem e devem ser, em requerimentos ao 
Cong t•esso. é f:~.cil: mas não seria talvez sum· 
ma.mente rlifficil ridicularisa.r o ridíc1llo. que 
tem por fim des>iar a dilliculdade e cobrir a 
falta de energia p2ra.nte o desejo de repellir · 
formalmente. Não e bastante para o bom andamento dos 

negooios 1l_o f.stadç, q u'.l o;; grandes de parta.· O movel do projecto não é paTticularmente 
mentos muusteriaes :;eja.m organisados e con· servir ou proteger f11nccionarios. a este ou 
venientemente notados, é ainda forçoso que a.quelle ramo da se,·viço, isto ficaria abaixo 
toda a admioístz·~H;-~'1o participe de igmi.es cui- ela missão do legislador, o movei e col!ocát• á. 
d~os por parte dos ali:.os poderes constitu- administração em vantajosa situação para 
CIOnaes. de:empenho dos seus encargos. Não e indi-

0 S11.. Y.ALLADAREs dá. um aparte. gno do c.)ngr~ velar pelo deooro c pela. 
dignitlade Jo fullccion1ll'io. MIIS o tlm espe-

O_Sa. THO}IA~ DELFI:-<0- Da.s a.ttr!bui~ioes cial doproje!)to é collaborarefficazmenteeom 
da L.a'J'al:!l. m~ut~ regulares como esta, e cuja o Poder Executivo, de modo qu~ elle po511U~ 
contes_:açao J!aO JUlgo . que se pret~nda fazer, ·um funceionalismo integro. tie!. cuidadoso, 
ella nao se po~e despo.1ar. A funccao de t,zer esclarecido. activo, subtrabido á~ infiuencia! 
lets que oygam.sam. e ~e ma~ca.r vencimenlos pe:!-soaes, ás luctas intensas dos pa.rtir\os, só 
dos funcciOnarlOS pu.b!Jcos, e exclusivamente dedicado ao bom desempenho dos !'ens de· 
do Congresso. veres e ao bem do Estado. 
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Quando, Sr. presidente, comparo a~ di!fe-' e as ch:sses liberaes menos opprimidas pela. 
rentPS cl~sses socin.c~ no Brazíl. vejo que o co!lcurreocia, são remunet·adas com certa 
negociante, si, pela. depressã.o cambial, .a des- largue:;:a. . . . 
v:~lorisação da moeda, o preço augmentado Mas o notavel e que o lJ:l.I'allehsmo existe 
da~ causas, ~oJJre em todo o caso pelo credito n~. America do Norte, não o da Europa, da 
de que goza como neubum membto •le ne-

1 

exigua retribuiçã.o. ma.~ o da lasga.retri
nhuma outra classe na nosso púz. pelo au- 1Juit.,iio. E a. razão e que a .'l.merica f!.o Norte 
gmento dos preços dos fll'oprios generos que é um pai~. de ,g-rande indu:;tria, l'ICO, onde 
vende, esW. em coodiçi!ec> muito~ superiores I não llu. insu·uc~,ão fortemente disseminada.,, 
ao funccioca.rio publico. Si o que con~;ome, 1.. ., 
vae su~indo de,.Pl'i!<;o, ? q:Ue _r1á, uo consumo 1 O SR. VALLA.DAR.ES c,a um .. parte. . 
como mterme<tle>r-Io v.Le ~ubmuo de valor e' o SR. T!:!oM:\z DELJ:"l~O ... eon!le os habttos 
de_ preço tambem. O mesmo com o iudus- l gemes são contral'lúS á. economia, habitas dos 
trw.l. . . . particulares, dcs governos. 

A8 classe~ agncoln.s e sJIDJlares: esses que Nós, que caminhamos pa;:a a situação eco-
labor•am em ge~ero;; monopollsado>, que :comica da Amel'ica. do Nor·w, ou si quizerem. 
valem o~ro, o caft:, a oorracha, ocaco.o,_ etc., pa.ra não pravocar a discu~são sobre pontos 
es~as entao _encont1-.1m no estadofi~anc<;lro do accidentaes, que caminlla.mos para. essa. sl
pmz sltUat:nP.s nhgmfic~s. como .1anut1s en- tuação, temos o paral[(,lo da Euro-pa. e dos 
con~mr~m e encor1trar.ao. Aos lucr·os extr .• - Estados Unidos rotos ltojc, mas no.turalmente 
ord1_oanos que c~lbem . .JUOL<J.·se a _e~ca~sa n~- o teremos estabelecido n.manhã como a grande 
ceSoidacl~ de mUitos generos de 1mportaçao l Nação do Norte do continente. · 
estt-auge1ra. . o fu1:ccionaHsmo publico oom o seu ven
. _Mesmo os que e~e_rcerem pequ~nas mdus· cimento fixo. const,lnte, que n:1o varia à 
rrws, peq_uenos ofiícrcs. os que ta.zem pa~te ilroporção que os genoro~ augmentam de 
do opera1'1a.tlo e os que se acb~m no serv1ço I pt•eço. acha-se collc,cado em inferioridade de 
d_omestico, vEem os seus _'IE:UClrnentos e sala- exist.entia entre as di vers.1s classes socin.es. 
l'Ios CJ'!'SC~r 11a. In'opo:-~:ao •1? a.ugmento do Pó~ e-se dizer sem. exag-!!t·ro. oetn querer 
Jl':'Pço das causas, e das dJtliouldades da carregar ;\S eüres do quadro que j;i, é negro, 
VIda. . • . que O fUUCCÍOU:ll'ÍO publico e Uffi indigente 
. ~o~ pa2zes m~.1s :~.nt1gos do que o nosso, de que é obrigado il cettr1. representaçiio, a mRn

c~vil!saçao ma1s velha, bi'l. uma . cer·t<t pa- ter-se a si e á fillnilia em certas condiçues 
r1darle ~ntre.as classes. cho.madu.s llberae:;, e sem recm·sos 11ara fazel-o. 
o fttncc,onaltsmo pubhco. 

.., 0 SR. VALLADAHES não apoiado. 
0 SR.. THOMAZ DELFINO- 0 nobre il~pu

ta.do não dit um não apoiado ao orador qne 
tem a. honra. de ocoupar a tribuna, que niio 
falln. neste instante pam arJeanwr p1·oposição 
filha da ob~ervaQão propria. m:d~ l':u·;t cit.nr 
apenas Leroy Bea.ulien no seu Cúnhecido tl·a
balho da lJistrU)uiç(I.o da 1'ique::::a. 
. O illustre C(lllega, pois, si me der a honra 

!le responder-me, ha. de não refutar-me mais 
· aquelle economista. 

Ao pa>so, Sr. presii!ente. que na Europa o 
fune.ciono. lismo publíco tende a augrnenta.r, 
tendam tambem os ordenados a diminuir, 

O sentimento democratico. 1gua.litario, de
termina o phenomeno do alargamento das 
íuucçiíes e a depres~üo geral da l"emune-
ração. . . 

A abundante ínstruc~~o <liss~mina,Ja por 
toda a pa.rte, tira ás classes lilleraes os pri
vilegias que os conhecimentos scientificos e 
tochnlcos per'mit'U>m. 

Tanto o funccionalismo como as cltLSses li
br,raPs ~ão fnnr:çties grandemente concorridas 
e tornndn.s <!:vla dia mai~ prf'(·n.••illl'. 

A sua. sítuaçfio é mdindross.. e pede cui
dados esp~ciaes tios Poderes Publicas. Si a~sirn 
niio .i ulgasse, ~i nfío entcndessP que medidas 
prompt11s ~(l impücm, petlir•a não a a.ppro'
vação do projecto na su:L irlt.egra.l;dade, mas 
a :-ua collocaçi'io dentro de unm. gra.nde lei, 
chtr~ando defini ti wunente u. ~ituaçiio do func
cionnlisrno, come~nndo po1· definir i'uncçiies. 
classifical-a.s, est:.t.belecend•.> nOl'ltHl.S p:~-ra as 
a.dmi&;ües, promoç.ões, uernissüe<~, permutas, 
transfereocias. :promoções, apoS<?ntadorias, 
montepio e incluindo cer·tas matcriiLs disci
plinares. 

Sabe V. Ex: .. Sr. presidente, que não ta
riamos mais do que pôr em pratica, si seme· 
lba.nte idea. adquirisse realidade, a preco
.nisa.tla ciõil se1·11ice t•e(on't da America do 
Norte, Mompa.nhariamos a Sui~sa, que tem 
cansa semelhante nas leis de 2 de agosto de 
1873 e de 16 dejunhode 1877, e a maior 
:parte dos Estados da Allemanba. 

Não me recordo neste momento si o projecto 
de lei, no sentido em que f:dlo, o anno pa~
sado apresentado pelo pr'lprio govemo as 
Camal'as do. Jiell!ica.. prujecto !le lel amplo e 
compl!'\to, e que so!l'!·eu lar;..ra discus:;ão, foi 
approvadl), O pal·oUeli,mo <les.tppareco no Dl·n.zil por-

que o nivel da ilistruc{'ii.o é inferior a Europa S! foi; seguiriamos aind:t a. Belgica.. 
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Fugirei de approximacEies entre classes.' partições publicas, aos jornaes, junt,o a. sim 
evitantlo o odioso de confrontos, mas cumpre pies particulares, com um trabalho insanc; 
dizer, a bem da argumentaçii:o, que o func- que só produz quasi sempre resulta'1os in
cionalismo representa nc JlRiZ papel serne- completo;, imperfeitos e me~quinlws. Para o 
lhante ao das classes armadas. Estas velttm Poaet· Pu blico quo legisla, entretanto.-é ne
peln. manutenção da ordem publica no iúte- ces~ario o conj~mto dos dado~ numericos para 
rior, e pela rli~nidade e integridade da Nação a bM organi:sac;ão e p~tra a applicaçíi.o das 
110 exterior·; as classes ariministrativas c·ivis pro,•idencia~ que carecem os serviços em a n
pa.ra. o mesmo fim contribuem, isto é, velam damento. Quo.lquer lei presuppõe ou exige 
pela. manutenção da ordem no interior e pelll. informu~'ões· prPcisas sobr·e a popul<~.~·ão . ex
dignidade e integ:ridade da i.\al}io no·exter·ior, tensiio de te•Titorio, viação. industria, com
aind<t que por proce5sos e caminhos difl'e- mercio, profissões, emfim, informações, sé1•ias 
rentes. Ex iste, pois, natural paridade de sobre as variadas fórmas por que a activi
fun~ões .. . rlade e o espírito nacional se manif<!stam . 

o SR. v . .u.un.~RES-Pelo menos é um bom Estas informaç:ões fal~m :tliàs tnnto a._o Con· 
exercito eleitoral. gre.so como ~ propr1o Poder Exe.cu_uvo. 

_ Uma. das razoes por que o Bra;~ • l e no es-
0 S~ . T.BO?JAZ DELFINo-Ta.o bom como o tra.ngeiro i~nora.do, e mes'Tlo at t.H:ado. csti 

exerc1to agr1cola de V. E.~ . na. deficiencia de dados esta tbticos que me-
O SR. VALLAD!\.REs-Não apoiado·, eu não reçam fé . . . 

dependo dell". ne1u elle depende de mim. O V. Ex., Sr. pres•dente, sem duVlda co-
projecto que V. Ex. defende é eleitoral. nbece a. ~imples e~ta.~isti.ca. municip~l dê 

o SR. TuoliiAz DELFrNo-Não ha nesta ca· Bucn~s Ayres ,q ue s1 :w.o e a çe.rdade. e com· 
ma.ra. lei al:.run1a. que não seja eleitoral poi· tudo um trabalho prnnoroso J)elo roetbodo, 
~i bem le .... islamos e si pr·estitmos r·e.1.es b •ne~ c!:trez.'l. e a~::~ldanCIOl. dos elementos que con
ficios ao paiz. 0 'su11'mgio ha de ine...-ita~·el- tem. _l·!~ ta.ttst~cas regulares po~sue tambem ta. 
mente o.compnnhar a quem sabe corresponder Am~rlca. •lo Norte, e qua.w'l? a ~uropa. bas a 
ao mandato recebirJo. abrir . um Bloch um Sta_~emwr: s ye~r. booh. 

Sabe 0 nobre deputado que a. producção pa.t:a s~ ~et• sommn de lnlorm:J.çoes mm lstra-
O."l'icola o seu transporte no interior a sua. das OITicl.\lmo~te · . . . 
e~pans~ no exterior não podem exi::tir em ~ela c:u·encnl. de uado~ est~t!stt~os as Ie~~ 
norm'1e. condi~ües ~i não )louvei' um·t ~.-Jm ' delxam de ter a Sltbedorw. nec<J~sar1a, a adtm 

' ' ~ ·' ' • '·' 
1
" n ·~trar·~ o ·upe ·o· de pode · executar com nistrat;•úo previdente e ot·ganisada segundo as 1• • "'

1 
• :; , n. r 1 .. • • 

conveniencias nacionaes. prev1denc1a ~~ le1s, e o creú1to no extel'!Or 
Dizia eu que o funccionalismo civil e cor- e os nossos fol·o~ pa.deccll:l. . . . 

relato ao militar. ora. este ttltimo tem tidi.l ()!\~obres c>.slor~os- de Aristides Lobo qu_;ll 
u.u:::mentos muito rra.tumes e legitimas nos orga.n•~'>u a re~rtlçao a.etual, e q~e. perlel· 
seus vencimentos, mas CS:ies a.u~ment.ns não t.a.!l'e.nte co•t?Pi c;hen~el! com o seu fottc, pa
~ã.o uispensados á.qnelle em ra7.:io equita.tiva. tr1otu~o e at ll:tdo ••sptnto ao alcan . .a ele s~a 
o Cong!'c.;so. pelo projecto em discuss:i o. ~ta.- obra, nã.o _ner~m o~ ~esult::dos_ csp:!rado~:.P?IS 
bel~ceu 0 welhodo e regularisa 0 eoujuucto (]no nem ~e,. ptkl.e .ru.e_r a.té hoJe a estat~:.ttca. 
do quadro administrativo. d:1. popul~o _do Bro~11. • , 
. Noto, Sr. presidente, no projecto niio uma . Para ml!ll l~go :tal ~m.~orta.ncla a ~ste ser~ 
mjustiç;a, pois elle não vi~>a corrigir iujustiç,'\S v~ço, que _e ffil~h,t opa ma~. que e m ~ ez de o.n. 
a. pessoas ou classes. sinão favorecer os inter- tla.r anne-xado a~ ~ecre:auas de. ~~~~ me 
esse; geraes mas uma inconveniencia. . lhor ser1a que e"t1v~ss. entre a~ dtv!soes de 

' . • · . uma destas secretarJas. Ponto de convergen-
. O SR. . _v ALLADAREs- Tem. I0'~.uto.s; elle so cin. dos dado$ dos Estados, pe!a s ua. posição de 
e convemen~~ aquelles_ a cUJO mteresse afr.. inferioridade, porque é de 2• classe, a. repar· 
tende, mas e mconvemente a.o Thesouro. tição não :pórle enten•1er-se com os go.,ernos 

O St~. T!io~IAZ DELFJ?\o-Eu pergunt11rei ao dos Estados 5inão a traves (la rede compl icada 
nobre deputado si a protecç.,'io a industria du.s correspmdencias om.ciaes. 
ag-rícola. a ou(n.mcc. .. Ml1dos são, Sr. presidente, pof si mesmo 

0 Sa. y ALL.>.DAR.ES _ A à ote~mnce e de OS <ln.<los estatisticos, mas quando bem int et' · v pretados á luz rla observacão cautelosa e de· 
· · Ex· morada da analyse perspicaz, dos principias 
O SR. TnootA.z D \ILFL'<O ••• niio vo.e. prej 11rli- qu~ reguhm c\ sciencia., f;~zem bri~ha;r a. ver· 

e<\r o TllesoUl'O ~ dade no Cuudo das sombrai'. d:-Ls duvidas e 
O projecto em deb;1te classifica a. rep:Lr t i- das incertezas, retiram-na do limbo dns pr.s

~.ão de esta.tbtica na~· cla'>se. Os <ieputados sibili<:a.des. e cor,stituem o methodo proprio 
qull.ndo estudam a.s materias e necessita.m de da.s sciencias politic<t:>, caila di:l. mnis perfo;i· 
inlurrnações estatísticas vão busca.l-as âs re- tas pela. experimentação. 

20 
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A emenda. que formulo ao projecto resume men tlemocratico. (Muito bem, muito bem. O 
os meus conceitos e juizos, Levantando a. re- o,·ador e cumprimentado.) 
partição da. classe secundaria a primeira 
plana.. O Sr. Thomaz Ca,·alc ant i-

Sr. presidente, o regimen republicano da Sr. p1•esidente, constando-me que ha. outros 
America do N"rte adaptou como praxe a. oradores inscriptos sobre esse projecto. e 
rotaçã.o do;; officios. O p~>vo desta grande sendo eu um dos membros na. commissão, de
Na~o entende QUtl occupar um emprego, sejar1a. primeir amente ouvir esses oradores. 
da.ixar de occupa.l-o, são a.ccidentes na.turaes o Srt. PRESIDENTE-V. Ex. terá a palavra 
na. vida. dos cidadãos. Dos 200.000 runecio- por ultimo. 
na.rios que possuem hoj ~ os Esta<los Unidos, 
a média rla. perma.oencia delles nos Iogares é o Sr. Valladare~...:...sr. presidente, 
de quatro a.noos, o periodo presidencia l. O declaro á. v Ex. e a. Ca.mara que nã.o tenho 
que se chama propriamente prorissão, a car- em vista discutir o projecto ; quero simples
reil•a determinada, inva.riavel em que entra mente lavrar um protesto contr:t elle. 
um homem um (lia para nunca mais sallir, Eu sei que estamos collo<:ado~ em um ver
não existe lá. Procura-se o bem, a happíncss, da.r1eiro declive em que a vertigem para 
hoje em um log-o~.r , amanhã em ou tro. Desde votar a.ugmento de despeza.s ha de levar a 
Ja.cl;:son que a. rotação dos otrícios se produz Nação a. .-erdadeix·cs a.bysmos, segundo a 
sem estranhezas : esta. este facto nas uOJ·mas phra.:;e eonsidet•a.da. hoje como uma. chapa, 
habituaes da. po1itica. ma.s que tem inteira apphca.ção aos esbo.n-

A rotação, que muitas vezes corresponde j ament "s do d ia . 
às derrubadas da mona.rchia., tem este acolhi- v. Ex. e a Ca.mara. ou viram o discu rso do 
mento nos costumes amei·icanos,enke outras nobre devutado pelo DistYictoFedera.l,fallando 
razões pelas (acilldades de vida. em um pa.iz sobre os int ere:;ses do funcciona.lismo, em 
n~vo e em plena exploração e:x:tt:osiva. e termos ta.e;, que niio se põde ter a esper-c).n~-a. 
in~nsiva. sendo o~ ca.rgos p ublicas simples de levar a convicção ao esph•ito de S. Ex.: 
estadias temporarios pura esp ~rar melhoria tal e 0 seu optismo em relação as conrlK~s 
de sorte. fi.nancei•-as deste pa.iz, t.1es são os seus sentt-

Demais, o americano, pioneiro sempre, mantos de ta.usto em proveito dos funccionarios 
e incapaz de negar a raça inergic:.t e dom i- pnblicos, cujas de~pezas ate de re[lre
nadora donde provem, t em da su~• ca po.cidade sen ta<:.ão advogou s. E::.:. 
e valor exaggerada opinião: entende muito s. Ex. qualific•~ ue r ico o Brazil com uma. 
n&tura.lmente que tanto 11ód.e fazer uma pe- ui vida ile cerc;t de dous milhões, com falta. rle 
quena. opet·ação commercial como con~uzil· a. IJreços.e d•l capitnl para. manter a lavoura.. 
"termo uma alta e complicada. negociação di- fonte principal das rendas publica.s, com papel 
plomatica. moeda ínconvertivel, e fazendo a. penas ;1.gora. 

Na America do Norte o povo gosta (10 sys- seus ensaios industrines. ~endo ce1·to que a 
tema da rota.-:ã.o elos officios . sua situação como já tive occasião de dizer 

A Republica Brazileira. ao ser inaugurada aqui. ê quasi coloniaL . . 
não adaptou as normas de umo. Repul>lica. de 0 SR . ANrsro DE AHr~Eu _Tem muito de 
cem annos, como nos Estarlos Unidos; con-
servou o funccionalismo nos seus loga.res, colonial.·· (Ap<t~·tc$.) 
não alterou a vida e a economia dos empre- O SR. VALLADARES- Ou tem muito de 
gados, acostumados á idéa. fra.nceza e eu ropea. colonial, a.cccito a phra.se do nobre deputa-lo 
que o funcciono.lisrno é uma. carreira a.tixa e porque o Brazil agora é que começa o seu 
inaltera.vel. e confiou ne lles. entregatldo-lbes despertar p:tra. a s industrias, luctando com a 
grande parte dos seus destinos. re&ra.cçã.o do credito e com a. falta de tt•aba-

Mas. foi além: condoa nelles, na sua. leal· llladores capazes, pelo que está. condemnado, 
dade p&I'Cj. com a.s nov:I.S instituições. para por muitos annos, a importar at é oiJ ge
com o governo ;lccla.mado pela. opmlão un i- neros <le consumo, o necessario a subsis
versa.l, e melhorou-lhes liS coo.,Jicõe:s, a.ugmen· tencia.. 
taudo-lbes vencimentos, creando montepios, Ora.. S. Ex. >ê que affirma.r a r iqueza de 
etc. um p:tiz nestas condições, simplesmen.te por-

As situações constitucionaes da Repul.Jlica que o seu solo e fertil. as suas minas abun
continuarào a obra do governo pr·ovisorio ; o , dantes, mas nã.o dispondo de c:~-pita.l ~··a. a 
projecto (}ue 1·epnt•l, como jil. disse, muil o ' exploração ti sses elementos na.tur;:e~._ desses 
bom, accei to-o na. sua integraUdade, com. pie· '; dous expontaneos da natureza.. e nao ter 
t!ldo pela. emenda foJ rmula.d'lo sobre a. esta.ti>- : nunca noção éXaCUl do que seja r iquezo.. 
t ica, pois é a conclusão de ex;;>o,ntaneos : Esta con;ist~, segun~o .0 ; econof!lista.~ . no~ 
compromissos pa.ra com os funcciona.rtos leal· . 1rroductos mdlspensa.vels u s::.ttsl\l.çao d1recto. 
mente dedicados á c:l.usa publica e ao regi- i de nossas necessidades. 
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Riqueza sãç, os productos de que nos utili· 
sarnas para. a satisfação das nossas necessida
des mate1•iaes e de ordem espiritual ou mora.!. 
Só impropriamente ê que se diz riqueza. o 
dinheiro ou productos outros; o dinheiro é 
meio. e.os :pro,luctos na.turaes, como o ouro 
bruto, ou nas entranhas da terra, o cobre 
na.s mesmas condições, o leite· da arvore da 
borra::lia. etc., são mo.te1·ias primas que, tran
sfol'madas, lJOilerão constituir verdad.,h•a ri
queza. presta.ndo-~e a satisfazer as nosssas 
necessidades . 

Assim considerada a riqueza, é manifesto 
que ao Bra.z1l ü1lta quasi tudo para se consi
derar um paiz rico. (Apoiados.) 

Mara.vHha, :vm·tanto, o enthusiasmo clo 
nobre deputado; S. Ex. arrebata-se, dei:l:a.-se 
arrastar por sua. ima.gínaçi.ío, deante dos ele
mentos naturaes, da fertilidade do solo cç,. 
berto de mattas, qne nada produz sem o adu· 
bo do. trabalho do homem que nos falta, e do 
ca.pital que falta. iambem: deante da riqueza 
das minas que p~l·a. pl"()duzirem carecem tam· 
bem de braços e de ca.p<taes. 

Sonhando com riquezas, supponllo-as uma 
re<11idade, S. Ex. parece a<imirar-se de que 
alguem se opponha a. estes projectos que ainda 
não >ã.o a cornucopia que S. Ex d!lseja. para 
as legiões de funccionaríos publicos qu{l en
chem as repartições e as ruas desta Capital. 

Não prete11do levar a Cl'nvicção ao cspirito 
rlo nobre deputado, cujo prisma e rliver~o ([O 
meu. Venho apenas lavrar nm protesto, Se
nhm·es, contra. o projecto que representa um 
grande erro e um verdadeiro perigo publico, 
pelo augmento sempre crescente das despeza.s 
onerando as classes productoras do paiz em 
vantagem de uma ch\sse que representa. ~im
plesmente valot· negativo-a do funcciona
li~mo publico-. 

Ncis tivemos o n.nno passa1lo um a.ugmento 
1le despezas improductivas com o exercito de 
n~o menos de doze mil contos e que va.e ser 
amda a.ggrav:Hlo. segundo dizem os que mll-is 
benevolamente calculam, com mais cil.co 
mil contos. 

_Temos, portanto, 17.000:000$ só neste ser
VIço. 

O Sa. F.RAi.YÇA CARVALHo-As consideraçõe~ 
de v. Ex. nao colhem. 

0 SR. VALLADARES-Não fallo para V. EX,; 
1àllo para a Nação qlle tl"a.balha, e que paga 
os e;r.cessos e os augmentos rle ordenados que 
aquL se decretam em proveito dos amigos 
eleítore~ da CapitaL (Ha apartes.) ' 

. A 'lecla.r.tçii.o que todod os dias se traz a esta. 
tr~bun:o, de que a vida tornou-se caríssima, 
n~tn pooe :J.b~o!uta.mente fructiftcar par(!. Oi:asr,. 
. Si os wdenados Hii.o dito porque teem fiLmi· 
h~ _~~"rande e amig::t tlo tll.us~o. mudem de pro
flss;to, buscando outt·a mais rt>ndosa. 

Cumpre-nos cortar despezas, legislar no 
sentido de regula.risar o meio circula.nte 
abandonando a trilha que temos percorrido 
até hoje. 

Não pod.emos continuar a augmentar ord.e
nados, só porque os funccionarios publicos 
gritam que não pódem hoje viver com tre
zentos. quando antigamente vi viam melhor 
com 150 ou duzentos mil réis. 

A depreciat;ão do nosso meio circulante, os 
impnstos augmentados e em ouro, e princi
palmente a. crescente depreciação do nosso 
meio circulante, hão de tornar illusoríos os 
aogmentos de ordenados; e muito concorrerá 
para. o nosso crescente descredito. 

Acontecerâ em relação ao funccionalismo 
publico no Bra.zil o que se tem 1bdo em rela• 
ção as classes operarias na Inglaterra e em 
outros lJaizes, e se encontra exposto pelos 
·economistas. 

Quundo se inaugura uma pJlitica financeira. 
qual a que tem ultimamente dominado e que 
é ~~ negaçilo de todn$ os bons principies e até 
da prudencia vulgar, fatalmente ha G.e sue
ceder o qne se encont;'a exposto pelo econo
mista inglez Macled e outros :-o salal'iO ou 
o ordeuado é augmentado no paiz em que o 
pr1pel moeda. est<i. depreciado e a penuria. do 
opera.rio e do i'uncclonario vae sempre se ag· 
gora \·ando. 

Diz \Iacleod ~ « As classes opel'arias cla
mam ; vão obtendo melho>'ia. de salarios ou 
de ven!limento~ ; mas ntio púdem achar uma 
expliCllção razoavel para. a sua situação sem
pre attlictivu ; porque 05 seu~ ordenadtJs ou 
salario~ sã.o a.ugmentlldos e as suas misel'ias 
crescem ! ( Ha (!pm·ll:.<.) 

Disse o nobre deput1tdo quo não é pMsivel a 
funcciouJ.lismo viv!lr sem grande augmentos 
.nos S!'Us ordenados, pot•ct ue as ucspez;ts :tu· · 
gmentaram-s~. e po1·que ellcs teem o~cessi. 
dade até de representação. 

Em um regimen republicano. ou de demo
cracia, desde o Presidente da. Repub!ica ate o 
ultimo dos empregados publicos o viver deve 
ser modesto. 

Este deve ser o systema. adopta~lo nos re
gim!· ns da democracia como ensinam os pu· 
blicistas europeus que não teem a fortuna de 
viveremsob l'egimens democraticos. 

Dizem elles : é neces~ario, nos regimens da. 
democracia, que os que o~cupam cargos pu
blicos vivam modestamente; não excitem a. 
cubiça. alheia; e nece:ssarío que os cargos 
publJCos não SE>jam delicias: cumpre que não 
des'IJe·rtem o desejo de perpetuidade nelles . 

Os cargos publicas pela modícidade de seus 
:proventos. não d':lverã.o despel'tal' a. cubiça; 
cumpre que a sua pouec'l. renda seja. motivo 
par~~ q_u~ o maior numero de cidadãos vá 
Pl'OCUl"J.r renda no exercício das ínà.ustrias 
pa.l'ticu!ares, "m vantagem do não augmento 



Cânara dos DepLtados- lmp--esso em 1910512015 16: 11 - Página t5 de 30 

.]56 ANN A.ES DA. C.A.MARA. 

d::~ exercito tios empre,r.ados publicos. o q1m 
nilo pôde deixar de co1•romper as instituições 
repu bl i ca.n as. 

Por con:eguinte, Sr. -presidente, em um 
regimen de democracia, nós não temos o di.· 
reito de legislar no sentido de fa.zP.r dos car
gos publicos uma boa fvnte dfl ren!la que 
ca.tla. um deve procura.r nas industrias, no 
trabalho p<ir ticular. 

E' neBsa.s fontes qul'l cada. um deve pro
curar a renda tle que carecer, para occo1·rer 
as suas despn;a.s. 

Si a.ugmenta.dos como já foram todos os or· 
denados. depois da proclamação da Repu. 
blica. não satisfazem ás exigencias das d~s
pe2as dos funceionarios, elles devem ir busc:tr 
em outra fonte de proventos a satisral{ão de 
suas necessidades. 

Não comprehendo a. linguagem do nohre 
deputado. vindo aqui pugnar por augmeuto 
de ordenatlos rle empregados publie(ls que já 
foram todo::; la:rga.mente augmentados, alie· 
gando qus ni\o podem occot·rer ás de.~ezas 
de representação suas, e de suas farnilias. 
· lsto que eu affirmo quanto a {torescr:,tc in· 
dustrio. dos empregos publicas. deve ser a!fir· 
mado em relação as outrn.s industria.s, wrbo· 
[JI'alia, em· relação a protlss~o medica do 
nobre deputado ou .~ advocacia que eu ex
erco: Si a. clinica medica não proporciona. ao 
nobre deputado a renda de que necessita. si 
a ath·OC3.cia não me proporciona li. renda 
nece5sa.ria pau occorrer as minhas d~'spe7JlS, 
deveremos mudar de prolissã.o. Pelo que me 
toca declal'o que estou ~ntentc com a minha 
de advogado; não quero mudar. 

O mesmo se rleve dizet' com relaçã.o ao 
runcclonalbroo publico, como observa com 
razão um esc1•iptor inglez: si os ordenados 
mio lhes chegam. peçam demissiio que IJãO 
Jaltarà. quem queira os empregos com os 
mesmos orúeo:<dos. 

~'tide-se di1.cr, alfirma. e~te eseriptor que si 
qUizessemos fazer dos empregos publicos ii.m
tes de renda sufficiecte para a exi"encia. das 
nece5$idades ne cada. um · attendendo·se a.s 
suas reçlamações J:?em todas as rendas publi
cas ser tam suffictentes par<l dai' satisfação 
das queixas dos funccionarios. 

Tudo quanto os contribuintes, aquelles 
que se entregam ao trabalho de industrla.s 
product ivas, pudessem forneeet• ao Thesouro 
Jl.áO seria b:~ st_a.nt~ par-a occorr~r as ..Jespe2ll.S 
dessa fidalgUia bul'ocra.tica. qtle entre nós jã. 
tem rept•esenta.ntes que faliam em nome de 
suas despeza.s de represent~;i.o. 

O SR. FRA:-<ç~ CARVALHO-O qne ~e quer é 
gat•a.ntir ao funcciona.rio urna vitla. tlecente. 

O SR. VAu..~oAREs-0 que entende V .Ex. 
por uma 1>Ha decente 1 

Para. a. maior parte vida. decente é o 
fausto ... (,..partes) a. custa de gr:mdes orde
nados. (lia outros apartes.) 

,,qui foram allega•la.s outras nece5sida•hs, 
aleJll das que comporta. o viver madesto de 
um simples burguez ; o nobre deputado o 
~r. Thomaz Del fino. invocou aqui as despe. 
1~1.S de representação dos empregados pu
blicos. 

Accresce que isto de vida. decente e muito 
lato. 

Para muitos set•ã. o camarote no lyrico e 
muitas cou~as mais ... 

Quando alguem ~olieita. uma nomeaçã-o para 
qualquer cargo publir:o, deve ter ponderado 
sobre o ordenado do eargo. e orçado as SIJ:l.S 
despezas. · 

Si a. receita do emprego não dá. para. as 
suas despezas, não deverá. pedir a nomea.çá(l. 

Ninguern tem o direito de aeceitar um 
cargo de ot•deoarlo de tres contos de réis, e 
vir depois dizer: « eu não lJO; SO passar no 
Rio com minha. família., educ:~r filhos em 
collegi s. com menos de rloze contos de réis ; 
pelo quq os meus ordenados deverão ser a.u
grnenta.dos D E'SSa. p,·opr•rção.» 

As noções das cousas estão invertida.s ; eu 
a.~ vezes duvido do meu juizo. vendo quo 
tantos discordam de mim sobre causas de 
sen:;o commum ! 

UM SR. DEPUTADO- E' Urn<\ verdade para. 
mim incontestavel que ba falta. de pessoal 
habilitado pnra certos cargos . . e é por isso 
que cumpre ele>~'ar os ordeundos desses car
gos pa.ra. se encontrar pes;oal írlooeo. (T,·o
cam-se apartes). 

o sa. v .,LL.\D,\RES ..,.... O que eu entendo 
uma necessi ·1ade da Republica e um e.sturlo 
mais serio deste assumpto, commettido ao go· 
verno o seu exame paN o tim tlc rell.uzir (l 

numero dos runeciona.rios, e d(l.t' melhol' or
ganisaç~o ao scrvi\'O. 

Penso que poderemos reduzir o pessoal do 
funceion·tlismo pulJlico, pagamlo melhor MS 
funccionarios. 

Não vejo mal em autorlsa.r ao bonraclo Sr. 
Presidente da Republica a confecctonar uma. 
ref<Jrma. nesse sentido que terá execução de
pois de app:-ovada pelo corpo legislativo. 
(Trocam-se ap~1·tes.) 

Depois da. transforma<:.'ão política. porQue 
pnssou o paiz podemns affi1·mar que o trabalho 
que pesa.va. sobre o antigo governo central di· 
minuiu consideravelmente, porque deu-se 
gmnde de::centr:liisação. 

Serviços importante> que pertenciam a? 
governo ct~ntro.L pa..«saram para. os Est•.ldos; 
(ltfiJirulo$ .) 
Houv~ gran<le de<>centralizaçíio em ma

teria. financeira, alliviando ao governo cen
tral quanto aos serviços de arrecadação de 
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das estudos e solução das questões a• O unico serviço l'_lOVO que SCl_ ~reau.__ com 
re~ ·io· e bem assim quanto a.adminlstrac;;ão ca.racter estanual, fo1 <!.da. admtm.~traça.o da 
~~~~üÇa. com a ~reação d~ ,justiça estadual, justiça, .e. ess~ ~esmo J3. estava cr~a.do, orga
e~~e muitoo outros serviço~. Ora, Senhores, nizad.O;J<t extstia o pessoal orgamsanç e que 
como c.msequencia logica desta .transfor- pa~sou a ser estadual e pago pelos cotres dos 
mação politica todo o mundo acredrtava que ~tados. 
seria d1spensada uma ~ra.nrle_:partedo enorme O runccionalismo creado ba.sta:ria, porque 
'uneeionalismo do anttgo regtmen. faria perfeitamente os serviços, cuja natureza 
'' não mudou com a Republica. 

Todo o mundo conta. va com a di~soluç~o de Apenas poderia ter augmentado nm pouco, 
grande partCl dessa milícia alta.menteperrgosa mas é certo que já no tempo do Imperio a. 
a puteza. de todo o regimen de ca.ro.cter de- industria dos empregos publica.s estava ba.s
mocra.tico, porque dtprJ.va a urn<1 elettoral tante desenvolvida. ; o numero dos funcc\o
pelos dependentes· n:J.rios já el'a. excessivo, tanto que, por muito 

E' um o-ra.nde pessoal de dependentes que tempo, o serviço dos Estados se fez e bem com 
não pode 'exercer o direito eleitoral com. a 0 antigo pessoaL 
plenitude da liber~ade que deve ser 0 obJe- o Sr. Presidente da. R.epnbllca. merece que 
ctivo da de,aocracltl. pura.. 3 Ca.ma.ra lhe confie a tarefa. de nm plano de 

Foi uma desillusão completa! reforma rlo nosso funccionalismo no sentido 
A Republica Feder-J.l augmentou o pessoal de reduzil-o sem prejuizo dos serviços a seu 

e deu-lhe maiores ordenados, porque tra-
cargo. 

balha. menos! . s. Ex. é um patriota ra.paz de tal ~mmet-
Quando todo omundo conta,·a com a. d~- timento, tanto que governouS.Pa.ulo, e bem, 

minnição do funcciona.lismo. e com a dimt- durante creio que 11 mezes, com o mesmo 
nuição de onus, os in~erpr~tes do ~o>o._re- pessoal do governo provincial. 
gi.Dlen, imp11zeram a Naçao funcctonali:::.mo Estou certo de que, si S. E-x. eontinuagse 
lll&is que dobrado e onus na. mesma pro- a. governar, manteria sem alteração sensível 
porção. h 0 inesmo funccionalismo. 

Nos Estados poder-se-hia procurar co O· v. Ex., Sr. presidente, sa.be que os Esta
nestar o augmento do funcciona.lismo, pela <los ap'l"esentaram-se com u m au~ento de 
no'la. organisa.ção que ell~ soffrer:am; ma.s rendas que a muitos illudio; vendo em uma 
no centro o augmento na.o se JU~tliiC<J. ~ Eu deslocaçii.o de arrecadação de impostos uma 
tive occasião de ouvir a um mmlstro dtzer : prova de prosperiC.c.,1e. de augmento de 

E' necess&rio faz.er a l~epublica <~mana. renda.s,quando o augmento dos Or·çamentosda 
pelo a.ugmento dos b:netici~...;. e:;qu !eemlo-se Receito. do"' Estado, veio da deslocação,rla des
~- Ex. de que o meio m:.~.is effica.;:; de faz.er a. centmlisaçã.o dos impostos que eram cobrados 
Republica amada ê não o.ugm!':nta.l' e~ggera.- ~lo governCI geral do imperio e que passa.· 
dameme a.s despPzas publica.<>, em detrunento ratn :1. ser cobr;tdos peles Est:Wos ou por s~us 
dos contl'ibuintes,em det rimento das classes ITovernos; sendo muito .1.ugmentados es~es 
que traballmm. irnpo.stos, confundia-se isto com augmento de 

Para que a e:r.istcJlâ<~ ' lomocmtioa dos fun- prCJdUcç~o. 
ccionarios publicas, cercados de luxo 1 T ) 

Nos E:sta.út•S dá-se um argumtmto ex.ager~do (. ,·oca.m- se aprtrtes. 
do funcionalismo a.r"'umentnndo-se para ts:;o Mas os ordenados foram a.ugrnentados pro-
com a cleseentr-ali~aç~o. mas ainda aili eu aJ- dko. e 'loucamente, dando-se o raclo anomalo 
fi.rmo que houve exaggera~ão no interess~ do de remunerações pingues aos que represen
aug-mento da clientela, porque pode-se d1zer tam o Poder Executivo nos municiplos, como 
que no~ Estados todos os serviços estavam ao desta Ca.pital , que se denominou prefeito, 
organisado~ de conformidade com o acto addt· que pe1•cebe remuneração superior a 30 :000$; 
cional. e nos municipios do interior, nos Estados, 

As antiga~ )?rovincia.s ti•·er~m o. seu _Poder eucontra-se o mesmo funccionario, com nome 
Executivo· tinh~m Porler Leg1slatr v o; tmllam m u1lado, percebendo, em alguns muniei pios, 
org-411isado o :serviço d~ in~it·ucção publica ; 12:000$. que era o ordenado dos ministros no 
e da ••rrecadação das rendas ; e os Pode~ tempo do_ Irnperio_! . . 
El:ec:utivc·e Legislativo, em seus tr;J.ços priD- Ora, nmguem 1gnora que no regtmen 1~; 
eipaes eram os mesmos que hoje. perial já tinha!'"-''~ serviço munici~ .1; .)a. 

As bases da federal;ão estava.m no a.cto existia nos muorc:ptos Cama-ra.s Mumctpaes, 
ndicional. cujo.~ deliberações. de confo rmiu:tdc com a. 

O ·que de novo se cre<lU com a lt:•pu~lic:~.: sul!. lei org:uücu. ú~ 1 d~ outubl'o de lB~S e 
~penso que !oi um erro. porque u. JU~ttç.'l. _ e outra.s, e conformillade com a lei !lfl Ol\~
dll interesse gera.l e não peculiar o. cada. crr- men~o mJ~nklp.11, er.lm executados pelos ~c.us 
cumscripção, foi a justiça estadual. presidentes. 
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O presidente era sempre um homem de 
valor moral, honrado pela estima e respeito 
de seus concidadãos qne, com zelo p:üriotico, 
exercia gratuitamente o Poder Executivo 
Municipal. 

Nunca pnssou pela cabeça de alguem que 
esse loga1'1le honra, o de presidente do mu
nicípio, que era o seu Poder Executivo, hoje 
com o nome mudado e exercido por outros 
homens, pudesse set· convertido em um e:x
cellente emprego ! 

A mes.'lla p1·odigalidade deu-se em relação 
a outros corpos já. creados e, aos que de no,-o 
crearam-sc sem nece:;sidade. Ha. por alü Se
cretaries de Camar;lS :\Iunicipaes com orde
nados de 7:000$ ;t 8:000$, isto e, ordenado~ 
melhores do que tinbam antigamente presi
dentes de províncias. E:;ta prodigalidade não 
póde continuar, Senhores ; as queixas e re· 
clamaçües são geraes. 

Esta prodiga pol.itil'.a financeira., que um 
ex-ministro da Republica. me disse ser ueces
saria pa1•a. f<J.zer amada a Republica pro·l uz 
resultarlo contraproducente, porque sõ se póde 
f(I.Zer interesseirnmente amada do funcciona
lismo; e a ra~iL desestimada da maioria. da 
Nação, GUe paga pelo imposto annuahnente 
aggravado, dos sotrrimentos qu~ lhe traz a 
.ruina de credito particular e .Publico. 

Uma tal politica financeira porle acarretar 
os maiores perigos para as instituições. 

acham hoje, pois o augmento ora concedido 
ser·á illusorio pela depreciação do nosso meio 
circulante, pela carestia sempre crescente da 
vila. como já. tive occasião de ponderar. 

Melhor serviço faríamos si comettessemos 
ao governo um plano de reorganiso.ção das 
repartições publicas no sentido de diminuir 
o numero dos funccionarios, e de dar melhor 
remuneraç-3.o aos que ficassem. Concorreria
mos assim )l<Lra. uma política de mandar is 
industrias, de mandar ao trabalho productívo 
maior numero de activid3de e de braços, 
neste paiz que tanto carece delles. 

Nã.o se illuda. o nobre deputa·'o, não se 
illuda a Cama.ra. com a possibilidai!e de ia.
zer dos empr·egos publicas uma. boa fonte 
de renda. Não não de consegw.r isso, porque 
a cre..1.ção desses valores negativos,como bem 
ponderam os economistas, esse augmento 
das classes ímproductins não póde deixa.r 
de pr~judicar o credito publico e as indus
trias verdadeil'as. que constantemente vão 
sendo priva~as de co!la.boradores, que pro
curam as capit11es em demanda de lagares 
commodos e l'eJ;dosos, '!)ida (otgada., e onde. 
na maioria dos: casos. sofl'rem necessidades, 
pela impossibilidade de proventos sufficientes, 
por melhor remune!'ados que sejam. Por via 
de regra., com ordenados de empre,aados _pu
blicos, por consideraveis que sejam, não se 
póde occorrer a todos os gastos. Este ê 

O SR. C!dSIANO no NASCI~IENTO-Apoiado. o grande perigo. . 
Spencer, na sua. obra- O indi11iduo contra 

O Sr~. VALLA.DA.R.ES ... IJorquc não. ha in- o Escada- no im:portante capitulo- Escra· 
stitniçii.o que re~ista ao desgosto que resulta virlão futura.- faz conside1·ações muito jurli· 
da miseria publica! ciosas sobre o grande mal do funccionalismo, 

Y. Ex .• Sr•. presiuente, com certeza nã.o que vae sempre crescendo, e constitue um 
se illuue com certas exterioridades. gran•le mal pa.ra os que nelle se o.list.am. e 

Os discursos conformados que pol' <thi se um perigo pttra n communhão socinL A lei· 
ouve1u as vezes, t~s r•uidosas ma.nife$tações de tara dessa obra, mormente do capitulo- :l. 
regosijo. partem daquolles que pertencem escra11idao úo (tlttwo - sel"ia de grande utili· 
hoje a c!as~e dos que vivem da Nação que dade a todos os homens políticos. O funccio· 
tru.b:\lho., à aristocracia burocra.tica, oa dos nalismo vae ser a. làta.l escravidão do futuro. 
indnstriues 1elizes de todos os matizes. O a.ugmento desta classe, póde-se affirmar. 

E~ses appl::msos não são sinceros, mi razii.o é o aug-mento da miseria publica, pot•que é o 
direct.1. do seu augmento crescem os perigos augmento do numero da.quelles que no día 
que correm as novas instítuiçõ~- seguinte ao que deixam (le existir autorisam 

Mal se comprehende a attitude dos Rabbi- a chapa que todos os dhts nós vemos publi
nos, dos proceres da Republica, que, ao que cada nos jornaes-legou somente um nome 
parece, j<\, não se preoccupam da. sua sort~. honrado a sua família-em vez de lhe deixar 

Lavro aqui o meu llrotesto em nome da. Na.-~ ta.mbem os recursos neeessa.1•ios para a subsis-
ção, que afinal e a. victima dessa politica pro- tencia e a educação dos filhos. 
diga e imprevidente. Por consequencia, todas as leis tondentes a 

Não quero, não tenhCI o dirllito de concor- augmentar o funccionalismo publico, com 
rer com o meu voto :Para esta enorme sangri:1 ordenados considera.veís, mas que só bast:J.ro 
ao Thesouro, que não aproveita mesmo ãquel- para a subsistencia diaria, sem que possam 
les que reclamam o augmento de orde- dar para reservas, constituem um grande 
nados. maL O;; homens, em geral, são impreviden-

Amanhã, pela crescente 0esorganisação ü- tese commodistus. · 
nanceira em que nos vemos, pelo nosso cre- :l.iaior é o numero dos que se contentam 
scente r.escredito .. elles bão de se achar em com o di<L de hoje, dos egoístas que se conten
mais ditlicil situação pecuniaria do que se tam com a vida mais ou menos fol;-ada que 
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se leva nas Ci<lades, sem ·cogíta:·Qm do futuro 
tle suas familias e de seus descendente~ . 

E' portanto, perigoso. altamente prejudi
cial, contrario aos intuitos das instituições 
livres ou democra.tlca.s, IE\gislar no sentido de 
augmentar o funccionalismo publico. Por 
maiores que sejam os ord.eno.dos, como pon
dm·a Bentham, não é possível dal-os suficien
tes para o pecu!io em relação it. maior parte 
dos empregado!.'. V. Ex. ~a.be que neste paiz 
as famílias se compõem (1e grande numero de 
membros : as mulheres brazileiras são prolife
ras; o numero de tubo~·e grande; pot· con
sequencia, póde-se aifirmar que não ê pos· 
sivel assegura.r com os proventos de em
pregos publicos o bem estar da família. 

a. industria. agl'icola, como sacri1ica.-se a.quelle 
que exerce a advocacia.. como sacrifica-se 
aquelle que exerce a medicina.. 

0 SR. CASSI ANO DO NASCmENTO- A maior 
parte das vezes a pensão é um premio á. im
providencia. 

0 SR.. VALLADAU.ES-A pensão é um premio 
á impt·evidencia. como bem pondera. o nobre 
deputado. 

Ma.s, ahi est tL a, Camara j ~\. sentindo as con• 
sequencias desse mal que estou a.ffl.rmando e 
que estâ. na consdencia. de todos nós: é o 
numero das farnilius dessa proletariado de 
(',asaca. com apparenoias dG aristocracia, em 
estado de miser ia. 

E' , portanto, um erro, um gr1tvissimo erro 
o daquelles que aqui se apresenbrn pt·eten
dendo a popularidade de defensores do func
ciona.lismo,pl'vponc1o augmen tos de ordenado3; 
inventando novos E>rnpregos: dan'"o, emfim, 
impulso Li. industr ia. dos empl'egos publicas 
que. com razão, j a se dis;e ser a industria 
mais prospera ueste desgrac:-.ado pa.iz . 

E' precíso. portanto, como disse no pr·inci· 
pio do meu discurso, em ve:z. de faz~r dos 
empregos publicos. pela. va.nta.gem dos ot-de
na.dos, um element-o cobiçado • procurar 
legislar no sentido i nteir;;mente contra1'i-J, 
não só no interesse do augmento das cla~ses 
productoras, como no interesse de impedir o 
gra.nde mal de augmentar o numero cle rami
lias em estado de miseria que, com toda a 
certeza ~e póde affirmar, são quasi todas 
aquellas que tiveram por chefes empregados 
publicos . 

Fa.llecirlos os seus chefes, cujos ordenados 
muitas vezes davam ate pa.ra. c~rto fausto, 
surge a. penuria. onde reinava a fartura. pnt• 
ter desapparecido o unico que produzü1 . o 
unico que ganhava. dinheir o ; mas, qua.nthl 
cet•ta que, dando para o bem estãr no pre
sente, não dava. para reservas. para. format· 
um patl'imonio, garantia. do Cuturo. 

E este grande ma! vae constituir o nus para 
o Thesouro ou para a communhão social, 
para. o povo que paga. imposto, em consequen
cia rto sentiment·tlismo que predomina. nas 
deliberações da. representaçã.o nacional. 

Os chefes dessas familias, os esposos dessas 
dignas senhoras que hoje solicib.m pensões 
do Esta.<lo, passaram vida divert indo-se nas 
grandes Cidades, nesta Capital. muitas vez~ 
sustentando ~ma.rotes no theatro lyrico, e 
morrenrl.o, :>ó (l eix:>~m a familia um nome 
honrado como sempre se enunciam. os jornaes 
noticiando o seu passamento. 

E depois vem-se declamar nesta camara, 
dizendo-se q11e é pl'eciso amparai' a família 
daquelles que sa.cr•ficam a. sua vida no ser
VIÇo publico ! 

Elles sact·ificam-se menos em vida do que os 
seus concid•~thlos laboriosos que fatigam-se, 
que estaram-se no exet·cicio das industrias 
que constituem 3.S t'o!ltes de renda para o 
Thesouro, que p:tga os ordenados. alguns 
elevados. mól'mente hoje, com os quae~ esses 
burocratas passam viria commoda, pouco 
trabalhosa, e üs vezes lux:uooa, despre
occupa.'los, por seu egoísmo, do futuro das 
familia.s . 

Sim, Sr. presidente, me parece que não se 
tem o direit.o de a.llegar até as despezas 
·~e represenla<:ã.o dos rucccionarios ~ublicos 
para augment:> de ordenad(,S, mormente 
quando o novo orçamento aggra.va horrivel
mente os impostos. impondo novos sacrificios 
ao po\·o. o~ quaes só podem ter uma expli
ca.çã.o, em necessida.des r eaes, como as da li
quidaç.ão d(, período desgraçado que acaba. 
de :~tra\·essar a Republica. 

V. Ex. estãvendonesta.Cama.ra.osymptoma 
deste grande mal no facto incontestavel das 
~nnumera.s solicitações de pensões cujos pro
·Jectos mandam a. .Mesa. da. Cama.ra os Sl'l$. 
Deputados. por parte das familias daquelles 
que passaram a sua vida-como se diz, de
cla.maudo-sacrifioondo-sB pela cat~sa. pt~blica. 

Ora., Sr. presinente. sacrifica-se tanto 
aquelle que exerce um emprego publico, 
porque llle convém o ordenado ou o pouco 
t1•abalho, porque agrada ao menos ao seu 
egoismo, não se preoooupa.ndo com a sorte da. 
fam.ma, como sacrifica-se aquelle que exerce 

E' preciso nii.o f&Zer crescer agua. á bocca. 
daquelles que trabalham, com a. illusão de 
ordenados vantajo>os, alguns excellentes 
mesmo, mas q ue não podem ba.sta_r para ga
rantia do futuro das famílias. 

Peço de..<cUlpa. a Ca.illara. por ter-lhe oc
cupa.do a. attençií.o :por mais tempo ilo que eu 
desejava, e vou terminar, declaranrlo o meu 
discurso um simples p1·otesto; nã.o quero so
lJrecart'egar a. minha consciencia com mais 
este caso de uma ce1•ta tolem,ncia em que 
tenho incurriuo. muitn~ vezes, limitando-me 
ao meu vpto conti'a projectos perniciosos. 
como este, que não se póde absolutamente 
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explicar em thess, e p rincipllmente nas con-J Poderia fa.~et' uma. cornpa.raç-:io dos diversos 
diçiie.s em que !!e a.cha.m as finanças da Repu- venc1rr:ento.;; que teern o;:; funcciona.rios p lt
blica.. blicos com os quo acc.ba de expór ; mas, não 

V. Ex. mer1esculpe tel-o contrariado neste predsa. fa.zel-o. porque todos conhecem os 
ponto, certo de que o fiz obe~ecendo ás exi- orça.weows. e sabem que os vencimentos dos 

·gertcias da. minha. consclencia.. (Mv.ito bem, actua\i$ funcciono:rios não correspcmdem as 
m uito bent .) suas nec~ssidaues, mas não póde servir de 

O Sr. Tb.omaz Cavaleant.i-A 
sua presença na tribuna explit'.a-se por dous 
motivos : primeiramente, como membro tla. 
commissão, parajnstificar o se11 voto, e em 
s~gundo log"-r par-.l. desfazer a má impressão 
que poderiam pr\Jduúr as p a.lavras que hon· 
tem foram proferidas pelo most rado relaror 
d:~. eommissão que elaborou o projecto. 

Quando S . E~. j ustificar o augmento de 
vencimentos pedi·1o na tabella, em Jogar de 
limitar-se ou ba$eo,r a suajustitiéativa ;;im
plesmento nas condiçõe~ a.norrottes da actuali· 
da.de. ao contrario disso, S. Ex. íez uma. 
allusão ao~ grandes a.ugmentos que tem tido 
a clM se m ili tlll' . 

Nessa occa$ião dera o ora.rlor nlguns apar
tes que o dispensaram de alguma fórma de 
vir á tribuna, porém. tendo sido omittirlo 
esses apartes na publicação do discurso de 
S. Ex .. vê-se na necess idade de reproduzil-os, 
afim de que fiquem bem salientes e fique des· 
feita a imprcs.ão que poderiam produzir as 
palavras do illustre relator. 
DiS~era S. Ex. t tUe julga>a plenamente 

,justificado o augmento dos vencimentos dos 
funccionarios publicos,desde que >:e tem sem· 
pre augmentado os vencimentos dos milita· 
res, e em diversas épocas. 

Esta. proposição de S. Ex. não está. de 
accordo com o;t Jà.ctos. 

Si :;e t em aug mentado os vencimentos tios 
militares em dive~as épocas. t em-se augmen
tado successiv:~.mente os vencimentos dos ci
vis. E quando houves~e augmento ~~xtraordi
na.rio e ditferentes dnquelles, vae o o:·ador 
mostrar com os algarismos qne, na actuali
dade, não obstante o augmeuto que o anno 
passado teve a. classe militar, el!a. ainda está 
em condições quasi paralle las, q,uan to a Yen· 
cimentos dos funccioaa.rics c i vis. 

A melhor com.missão que pode ter um coro· 
nol é aquella que dti. SI O$ mensaes. ameno~ 
di 730$. Um t enente-coronel a m~lhor com
missão que póde t er e a.;uella que rue dà 
SOO$, a merror dá. 620$. Um major a. tuelbor 
commiS>ã.o que ,lJÔde ter é a quella que lhe dá 
640$, a menor da 550$. Um capitão a. melhor 
corumis<ão q ue póde t er li aquel111. que lhe dó. 
580$. isto e. commissã.o de engenheiro , com· 
missã•) de campo, a menor, isto é commi~sií.o 
de quarteis. lhe dO. 435:1;. Um tenente a me
lhor éommissiLo que pó:le ter ê aquellu que 
lhe da 425$. a menor dá. 340.$- Segundo te• 
nente 305$000. · 

base p?.ra sua. eleva.çã.o, a elevação dos ven
cirnçmns dos milit:m~o. 

O nobre rehtor devia. justificar a. elevação 
dos vencimentos dos funcciona.rios public:os, 
o.:ilmo vae f<\~et• o o;-rtdor, nã.o compat'ando-os 
ao~ rlos mlll t;u·es, mas. mostrando que na. 
a.c tu<>.lirla.de os vt-ncimentos que recebem são 
insi:;nillc:LUteN, lital e parcamente pódem ser
vil• p:~ra as necessi<lade:> as mais elementares. 
ticando mui t:I.S outt'li.S q t:e nã.o pódem ser 
s:Ltbt'eitits, result:tndo da.b i contt•abirem divi
das e collo~.:a.~··~m -se em condições preca.ria.s e 
d.e verú:u1t:iros vexames. 

Querendo ainda. o iHustre relator torn:•r 
bem Sl>lieute est:L sua compara.çã.o dos -venci
mentos <.!os mUit.1.res com os vencimentos dos 
civis disse que nos pa.ize da. Europa. os mili
tar es et--aro pagos em condições muito inferio
l'es ao no.•so. 

Vae o orador most rar com dados estatísti
cos, e com algarismos, que S. Ex. laoora. em 
um enl!anO manifesto. 

Na Inglate1•ra, um alrnir3.nte tem 54. 750 
francos annuaes, que a.ocambio de 9 ou 9 l/ 2. 
porem um pouco mais elevado, por exemplo; 
que cada tra nco valha. I$ correspondern a. 
54:750$ annuaes . 

Um comruandante rle navio de ta ctas.se, 
que correspondente ao nosso coronel , tem 
27. 327 francos. 

Outros commandante5,isto é, de 2• cla.s~e, 
teem 15. 055 fr'a.ncos . 

O capitão tem 10.250 r,·ancos. 
I:;so consta. do livro que tem em mã.o cujo 

t\Utor li Buchard-Ma.r inhas Estrangeir<J.s . 
N ;L Allema.nha. o vie~-dmirante tem 16.500 

fra.neos. O capitão (:ommandante de navio de 
l• ciasse t em 10.000 f~ancos. O 1• tenent e 
tem 4 000 fr:~.ncos, et~. 

Na. H~p!l.nbu. um commandante de nav io de 
1" clil.Sl>C tem 14.400 francos. Um cauitão de 
l'ragat.1. tetn 9.000 francos. Um I• tenente de 
1 ~ cla~se t em 8 . 250 francos . · 

Estados Unidos, o almirant<l tem 65.000 
fr<tncos. O vice-almirante tem 45.000 tran
co~ . O contrara.lmiraníe tem 30.000 francos. 
O capitão de Lraga.ta tem 22.500 francos, etc. 

Pol' conseguinte. as pr eposições que S. Ex. 
e.van\Qu . hontem estii.o em completo desac
cordo com os factos, ta.n to na. Europa. como 
na Am!~ricll os militares são muito bem pn.· 
gos. 

Feito esso r eparo á par te do discurso de 
S. Ex., entt•J. o orador propriamente na dis· 
cussão do projecto. 
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Fica :l discussão adiada pela hora. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM pO DIA 

No dia. 30 de setembro de 1894, apt·esenta.ra 
um requerimento assignado tambem pelo 
nobre deputado por Pernambuco, o Sr. Coe
lho Cintra, pOOindo a. nomeação de uma. com
missão que tivesse por 11m classificar as re · 
partições publicas em categorias relativas à 
importancía das tne3mas, organisando tabel
la.s de vencimentos em que fosse observada a 
igualdade de honorario:; em cargos congene
res. 

E. annunciaua a. continuação da. 3° discus
são do proj~:cto n. 178 B, de l8G5, Itedacçã.o 
p;J.ra. 3~ di.;cussfLo do pro.jecto n. 178. do ~.-or
rent.<l anuo, que 1ix:1 a. despeza do :Ministerio 
d:~. lndustria, Viação e Obras Publicas para o 
excrcicio de 189G. 

No dia 3 de outubro daquelle anno,foi lida 
na Cama.ra a Mensagem do benemerito ma
rechal Flori:Lno Peixoto, em que S. Ex. 
pedia ao Congresso que olhas;;e com certa at
tençã.o para o estado em que se achavam os 
runccionarios publicas. 

Nessa Mensa.gem disse S. Ex. qlle, não ob· 
stante os augmentos que receberam em 1800 
do governo provisorio, os fu.ncciooario;; pu
blicos contiuuava.m a ser merecedores de at
tenção, relativamente aos seus vencimentos, 
porque as condições actuaes, devidas nã.o só 
a especulação da. Bolsa, a ~3pecul!'-çã.o do~ es
trangeiros. como tambem a revolta que tmho. 
assolado a nossa Patria., colloca. vam o func
cionario publico em uma situação inteira
mente precaria, porque os generos quer a.li
menticios1 quer de outra ordem, encareciam 
de um modo assustador. e os vencimentos 
que lhes tinham sido marcados pela. tabella 
de 1890, já não correspondiam ás neco..ssidades 
actua.es. 

Em vista dessa Mensagem, a commissii.o 
que já. ~ta.va. nomeada, e da. qual faz parte o 
Ot'a.dor, procurou desde Iogoelabora.r um pro
jecto que ]?Ud:Jsse corresponder a estas neces-
~da.des. · 

:Na.quelle a.nno não foi :possível, já. pelos 
grandes trabalhos das commissões, ás quaes 
]lerteneia.m os membros desta Commissão Es
pecial, já pelos trabalhos da. ca.ma.ra, elabo
rar-se o projecto. 

Este anno, porém, o desempenhar-se desse 
dever foi um dos primeiros cuidados da. com
missão, que. como muito bem disse o illustre 
relator, tr-d.balhava constantemente, exami
nava papeis e pretenções; e procurava por 
este exame fazer uma comparação equitattva 
entre os diversos funcciona.rios, empregos e 
repl.rti~.ões . Deste trabalho resultou o pro
jec~o substitutivo que recebeu o n. 133 133. 

O SR. PRESIDEi\'TE previne ao owJor que 
a hora está esgotada.. _ 

O Sr. José lgna.eio- Sr. presi
dente, não tivesse eu dado um aparte a.o H
lu stre deputado pel:l. Bahia, o Sr. Arthur 
Rios, qu:mdo S. Ex. OCCU-p;l.Vll. hontem a. t ri
buna.. a. proposito deste projecto, e se referia. 
a estrada de ferro daquelle Esta.l:lo, que nós 
ambos representamos nesta Ca.ma.ra, nã.o -te
r ia. pedido a. V. Ex.que me inscrevesse neste 
deba.te, e portanto não seria o humilde ora
dor quem concorresse pll.ra que hontem mes
mo nã.o se encerrasse a diScu~ . 

E quando mesmo não tivesse pedido a. pa
l~vra, bo.stava. a clrcumstancia. de ter sido 
omittido o meu a.pa.rte na publicação do seu 
discurso no Diario do Congresso de hoje, para. 
que eu viesse tomar parte no debate. 

Fic:t assim, portanto, na consciencia de 
iodos os collegas que me ouviram dar esse 
a.pa.l·te hontero, e que leram o discurso do 
S. Ex. no Díario elo Cong1·asso de bo.je, jasti· 
ticada a posição que ora. occupo. 

V. Ex. . eleve lembrar-se, Sr. presidente, 
de que, por occa.Sião de discut!r-se nesta ca
mam o Ur~:a.men to do Ministerio do Interior, 
caso identico aconteceu ao humilde orador 
que ora occupa a. tribuna. Não sei ex_plicar 
semelhante coincidencia, mas o facto e que, 
á. ultima hora, quando se discutia. aquelle or~ 
çamento~· fui força.do a abusar da attenção 
da. Camat·a. por alguns minutos, para justifi: 
car o voto que devia. dar sobre algumas 
emendas re!et·entes a negocios tio meu Estado, 
ficando assim bem com a minba consciencia, 
e provando a todos os que acompanham os 
trabo.lhos da Cama.ra., que procuro desempe
nhar o meu mandato na medida de meus es
forços e àe minha actividade. 

O Sa. TrroMA:Z CA v.U.CANrr pretende jus
tificar, nã.o só o seu voto divergente, como 
tambem algumas emendas que tenciona apre· 
sent~r ao projecto, pede -portanto que o Sr. 
presidente lhCl mantenha a pala.,ra para pro
seguir na. sessão de amanhã. . 

Sr. presidente, V. Ex. deve lembrar-se 
que ao iniciar hontem este debate, o illustre 
deputado a quem me retiro, representante de 
meu Estado, e que occupa nesta Camara a 
eminente :posiçã.o de vice-presidente, rompeu 
a discussão tra.tando de negocias referentes 
á.quelle Estado, es]?ecia.lmcute daquelles que 
dtzem respeito a servi~.os de Estl'adas de Ferro 
da União no Estado da. Bahia . 

S. Ex. procura. va provar que a disposição 
orcamentaria que autoriS3. o governo a ven· 
der ou arrendar a.s estrada.s de ferro da 
Uni[o, não devia. attini;ir c). estrada. de ferro 
denominada- Prolongamento da - Ba.hia.· ao 

O SR.. PREStDE~TE consente no pedido á. 
vista dos precedentes. 

fi 
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· S. Francisco. Nessa occasião S. Ex. salientou retrucou dizendo que nã.o era exacto o que 
a alta. somma que a.o governo havia. custado eu atnrmava. 
a:;.uel.la ~strada, de sorte. que. sendo exposta Fica. as:ám consignado nos Annaes o apar·te 
á venda., o preço por que fosse vend1da. não que dei e que fõra omittido na. publ)cllção do 
_attinglrla. com certeza a. terça parte do dis- 3eu discurso. 
:penuio f~ito pelo governo. Nesta occasião dei E assim fica ta.mbem verificado que a mi
wn ~p11r,te, mas no discurso de S.Ex. fi~ura o nha. asserção fõra logo confirmada. por S. Ex:; 
meu nome como apartlsta, mas não o aparte. quando affirmou, como já. li, q1,1e o facto as-

Peço licença. para. lsr esse topico do (Hs- seae•·ado por mim, -verdculeiro como era, ,;inha 
cursó do nobre deputado, no Diar io elo Con- co1-robom,· a-inda mais o que di;;ia S. Ex, so
gresso de hoje, á pag. 2.99-:2., (lê): bre o modo p or que :se administram as estra· 

«Pergunto porque razão se ha de sobreca.r- das d o norle. 
regar. porque razão se ha de lança.r a res- Compreben«e V. Ex. que eu, represen
ponsabilidad.e, se ha de desmoralisa.r mesmo, tante da.quella zona., ci:rcomstaucia. para a 
uma estrada, quando os erros commettidos, qual o nobre deputado chamou a attenção, 
éom audlencia e nutorisação do governo, são não podia conservar-me em silencio, cum
as causas dessa dif!erença. entre a receita. e a prindo-me vir sustentar o que ntnrmei, tanto 
d!!speza da mesma estrada.1 Pois alguem po- mais quanto V. Ex. deve estar lembrado de 
del'á. duvidar do futuro que vae apresentar que, e111 uma das sessões do mez de j:Ulbo, 
aque).!a e~~ra.d~,que vae pôr em contact.o com justificando dous projectos que tive a hnnra. 
o porto tla Bahia todo o centro do mesmo de submetter ó. consideração da Cama.ra, já 
Estado, que vae ligar o Estll.do da Bahia com eu chamava. a a.ttenção do Sr. Ministro da 
o de Goyaz, com o Norte ~e Minas, trazendo rndustria. para. as irregularidades do ser viço 
ao.me1:cado productos que- a.té \laje não teem daquella estradl., por falta. de material ro
yindo a elle, devido ás difliculda.des de trans- da.nte prej udicando immensamente a.quella 
porte! l>óis é uessa. oc.!asião, quando os Po- importante zona commercial que se estende 
deres Publicos vão dar os dados necessa.rios desde a. Cidade de Alagoinha.s até a Cidade 
para q.ue se a.va.liem os sacritlcios feitos com da Ja.nua.r ia. pertencent e ao Estado de 
a construccã.o rlaquella estrada são ou não Minas .. 
. compensa.dores,pelo trafego, é nessa. occasião, E para. que fique ainda uma. vez consignado 
antes de chegar-se a esse resultado, que se que não ;~.va.nço nesta. ca.mara. uma proposição 
vae offerecer á. venda. esse proprio nacional, que não possa. immediatamente provar ... 
elle que tem custado 20.000:000$ e que t~m O SR. GASPAR DRuWio~~>-V. Ex. tem sido 
dado de deficit 3.000:000$? Porque preço será. muito correcto. 
vendido? Quem ser-.\. o louco que com taes 
.dados quereri comprai-a ? O SR. JosE' IGNA.Cro - . .• vou abusar um 

Não ser.ã. uma venda, Sr. presidente, sel".i pouco da. at tenção de V. Ex. e de meus H-
um~ queima l lustres collega.s com a leitura da.s :pouca.s pa.-

PO\ieria alongar essas considerações... lavras que naquella occa.sião proferi. 
o SR. Jost lGNAcro di um aparte. Com isto pretendo provar que, como -repre-

sentante daquella. zona, na medida. dos meus 
O S11. A~TituR Rros - O nobre deputado esforços, C(Jm a. minha. nullidade (na-o apoiarh>s) 

:~:.ete ponto .não tem razão· Essa deftcieneia. de tudo faço no. sentido de conseguir dos Poderes 
ma.teri&l rodante já. foi supprida. -Publicos, que não se esqueçam por mais tem· 

O Sa. JosE' IGNAcro dá um aparte. po da.qu~lla. região que é digna de tOda sua 
0 .SR. ARTIIUR RIOS- E' .exacto, II;Ias o go- a ttenção. 

-:v.er,nojá. p,roYirlenciou, mandando f:J,zer acqui- A sessão:~. que me retiro, Sr. presidente, e 
sição do material necessario; e esse facto que em que proferi õ discurso, justificando os 
.O illustr.e deputado a.ffirmou, verdadeiro, dons projectos , foi a de 11 ele j~lho deste 
.cO~\lO ,<i vem ~rrobnr\l.r a,~nda :q~a.is o ctue anno. Nessa occa.sião disse eu o seguinte 
digo s.ob1:e .o modo por que se administram us (lê): 
estradas do Norte·, e porque razão os defi~ts «Aproveita o orador a opportunida.de de se 
appar_ecem e se av.oJur;nam. achar na. tribuna para fazer um peditlo ao 

Si .eH11,s não tce.m )]lateria.l para o tr~fego honrado Sr. Ministro da. Industria c Viaçii.o, 
;l}u.e teem de faze:r, j;i. _S_. Ex. :vê .que .~ sua pedido este .que .ser:-.í. reiterado _quando t iver 
l'B!ll;\a n~o ·póde ser COII;I_pe_nsada..» · {) orador e~ o d,e conferenciar .com o djgno 

Omeu apa.-rte f~i <l seg.ui.nte.: tanto mais secr~~rio .de ]f.sta':lo; c o caso .qú e I,lO p,rtr 
d~ces~~ o valor d,~ .estrada. qua.pto sabemos lolfgaJ1lentu 4-a. Estra.~ de Ferro d~ B:l.bia 30 
,que não t em locoJ;o,o~ivas nem WMo:ns que Joazeiro JJ,a um serviço que .n~ .e j"eito rolll 
~hegu.e.l!l para. o ~porte. · regularidade, pr,ejudica1;1do a. !POP,ulação da 

S.. ;Ex. seJ;n refi~W berp ~a ~iãQ, e zona ribeir i,nh?- do .rio ~- Fra.nc:ísoo~o serviço 
4~~~ .dar.m,e :ú.l;D.a, :I!~SJI~ta i~edi11.ta.. de traMporte de cargas, · . 
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Quer o orador acreditar que o honrado I para fazer acq·uisiçã.q do mater1~1 ~ec~s~rio 
director da. estrarl:~. tem providenciado no I para a. estrada de ferro. ·· ·. · ·: · 
sentido de rE:mover ia.l- irregularidade; mas Por conseguiute não quero nem devo in
In. certamente outras providencias qu~ nií.o críminar o director daquella estrada pelo 
depen•lem da ~ontaéie detle e e por i~to que o fucto de não existir mate··ial :para o trahs~ 
orador vem tornar o facto conhecido do roi- p01•te de cugas, porque estou convenciqo "de 
nistrp, appellamlo para eUe. afim de que que o director não se'descuirla. daqueue · ser~ 
aquelle serViço melhore, bem como afim rle viço, tanto mais q ue essa acquisição de' si não 
que tenha. applicaçã.o a verba votada para a · depende, ma.s do governo. · · 
construcçã_o de uma. linba. telegraphica de A este é que devo dirigir-me, pedin(j.o in-
Joazeiro a Januaria..» · sistenteroente, que providencie ·no · sen~ido 

Foram estas as palavras que proferi na.- de remover as causas que afiligem aos 'inte-
queUa. occa.síão e que foram publicadas em ressados. · 
resumo no Dia.Yio do Cong1·esso de 12 de Estas causas a.inda continuam. As locamo· 
julho. tiva.s ainda não lá c!tegaram; os carros · sã'o 

Depois que apresentei os dous projectos. em insufficientes para o transporte das carg:üi 
cujll. justlfic~cão ti n~ de referir- me. áqueaa que procuram aqueUa. estrada. 
estt·a.·1o. de ferro, foi que constou-me que o Tran8ito no.quella. estrada, moro naq_uell!lo 
seu diractor, o illustre Sr. Dr. Argollo. apor- região; posso porta.nto, affirmar de 11isu.· · · 
tara a. esta Ci·~ade e vinha ~ntender-se com o Sei, Sr. presidente, que o commercio de 
Sr. Ministro da. Viação para. providenciar to:la. aquella. zona. desde Joazeiro até Janua· 
neste sentido e em outros sobre que S. s~ ria , no E:;tado rle Minas, tein procura(j.o eu
entendia nã.o dever haver mais delongas. tender-se com o directorafim de reziiover·e5· 

Mas como e-u estava certo, e estou a.i.nda. tas difficuhlades que acca.rrc~am ao commer-
)loje, rl_e· que os wagons àinda lá. não chega- cio prejuízos enormes. · · ' · 
ra.m~ <:que dei o aparte ao meu amigo o Sr. Ha. occa.siões em que os volumes que são 
Arthur Rio~. affirma.ndo que aquella. estrada. tra115portados da Capital da. BiJ.hia. pa.ra Ala· 
que servia ao nosso Estado, mentia o seu fim. goínbas: demoram alti 20, 3J dias sem se-
desde que não dispunha. dos meio~ materia.es guirem o seu destino. · · 
para aquelle serviço, taes como locomotivas e A estra.1a de ferro não está tra.fegada até 
wagoas para. o transporte de cargas. Joa.zeiro. · 

Comptehende V. Ex. que. por mais act\vo e · Quando esse~ volumes são tr:tnsportados de 
t.elooo que St'ja. o act rhinist rador da. e.;tr:J.da, Alagoinhas, depois de tão grande demora 
por mais pratica que tenha do serviço da qu~ sc.ffreainda outra no ultimo ponto tra.te,"ll.do 
se acha. encarregado, S. S. não poderia pro- onde não ha. pessoal neces5ario e indispensa· 
videociar no sentido de que todas as carga.s vel que se enca1•re~ue da guarda desses vo-
fossern transportadas, em vista da care :cia lumes. · 
~o material rorla.nte. De modo q11e o commercio é que soJire, não 

Por isto ê que, na ~a.sião em que justifi- "ó :pela. demora. que levam os volumes da. 
c:1.va. aquelles projcctos, tive ensejo de fallur Capital a Joazeiro, como ainda pelas 3.varia.s 
a respeito, rlizendo que as providt-ncias que por que passam e.~~es volumes em Estações 
d~pen-·Uam do director da estrada, j;í. tinl.t<J.m _que se resentem dn, falta. 'de pessoal para. res· 

. s•do tomadas. gua.rda.l os convenientemente. · · 
O Sr. BuExo DE AND:tADA.- Não ha. estrada 

de ferro alguma. que ni\o dependa. de mi-
nistro. . 

A digressão que tiz Sr. presidente, si é que 
foi uma digres.:;ão, vem provar que, assiin 
como o illa~tre deputado o Sr. Arthur Rios, 
esforç,.·se. interessa-se e trabalha perante os 

o Sa. Josili !GNACIO-Nii.o ha. duvida, mas o Podet•es P ublicas, po.r;l. que o nossci' Esta•1o 
nobre dep!ltado sabe que ha providencias, ha. seja dotado de melhoramentos ~,; que tem di
ordens que siio privativamente emanadas do reito, eu ta.mbam n::t. m.:.dida. dos meus es[or-
director e nem vMe deixtw de ser (l.SSim. ços, da minha. fraq uer.a faço o ·que ·posso. 

Não sei·á o ministro que re~ide n:t Capital Sei qUil não tenho o mesmo valor que 
~a Republica. que vá Jlar as providéncius S. Ex. per::t.ute os Po•leres Publicos ; como 
Stlbre qualquet• deta.lhc que, porventura, represe~t;mte rla. Nação, porém usando de 
~ija. ~ sua attcnçã.o. Ao úirector cumpre um direito que me confere o mandil.to·' ·com 
r~gula.r o serviço. Ontl.'3.s :pi'ovilleo.cia.s, po- que pa.ra a.qui vim, faÇ.O üS meus 1Jedidós 
tem ~e. mais importa.ncia, c,omo p0r exemplo desta tribuna, cert.o de que os Poderes P ilbli
acqull!içã.o .de locomotiva.s, ca~ros, wagons cos dão a.os ~idos_ que daqui lhe ~ão·diri-
cte., não j lodem estar na attribuiçã.o ·,do di- gidos· a devida importancia.. · 
rector, vi,sto como elle não tem autorisa.çã.o Só lamento, Sr. presidente, que o illustre 
para ist(J. o proprio ministt:o precisa ser \1;o· <Iep~tàdo o. &r. Art:hur Rios. _q~e ta.nto pre
tQ:d.o . de .~~outol'í.~c:to ,do , poder . ~qu,t,Peteil.te stigw · ~!'p.l ,.tw~a,n,W ~os P~~er~s E'1~~~Jg9S· .'~ 
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nesta. Camara, que tanto interesse tem mos- Podem SS. EExs. ficar certos de que, si o 
trado pelos melhoramentos da,quelle Estado Congresso Nacional não resolver a questão 
que representamos, nã.o tenha. concorrido dos Estados,não disser a. ultima palavra sobre 
tambem com o seu prestigio para que a si- a questão da Bahia SS. EExs. voltam para o 
tuação politica daquelle torrão sotfra a mo- seu Estado, mas hão de voltar cobertos de 
diticação que deve soffrer, entre no caminho vergonha por não terem provado ao paiz que 
legal e regular em que deve entrar, princi-· o que asseveravamos era uma fa.lsidade. 
palmente quando S. Ex. ouve dia a dia os O Senado da Bn,hia, que deu o governador 
reclamos e os ecos daquclla popula~~o, que lie facto, na palavra do Sr. Presidente da 
pede justiça e moralidade pnra sua adminis- RepubUca., estou. convencido de que não re
tração publica. sistirá por muito tempo, si n[o ca.hir deante 

Lamento, portanto, Sr. presidente, que d d. - 1 I t'd d 
S. Ex., que h a dous dias, respondendo ao e uma Jscussao 8,"3. par 1 a ° Congresso, 
illustre deputado pelo Rio de Janeiro, salien- sinão fõr enxotado das posições que illegal
tou o Estado de anarchia que ia nas finaw-q-s mente occupa pelas disposições de uma lei 

,-- emanada do r.od"r compe'"nte, el\e h" o'e 
da União. e a necessidade que o Congresso " " ""' ~ 
tinha de, com todo o patriotismo, trabalhar c:•hir pod.re,aos pedaços pelo escarneo e pel~ 

vaias do povo bahiano. 
para que as finanças e a ordem política do A questão da Bahia, Sr. presidente, não e 
pa.iz tomassem outro caracter, não seja 0 uma questão de somenos importancia como 
primeiro a pedir que o Congresso Nacional julgam os nobres. deputados representantes 
resolva antes de tudo a anorchia que lavra da.quelle Estado; SS. EExs .• vão crea.r uma 
em diversos Estados do Norte, principalmente situação mais critica aind;J. para 0 seu par
no Estado que S. Ex. tão dignamente repre- tido si nlio resolver já esta questão: a ver· 
senta e de cuja política e um dos prestigiosos darle se ha de fazer em tudo isso. Não ha de 
chefes. · 

Não ac1•edito que o nobre deputado tivesse ser somente a penna. do illustre escriptor flu-
minense que ha de condemnar por meio do 

tomado grande parte nos ultimos aconteci- escarneo e do ridículo, a ella se hão de se
mentos que se deram naquelleEstado,de onde guir outras vozes, e a convicç-ão se ha de fo--
S. Ex. se achava ausente e estou certo que a · ·to 
impassibilidade de S. Ex. deante das nossas zer uo esp!rl publico e no espírito do pro-
reclamações e queixas só e devida ao laço que prio Sr' Presidente da Republica que será 

forçado a intervir, a cumprir o que lhe pre
o prende aos seus corretigionarios, que não screve a lei constitucional e acabar de uma 
querem absolutamente discutir o assumpto e t d t · d 
cuja discussão traria com certeza a luz e pro· vez por 0 as com es e JOgo in ecente que es· 
varia que nós e que temos o direito ã,iustiça, i:."tmos presenciando, do Poder Executivo pa.r;~. 
que tantas vezes temos pedido e que SS.EExs. 0 Legislati...-o, e deste para aquelle. 
não representam sinão uma política cheia de Acredito que aquelles que teem a maxirna 
interesses pa.rtidarios, uma politica que deve responsabilida,c1o na marcha dos nossos tro.
ser condemna.da pelos homens de bem. balbos, que teem a maxima responsa,büidade 
E~tou certo rle que SS. EExs. fogem deste pela. estabilidade das instituições, hão de re

debate. porque si porventura enfrentassem cuar em t~mpo do caminho que seguem. 
com a luz não teriam remedio sinão ·abaixar Quero acredltar que aquellas ultimas pa-
os olhos e convencer-se da verdade que ad- lavras do benemcrito bra.zileiro marecbu1 
vogamos. Floriano ainda écoam no espírito desses bo-

Mas SS. EExs. devem jã. convencer-se de mens, e que SS. EExs. hão de vir a tempo 
uma causa, é que, não querendo a. discussão, salvar a Republica. As minhrus palavras, 
vão cahir no rídiculo. (Riso.) pelo menos, ainda. nfio podem ser recebid:ts 

Janós vimos hontem, Sr. presidente, 0 modo como partidas de um político suspeito. 
como o nobre deputado pelo Rio de Janeiro, o Eu e collegas representantes daquelle E>· 
illm:tre tribuno que tanto honra e ennobrece tado, e de outros que se acham dominados 
a tribuna po,rlamentar, respondeu as. Ex., pela tyra.nnia., não temos pedido si não uma. 
lendo aquellas poucas palavras escriptrus por cousa. é que o Congresso ou o Presidente da 
aquelia penoa que tanto admiramos. Republica resolva estes casos. Nós não ternos 
Co~ve~çam~se SS. EEx~. de que a opinião vindo pedir aqui que o Congresso ou S. Ex. 

publlca Ja esta. farta e sc1ente de que aquillo resolva a uosso favor. Não, nós apresentamos 
que lá se cham::. Senado e aquillo que lá se os factos, exhibimos os documentos que os 
chama governador não é sinão o resultado de confirmam, pedimos a. discussão sobre elles, 
uma farça e de uma comedia que deve ser e depois agua.rdamos o veredic~um da Camara 
condemnado, por todos os homens de bem e ou do Presidente da Republica.. 
por todos a.quelles políticos que preferem Julguem como entend_erem; porem, jul
cahir com honra a seguir a· s·uà · ca.rréira guem, que é o seu dever, do qual não se po
cheia dos apodos a das vaias populares.. dem afi'astar, e si se affastarem hoje, necessa:-
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riamente serão forçados acumpril-o amanhã, 
quando as düllcul.da.des forem ma.iores. 

Fiquem. os illustres chefes, responsaveis 
por esta situação, convencidos de que ao en
trarem na futura sessão neste recinto, não 
encontrarão aqui sómente os factos de hoje, 
hão de encontra.r reclamações partidas de 
outros ~tados, porque o procédimento de 
SS. EExs. , adiando a. deci~o sobre os casos 
vertentes, va.e dar lagar a. que outros gover
nadores, que veem, que os de quatro Estados, 
estão senhores de baraço e cutello, de sua 
administração, uns arvorando uma dicta.tura 
além do tempo constitucional, outros consti. 
tuindo Senados com uma. minoria de 4 contra 
a maioria. de 9, que veem estes e outros 
factos com certeza nã.o hão de submetter-se 
ás leis em seus Estados, e hão de arvora.r-so 
ta.mbem como os outros em dict.Mores, fa
zendo duplicatas de Assembleas, quando as 
urnas não forem favora~eis a.o seu credo. 

E então, quando a aoarcbia for geral, 
quando a .desordem não for sómente nos Esta· 
dos dl.l. Bahia., Pernambuco, Sergipe, Ala.gôas 
e Amazona.s, quando a anarcbia. envolver 
todos os ~tados, então SS. EExs. hão de 
querer intervir, dar remedio, quando já. não 
possam remover as diffi.culda.des, pois ter-d.o 
diante de si o impossível ! 

Não quiz perder este ensejo de chamar · a. 
a.tte~o dos illustres chefes que dirigem a. 
situação para estes casos. SS. EExs., pelo 
menos aquelles que dirigem a. maioria. da ca
mara, veem que de dia. .í!. dia, surgem, não 
mais reclamações por meio de petições ou 
representações, mas alvitres da propria. ca
mara, para resolver esses contlictos. Hontem 
vimos o nobre deputado pelo Estado de Minas 
o Sr. Costa. Machado, que entretanto não tem 
em seu Estado anarchia. nem desordem, que o 
-vê caminba.r na senda do pro.,"l'esso e da. ci
vilisação sem embaraço, pedir a.o Congresso 
uma. solução para os negocias dos outros Es· 
tados, que não podem progredir como o seu, 
porque as suas leis, as suas Constituições 
todos os dias silo esmagadas por a.quelles que 
os governam. O nobre deput:i<!o por Pernam· 
buco, Sr. Gaspar Drummond. ta.mbem apre
sentou um meio de resolver estes casos. 

Si assim e, si a constancia. de pedidos pn.ra. 
remediarem o mal parte da propria. Cama1•a, 
parte dos deputados que não teem iinteresses 
nos Estados anarchisados, pergunto por que 
razão este silencio, este indül'erentismo '? Por
que o Congresso não toma urna decisão defi
nitiva, ou plantando no espirito destes que 
se queixam a convicção de que as suas quci
x_as nã.o tem éco, de que as suas esperanças 
sao perdidas, ou dizendo a esses dictadores 
qne.searredem docaminbo,respeitem e façam 
l-espeitar as leis do3 sl)us Estados e o regimen 
.da. RepublicaBrazUeira: 

Estou certo, portanto, de que o illustre 
chefe, que é respoosavel pela. direcção dos 
nossos trabalhos, o meu a.migo e sympathico 
genera.l, o Sr. Francisco Glicerio, C?m o p:re· 
stígio de que dispõe, ha de conc1ta.r oo seus 
amigos no sentido de cumprirem o seu dever; 
decidindo o caso da. Bahia e de todos os Es
tados, afim de que o Congresso possa fechar 
as suas portas este anno deixando liquidadas 
essas questões, e voltem seus membros para. 
as suas casas convictos de terem cumprido o 
seu dever,fi.cando assim todos completamente 
tra.nquillos com as suas conscienoias. 

S. Ex. fique certo, de que ganha muito 
mais no nosso conceito, si é que ainda tem 
gráo a subir, assim procedendo, e sorá consi
derado, de direito e de facto, o chefe, o ge
neral desta campanha, e por consequencia., 
sobre a. sua fronte é que serão collocados os 
louros a que tem direito como o general que 
vence a batalha, mas que a venee com honra. 
e com gloria. (Muito bem; ~m.t<to bem.} 

São lidas, apoia.da.s e postas conjunctamen-
te em discossão as seguintes · 

EmendltS da Commissúo de Orçamento 

Ao 'Piiecto n . 178 B, de 1895. 
Rubr~a n. 1-accrescento·se-eleva.da. de 

240$000 a. consignn.çã.o a.nnual de sala.rio para. 
cada servente. 

Rubrica. n. 4-Eleve-se de 9:600$ a. 12.:000$ 
a consignação para. dous medicas da. hospeda
ria da ilha das Ftores. 

Rnbrica n. 5.-Supprimam-se as palavras 
-diminuida. da 100:000$ o. verba-Conducção 
de malas. 

N. 7.-Augmentada. respectivamente de 
360$ e 240$ os vencimentos do porteiro e con
tinuo da inspeetoria geral e ftxa!la. em 3$000 
adiaria. de servente. 

N. 22-Substitua-se a consignação para o 
porto do Recife peln. seguinte: 

Acquisi~.ão de dra,.<>as, rebo-
cadores c ba.telões, ao cam
bio de 27 d .•..•••..•.••. . 

Montagem do materia.l ...•.• 
Quebl'a·mar .. ........•.•.... 
Construcção da nova murn.-

lha. ...••••.• · ·•·· .•.••.•• • 
Conservação, deduzidos 15 

contos destinados á conrer-
vação das pontes, que é 
transferida ao Esta.do, e 
eventuaes ................ . 

671:130$660 
100:000$000 
300! 000$()00 

314:615$200 

358 :600$000 

I . 7 44: 345$8130 

N. 23-Estatistica-reduzido de dous o nu
mero de oontinuos Q elevada de 480$ a con· 
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·signaçã.o pa.ra aluguel de casa. para o :por
teiro. 

N. 25-Flxada. em 3:600$ a consignaç.ã.o do 
amanuense. 

Ao§ 10-accrescente-se-A contractar com 
pessoa jdonea., que maiores va.ntagens o:ll'ere
cer, a construcção das obras do porto do Reci
fe segundo os planos approvados, mediante 
garantias de efi.'ectividade do contracto. 

S. R.-Sala õas sessões, 9 de novembro de 
1895.-J<~ao Lopes, presidente.-Law·o lJfiil
ze,·, relator.-Benedicto Leite.-Paulino de 
&uza .Tunio!·.-Ald)ulo Guanabam. 

São lidas, apoiadas e enviadas à Commissão 
de Orçamento as seguintes 

Emendas 

Ao priljecto n 178 B, de 1895: 
No n. 4do art. 1•, onde se lê-1.200:000$ 

como auxilio para. a. colonisação européa nos 
Estados do Norte, sendo metade para. passa
g~ns de immigrantes contra.ctados pelo3 refe
ridos &.-tados e metade para a. tunr1ação e 
manutenção de nucleos coloniaes-Ieia·se-
200:000$ a cada um dos Estados do Norte, da 
Bahia ao Amazon~U~,inclusive, para.lts traba
lhos prepara.torios da. sua cotonisa • • 

§ I. • O Governo da Uniiio entregara aos po· 
deres estadoaes, .a flUem incumbe privativa
mente este serviço, a.s respectivas verbas, 
para que elles lhes deom a conveniente a.p-

. plicação. 
No art. 24, § 10, n. 3-onde se lê-O Poder 

Executivo fica autorisado a. transferir aos 
Estados por ajuste, ou rescindir, mediante ac
cor_do, o contra.~to cel~brado . com a. Compa.
nhta Metropohtana. :para a mtroducção r' e 
immigra.ntes, a.~rindo os creditos que sejam 
n~sartOs-lela.·se-0 Poder Executivo fica 
~utorisado-~. 3-a. abrir os creditas que se
Jam necessanos para occorrer á..s rlespezas 
com a manutençfio e execução do contracto 
celebrado com a. Companhia. ~~Ietropolitana 
para a introducçiio de immigra.ntes. 

§ 1.. o go\·erno da. uam.o encami.nharã. de 
preferencia para o:;; Estados ao Norte os im
migrantes introduzidos no paiz por força. 
deste contracto. 

§ 2.• AS remessas de immigrantes far
se-hão à medida que o forem solicitando os 
governos dos Esta~os ào poder federal de
pois de ultimados os tra.b:.tlbos prepa.ratorios. 

·§ 3.• Destes deverão os poderes estadoa.es 
enviar ao da União informações completas e 
detalhadas, plantas topographiC3.S e aptidão 
especial das terras a colonisar. 

Snppríma.-se o n. 4 do § 10. 

Ao n. 6-s.ccrescenté-se-Oe Pa.rna.hyba. 
(no Piauhy} ao Rosario (no Maranhão) pas
sando por Araoyses, Tutoyõ., Ba.rreirlnhas, 
Myrltiba. e Ica.tü. 

Um ramal do Engenho Central S. Pedro ao 
Arary e outro ao Tury-assu, passando o 1• 
por Monção, Penalva, Viann:l. e Victoria do 
Ba.ixo-Mearim, e o 2.0 por S. Bento, Pinheiro, 
Santa Helena, Guima.r'"<LeS e Cururupú, tudo 
no Estado do Maranhão. 

S. R.- Sala. das sessões, 9 de novembro de 
1895. -Gusta~o Veras. 

Ao n. 21- accrescen!e-se- Para a oonstru· 
cção ae uma ponte no rio Pa.rnahyba. entre 
a Cidade de Therezina, capital do estado do 
Piauhy, e a villa. das Flores, no Marailhiio, 
estação terminal da. Estrada de Ferro de Ca· 
:rias à. Villa das Flores- 200:000$0.JO. 

S. R.- Sala do.s sessões, 9 de nov-embro de 
1895.-Nogueira Paranagtli.r..-'- Pires Ferrei
m.-Christino C1·uz. 

Art. Fica o Poder Executivo &utorisado 
a restabelecer os contra.cto:;; de funda.ção de 
nucleos coloniaes e estabelecimento de immi· 
grantes, que foram decla.rados ca.rlucos, desde 
que os respectivos concessionarios provem 
haver concluído a medi~ão do primeiro ter· 
ritorio de suai concessõos e nesse serviço des
pendido capitaes; sendo este favor feito me· 
diante a reduccão de onus impostos ao Thc· 
sc.uro pelos mesmo~ contractos e marcado 
prazo improrogave1 para. a conclusão do re· 
spectivo serviço. 

S. R. -Sala. das sessões, O de novembro de 
IS9S.-A,·thul· Ton·v$, 

Snb-emenda.- á emenda. do. commissão ;\ 
verba para o porto de Pernambuco. 

Supprimam·se as palavras - deduzidos 
15:000$ pa.ra conscl'va.ção tlns pontes que pas· 
sa.m ao Estado-e mantenha- se a verba respe· 
ctiva do orçamento do engenheiro das mes
mas obras. 

S. R.-Sala. d:J.S sessões, 9 de novembro do 
1895. -Coelho Cinll·a. 

Additiva: 

S. R.-Sala d:~.s sc.;sões, 9 de novembro de 
1895.-An4ío de Mrc~. · · 

Art . r.• Fica. o Poder Executivo a.ulorisado 
a rever 03 est udos das concessões das estradas 
de ferro, ein via. de execução, entrando em 
accordo com as emprezas respectivas, para o 
fim de serem rectificados os trnçatlos a.ppro· 
va.dos, de modo a encurtar o desenvolvimento 
das linhas ferreas. facilita.nrlo a. construcção 
dos tr:J.ba.lh(IS, mantendo-;;e os pontos obriga/ 
dos designados nos mesmos estudos. 

§ I • • Nesse O>ccordo não se1".i. augmeutado 
o 2uantum do capital julg~do neoessario pare. 
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a. construcção de conformidade com o traçado i E faço e;;sa. consulta. ]lJrque tendo remet
primitivamente approvado. tido ~t ell:~ diver$DS papeis. desejava que me 

s. R.-Sala. das sessões, 9 de novembro de fussem elles rle.volvidm, afim d~~-u~: a vista 
!895.-VictoriM Monteiro.-ilfarçat E sccb!l-, .• dell~s, eu pud~sse formular_ e J ~t1fi_ca.r u~ 
-Oassio.no do Nascimento.-Pe:rei,·a da Cos- proJecto, ou u~a.r m~smo do~ recurso::; que mv 
ta.-Aureliano Barbo8a. _ Vespasiano de Al- foyem_f:Lcult'l.dos, pn1s bem compr~hende que 
b q e -Paula Ramos._ Nilo Pe~a,tha. nao pódem passar sem u~ cor1·ectJvo os des· 
~~~ ~a· Guimaraes. ' mandos que se teem pt•atlcado no Estado, que 

ra 1-Se represento. 
E' annunciada a '1iscus;c.ão unica do proje- Aguardo a resposta de V. E:c 

cto não sa.nccion•1do n. 75 C. de 1895, cooce- O SR. PRESIDENTE - Todos os papeis são 
denrlo á. Irmandade do Santíssimo Sacramento remettidos a re;;pectiva Commissão Perma
da Candelaria. tres loterias de .!.000:000$000 nente ; na hypotbese. porém. de papeis são 
ca.-la uma. remettidos ã. Commissão de Legisl<Lçã.o e Jus· 

O Sr. Tho:rnaz Cavalcanti
Peço a palavra. 

O Sa. PRESIDENTE-Fica a discussão adiada 
pela hora. 

Passa-se â. hora destinada ao expediente. 
o SR. 1, SECRETAil.IO pro·lede a leitura. do 

seguinte 

EXPEDIENTE 

0/Hcios: 
Do Ministerio da. .Justiça e Negocias Inte

rior~s. de S r1o corrente, satisfazendo a. requi
sição desta Cam:tt';t constante do otficio o. 281 
de 1B do mez findo. relativamente ao reque
rimento do Sr. Medeiros e Albuquerque so
bre-alistamento de profugos e desertores 
h~spa.nhóes -A quem fez a. requisição. (O 
Sr. de:rmtado :Medeiros e Albuquerque.) 

Do Ministerio das Relações Exteriores, c\e 
8 elo corrente, envbndo sa.ncciooada. a reso
lução do Conpresso Nacional que dá nova or
ga.nisação ao Corpo diplomatico.-Inteirada, 
officiando·se ao Senado. 

Requerimentos: 
De Laura Clementina de Souza i'i!ursa, viu

va. do general reformado, Dr. Joaquim de 
Souza. 1Iursa, pedinrlo uma·pensão.-A' Com
missão de Pensões e Contas. 

De Maria da. Cruz La.zary, pedindo a re
versão da pensão que pet•cebia seu :finado 
marido,-A' m~.smll. commissão. 

tiça. 

O SR. SÃ. Peixoto - Neste ca::o eu peco a 
V. Ex. que me mande r estituir esses do· 
cumentos, afim de que á vista deites se possa. 
formular um projecto, que seguirá os trami
tes ~egulares, segundo us estylos, facilitando 
a,:sim o~ trabalhos dessa commis~ão, que em 
virtude de seus multiplos atrazeres, póde. pre· 
terir o estudo da duplicata do Congresso 
Amazonas. que urge tenha prompta solução, 
porque app1•oxima-se a époe<t da eleição de 
governador e é preciso sa.ber qual a Assem
bléa competente pnra. apural·a e !'econhecer e 
proclamar o candidato mais votados. 

0 SR. PRESIDENTE - Os :papeis a que 
V. Ex. se refere estão na secretaria. 

O Sn.. SA.' PEIXOTo-Mas a. secretaria· não 
póde me restituir esses documentos sem que 
V. Ex. a autorise, e é just:J.mente essa au
torisação que eu venho :pe<.lir a V. Ex. 

O SR. PRESIDENTE- Os documentos estã.o 
na secretaria á disposição de V. Ex. 

O Srl.. SA.' PEIXOTO- Perfeitamente. 

O Sr.Au;;usto Severo-Sr. pre
sidente, eu tinha fa.llado a diversos collegas 
em pedir a :palavra. para reclamar a. inclusão 
em ordem do dia de um proje~to; mas tive 
depois noticia de que V. Ex. já. tinha. tomado 
p1-ovidencias a respeito, tornando-se desneces
sa.rio, portanto, o meu pedido. 

Entretanto, aproveito a occasUi.o parare
sponder ao que hontem disse o meu illustre 
collega deputado pelo Ceará, a proposito do 
requerimento que fiz no sentido de ser da.do 
para ordem do dia o projecto vindo do Senado 

O Sr. sã Peixot:o-Sr. presidente, e que referma. o ensino das Escolas Militares· 
tendo a Camal'a. a.pprovado o requerimento da União. 
do general Glicerio para. que se desse por S. Ex., refcl'indo·se ao meu requerimento, 
finda. a missão da Commissão Mi:xta. a cujo disseque tinha.projecto a respeito elaborado, 
estudo tinha. sido submettido o caso de du-1 de accordo com o Sr. Ministro da. Guerra, e 
plicida.de de Congresso em Sergipe, Alagoas, 1 que esse projecto seria opportunamente o:ll'e· 
Amazonas e outros Estados, eu consulto ar recido como emenda ou substitutivo ao pro
V. Ex. qua.l o destino qne vão ter os pa.peisl jecto relMivo á. reforma de ensiilo da. Jj:@çol.a, 
que foram remetttdos a. essa commis~ão, Nanl. · . 
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Hoje, porém, esta.ndo por acaso com um \ Decl:lro, em nop1e d:l. bancada a. que per· 
funcciona.rio da Secretaria da Guerra, devo tenço, que ella._nao. aprescn~1. a.bsol)ltamente 
mesmo dizer com o secretario do nobre mi- projecto que nao d1 ga. respeito a mteresses 
nistro, soube que a~ idéas do Sr. ministro publicas. 
estavam de accordo com o projecto do Senado. . O projecb a. que me. refiro t rata_ de mate
A memoria do nobre dep11tado tn.Iva.z tenha rta relevante que precisa de soluç.a.o prom
tra.hido S. Ex. .. pta, nü.o só em rcferencia. á . Uniiio, como 

0 Sn.. TUOMAZ CAVA.l.CA.NTI-Peco :l. palavra. 
0 SR. AUGUstO SEVERO- Si fa.Uo a este 

.respeito, Sr. presidente, é porque bontem 
me comprometti a retirar o meu requer i
mento e hoje não posso fazel-o. Ao contrario, 
mantenho o meu requerimento. esperando 
que a Camara o a.pprove, um«. vez que não se 
deve protellar por mais ma.is tem}lo reforma. 
de tanta importancia.. 

principalmente ao Estado do R1o Grand~, que 
estil. sendo victima. de contrab:mdos mtro
<luzidos pelas Republicas visinhas. . 

Sen•lo, pois, ha dons mezes preteridO este 
projecto, venho ped1r á V. Ex. o favor de 
fazer com que entre etle em discussão . 

O Sr. Thomaz Cavalc anti
Sr. presidenw, eu sinto ter de vir iL tribuna 

. pa.ra-permitta.-me a. Cama.ra dizel-o- estra
nhar o procedimento do nobre deputado :Pelo 

Tenho t ido paciencia sufficiente; rn3.S como 
esta a terminar o prazo de nossos trabalhos, 
e sou um dos que estã.o promptos a perma
necer aqui até o ultimo dia. é justo que, sinão 
em deferencia. á bancada. rio-grandense, ao 
menos por intere:;se da União, seja este pro
jecto discutido. 

Era o que tinha a padir á. V. Ex • 

Rio Grande do Nor te. · 
Sr. presidente, faço questão de que a nünba. 

palavra seja. respeitada. 
0 SR. AUGUSTO SSVERO-EU disse que a 

memoria de V. Ex. podia. tel-o trah ido. 
O Sn.. THOMAZ CAvALCANTI- O que cu 

affirmei a.o nobre deputado. e sustento, é que 
conferenciei com o Sr. Ministr<l da Guerra e 
combinou-se um substitutivo; por conseguinte 
não ioi declaração ta.Isa que quíz trazer a 
esta Camara. 

Assevero a V. Ex. . garanto. sob minha 
·palavra. de honra, que conrerencieí co;n o 
Sr. Ministro da Guerra. fiz-lhe a exposi~.ão 
do projecto que tinha de apresenta.1· como 
substitutivo, e essas ideas fora.m acceitas por 
S. EX'. 

Nilo sei como se vem dizer aqui que fallou-so 
com um empreg:ulo d:~ Secret aria da. Guerra, 
e este disse que !\5 idéas t\o ministro cra.m a.s 
que deviam ser a.cceita.s. 

Era. a declaração que tinha. a li1zer, Sr. pre
sidente. 

O Sr. Aure liano Barbosa
Não sei, Sr. presidente, se faça á V. Ex. um 
pedido ou uma recla.maçã.o. 

Ha. tres mezes <~o baocatla rio-gran•lense 
apresentou um :projecto referente a. liiesa de 
Remlas de primeira ol'dem da Uniil.o, no fim 
de um mez teve parecer desfavoravel da 
commissã.o, razão mais que sufficiente para 
que essa bancada elll.!)enhe-se em provar com 
documentos O· erro em que incidiu a com
missão. 

Por vezes tem sido collocado esse parecer 
nn. ordem do dia. ; mas no momento de se 
o. discutir,. é . seiiiJire preterido por outros 
:projectos, a. te de iutel'esses jndíviduaes, · . 

O Sr. President.e - confor me o · 
nobre deputado mesmo a.callou de declarar~ o 
projecto acha-se incluído na ordem do d1a, 
e em loga.r que póde ser discutido ; as ulti
m~ sessões, porém, teem sido a.bsor!i!las 
qnasl que exclusivamente pela discu~a? de 
crcditos e orçamentos, e e este o pt•mCJpal 
de-ve'l' da. Meso., maxime em prorogações. 

o Sr. Milton- O telegrapho acaba 
de nos transmittir uma dolorosa noticia, que 
tomo a triste incumbencia. de communica.r il. 
Camara. dos Srs. Deputados. 

Finou-se no Estado da Ba.hia., Sr. presi· 
dente, depois de longos e crueis padecimen· 
tos, o cidadão que em vida chamou-se Dr. 
Francisco Prisco rle Souza Paraiso, e que, 
tanto no wmpo da monarchia., como no do 
actu:ü rcgimen republicano, preston :i. Pa.tria 
a..<signal~dos serviços, não ~ó nesta. C:\mnra, 
como em diversa.s outr.1.5 posições que occupou 
no paiz. (Apoiados.) 

V. Ex .• Sr. presidente, que foi. delle co!~ 
leg:J. nesta ca.mnra. e todos os que t iveram a 
fortuna de entreter r elações com a.quelle 
distincto cavalheiro, poderio seguramente 
dar testemunho das excellentes qualidades. 
que o exornavam, e do patriotismo com quo 
elle sempre dedicou-se ao publico ser viço. 

Eu, Sr. presidente. que muitas vezes luctei 
com o Dr. Prisco Paraiso nos commicios elei
toraes de nossa terra, estando ca.da um de 
nós :i. frente de opinião politica di versa, te
nho a satisfação de assegu rar neste momento 
que sempre t>.ncontrei de parw do pro.ntea.do 
cidadão qualidades que muito o recommen
davam á. estima de seus a.dversarios. E essas 
qualidades eram, Sr. presidente, outl.•as tan
tas manifestações do caracter que elle possuía 
e da intelligencia. de.que era. .dotado; 
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Como ministro, Sr. presidente, o Dr. Prisco I l" parte, a.tê ás 2 1;'2 huras ou antes: 
Paraíso ~desempenhou-se correctamente da . _ " · . _ . 
commissa.o com que o tinham honrado a. con- Contmuaçw da. ->' d1scussa.o do prOJecto 
fiança imperial; e na. qualidade de membro n- 133 B", de 1893, com parecer sob n. 13? ~·. 
desta Camara, ultimamente, contribuiu muito class!tica.ndo e.m qu~tro classes a.s.repartlçoes 
para que ns idea.s republicanas, a que tinha federae~ e u.mror_m1saJ?.do os venc1mentos dos 
lealmente adherido, sahissem triumphantes respectrvos funcCJon:m_os; _ 
em todos os embates a que se viram arras- 2" d1scussao do pro,Jecto n. 90. de 189o, 
tadas. dividindo o territorio da Republica em oito 

Não po~so. Sr. presidente, nem <levo con- circumscrlpçõcs,cm ~iJ:(Ia. uma. das q~aes crea 
tinuar neste terreno. A commo<;.ão me em- um banco I_>ara. auXIliar as mdustr111s ~grl
ba.rga. a voz:. cola, -pastoril e connexas, conforme o reg1men 

A Bahia vem de sotrrer uma perda bem que ad?pta.; _ . _ 
sensível. · 2~ d1scussu.o do proJectp n. 2 12 A, de 189o, 

Nestas condições, tomo a liberdadec1e pedir regulando a execução dos arts. 6" e 7' da lei 
a Cama.ra que de accôrdo com os estvlos esta- n. 183 C, de 23 de setembro de 1893, deter
belecidos. mande inserir um voto de' pezar na minando. que ·p~l~ gov~rno seja substjtuido 
acta. de hoje pelo fa.llecimento do luctador por a;pohces de cap1tal e .JUl'Os-ouro-do va
que nos deixou tão amarga e profunda sa.u~ lor nominal ?e 1:000$ e jur~s de 4 '/~ todo o 
daU.e. (Muito bem muito bem) lastro e1fecttvamcnte deposttado ate 17 de 

' • dezembro de 1892 para base do.s emissões 
Em seguida, é lJOSto a Yotos e una.nime- bancarias, com "Voto em se-p;1rado do Sr. Pau-

m~nte approV"ado o requerimento do Sr. lino de Souza Junior; · 
Mtlton. Discussão unica. do projecto n. 159 D, de 

O Sr. Presidente - Acl1a.ndo-se 
adeantada a hora, designo para segunda-feira 
a seguinte ordem do dia: 

Votação dos seguintes projectos: 
N. 121 A, de 1893 substitutivo do de n. 227, 

de 1892, que reorganisaa corporação dos col'
retores dos fundos publieos e llrovidencia 
sobre as operações dos corretores realizadas 
n&.S bolsas officiaes (3< discus:ão) ; 
~. 249. ~e. 189?. autorisando o governo a 

a?m a.o M!msterto da Guerra creditos par
cJaes até a somma. de 14.000:000$, senrlo 
12.847:92.2$500 para occorrcr ás despeza.s 
e;draordtnarias .i á reconhecida.~ com o exer
Cito e corpos patriotíco~ no estado do Rio 
Granel~ d~ S~l, e o saldo de 1. I?2:07í $5110 
pa.ya.llqu1daçao das que fo1•em -ver1ficadas ate 
o fim do actual exercício (2• discussã.o) · 

N. 228. de 1895, a.pprovando o dec~eto do 
Poder Executivo n. 2. 126, de 10 de outubro 
de 1 8~5. abrin~o ao Ministerio da. Justiça e 
Negoc10s Inter1ores o credito extraordinario 
de 5.3:364.$190 para. pagamento das rlespe7..as 
r~alJ.Zadas com o funeral do marechal Flo
riano Peixoto (2• discussão) ; 

N. 233, de 1895, a.utorisando o Poder Ex:
ecutivo a conceder a Joaquim Aun-usto Frcü·e 
1• .escriptura.rio da Alfandega. âo Rio de Ja; 
ne1ro. um a.nno de licença. sem vencimentos, 
par;\ tratar de sua s:mde onde lhe convier 
(discu~ão unica.) ; 

N. 241. de 1895, autorisa.ndo o governo a 
conceder licença. por um anno, com ordenado, 
:pa.l'a tratar de sua s<J.ude onde lhe convier. 
~o fiscal das Docas de Santos. Ulrico de Souz(L 
Á~furs;_l: .(díscu~s~o unica)'; 

Camar:a. V, vn 

1895, sobre as emendas o1fereeidas na 3• dis· 
cussão do projecto do Senado n . 159 deste 
anno, que altera a t.a.bel!;J. do art . 33 do de
creto n. 848, de 11 de outubro de l890 ; 

2• discussiLo do projecto n. 22~, de 1895, 
a.utorisando o Poder Executivo o. ll.brir um 
credito :~.té 1.200:000$, supplementar â. ru
brica-Exeroicios findos - para p:~.gnmento 
da quantia. que ITír devirlai~ Companhia UoifLo 
Sorocaba.na e itaúna : 

1• rliscussão do prójacto n. 81 A, ti e 1895, 
man•lando conliervu.r na collocaç;'io qua 
occupavn. no a.lmn.nak milita!', por occasiã.o 
do seu ffl.llecimeuto. o nome do marechal l<'lo
riano Peixoto. 

Continun.çiio da. 3'• di~cussão do projecto 
n. !JG, de 189'1. 1·egu1:mdo o estado ile sitio ; 

Continuação da :3" d iscussão do prQjecto 
n. 35, <le 1895, autorisan<lo o governo a -rever 
o regulamento e programma. de estudos do 
Gymnasio N:1ciona.l (reilacçiio pat'a. 3> dis
cussã.o de projecto n. 205 A, de 1S!J4) ; 

3' discussão do :projer.to n. 193, de 1895, 
autorisando o Poder Executivo a. reformar os 
estatutos da Escola Polytechnica do Rio de 
Janeira. de acco1'tlo com o projecto formulado 
pela respectiva congregação em 1 L de maio 
deste rmno, com ns rcstl'icçues que indica: 
e a nomea.r effectivos, independente de con
cm·.,o. nos termos do art . 318 do decreto 
n. 1.159. de 3 de dezembro de 1S!J2, os lentes 
substitutos que na referida escola exercem 
interinamente o magísterio ha mais de 10 
annos sem interrapçiio alguma; 

Discussão unic:~. do prQiecto n . 243, de 
1895, autor isando o Poder Executivo a con
ceder a Candido Gue:.l~ . Chagas, conferente 
da Alfaildeg:l. ·u:t Bahia:; um anno de l}~enca. 

22' 
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com o respectivo ordenado, para tratar de 
sua saude onde lhe couvier; 

2" discussão do projecto n. 132, de 1895, 
tornando extensivo ás praças da brigada po
licial ela Capital Federal e do corpo de bom
beiros, que se inutilisarem durante o tem}lo 
de praça, o direito, de que gozam as praças 
do exercito e armada, de serem recolhidas ao 
Asylo dos In validos; 

1" discussão do projecto n. 173, de 1895, 
considerondo empregados públicos os confe
rentes das capatazias das alfandegas da Repu
blica.; 

Discussão do projecto n. 156 A, de 1895, 
autorisando o Pode1' Executivo a abrir um 
credito de 6:333$310 para. p~gamento do pes
soal e expediente da. Delegacia. de Terras o 
Colonisação no estado _de Minas Geraes, no 
anno d~ 1893 ; 

1> discussão do projecio n. 215 A, de 1894, 
conferindo o direito à aposentador!:J. aos func
ciooarios (la Inspoctoria. Gerai d., Saude dos 
Portos da. Ca.pi tal Federal e aos das inspecto
rias de saude dos portos dos estados ; 

1• discussão do projecto n. 89 A, de 1895, 
opinando no sentido de não ser a.ppro-vado o 
projecto n. 89 deste anno, que substitue pelo 
que a elle acompanha a tabella F, annexa á 
Consolidação das Leis das At(andegas e .ilfesas 
de RemTas Fede1·aes ; 

1" discussão do projecto n. 199, de 1895, 
autorisando o governo a fazer re>erter ã. 
activa, maJJdando addir a uma das comp:~.
nbias, como tenonte mais moderno. até que 
haja vaga, o tenente reformado do corpo de 
bombeiros José Julio, com o voto em separado 
e parece1' rla commissão de constituição, le
gislação ejustiça; 

Discussão onic<1 do projocto n, 1 i2, de 
1894, concedendo a. pensao de 100$ mensaes, 
repartidamente, a Ursulina Candida do Cou
to e ouka, mãi e irmfL do fallecido cirurgião 
naval Dr. João Pinto do Couto; 

Discus~ão unica do projecto n. 279, de 1893, 
manJ.anclo que continuem a. ser pagt·s a. D. 
Mathilde de Accioly Lins, desde I de julho de 
1892, o montepio e meio soldo de seu falle
cido filho, o alferes Sebastião Carlos de Ac
cioly Ltns; 

Discussão unica do projecto n. 191, de 1895, 
concedendo a. D. Maria Amalia. de Castro 
Ferreira, viuva. do coronel Joaquim Mauricio 
Ferreira, a pensão de 200$ mensaes ; 

Di.scus..<;ão unica. do pl'o,jecto n. 197, de 
1894, relevando a prescripção em que incor
reu D. Mal'i.a. Josephina Feital. Lima para per
ceber o meio soldo a que tem direito ; 

Discussão unica. do projecto n. 122, de 1893, 
c0ncedendo a. D, Olympia Carolina da Silva 
B:nata, viuv<l. do desembargador Joaquim 

. Antonio da Silva Ba.mta, um~ pensão meu-
sal d& 1 00$000 ; · 

Discussão unica do parecer n. 85 A, rle 
1895, autorisando o governo a permittír á 
companhia G1·eat Sottlftern a. construcc:ão de 
urna ponte sob o rio Quaruhim, no estado do 
Rio Grande de Sul, a qual foí approvada pelo 
Senado por dous terços de votos, na fõrma. do 
art. 39 da Constituição ; 

2' lliscu;sfi.o do project.o n. 202, de 18~4. 
determinantto que os ofliciaes do exercito re
formados ou que se reformarem de ac~ordo 
com as disposições do decreto n. 193 A, de 30 
de janeiro de 1890. si estiverem graduados 
no posto immcdiato, sejamconsiderado;:;para 
todos os efreitos, como si estive3sem effecti
vamente providos na classe de que tiverem 
a g-raduação ; 

Discussão unica do projecto n. lô9, de 
1895, concedendo a D. Luíza Etchebarne, 
viuva do capitiio de fragata. Fernando Etcbe
barne, a pensão annual de 1:200$0• O ; 
Di~cussão unica do projecto n. :183, de 1893 

concedendo a D, Juliana Morel Garees Palha. 
viuva do tenente do exercito Diogo Ga.rcez 
Palha, a pensão annual de \J60$00u ; 

Discussão unica. do projecto n. 1!0 A, de 
1894. elevando de 60$ a 100$ memaes a pen
são do alferes honora.rio do exercito Antonio 
Paes de Sá. Barreto ; 

I• discussão do l)roj ecto n . 117, de I 893, 
mandando collocar o l" tenente de artilharia 
Joaé da. Veiga Cabral e outros nos logares que 
lhes competirem na escala de promoções, re
parando-se, assim,os prej11izos que soírrer.1m 
na promoção de 17 d~ março do 1890 ; 

l" discussão do prr>jecto n. 166 A, de 1805, 
permittindo aos metlicos c phnrmacenticos 
aújunctos do servi~o snnit:n·io do exercito n. 
contribuir pn.ro. o montepio de que trata o 
decreto n. 9t~ A, do 31 <1e outubro de 18\JO; 

I" d iscusslto do pl'Oj ecto n. 202, de 1895, 
autorisa.nrlo o Poder Executivo a. conceder 
nas condições que indica a. Andre Gaudieley, 
ou a quem mais vantagens o:fferecer, pri vile
gio por 60 annos, para construcção, uso e 
goso de uma estrada de ferro bitola de 1 me
tro entre a. capital do Matto Grosso do j)Orto 
de Aveil•o, ou out ro ponto que melhor os es
tados determinarem, na margem do rio Ta.· 
pajoz, no Pará ; 

2" discussão do projecto n. 139. de 1895. 
transferido ao domínio no estado do Arnazo
zonas,e nas condições que estabelece, as fa
zendas na.ciouaes denominadas do Rio Branco, 
situadAs nos ca.mpos deste nomo naquelle es
tudo ; 

Discussão unica do projecto n. 2?4, de 
1895, concerlendo ao soldado reformado do 
exercito Fronklin Ferreira de Moura. uma 
pensão de 30$ mensaes ; 

1" discussão do projecto n. 225, de 1895, 
d;>ndo nova. orgs.ni~a.ção da gu&rda nacional; 
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Discussão unica do prQiecto n. l90.de !895, 
concedendo a pensão annual de 1:200$ a D. 
Manoela. Alice Nunes !.los Santos, viuvn. do 1" 
tenente de artilhai'ia Joaquim Severo dos 
Santos ; 

Discussiio unicn. do projecto n. l92,de 18%, 
concedendo a D _ Joaqu:ina Angelica Bragança 
Dias dos Santos. vi uva do m:~Jor Francisco 
Antonio dos Santos, a pemão mensal de 
100$000: 

Discussão unica do projecto n. 196, de 1895, 
autorisan<lo o governo a conceder a DD. Hor
tencia Adelaide Guilíobel o Josephina Con
stança Guillob~l, filhas do fallec!ido coronel 
reformado do corpo de engenheiros. Joaquim 
Candido Guillobel,::t pensão de 1 :200$annuaes, 
repartidamente; 

2• discussão do projecto n. 219 :\, de 181-H, 
conce~enrlo ao engenheiro Julíão de Oliveira 
Daca.ille privilegio por 60 anoos, :p3.ra. a con
strucção, uso e goso rle uma estrada. de ferro, 
que partindo da. c\rlade de Catalão e passando 
pela.:> de Gnyaz, Cuya.bti., Poeoné, S. Luiz de 
Gaceres e logar naveg11.vel do rio Guaporé, 
termiae no estado ile Matto Grosso, em ponto 
limit:-ophe com a Republica da. Bolivia, e 
outros favores relativos a e~La concessão 
com parece!' da commissão es_pecial de v iação 
geral da Republica; · 

I• discussão 110 projecto n. 04 A, de 1895, 
:t11torisando o governo a mandar construir 
sobre o rio S. Francisco uma }lont~ 1 iga11do 
.Joazeiro, na Bahia, a- PetroUina, em Pernam· 
buco; 

l·' discussão do projecto n. r229, de 1895, 
o.utorísa.ndo o Poder Executivo a conce•ler a. 
Josó Domingues Mendes ou a quem melhores 
\'D.ntngcns offiJrecQr, permissão para estabe
lecer uma linha de naveí?O.çü.o entre os rios 
Pnl'flo e Jequitinhonha, no estado da. Bahia, 
constr~ir um cães na cidade de Cannavíeíras 
e um canal ou uma. pequena ferro-via li
gando cs dous referidos rios, segundo as con· 
dicções que estabelece ; 

1• discussão do projecto n. 17 A, (1e 1895, 
propondo varias modificações no projecto 
n. 17, deste anno, que orga.nisa a força ar· 
mn.do do Brazil ; 

I• discussão do projecto n. :227, ele 1895, 
autorísando o Poder Executivo a abrir um 
credito de 2L840$366 supplementa.r á verba 
- Exercicios findos - para occorrer ás des
pezas que 1oram liquidadas com o serviço 
quarentênario de Santa. Catharlna durante o 
auno de 1893 ; 

1" discussão do p:re>jecto n , 247, de 1 805, 
concedendo aos cidadãos Miguel José Gal'cez 
e Antcnio de AzeYedo Martins privilegio por 
15 a.nnos para fabrica.rcm no paiz e vende!·em 
naCa.pital !?cderal o nosesta.flosarosou ro,la.s 
de bonacba, ad.a.pta. v eis a di versas especíes 
de vehicu!os i 

I" discussão do prQjecto n. 221 A. de 1895, 
equiparando os vencimentos dos bibliothe
carios das f:J.culd::~des de medicina. ao8 dos se
cretarias, e os dos sub-bibliotllecarios aos ,los 
sub-secrGtarios, e inclue os mesmos funccíO· 
narios no.s dísposiçõe3 do art. 21f5, ca.p. X1X, 
disposições geraes do Coriigo das Disposiçaes 
Communs ás Insti tuíções de Enúno Superior, 
depenrlentes do Mínisterío da Justíç;t e Ne
gocíos Interiores ; 

3" discussão tlo projecto n. 189, de 1895, 
organisando o estado-maior do exercito, a 
lnterzdencia Geral da da Guerra e dá outras 
providencias. 

Z" p:1.rte (ás 2 1}2 horas ou antes): 
3' àiscussiio do prnjecto n. lí4 B, de 1895, 

(orçamento da receita); 
Di.;cuss;io uníca do projecto não sa.nccio· 

n(l.do n. 75 C, de 1895, concedendo o. Irman
da(l.e do SS. Sacramento da. Ca.ndela.ria tres · 
loterias de I .000:000$ cada urna. ; 

Continuação da 2• discussão do projecto 
n. 203 A, tle 1895, autorisanclo o governo a 
de,pender ate a importancia ele 14.519:690$ 
repartidamente em tres exercícios, com a 
acquisiçüo do ma.teriul rodante e melhora
m!?ntos indispensa>eis ao serviço da Estrada 
de Ferro Ceníral do Brazil, de accordo com 
o especificado na tabella annexa, e mais 
800:000$ p:u•a pagamento de 60 locomotiva.s, 
se:rundo o contracto fe ito com Quayle Da
vidsc.n & Com:p., com Yoto em se:parado do 
Sr. Bueuo de Andrade ; 

Discussilo unica. no projecto nffo s:mécio~ 
nado n. 32 E, de 1893, regulando o _,.roce5m 
de apmaçii.o na. elei~ão de Pr.siuente e Vi~
Presidcnte da. Republica ; 

l' discu.-sãodo pr0jecto n. 161 A, !la 1895, 
elevando a ca te;::oria. de alf<>m1ega. de 4" ordem 
a f.lesa de !lendas da cidade de Pelotas e da 
outras providencias ; 

1 ;, discussão do projecto, n. 248, de 1895, 
autorisando o Poder Executivo a reformar o 
en$ino du. Escola. Naval, annexando-lhe um 
curso esp~c\al de aspirantes a machinistas, 
t.omando por base o projecto apresentado em 
1893 pelo conselho de instruc(}[o da mesma 
escola ; . 

Discussão unica tlo projecto n. 216, de 1894, 
autoris~J.ndo o Potler Executivo a pagar ao 
Dr: Tíburcio Valeriano Pecegueiro do Amaral, 
preparador de medicina lega.! da p,,culdade 
de Medicina. do Rio de Janeiro os 'Venci
mentos que deixou de perceber do lagar de 
preparDdor de chimica inorganica da mesma 
1acu1dade. 

Levanta-se [!. sessão tis 4 11oras e 30 mi· 
nu tos. 
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14Qa SESSÃO EM li DE NOVE11IBitO DE 1895 

Pl·esidencia d<Js S1·s. A1·thur Rios (i• 'llice·pl·esi
dente), Rosa e Sil'lla (pre.>idente), A1·tlwr Rios 
(1." 'llice-presidente), Costa A~evedo (2° vice
presideme), e Rosa e Sitva (presidente). 

Ao meio-dia pmcede-se à chamada, à qual 
responclem os Srs. Rosa. e Silva, Arthur Rios, 
Costa Azevedo, Thomaz Delfino, Tavares de 
Lyra , Si Peixoto, Gabriel Salgado Matt"
Bacellar, Costa Rodrigue3, 5dunrdo 'de Bel'
rêdo, Christino Cruz, Nogueirn Paranaguá, 
Arthur de Vascon~ellos, Gonçalo de Lagos, 
Thomaz Cavalcanti, Francisco Beuevolo José 
Bevilaqua, Augusto Severo, Trindade,' José 
Marianoo, Luiz de Andrade, Cornelio da 
Fonseca. Medeiros e Allmquerque, Carlos 
Jorge, Gonçalves Maia, Rocha Cavalc,mti,. 
Menez.es Prado, Zama, Sa.ntos Pereira, Milton, 
Fran~1Sco S~dré, ··Tosta\ Vergue de Abreu, 
Rodr1gues Llrna., Sebastião Landulpho, Pa
ranhos Montenegr0, Antonio de Siqueira, 
Serzedello Corrêa, França. Canalha, Americo 
de Mattos, Lins de Vn.sconcellos, Belisario de 
Souza, Fonseca. Portella, Euzebio de Queroz, 
Silva Castro. Nilo Peçanha, Agostinho Vidal 
Ernesto Brazilio, Julio Srmtos, Landulplw d~ 
Magalhães, Campolina, João Lui?., Carvalho 
Mourão, _Ferraz Junior, Fortes Junquei1•a, 
Leooel Filho, Lamounier Godofl'edo, Valla
da.res, R.odolpho Abreu, Matta Ma.chado, 0\e
gario Maciel, Paraíso Cavalcanti, Costa Ma.
chado, Paula Queiroz. Dino Bueno, Adolpho 
.~ordo, Bueno t.le Andrada, Francisco Glice
r:o, Alves de Castro, O villio A bra.n tes, xn.
VIer do Vn.lle, Lamenha Lins, Pauht Ramos, 
Francisco Tolentino, Fonse~a Guimarães, 
Mn:rça.l Escobar, Victorino Mo~teiro Aure
liano Bnrbosn., Vespnsíano de Albuq'uerque 
e Ca.ssin.no do Nascimento. ' 

Abr~-se a S!lssão. 
E' lid<' e sem d!lbate appt'OYada a acta dn. 

sessão antecedente. 
~mpl>:recem mflis os Srs .. Lima Ba.cury, 

Brlclo Filho, Hollanda de L1ma. Benedicto 
Leite, Luiz Domingues, Gustavo V eras Ani
sio de Abreu, Pires Ferreira, Frederi~~ Bor
ges, João Lopes, .Tunqueira Ayres, Arthur 
Orlando, Tolentiuo de Carvalho, Mat'tins 
Junior, ~ereira de Lyra., Gaspa1• Drummond, 
Coelho 0ntra, Louren~o de Sà, Araujo Gôes, 
Cleroentmo do Monte, Manoel Caetano, Aris
tides de Queiroz, Edua.rdo Ramos, Leove!!ildo 
Filgu!liras, .Tos~ Ignaci~. Flavio de Ar~ujo, 
Torq_uato Moreua., Gatdmo Loreto, José c~tr
los, Oscar Godov, Alcinrlo G-uanabara Alber
to Torres, Sebastião de Lacerd<\, Erico 'coelho, 
Urbano M(Lrcondes, Paulioo de Souza Junior, 
Mayriok, Lima Duarte, Ribeiro t.le Almeida, 
Ctlpertino de Siqueirn, Arthur Torl'eS, Carlps 
clns.Cba.gas, Padua. RalleR, VleiJ'a do Moraoe; 

Furtado, Urbano de Gouveia., Mariano Ramos, 
Almeil.la Torre&, Lauro Müller, Emílio Blum, 
Pllrllira da Costa. e Pinto da Rocha. 

Dei::::am de comparecer com causa Jlartici
pada os Srs. Coelho Lisboa, Alencal' Guima
rães, Fileto Pires, Eni'\as Martins, Augusto 
Montenegro, Tlleotonio de Brito, Vi-veiros, 
Ca1'los de Novaes, Torres Pol'tngal, Pedro 
Borges, Helvecio Monte, Francisco Gurgel, 
lldefonso Lima, Cunha Lima, Silva Mariz, 
Chateaubriand, Arminio Tavares, Ma.reionilo 
Lins, Miguel Pernambuco, Olympio de Cam
pos, Augusto de Freitas, Neiva., Paula Gui
marães, Dionysío Cerqueira, Tolentino d03 
Santos, Marcolino Moura, Ath:J.yde Junior, 
Ponce de Leon, Almeid<1 Gomes, Vaz de 
Melio, Monteiro de Barros, Chagas Lobn.to, 
João Penido, Gonçalves Ramos, Luiz Detsi, 
Francisco Veiga, Alvaro Botelho, Octaviano 
de B1•ito, Ferreira Pires, Theotonio de Ma
g_alhã.~s, _Pinto da Fonseca,. Manoel Fulgen
ClO, S1mao da cuuhn, Llnclolpho Caetano, 
Lamartine, Alfredo Ellis, Francisco de Bar
ros, Casemíro da Rocha, Almeida Nogueira, 
Domingues de Castro, Gustavo Godoy, Mo
reira d:1 Silva., Paulino Carlos, Cincinato 
Braga, Hermenegildo de Moraes, Lui~ Atlol
pho, Caracciolo, Br:l.Zilio da Luz, Angelo 
Pinheiro, Appa.ricio Mal'iense, Francisco Alen
castro e Pedro Moacyr. 

E sem causa os Srs. Fernand.e" Lima, Octa
viauo Loureiro, Gerniniano Brazil, Gouveia. 
Lima., Cleto Nunes, Bttrros Franco Junior, 
Domingos de Moraes, Costa Junior, Alberto 
Salles, Rívada via Corrêa e Martins Costa. 

O Eh.•. Ma;tta ~I:achado (Este dis
curso deia:a d6 ser publicado, tendo sido er~tre
oue em tempo ao 01ador.) 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' a.nnunciada. a vot'lção uns materias. 
E' 1~osto a votos e approvado o requeri

mento do Sr. Benedicto Leite, l_)edindo infor
maÇ(íes sobre o lastro qtle rea.fmente deposi
taram no Tnesouro Federal, os Bancos Emisso
res e Regionaes. 

São lidos, julgados objectos de deliberação 
os seguintes projectos 

N. 256- 1S95 

Define os w.sos de competencia de cada um. dos 
Poderes Executico, Legis~atico e hdicia1·io, 
para qtte se ela a inte;,enção do Go1;erno 
Federal nos Estados, auto1·isada pelo o:rt. 6• 
da Conslituiçúo. 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. I.• A intervenção do Governo Fede

ral no~ Est."'dos, autorisada pelo art, 6. o da 
Constituição, compete : 
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§ 1. o a- Ao Podar Executivo nos r .. asos dos 
ns. 1 e 4; 

1.1- Ao Poder Legislativo no caso previsto 
no n. 2, quando por lei ordinaria ou consti
tucional do Estr.elo houver o[ons<~ ti. Consti
tuição J:<'ederal , ou aos principias coo:mg-rados 
na mesma; 
c- Ao Poder Judiciurio quando os poderes 

do Estado exerçam autoridade illegitirna, ou 
se constitun.m de modo cont rario ao regimen 
representativo, base tb Republicn. Federa
tiva ; 

d - Ao Podet• Executi•o o os casos pr<H·istos 
no u. 3, 1m a.us~nci<~ do Cougrc:;so, e estan(lo 
este r~unido depois de sun. resolução, prece
dendo em ambos os casos requisi~.ão tios go
vernos esta.doaes. 

§ 2. o Excepto •~ intervenção ilo PodCl' Exe
cutivo r eferentes a. os ns. 1 e 4, t oda in ter
vençüo ua. fórma tlecrctmla. sô teri~ Jogar e m 
consequencia. de petição feita e nssignad<t por 
cidadão br azileiro eleitor ou pelo juiz seccio
ll!l.l., seutlo acompanhada de JJrovas ou tlocu
mentos q_uc justifiquem o pedido àa inter
venç.\o. 

Art. 2.• Ficn.m revoguilas as disposiç1les em 
c<'lntrario. 

s. R. -Snla das sessões, 8 de novembL·o tle 
de 1895.-Costa Machado.- A' CommissiLo de 
Constituição, Legislação e Justiç~. 

N. 257- 1895 

Dete?'111Ína qtte seja garm1tirlo pelo PodcY &c
cutivo aos lcgistimos l'C),.eSclltante~ do Poder 
Lcgislati'f!O do E#ado da Bahia o e,;c>·cicio 
de Sttas {imcçües, findo o ultimo biannio lc
gislati'rlo, de u.cco1·do com a Conslituiç<To 
desse Estlldo. 

O Congresso Nacional uect·eb: 
At·tigo unico. O Poder Executivo, reco

nhecidn. a legttimidade do Poder Legislativo 
do Estado· da. Bahia.,representado pela Cama.ra. 
dos Deputados diplomados pelas j uot.1s apu
miloras competen tes,e legalmr::nte constituída, 
e pelo Senado rormado pelos dous ter~s sub
sistentes, findo o ultimo biennio 1egislnti....-o, 
de accórdo com a. Constituição desse E~tado, 
garantirà aos representantes do refel'ido 
poder, mediante o emprego dos meios consti
tucionalmente fncu1 t..1.dos, o exercício de suas 
funcções. 

Sala das sessões, 7 de novembro de 1895 . 
- Le01Jigildo Filoueiras. - Augusto de Frei
tu.s. - Santos P erei1·a . - losri IgtUJ,cio. - Se
bastião La!tdu!pho . - Flavio de Amvjo.- Ce
::a,. Zama. · 

A Commissão de ConstituiÇão, Legislação e 
Justiça. 

N. 258 - 1895 

Estabelece o imposto de 5 % soln-e o talDY 
official elo p1·oduc1 o ela exptomção de mine
mcs de qualque;· nattm~;a, feita em pYoprios 
nacionaC>' e o~.u,•us qttuesq!!el' l~rrenos do 
d~1Jtinio o~t j ul'isdicç<7.o da U1li,i.o. 

O Congresso N<teional decreta: 
Art. I." Fica est:tbelccirlo o imposto de 

5 ~~ sobre o vr.lor offici<"l do producto da cx
plo[·ação de mineraes de qualquer nature7.'l , 
<JU!l.ntlo feit<t em proprios nacionaes e outros 
quaesqner terrenos elo dominio ou jurisdicção 
dn. Uuiü.o. 

P.u•ag1·npbo unico . Este impo$tO ser;\ co
bra,Jo tendo por IJ;u;e a u.rrematac;\o em hasta 
pul,lie..'1., a. que serão pelo Governo levadas taes 
explorações. 

Art. 2. • Revogam-se as disposições em 
contrario. 

S. R. Sala das sessões, 2 ele eútubro lle 
189:5.- Edual·áo Ramos. 

A';; Commissões de Constituição, Legislação 
e Justiça e de Orçamento. 

N. 259 - 1895 

Declm·a sem. c{fcito qll<lcsque1· leis ou preceitos 
le.qislat i'UOS qve concedam {ctoorcs especiaes 
Oll estabeleçwu de e~;r:cpçúo para dolel·mina
das companhias, socicdalks, clulls ou em
JWC.;as que se dcstiltClll á cxploraçao elo jogtJ. 

O Congt•esso Nncionnl dcct·eta: 
Atol. I." Ficam som atrei to qunesqner leis 

ou ll l'Cceitos legislativos qtw concedam favo
res aspeciaos 011 os ta'uoleç;lm de ex<:epcão para 
deteL·minat.bs companhias, sociedades, e1ubs 
ou cmprer.as que se uestinem <\s explorações 
do.iogo. . 

Art . 20. Revog<\m-se as disposições em 
eontra.rio. 

Sal:J. rla.s sessões, 5 de novembro d'3 18'.)5. 
- Atmeiáa Nof!Ueira . 

A' Commissão de Constituição, Legislação e 
JustíÇl\ . 

N. 260 - 1895 

Pr ouidenc:·a sobre a interuençilo do G!luerno 
F<.>deral em negocias peculiares aos Estados. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art . 1 • o O Governo Federal sõ poderá. in

tervh· em negocias peculiares aos Estn.dos nos 
casos dos os. I, 2, 3 e 4 da. Constituiç..'io da. 
União. 
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Paragra-pho unico. Por (.ioverno Federal 
entende-se o chefe do Poder l~xecutivo . 

Art. 2. 0 Quando a iote1rvenç:t.o se fizer 
precis<~ uos termo8 <lo o. 2 da(fuell~ artigo, 
para manter a fórma repnblican:.t federalivn, 
o governo feder:~! nomc"ril imtcrvcotor, n!lm 
de reoolver o caso occurrente. 

Para.grapho unico. t) inter\·entor pederá 
dispor d!\S forçns federlleS rar.~ tornar e ffe
ctiva n resolução. 

Art. 3. o Fórma. r epu\Jlica.nn f!derativn. é o 
regular runccionamento dos le~itim~ p()(leres 
poli~icos instituillos nas coostituicões dosEs
tados, cujas or gnnisações respei tll rem os pre
ceitos da Constituiçi'ío Federal. 

Art. 4. 0 Para cccorrer as nece~S:lr ias eles· 
pezas o Governo Federal ne<t d~sJe já nuto
risndo n. abrir creditas. 

Art. 5. • Sempre que o Gover no intervier 
em negocios peculiares a. qm•lquer E8t::do, em 
meos.'lgem especia l Jarú. conta ao Congres.."<> 
LE=gislati'l"o. 

Art. 6. • Revogam-se ns disposições · em 
con tra.ri"o. 

S. R..-Sala das ses.:ões. 9 de novembro de 
1895.-Gaspar Drwnmonél.-Josd 11larimw.
GoHçalves J[aia.-Lourenço de Sá. - Arthur 
O~·ltmd<J.- Tole•H ína de Can;al/w. - A' Com
missão de- Constituição, Legisluçi\o e Jusiiç::t . 

&io successivamentr) postas a >o tos e ap
provndas as seguinte> emendas orrerecitl<lS 
pelo Sr. Dino Bueno :to prüjocto n. 121 A, 
de 1893, subs tituti vo •lo c!e n . 2?.7 de 1892, 
que Ol'g-n.nisa. a corpo!'açü.o dos corretores 
ue fundos publi~GS c providencitt sob ns ope
taçõfs dos corretor~s re::dis..'1das nas Eo!::;as 
offlch1cs (3" discus:;ão.) 

Art. 1.• A ccre~cen te-se em segnitla ás pn
Javras-officio pu"blico- e ao Gove1'11o, uo. 
C;l pita! Feuer<~l , compele cr<:al- o n11 suppl'i
mil-o. como entendet· conveniente. 

Ao§ 20 do n:rt. :~".- rrcct·a~cent~-~e em 
seguida a- vendedor-os qua.e.o toth~,·ia. d;:
ver:1o ser communidatlos ~ Camara f;ya
dical. 

Ao :lrt. 6.•- Em vez de-nomeados- .'i i· 
~a-se-approva.dos.-Esse art . G" passa a. ser 
5•, Vi$to -ter sido supprirnido o ;u·t . 5o do 
primeiro projecto por •lelibernção da. C:tm<l-1''' · 
em 2" cli:SCus:;ão; e a:;sim o 7• a ser o 6",o 8" 
a !'t.•t' o 7", o lc. , a.te o 16", qno P<\SS:\ n. ser 
o ]!'>•. 

J\o at·L. 7.·-1~111 ~cg-ni •la <~ p~.lavm-syn· 
clico-nC• ! I'O~conl~!-~e cnmo pt'llsidentc. 

Ao t\\'1, H" lc l.lm tt)-Etn \' ~7. ue- :H) Prn· 
siclonlo c!a Jtullllhllr.a , IHll' inlel'lllCc.lio rlo Mi
nistm•l:\ ~·az.•nda -tll;:st-~"-ú l'osolnçfio do 
Govc,•uo, o inlill'lllll l' tiuhs·" r\ t:J•na<;<1o <':< sup
pre~s:Lo do~~es C!illt·ios-flcll\lllu o mais c•)lllO 
está. 

Ao art. S• lettl'a b)-Diga.·se- or ganisa.r o 
r ag-irne:Jto interno da Bolsa. e da. corporação 
dos corr~ctoro3 e a tabella dos cmólumentos 
qne elles devam percebe!', tudo ~ujeito il. ap· 
~rüvu~~ão do Ministro rl,, Fazenda. 

Ao art. so, lettra c)-Em vez de que :!orem 
arlmi ttidos- tliga· se - que s6 serão admítti· 
elos. 

Ao art. 9.•- Supprima-3e-ficando substi· 
tuido gelo seguinte- :1s deliberações da. Ca.
ma t·cl Syn d:e .• l serão toma.das por m~ioria de 
votos, tendo o Pre5!dente o de qualidade, no 
caso ele empate. 

Ao nrt. 10-Em vez de-as Jiquida~õ·JS na 
llypothese dl) artigo antecedente-cl.iga·se
a~ li<J1.Ü•1t1ÇÕ3S das op~rnçiies da llol:S:l. 

Ao art. 10, § !•-Em seguida n-lettras 
de cambio -accre~ceote·se- e moeda me
tal licn . 

Ao art. 12-Em seguida a pah\Vrt\- exigir 
-accr e5cen te-se mediante d~scouto-Em ~e
g"llida us palavras-lettras de cambio- accre
scen tc:He- ou moeda meta.llica. 

Ao art. 14- l~m se;liida ás pal:wras- est.."t· 
beleci mentos ba.nca rios- nccrescente- se filiaes 
ou agench1s, nacionaes oo estmogoiras-Em 
seg-uida a pal;wm-cambio-m\ seguntl:l. li
nhn- accrescente-se-e moeda. met.allica. 
Supprimnm·se as palavras-sobre Jettras de 
c;lmbio-na peoulti:na. liulla. 

Ao art. lil.- Em seguida á palavra 
Bancos- a.ccresceute-s:3 - suas íiliacs ou 
a!!eucins. 

' "Em seguida l\ esse a.rt. Hi, e como :trtigo 
distinct o : 

Art. 17. Fie<\ instituid!J o corro d<\ C.'\m:-.r.t 
Synrlic:' l , e ncll~ Sl.!l·~o rccolhidns :\S multas 
impnsta~ por esta l·li (! jtelo J'e"tllamento do 
govet•no, r.om o de;;tino da con5truir um 
fundo ua benc!ie~ncia UOS correlOl'ei; de run
dns publicos lia C;t l>ilal Federal, que o po,let' 
Exeenti v o re;:n fam•mtm·ú. 

Art. _!S. H.nvog<t111"5C as uispo.:;içoos em 
contrarJo. 

São suc>:es:>i vamente postas a . votos e 
appt•ovada.> as seguintes ome<Jdas offere
cid;JS pelo Sr. Ncivu, no mes:no p;·ojecto. 

Ao n. 2 do art. 4° - depois das p;\lavras 
- do c<\so do omissão - accresceote-s3 -
não j ustlficacb. 

"\o n. :3 Jo mesmo m·tig-o- em v_cz ele -
o corretor que for otni:iSl• e uu Ferí1· ]Jl'O>•eito 
da . . omissilo - diga-~c - o cm•retor que for 
om1;;so e provttr·sc que anl~riu pro'l"eito da 
omiss:io. - O mai5 como estil.. 

S[o successiva.meute "[IOst::ls a. >otos e re
jeit<vlas as emendas elo St•. Neiva. aos ;trls . 4" 
ô". 7", 10, 11. 12 e 13. · 

E' o projecto o.121 A, de 189:3, assim emen· 
tl:tdo, npprov:1tlo em 3;• discus~:w, .o enviado i 
Cuiuruis~t'io do H.t:tlttcçãu. 
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Sito successiva.mente postos a votos e a~ 
pro'l";ttlos em 2' dio.cus;ão os :;eguintes artigo:; 
do projecto n. 249, de 1895: 

O CongreiSSo Nacional reso1Ye: 
Art. 1.• E' o Governo autoriso.do a abrir 

ao Minister io da Gue1•ra creditos po.rciae~ 
nté a somma de 14.000:000$000, sendú 
1 2.847:922.~ para occot-rer ás despezas 
extraorllinarias já recouhecid:l.S com o exer
cito e corpos patriot:cos no Estatlo do Rio 
Gr-ande do Sul, e ·o saldo- 1.15'2:077$500 
po.ra. liq u idaçüo das que roren1 veriftcadns a té 
o fim do act u>\l exercitío. 

Art. 2. • O Governo !'t\rá as operações cJe 
cre,_1ito necosso.rias a execução tios creditos 
extraorditll\rios e supplemeutil.res devid~
mente a.utorisndos. 

Art. S. • R.evogam·se as disposições em 
con tt:ario. 

O Sr. Ca.1.·los Jorge (p::la ordem) 
requet· dispef.lsa de interstici<> para o projecto 
entrar em 3~ t.liscu~são. 

Consultt\tla, a Camar;.1. conce<:le a. dispensa. 
pedida. 

E' posto ::t votos e approvatlo em 2" discus
são o seguinte a.t•tigo J.o projecto n . 3·!8, 
de 1895 : 

O Congresso Nacional reso lve : 

O Sr. Th.om.az Delflno (pela; 
o1·dem) requer di $p<,us;~ de impressão p:tra. a. 
R.edacção do projecto u. 233, de 1895, que se 
acha. :;obre a. Mosa. 

Consultada., a Camara. concede a dispensa. 
pedida. 

Em seguilb é sem debat e approvada, pa.rn. 
ser enviada ao Senado, a seguinte n.edacção : 

N. 233 A - 1895 

Discu,~são fi~·al tio projeclo n. 233, do con-ente 
ar..no, que autorlsa a concessao áe ti?!!. anno 
de licença a Joaqt~im Augusto Frei,·e, 1• 
escl'ipturario da Al(andeget do Rio de Ja
!1Ciro, 

O COngresso Nacional resolve: 
Art. 1.• Fica o Po<Jcr.Executlvo autorisado 

acoacetlet• a Joaquim AÜgusto Freit·e, 1• es
cripturario da. All'aotlegz. do Rio· de Janeiro 
um a.nno de licença, sem vencimentos para. 
lt'<ttat· d~ sua sande onde lhe convier. 

Revogam-se as d isposições em contra.rio. 
Sah das Commi~sões. l i de novembro de 

1895.- Paranhos Mon~e'negro. -Lima Dua,·te. 

E' posto a. votos e a pproYaclo em tl!scussão 
unica e enviado á Commissiio de Rerlncção o 
segui o te 

PUOIECTOX . 2.fl DE 18()5 

O Con:;rr~o N<:cional resol ~e : 
Art . 1.0 !l:' o Governo autorisa.do a co;:ee

der licenç:~ por um anno, CJIU or;fcua.do, · 
1·at'<t trMar d!l sua saude onde lhe convier, 
ao fis:Jal. das Doc~s Lle Santos Ulr!co de Souza. 
:\Iur~:t, 

Artigo uoico. E' a.pprondo o decreto do I 
Porler Executivo n. 2t2G, de 10 de outubt'v 
de 1895, a brindo ao Mini;;terio rh Justiça. e 
Negocios lnteriores o credito extraordinario 
ue 5~.36·1$190, para pagnmento das despe7 .. as 
reahzll.cl;lS com o ftl!lCl'a l do Marechal Fio
ritmo Peixoto; r~,·ng-an• lo-se as <ll~po~ ições em 
coutrur!n. 

AJ•t. ~ - • Re"t"ogam-se "s Jisposi~óes em 
O Sr. Jofto Lopes (pclfl ordem) contrnr!O. 

requer di;;peOS[l. de interstício pnrn. o projecto I o ""' ..J - n ·"I ( . la. 
entrar em 3• discussão. J =r'· _o se e~ 1 aq~a pc o r-

. dem) l'equer dt~pen;;a. deunprcs~a.o para a Re-
C~usultatla, a Camarn concede n ~hsj)eDsa. d<~cl:fu> do pro.iecto n. 241, de 1395, que se 

ped1da.. nch;\ sobre a. Mesa. 
E' posto a votos •l approvado em d!scus- C?nsultada, n Camar a. oonceJe a. dispen •a. 

são uuica e ao vindo á Commis:ão de Redn- peilldu,. 
cJ(o o seguinte 

I'r.OJ!l.CTO N . 233 DE IS95 

O COngresso Nacional resolve: . 
.A rt. l. • Fic.'l. o Poder ·Execu li v o a.uto

risutlo a conceder a Joaquim Augusto Freir-2, 
l • escript urario da Altandega do Rio de Ja
neii'O, um nnno de licença., sem venci
meHtos para tratar de sua saude, onde lhe 
convier. 

Em scgnitln , ó som dcbn.tc approvada, p:tr:t 
ser euviaan. no Se nau o;\ seg-uinte Redacção. 

N. 241 A - 189:'> 

Redacçao fiaal do pl·ojccto n. 24.1, elo COl"1'ente 
anno IJ !<e autorisa a concessüo de licet~ça. 
por um atmo ao fiscaL· das Dôcas de Santos, 
Ull'ico de Souza 11Iursa 

O Congresso Nacional rasolvc: 
Art . 2. • 

contrario. 
Revogam-se as disposições em Art. I" E' o Governo autorisado a co(\c~~~r 

licença por um anno, com o r espectivo 0rde-
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nado, para tratar de sua saude onde lhe cou· 
viel', ao fiscal das Dõcas de S:mtos, UI rico de 
Souza. Mursa.. 

Art. 2. • R.evogam-se as Llisposições em 
contrario . 
Sa.h~ uas commi;sCie5, 1 l de H:>vcmbN de 

1895. - P(wa11ftos Monteaeg1·o - F. Lima 
Dt1artc. 

E' posto a. votos e rejeitado o requ~rimcnto 
de Sr. Aug·usto Severo, ptu•a que entt•e indc~ 
pendant emente de parecet· o p1·o.jccto r<~fe
rente t\ ·) eusino da.s E>col:l.~ 1\lilita.res da 
Untã(). · 

E' annunci(l.dt~ a continuação di\ :)" discn~~ 
são do projecto n. 133 1:!:, de ISU3, ·com pare
cer sob n. 133 B3,classifict\ndo em quntro clns
ses t\S tepa..dições f~ÚCl'MS e nnit'orrnioando 
os vencimentos dos respectivos funccionarios. 

O Sr. Th.clllaz Cavalcanti -
Continuando nas consideracões qu& fazia na 
ultima. sessão nas qtHes tôr<\ in terrompido 
repete que as condições em que se acham os 
funccionarios publicos niio só desta Ga.pitttl, 
como dos Estados, em ,,i~ta da. carestia da. 
vid.t~. pelas perturl>açi)es que tem assolado o 
paiz nestes ultimos ann1s, exigem como me
dida indispensavel n, melhol'ia dos reS!lectivos 
vencimentos. 

B:~.sta lançar uma. vist:1 de olhos sobre a 
tabella de vencimentos dos empregados pu
blic'ls, paTa verificar-se que elles são por de
mais mesquinhos, que mal cl1egam para sa
tisfação das suas primeiras neces:sidade:;. 

Como .i:i. teve =si!Lo de dizct', é membro 
divergente dt\ commissiio. mas essa diver
~encia não é profnnda, é devida não só '' não 
mclusão na classificação tias repartições ;e
raes dos correios, dos telegraphos e das es
tradas de ferro, repartições que, embom ti
vessem tido augmento ultimamente nos re
spectivos vencimentos, em todo o caso Lleviam 
gozar dos beneficios que a. actual lt\bella. vem 
trazet• para outras repartições. 

Na occasião em qne se discutia o assumpto 
teve a. seu lado o presideut~ da comtnis5ão, 
o illastre deputado pch. Bahia o Sr. Manuel 
Caeta.no, para procurar convencer:\ m<lioria 
da Commissfio de que ell:t tlcvia ioclnh• na 
sun. cla.ssiflcnçií.o a~ ontrtls l'O;>~ rtiç1'le3 11iio 
incluidn~ neste prnjccto, porqu.; era tl Ll.in~
tiça, o o Congr~sso m:tls ilo umn vez tinll:t 
demonstrado, ptllo !~euos relativamente aos 
telegraphos; que q11eria. quo elle~ fossem eqnl· 
parados aos correios. 

Em outro p:mto tmnbem divergiu. 
Reconhecendo a. necessidade de fazer passar 

este a.nno um projecto de lei que mel ilora.s;;e 
a.s condições dos funccionarios publicas tinha 
forte desejo de que isso se· tornasse e.ll'e ~ 
etivo. 

Par;1 conseguir, porém, 11. passagem deste 
projecto, achava · t~ue era. indispensavel que 
l'ossem allhtdas niio só as condições dos func
cionarios publicas, mas to.mbem as condições 
em q11~ so achava o Tbesouro Nacion~l . 

Achando em parte exaggerada a tabella 
<~presentt\da. pelo seu illustre collega. relator 
d<~. eommissão, o não querendo protelat' mais 
a discussão <lo assumpto na comtnissão resol
veu apresentar da tribuna uma. tabella que 
viesse J"econstituir aquillo que achava mn 
pouco forte em uns pontos e fraco em ou
tros. 

A tabella do illustre relator tia commissOCo 
elevava muito os vencimentos dn.quelle:> que 
j à os tinham bon:;, c Gle,•a.va. do mesmo modo 
o3 daquellGS que os t iuhnm pequenos ; de 
mu.neira que aquelles que .iil. tinham bons 
vencimentos ficn. vll.m em candições de fazer 
face ás neces;;iclades actuaes, e 0 5 outros tica
'l"am na.s mesmas condições. 

Assim, pois, apresenta a ta baila n. 1, que 
tem por fim substituir a tabella. apresea-
tatla . • 

Na tabella n. 2 fiz a. classificação das Al
faudcgas ; e pnra. evitar que Alfa.udegas sem 
importancia tenham elevada. categoria, que 
não mere~ern, e outras de verdadeira impor
tanchl. estejam em condições inferiores, pro
curou estabelecer uma. norma qne oito pôde 
mais cede1• a empenhos nem a outros moti
vos que es tabeleçam injustiças na classifi
cação. 

A t ;\.uella. u. 3 refere-se ~ corpo docente 
das ~las. 

Acha qne o illustre relator drt commisslo 
l"oi eXt~~gerado na t.l.istribuiç[ O do gra.tifica.
çlles a cel'tos ftmcciona1•ios do corpo docente. 

A tabella. u. 4 refere-se âs estroda.s de 
ftlrro . 

Ontro or tigo do seu projecto t rata de ques
tão de que jó. se t em occupado. 

O projecto em discussão traz a equiparAção 
de totlas ns cl:tsses ; mas como não estâ. bem 
patente essu. equlpa.ração relativamente às 
duas repartiç()es militares, tanto assim que 
o seu illustre collega pela. Bahia. collocou o 
Arson:~.t de Mariohn. em uma. classe e o Arse-
n:ú rh Guer ra em outra, duas rep>\rti~cs 
i~uaes em impoetancia, em direcç.ão e em 
funcçiíe:; . 

Par:t cvit:w cs~:\:5 dHTorcnçns a presenta um 
~wtigo :1d•litivo em virt\1de do qual são aqui· 
para•hs as repartições coageneres. 

Isto tem uma V;Lntagcm o é f.1zer com que 
~· lei n. 24.i do anuo p~\SSt\dO seja executada. 

Por essa emenda o orndor estabelece que 
a.s gra tificn.ções dos funcciouar ios militares 
fiquem eq,uipn.rt\das às •los dn. marinha. 

Tomou a lettra Llo art. 85 dt~ Constituição 
pa!·a mostrar que o que se quer ao .prójecto é 
uma disposição clara.. 
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Fazendo essas considerações tinha em vista 
nã:o só justificar a sua tlivergencia 110 seio da 
comroissão, mas aind:\ fuullamentar as emen
das que apresentou. (Muito bem, muito bem. ) 

São lidas, arJOiada.secnviadas â Commis3ão 
de Orcumcnto as seguintes 

Emendas 

Sttbstiwtillú ao 1m~jecto ». 133 B", de 1.895 

Art. 1. • O Poder Execuli v o cla....<:Sifica.rá. as 
repartições publicas federaes, segundo suas 
cc;tegorias e de accordo com as tabellas 
abaixo. 

Art. 2... As gratificações dos otnciaes do 
exercito tica.m equiparadas as dos officiaes de 
marinha. que exercerem funcções equivalen· 
tes aos cargos de categoria. correspondentes 
(art. 85 da Ccnstituição). 

§ 1.• Sã.o funcções equivalentes: 
O commanrlo em chefe do exercito ao com

mando em chefe dn, armada ; 
O comma.ndo de um corpo do exercito ao 

de uma. esquadra ; 
O commando de uma divisão de exercito a.o 

de uma. di visão da armada ; 
O commamlo de uma brigada ao de uma 

flotilha ; 

O commando e outras funcç>.ões dos corpos 
arregimentados ao commando e outras fun· 
cções do corpo de Infantaria. de marinha; 

O comma.ndo das regirJeS militares a.o das 
Estaçõeg navaes ou prefeituras marítimas, 
iguaes ao commanrJo da esquadra. ; 

O estado-maior geral do exercito ao da a.r
mad;~ ( qua.rtcis genera.es) ; 

As direcções geraes de artilharia e de en
ll"enllaría. iLs de construcções navaes e machi· 
nas, quando creadas; 

A direcçã.o geral de sa.ude do exercito á 
lla:armado. ; . 

A intendencia geral de guerra ao commis-
sn,r iado geral da. armada ; 

A contadol•ia. geral da guerra á. de marinha · 
As Escolas Militares à. Escola. Naval ; ' 
Os arsenaes de guerra aos de marinha &e-

gundo sua categoria, incluindo as officina.s ; 
Os. ho~pita.es e enf~rma.rias da guerra. aos 

hosp1taes e enfermarias da. marinha, segundo 
sua cate~oria ; 

A bibliotb.eca. do exercito á de ma.rinha. ; 
A justiça militar do exercito á de marinha. 
§ 2 . • As fabricas de pol v ora da. Estrella e 

os la.bora.torios pyrot(lchnicos do Campinho e 
pha.rmaccutico ficam equiparados aos Arse
nal do Guerra. de 2" ordem. 

S. R. Sala. das sessões, novembro de 1805. 
-Tiwma:: Cavalcanti. 

I 
Tabella commum a. todas as repartições 

~ 101 r.l 

"' r.l ; Ul "' '" ~ < "' < .., .0: 
<3 o .., 

ti < 
o 

.., 
o 

DESIGNAÇÃO DOS E.'\! PREGOS ;! < < < -< <=! 

= r;:; z ~ ... 
;:> 6 ;::: 

~ ::;; < 
2 

o e! ::> ::> llOl ~ a OI 
p.. "" .... 

Dírectores ••.•.........•.• .. . ·• · . 12:000$ 9:600$ 7:800$ 6:000$ 5:400$ 
Chefes de secção ou sub-directo-

res ... 4 ........ .. ... ..... , • •• • ••• 9:000$ 7:200$ 6:000$ 4:800$ 3:600$ 
Primeiros officia.es ou primeiros 

escripturarios ...•.... ...... . . . 7:200$ 6:000$ 4:800$ 3:600$ 3:000$ 
Segundos officiu.es ou segundos es-

cripturarios ..• • . .• ••• ••.• •.•.• 6:000$ 4:800$ 3:600$ 3:000$ 2:400$ 
Amanuenses ou terceiros escri-

ptura.rios •.. . . •.•.•.... .•. . . ••• 4:800;1; 3:600$ 3:000$ 2:400$ 1:800$ 
Praticantes ou quartos escri.ptu-

rarios .... _ ... • .............••. 3:600$ 3:000$ 2:400$ 1:800$ 1:200$ 
Porteiros .•.•.. .' .•.. .. ........••. 4:800$ 3:60(1$ 3:000$ 2:400$ 1:800$ 
Aj uda.utes . • • •..•... •• ...• .•..•.• 3:000.~ 3:001"$ 2:100$ 1:800$ 1:500$ 
Contínuos ..... ...... , .. . . ..... . 2:400$ 2:400$ 1:800$ .1:500$1 1:200$ 
Correios ••••••..• ....•... . .. ••• • • 2:400$ 2: !00$ 

·-
Ca=r~ V. VIL . 23 
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II 
Ta.bella. para os cargos especiaes das Alf&ndegas 

Iospeetores .. . ........... ....... . 
Ajudantes •••• •..• •.••••••••.•••• 
Guardas·móres ••. .• .•. •..•..•..• . 
.Ajudantes ................ , ...... . 
Thesoureit•os .. ............ ... ... . 
Fieis de dito •. . ........• .• •..•..• 
Conferente& .............. ... . _ .. . 
Administrador de capa ta.zia. ....... : 
Ajudantes idem ................. . 
Fieis de armazem ... . . . .. .... .. .. 

Emendas 

14:400$ 
9:600$ 
9:000$ 
6:000$ 
8:400$ 
4:800$ 
7:800$ 
7:200$ 
4:800$ 
4:800$ 

Art. Fica. o governo autorisado a. fixar 
o riumero dos empregados das repartições 
!ederaes de accordo com as seguintes bases: 

l •, o governo mandará orga.nisar a esta.-
. t!st!ca dos serviços .executados em cada uma 
das seCI)Ões rla.s repartições ferlero.es e rlivi· 
dido o total dos serviços pelo numero de em
pregados adoptaril. p:1r :\ ns seccões tlo.s rep;~.r
tições congeneres o maior quociente achado; 

2", não entrarão no di vi~or 03 chefes, dire
ctore~. administradores de repartição ou sec· 
ção; os porteiros, continuo.> e os demais em· 
:pregados que tendo serviços especia.es não 
concorrerem para a. formaçã.o do dividendo; 

3•, o calculo precedeu te se referi rã: sempre 
a repal·tições da mesma classe ou categoria.; 

. 4°, quando em consequencia. do pequeno 
serviço fie u ma repartição se veritlcat• a im
possibilidade de sua organisação com o quo
ciente do sua classe, esta sc1'á. modificada. 
successivamente até que seja. possivel or
ganisal·a ; 

5•, as unidades de serviço ser~ ns mes· 
mas para. todas as secçõos congeneres ; 

6°, nas rep11.rtições ou sooções em que não 
for pos.>ivet a organisação de uma. csta.tistica. 
(}e serviços, S~l'virá. de termo de eompara.ção 
a .renda respectiva ou a repartição da mes· 
ma. categoria. que tiver menos pessoal. 

.:A.r.t. Os emprega<1os que em virtude 
das precedentes disposições excederem o qua
dro da.s repartições serão dispensados do ser· 
v~ -na.~rdem ·~ menor-antiguidade-e-per-

9:600$ 

í :200$ 
4:800$ 
7:200$ 
4:20C$ 
6:600$ 
6:000$ 
3:600.l: 
3:600$ 

7:800$. 

6:000$ 
3:6~ 
6:000$ 
3:600$ 
5:400$ 
4:800$ 

3:000$ 

6:600$ 

4:800$ 

4:800$ 
3:000$ 
4:200$ 
3:600$ 

2:400$ 

5:400$ 

4:200$ 
2:400$ 
3:600$ 
3:COD$ 

1:800$ 

ceberãodura.nte o primeiro n.nno, findJ o qual, 
ser<io e:x.ocerados, os ordenados que a.ctual· 
mente percebem. 

Para.grapbo unico. Quando a. di.trerença de 
antiguidade for menos de tres aonos, podem 
ser conservado o menor antigo uma vez pro
vad<\ a sua superior idoneidade, zelo e apti· 
d3o, excluitlos desta prova os documentos 
officiosos. 

Art. O governo snbmetterâ. a approva\.ÜO 
do Congresso Nacional todos os resultados de 
seu trabalho acompanhado dos darlos que 
tiverem servido â. fixação do numero de func· 
cionftrios, sua exclusão e preterencia. 

Art. As ta.bellas de vencimentos que 
acompanham a. pre~ente lei sõ vigol'a.m de· 
pois de feita e o.pprovada. pelo Congresso a 
reducção do numero de funcciono.rios. pu
blicos de accordo com o art . 

S. R.- Sala dns sessões, 11 rle novembro 
de 1895.- Cupel'tino de Sifltleira . 

Ao projecto n. 133 B: 
Emenda: No Ministerio do Inte1•ior: 
Considera·se de 2• cla.sse o Pedagogium. 

No Ministerio da. Fa1.enda: 
Cosidera·se de I'> classe a Rece bedoria. do 

Districto Federal e Caixa da Amortização. 

No Ministerio da Viação : 
Art Os vencimentos dos escriptural'ÍOS 

e telegra.phistas serão regidos pela seguinte 
.ta.bell&: 
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Cathegorias Vencimentos Total Vencimentos Total pedidos pedidos 

5 1'1 escríptUl>a.rio3 ...... 6:000$000 30:000$000 4:800$000 24:000$000 

8 2'" ditos ..•.•....... • . • . 4:800$000 36:400~00 3:800$000 30:400$000 

75 telegrapbistas de 1• .•. . 6:000$000 450:000$000 4:800$000 360; 000$000 

160 ditos de 2' . . .•..•• .. . 4:800$000 i68:ô00$000 3:800$000 608:000$000 

280 ditos de 3' . ....... · ...• 3:600$000 1 • '.J08: 000$000 3:000$000 840:000$000 

/.lcindo Guanabaret.-Tl!omo.:; De!fino. 

E' lido, a.:poiado e posto em discussiio o 
seguinte 

Requeiro que o projecto n. I3a B 3, de 
1893, volte a Commissão Especial, encarrega
do úa equiparação dns vt>:ncimentos doo em
pregados publicas, com o fim de se consignar 
no projecto disp03içües tendentes a equiparar 
os servicos dos mesmos empregados nas re
spectivas J'epart.ições. 

S. R. Sa.la. das sessões, 8 de novembro •le 
1895. - Cupertino de Si!lueim. 

muito madrugadores e ás tres estão rechados 
e esses nosscs compaoheiros de trabalho 
no; ncomp:mham as ve7.eS até ás 7 horas da 
noit ! . Portanto, essoo funccionarios prestam 
mnis serviços que os da mesma. categoria em 
outras repartições ! Demais, Sr·. presidente, 
ha a notar que em outras repartições os ven
cimentos des;;es funccionarios são Sl1!>6riores 
aos de nju~'-'nte de porteiro da Camara. 

Portanto, eu espero da justiça do5 meus 
coll(•gas qne aceeHem esta. emenda, seja qual 
ror ? sub.>!itnti vo approvndo no projecto d;~ . 
oqUillU.!'UÇM • 

l~u pol.ii:t estar dispensado ue fulla.r a re
~poito, porque ~~ emenn;\ está nssigoa.la por 
1:25 Srs. deputados, mas quando fallo em 
causa. jnsta, aprecio muito a mim mesmo. 

Eis o que tiuhtl a dizer a V. EA:. e à 
C ~:·n t1ra. 

O Sr. Bueno de .A.nd~,•n.da.
Sr. p:·e:,;iúeute -,·enho apen;t::; j ust;ócar •·api
damente, creio que em dou;; minu tos, Unla 
emeuoia qu~ :wresantei a este proj ecto, ou a 
qualquer dos substitutivos que sejtun appro· o Sr. ~I:cdeiros e Albuquer
vados, porque a. minha emeuda tem tres vir- que (pela o~dem) -Sr. pre;i<Jente, v. E.x:. 
tmles : · a,c;~ Ua. de ler um requerimento que foi feitl> á. 

l', poder ser app1•ovada. com qualquer dos Mesa. pedindo que o projecto và a uma com-
substitutivos; mi:;são. 

2.•, estar assignada por- 125 Srs. deputados; Parece que o' Regimento jâ dispõe sobre 
3•, ser muito justa. isto, porque declara elle no art. 128: 
Ella, Sr. presidente, embora muito mo- < T:tnto n:t 2• como ua 3• discussão rle qual-

desta, manda cquijJ:ll'<.lr o:; voucimentos ilo~ quel' lll'ojecto, as emendas ou artigos arlditi
coutinuos da Camar-a nos de ajudante do vos c•·~anuo ou augmentando despeza, ou re
portdro. - duzind•) a l'eccita. puolicu., não potierito ser 

Sempre a-creditei que continuo fosse mals admittldos ao debate e a votaeão sem prévio 
que ajudante de porteiro, porém, tarde, vim parecer da. respectiva. commissão.~ 
a saber que ajudante de porteiro era superior Pàrece-me, portanto, qne ·não hn necessi· 
a continuo. da.de deste outro requerimento, salvo st com 

Tornei-me primeiro -p.,1.drinho desse paus~ elle se tem em vista. protelar a. discussão ou 
menlo em vista. dos muitos serviÇO$ que pre- fazer com que não se encerre a 3• discus$io. 
stam os funccionarios d(l. me:;ma categoria Si o autor- do requerimento o que deseja e 
em outras reparticõas. que se discuta.m as emendfl.S, o Reg imento dá. 

V. E~. sabo quo as outras rep:u'tiçues co- remedio normlll a. isto ; mas si desej:~. prote
meçnm o serv11)o ás lO boros, quando são • lar a. discussão, isto e outra cousa. 
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O Sr. Presidente- Em todo caso 
a Camara decidira, approvando ou rejeitando 
o requerimento. , 

Ningaem mais pedindo a palavra, é eucer~ 
radn a discussão e adiada a votação, até que 
a Commissão Especial dê parecet• sobre as 
emendas offerecidas em 3~ discussão. 

Entram successiva.mente em 2• discussão 
que é sem debate encerrada, ficando adiada a 
votação, os artigos do projecto n. 90, de 
1895, dividindo o territorio da Republica em 
oito circumscripções, em cana uma das quaes 
crêa um Banco para auxiliar as industrias 
atp"ico1a, pastoril e connexas, conforme ore· 
gtmen que adopta. 

Entram successivomente em 2" discussão, 
que e sem debate (mcerradú' ficando adiada a 
votação, os artigos do projecto n. 212 A, de 
1895, regulando a execucão dos arts. ô" e 7° 
da lei o. 183 C, de 23 de setembro de 1893, 
determinando que '[lelo go-verno seja substi· 
tuido por apolices de capital e juros- ouro -
do valor nominal de l :000$ e juros de 4 •;. 
todo o lastro effectivamente depositado até 
17 de dezembro de 1892 para base das emis
sões baocarías. 

E' annuncia.da a discussão unica do 'Pro,ie· 
cto n. 159 D, de 1895, sobre a~ emendas otre
retlidas na 3" discussão do projecto do senado, 
n. 159, deste anno, que altera a tabella do 
art. 3:3 do decreto n. 848, de ll de outubro 
·de !890. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada a 
discução e adiada a votação. 

Entram successivamente em 2 .. discussão 
os artigos do projecto n. 222, de 1895 aut~ 
risando o Poder Executivo a abrir um cre
dito até 1.200:000$, supplementar ã. rubrica 
- Exercicios fio dos- para pagamento da 
quantia que for devida á. Companhia Uníão 
Sorocabana e ltauna, "ficando adiada a vo
tação. 

Entra em ta discussão o projecto n. 81 A, 
de 1895 mandando conservar na collocação 
que occupava o Almanak Militar, por oc
casião do seu fallecimento, o nome do Ma· 
recba1 Floriano PeL'Coto. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada a 
discussão e adiada a votação. 

E' annunciada a continuação da3• discus~o 
do 1)rojecto n. 99, de 1895, regulando o estado 

, de sitio. 

O Sr. 8ebastiã.o de Lacerda 
-Peço a palavra. 

SR. PRESIDENTE - Fitl..'\ a discussão-adiada. 
pela hora. . . . . . . . , ,_. . , . 

OS~·. Lins de Vasconcellos 
(pela or<lem)-Achando-se a Commissã.o de 
Fazenda muito desfalcada em seu pessoal, e 
havendo pareceres para assignar, peço a Y. 
Ex. que a complete ou pelo menos, nomGie 
quem substitua o Sr. Octaviano Loureiro, 
que por doente, se acha ausente. 

O Sr. PRESIDENTE-Nomeio para. a Com
missão de Fazenda. uo impedimento do Sr, 
Octaviano Loureiro, o Sr. Galdino Loreto. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' annuciuda a 3" discussão do projocto o. 
174 B, de 1895, fixando a despeza. da Receita 
Geral da Ropublica. 

São lidas, apoiadas e enviadas à Com~ 
missão de Orçamento as seguintes 

Emendas 

Ao projecto n. 74 B, de 1895 (em 3 .. dis~ 
cussão :) 

Para ser collocRdo onde convier : 
Fica o governo autorisado a conceder dis· 

peoç~ dos impostos de importação, armaze~ 
nagem e expediente das rnaterias destinadas 
especialmente a. <mnstrucção de vi\lns ope
rarias, segundo o contracto feito em concur
rencia publica, de accordo com a lei muni· 
eipal n. 3-2, de 29 de março de 1893, e bem 
assim os favores da lei n. 3151, de 9 de de~ 
zembro de 1882. 

Sala. das sessões, lO de novembro de 1895.
Lins de V a$concellos. 

Ao art. 1" § s• : 
Supprimn-se por inconstituoional. 
Sala das sessões, 11 <:IA novembro de 1895,

Urbano Ma1·ccncles.-Frederico Abreu. 

Fica o governo autorisado a conceder isen
ção de direitos aos materiaes para a Estrada 
de l?erro da Fortaleza a S. Bernardo das 
Russas, do Estado do Ceará. 

S. R •• -Sala das sessões, ll de novembro 
de 1895.-Gonçalo de Lagos.-Ildefonso Lima, 
-Toma: Ca,alcanti.-Fl'ederico Borges.-
Jose BcDilaqua. '": 

Emendas apresentadas na 3& discusslio do Or• 
çamento da Receita para o a-Moto de 1896. 

Na classe ISa-Da tn.rifa das· Alfande"'as-
algodão. "' 

Ao n. 450 - Diga·se : Primeira simples 
para ~rama. ou urdedjll':J.- 40 réis o kilo: 
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Segunda, tinto - 600 réis o kílo, 
Na classe 17•-Linho de Yuta. 
Ao n. 564-Supprimam-se as distincções

lisos-e entrançados, assim como as digtin
cções por numero de fios ; ficando a to.xn.-
000 réis para totlns. 

Na ctassl} 9•-sumos ou suecos vegetaes. 
Ao n. 125- Gomma. ara bica bruta ; redu-

7-a-se á. metade a taxa. do projecto, isto é, em 
vez de l$200 o kilo; diga-se-600 rêis. 

Na classe 25"-Follm de Flandres: 
Ao n. 772: Em vez de 68 réis por kilo con

signado no projecto-diga.·se : 30 réis por 
k\1o. 

Na classe toa-Perfumarias: 
Ao n,l60: Em vez da taxa de 2.'$056por 

kilo consignada no projeato-dig~1-se : 5$ por 
kilo. 

Na classe 191-Papel e suas a.pplicações: 
Ao n. 639: Cartas de jogar: 
Em vez de em baralhos 1$600 por kilo-di

ga.-se : 1$ por baralho ; 
Em vez de um cartão por acabar, ou em 

folhas por cortar, coloridas ou sómente es
ta.mpaàas, 1$200 por kilo-diga.-se : 5.$ por 
kilo. . 

Na classe 7•-Legumes, farinaceos e ce-
reaes: · 

Ao n. 92: Cevada. de qualquer qualidade: 
Em vez da taxa. de 51 réis consignada no 

:projecto, diga-se 60 réis por kilo. 
Ao n. 92: Fa.rello e r estolho de qualquer 

qualidade: 
Em vez da taxa de 25 réis por l~ilo consi· 

gna.da no projecto-diga-se : 30 1·éis por 
kilo. 

Ao n. gr: Milho de qualquer qualidade, a. 
não ser o milho branco de Angola, para pas
sarinho: 

Em vez de 25 réis por kilo consignada. no 
proj ecto-dlga.se : 50 réis. 

Na ci!\SSe &- Fructas verdes, castanhas, 
:welãs, nozes, amendoa.s e a.zeitonas de qual
quer qualidade: 
Em voz da. taxa de 102 réis pol' kilo, con
slgna.d.a. no projecto-d.iga.-se : 200 réis por 
kilo. 

Na. classe 7•-Legumes em conserva de 
qualquer qua.lidade etc. etc.: 

Ao n, 99-Em vez de 685 réis por kilo con
signada no projecto-diga-se : 800 réis por 
kilo, 

Na classe 4•-Ca.rnes, peixes etc. etc.: 
Ao n. 51-Presuntos de qualquer modo 

preparados: · 
Em vez d:J. ta.xa. de 771 réis por kilo con

signada no projecto-diga.-se : 1$ por kilo. 
Conservas de carne, paios , liuguiças e ou

tros preparados e sa1ame: 
Em vez da. taxa de 1$200 por kilo con

si~nn.da. no projecto- diga-se: 1$400 por 
ktlo 

Ao n. 60: Peixes não classificados, maris
cos, ostras e outros molluscos e ovas. 

Em conserva de qualquer modo preparada 
-Sardinha: 

l!im vez da. taxa de 882 réis por kilo, con
signada no projecto -diga-se: 1$000 por 
k.ilo . 

Quae;quer outros: 
Em vez de 1$200 por kilo-diga-se : 1$500 

por kilo. 
Classe 15•-A.lgodão : 

Ao n: 499: Saccos simp1es-Ondediz não es
pecificados 800 r éis .por kilo-diga.-se: 1$600 
por kilo. 
· Onde convier : As mct'cadorias menciona
das nos artigos que se seguem da. actual ta
rifa d~ alfa.ndegil.s pagarão direitos de con
sumo pelas taxas em vigor, na razão do peso 
bruto, conforme se explica, a saber : 

Classe 2•: Arts. 4•, 7•, 8". 10, 17 e 19-Em 
caixa ou caixinhas de papelão, papel ou en
voltorios semelhantes. 

Clusse 3•: Art. 47-Em ca.i:cas ou caixinhas 
idem, idem. 

Classe &: Arts. 71, 79 e 85-Em ca.fxas, 
idem, idem, idem. 

Classe s•: Art. 113-Em sascos. 
Classe 10• Art. 681-Em latas ou frascos. 
Classe 13•: At•ts. 415 e 421-Em caixas, 

idem, idem, idem. 
Classe 14: Art. 438-Em caixa idem, idem. 
Classe 15: Arts . 451, 469, 475, 477, 501 e 

506-Em caix:as, idl}m, idem. 
Arts. 496 505-Bxcluindo sómeote as cai

xinhas de papelão, em que vem acondiciona· 
das. . 

Classe 16• : Art;. 527, 554, 548 e 554-Ex
cluindo só mente ns caixinbns de papelão em 
que veem acondicionadas. • 

Classe }7n: Arts. 570, 580, 592 e 595-Ex
eluindo somente as caixinhas de papelão em 
que veem ac(Jndicionadas. 

Art. 583-Elm caixas, caixinhas de papelão 
papel ou envoltorios semelhantes. . 

Classe 18•: Arts. 602,615, 618, 619. 521, 
625, 629 e 633-Excluioclo a.pena.s as cai
xinhas de pa.pelão em qui} veem acondicio· 
nadas . 

Classe 19•: Arts. 637, 639, 641 e 642- Em 
caixas, eaüinhas de pa}leliio, papel ou envo1-
torios semelhantes. 

Classe 20": Art. 662- Em caixas, idem, 
idem. 

Classe 21•: Art. 689 - Em caixas, idem, 
idem. 

Classe 23': Arts. 701, 717, 721, 722, 723 e 
724 - Em caixas, idem, idem. 

Classe 25•: Arts. 739, 74.1 , 745, 747,754 e 
757 I• parte-758. 763, 764, 767, 777, 780 e 
781- Em caixas, idem, idem. 

Classe 31•: Art • . S73- Em caixas, idem, 
idem. 
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Classe 32&: Art. 922- Em caixa., idem, 
idem. 

Classe 34~; Arts. 1022, 1033 e 1037 
. Em caixas, idem. 

Classe 35" : Arts. 1041 , 1042 e 1080 
Em caixas, idem, idem. 

Na classe lô• -Lã: 
Ao u. 546.-Substitua.-sa polo seguinte: 
Paunos, casemiras e cassinetos de lã: 
Até 600 grammas, por metro quadrado, 

8$QOO; 
DG 600 grammas até 800, por metro qua-

drado, 6$000 ; -
Da m3iS dG 800 grammns, p::lr metl.'o qna. 

drado, 3$000. 
A nota 57• que acompanha o n, 546: 
Substitua-so pelo seguinte: 
No calculo do peso por metro quadrado 

&el'iio incluidas as ourellas. 
·os pannos, casemiras e ca.ssinetas da lã e 

:l.lgodão, em partes iguaes, terão o abat i· 
meoto de 30% nos direitos acima estabele
cidos. 

· S11Ja do.s sessões, 11 de novembro de 1695. 
- Jose Carlos de Car11alho. 

Siío fixados em 170 réis, 70 °/o em papel e 
SO o/o em ouro os direi tos -pagos por kilo-. 
g-ramma de kez-oscne importado, sendo per
mil tida a livre entrada. de petroJeo bruto que 
fm• Importado por filbricns que se destinem 
espooialmGnte a refioal-o. 

Sala das s9ssoes, li de novembro de 1895. 
- José Carlos. 

Eleve-se a 50 r~is o imposto sobre o kilo de 
milho im[l9rta.do. 

S. R.-·sala das ses~. 11 de novemLro 
de 18g!).- Lauro .VuUer.- F, Tolentino.
Paula Ramos.- E. Blum. 

'PROJECTO N. 174 .DE 1895 

(OrçaMento da Receita) 

Disposições geraes ; 
Art. 12.- S11bstitun.-se: 
O Dístrícto Federal arrecadará os seus im~ 

postos de industrias e prollssoos, e de trans-. 
missão t.l.e propriedade, nn fôrma da. lei n. 85, 
da 20 de setembro de 1892, e lindo. o exerci~ 
elo liquidarã. as contas dos servicos da Muni· 
cipalidade à cargo da. União, e a. esta. entre
gará, si for preciso, a ditrereo~a. entre a. ar
recadação e o total das despezas feitas com 
estes serviços. 
sal~ das sessões, li de novembro de 1895. 

- Tllo1na:: Delfinc.- Lír•s de Va.sconcellol.-
- Ouar Godo!f.- .Americo de Mattos, 

PROJl':CTO N. 174 DE 18Çl5 

(Orçamento da Receita) 

Supprima-se n. rub!'ica 33 do art. I•, pas
sando :1. arrecadação do imposto, mer amento 
municipal, ao Distrlcto Fede.Nl . 

Sala das sessões, li de novembro de 1W5. 
- Thomaz DeZ{ino.- Oscar Godoy. - Lilu de 
Vasconcellos.- Americo dr; Mattos. 

Art. 5\19 !la. Nova Consolidação das Leis das 
AZ[undegas e Mesas de Rendas da Republica
seja. moditicrulo do seguinte mooo: . 

As mCJrcadorias despachadas a bordo ou 
sobre agua, e que por consentirn_eoto do chefe 
da repartição, tiverem de transttar pelos ar
mar.en:;, depositos ou pontes, gozarão de isen· 
ção completA de armazenag~m. quando ti· 
verem sallido no mesmo dia da descarga.· (o 
mais como na Consolidaçl!o). 

Sala das sessões, 11 de novembro tle 1895. 
- Serzodel/.o Corrêa. 

os volumes de grandes dimensões e pesos, 
de que trata o c. 3 do § 2• d~ ~r t . 382 da 
indicada coosoliuação, ficam suJeitos, qual
quer que sejo. o seu valor, ao duplo das tr.xas 
tlo a1·t, 503. 

Serão considerotlos volumes de grandes 
dimensões e pesos os que medirem mais de 
dous e meio metros cubicos de volume, ou 
pesarem mais de uma tonelada..- se,·;edeUo 
Corrêa. , 

Esta disposiçãD foi aperova~a em seguo~a 
discussão e entretanto oao esta na R.eda.cçao 
p:~ra terceira discussão por engano na redac
<:ão.- Ser;;edello Corrêa . 

Emenda ao projecto n. 174 B 

Onde convier: 
E' creado além do imposto de oxpediente, 

o de 10$ por cabeça de rezes i_~portatfas do .es· 
trangeiro pelos portos mant1mos da Ropu
blica para consumo, ficando e:s:ceptuado ~este 
imposto o importado para reproducçao e 
aperfeiçoamento da raça. · 

S. R.-Sala das sessões, 11 de novembro de 
1895.-Ribeiro de Almeida.-Urbano de Gotl~ 
"éa.- Ouidio .A.brantes.- .Alves de Cast1'o. 
Valladares.- Carualho. Mouri!o.- Olega'l'io 
MacieL.- Parai:o Ca-oolcanti.- Forte& lv.n• 
2ueira.- Mayrink.- 11Ia1ta Mocltado.- Leo
nel Filho.- L{l.ndulplw de !Jfaga.lltc1es.- Per
l·a; Junior. - Joa.o Luiz.- Cam.polina.
Cal·los Chaga:;.- Lima .Duarte,- Artltur 
Torres.-Rodolpho A&reu.- Ta~Jares de LVra 
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J1mqueira Ayres.- Arthur de VasconcellO$,
Lamounier Godo(reáo.- Costa Machario.
C. Crus.- Carlos Jorge. 

Emenda ao projecto q_ue fi:y;a a; receita gera.~ 

A' rubrica.- Importação - depois das pala
vras- Oyanureto bruto- accl.'escente-se e o 
saL grosso que pagara 30 réis por litro. 

S. R.- Sala das sessões, li de n ovembro 
de 1895.- Augusto Severo. 

Separe-se pa.ra constituir projecto em sepa
rado o imposto de 2 !'sobre sociedades anony
mas dos Estados, sendo ouvida a Commissão 
de Constituição e Justiça sobre a sua constitu
cionalidade.- Coelho Cint.-a. 

Em~nda. 

Ao n. l do. art. 1• in-flne a.ccrescente-se
~carne secca (xarque) que pagara 150 reis 
por kilogramma. e o. sebo em gril..."ta. que pa
gará 160 réis por kilogramma. 

S. R.- M. de Escobar.- Cassia1to do Nas· 
cimento.- Vespasitmo de Alb!'que;·211e, 

Art. 15. SubBtitua·se pelo seguinte; 
Artigo. ?\as Capitaes dos Estados serão en~ 

carreg-<1das da. arrecadação dns l'endu.s ou im
postos federaes as delegacias fiscaes e 1m fttlta 
destas, as mesas de rendas. 

§ t,o Nas Capitaes em que não houver 
mesas de rendas 011 nas cidades e villas, sédoo 
de muoicipios. serão encar1·ega.dos os e.x:ncto
re> estadoa.es, ou exa.ctot·es municipaes, si a 
estes estiver commettido a. arrecadação dos 
imoostos estadoaes, na. f'órma. dos accordos 
celebrados ou que forem celebrados com os 
goveJ:"DOS dos Estados, as Ca.rnaras, Intenden
cias ou administrações municipaes sobre a 
arreca.daçã.o ou a cobrança dos impostos ou 
rendas federaes. 

§ 2.0 Para boa execução das disposições 
antecedentes o governo e:xpadiráregula.mento, 
iostruccões ou ordens sobre a fiança que 
dev& ser prestada pelos exactores, cscriptu~ 
ração, prestação de contas, prazos, entrega. de 
saldos, taxas de porcentagens pro:porctonaes 
á.s rendas em geral, multas que devem ser 
propostas 'JlBla. inobservo.ocia de disposições 
regulamentares, ordens ou instru~oes e tudo 
mais que interessar ã. al'recadação dos im
postos ou rendas federae~. 

§ 3.,. Na falta de accordo com os governos 
das 1'1stados ou administraç1les municipaes, 
a arrecadação dw impostos federaes sera 
feita por cobradores nomeados nos moldes 
dos cobradores creados pelo regulamento de 

2 de agosto de 1875, ficando o governo auto~ 
risa.tlo a fixar-lhes os vencimentos. 

Sala das sessões, 11 de novembro de 1895.
Sebastit!o de Lace!"da. - Leo>tel Filho. -João 
Lui;;;, -V. de Melta.- Ferra• Ju~~ior.-Ro
dolpho Abreu. - Ponce de Leon,- Barros 
Fl·a,lco Junior. -Agostinho Vidal. - Lui:: 
De~:i .-Lrmdulpho de Ma.gaUtües.- Manceiro 
de Barros. - OlelJario Maciel. - F.-ancisco 
Veiga .-Parai::o Caval.canti.- Torquato 1lJO
reira.-Pa1·anlws Momeneuro.-Nilo Peçanha. 
- Ou.pertino rie Siquei·ra.- F. Tolenti~õo.
Paula. Ra.mos.-Emi!io Brum.-Sil'lla Oast~·o. 
-Lamou.nierGodo(reido,-EI.I::ebio de Otteiroz, 
-Flavio de Abreu.. -Thomaz Delfmo.-
Lins de Va~concellos . -França Carr;alTto. -
A.me1·ico de Mattos. -Nogueira P<mzrzaguá. 
- Costa Machado. - G.<rlus das Chagas. -
Manoel Fr.<rtado.- Campolir~a. - Oola11iano 
de Brito. - Valladares.- Belisario Augusto, 
- S. de Sou=a. - FonseM. Porl~l.la. - JuliD 
Santos. -Pinto da. Fons~ca. -Ernesto Bra
snio. -Costa. A;evedo. - Olrw.tlho Mourao. 
- Fo1·tes Junio1•, -Urbano Marcondes. -
Frederico Borges. - Erico Coelho, - M. Es
cobar. 

O Sr-. Sel·zedello Corx.-êa -
Nü.o me domorat•ei na tribuna. Teuho o in
tuito, tomando a. pa!a.vr11. sobre o Orçamento 
lia Fazendt~ em 3• tliscussão, antes que outros 
Ol'adores tenham apresentado suas observa
ções a respeítu do mesmo orçamento, de 
:tpresantar algumas emendas am nome da. ' 
commissão, e .10 mesmo tempo f<tzer uma 
rectificçii.o sobre um dos ponto5 votad-os · 
pela Cama.ra, e qu<:l entretanto escapou na 
impressão e na Re\lacção par& 3, discussã:o, 
além de uma. outra emenLI.a que pretendo 
apresentar, exclusivamente, em meu nome, 
porque tendo-a submettido à apreciação da. 
commissão,esta em sua. maioria não a acceitou. 

As emendas que a commissiLo apresentu. são 
as seguintes (lê) : 

" Art. As agencias de Banoos e compa. 
nbia.s, nacionaes ou estrangeiras, ou quaes
quer outras instituições que negociarem em 
ca.mbiaes oom o publioo, por meio de saques 
ou qualquer outro titulo 011 faça transacção 
que traduza. a. ]lassagem de dinheiro para o 
exterior, não sendo Bancos de depositas con
stituidos nes4 Praça sob o regimen das socie
dades ::lllonymas ou a.s tlliaes de Banços es
trongeiros devidamente autorisa.dos a runccio.
na.r na RepublíCl\, s~o obr~gados a.. fazer uQl 
deposito, no Tbcsouro de cem contos de réis, 
no minirno, em moeda. corrente ou fundos 
publicas brazileiros. ou fundos -pnblicos estran
geit'OS que tenàam cotação na Bolsa da Capit!Ll 
Federal. 
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§ 1. • O deposito de garn.ntia. poderá ser 
a.ugmentado a juizo do governo. nos casos em 
que o desenvolviment() das operações o exij1t. 

§ 2. • Estas agencias e instituições ticam 
subordinadas ás leis e regulamentos a que 
estão sujeitos os Bancos e companhias que ne
gociarem em cambiaes . 

Accrescente-se onde convier : . 
Art. As guias de entrega. de dinheiros nos 

Bancos ou ca...coa.s bancarias ficam sujeit..'ls ao 
sello de 100 réis por conto de réis ou fra.cção 
de conto. 

Sala das sessoes, li de novembro de 1895. 
- J(J(io Lopes, presidente.- Alcindo Q:wma
barO-.- Ser::edeUo Corrêa, relator. - Lauro 
MuUer.- AugustoSevero.:~> 

Dispenso-me de fazer a. justifirotiva desta 
emeni:la. 

Ella vem naturalmente collocar em igual
. dade de condlçr.ies um sem numero de em
prezas que fazem operações bancarias, que 
fazem operac;ões sobre cambiaes, e que, entre
tanto. escapam completamente á legislação 
em 'Vigor. 

A 2• emend•\ apresentn.da. pela commiss:i:o 
refere-se as guias da eu traga. do dinheiro nos 
Ba.ncos para. ser ahi depositado. 

V. Ex. sabe que a commissão havia. esta
belecido um sello especial p:1ra as cadernetas 
de dinheiro em conta. corrente, um sello tam
bem propot•cion:\1 para. os recibos pnssntlos 
pelos Bancos, pelos dapositos ncllcs feitos. 

• Nilo éra. justo que as guias rle ent1'eW1, i>;to é, 
que os documentos quo os depositnrios dito 
aos Bancos pelas qua.nthlS qne n~Ucs deposi

'tam, escapassem tambem ~o imposto uo sello, 
E' o que a emenda. 'Vem l'nzer, cstabclcccn!lo 
que· essas <>uias tenham um sello de 100 réis 
-por conto ~e réis. E' uma quantia insignifi· 
C(\Dte, é um sello diminuto deo,ntc das avul· 
ta!las quantias que consta.ntemente transitam 
da caixa de um Banco para a eaixa de O{<tros 
B;l.ncos, da caixa de c.'tpita.listas po.ra as caixas 
de Bancos . . 

Esta emenda., proposta pola commissful e 
a.cceila pela Cama.ra, escapou na. impres.s<io 
ou na J'edaeção e não esta íncluidn para a. 3& 
discn~são . Não convem que passe o engano. 

Finalmente, tenho de apresentar aluda a 
seguinte emenda q~<e, si for objecto.da, te~ei 
de j ustificai-a. e dar as razões para. que a Ca
mara a acceite. Esta emendfl vae em meu 
nome, porque sobre ella a commissão dividiu
se, pu.rte a.cceitou-a, parte não a acceítou, de 
sorte que não me acho com . autoridade pam 
a. :1.pre:;entar em nome da commissllo ; mas 
julgo-a conveniente ao serviço publico, por
que vae regularisar o serviço dns capatazias 
e armazenag-ens da Alfandega. A emenda. é 
a. seguinte (t ê) : 

~o art. 599 da. Nova Consolidação das Leis 
das Alfhodegas e Mez:~s de Rendas da Repu· 
blica seja mOdificada do seguinte modo: 

As mercadorí~s despachadas a bordo ou so
bre agua e que, por consentimento do chere 
da repartição, ti vet'em de transital' pelos ar
mazens, depositas ou pontes, gozarão de isen
ç:l.o completa de armazenagem quando tive· 
rem s:~hida no mesmo dia. da. descarga {o mnis 
como na Consolidt\çáo). 

Sala das sessões, li 4.1e novembro de 1895. 
- Se1·.:cdcUo Corr-íJa. 

Ora., presentemente, e\les toom tres dias, í2 
horo.s, e nã.o l'-"reco justo que o nagocia.nte, 
qne vaa ao iospector do. AlCtlndega. ou ao tra
piche e d~clara quo a sua mercadoria f1li 
desp:t.chada. sobre ngua, e quar npanns o livre 
trnnsito, tAnh~ esse 1Jl'OZO, qun.ndo aquelle 
que não ft ~er essa declaração snpporta desde 
o primeiro dia o pagamento do imposto. 

Eis, Sr. presidente ru; emendas quo tlesrle 
j:1 sujeito á apreciação dos oradores qne tcrilo 
de discutir etn 3• discussão, o Orçnmento d:o. 
R.eecita. 

O ponto que escapou na. Redacção é o se
. .guinte . Passou nesta ca.mara. a. seguinte 
emenda (lê) : 

« Os volumes de grandes dimenSÕes e pesos. 
-da que trata. o n. 3 do§ 2", do art. 3S'?- da. in· 
dicada ConsolidaçU:o, ticam sujeit()s, qun.l quer 
que seja o seu 'Valor, a() duplo (h\S taxas rlo 
·art. 603. 

A proveitao(lo-me, porém, da largueza quG 
tem o debate sollre os orçamentos, que em 
todos os pnizes comportam certa discussiío 
tle c:J racter político, tomarei :ünda a lguns 
minutos da attenção da Camara para fazer 
ligeiras observações ao discurso qne o nobre 
deputado por Minas, meu illustre amigo, o 
Sr. Matta Machado, fez, lm pouco, a respeito 
da reforma dos 13 generaes e dos actm de 10 
tle abril . 

Sinto que S. Ex. não se ache presente. De
sejav<t mesmo pedir fi S. Ex. que pubtir.as.~ 
o seu discut'SO exaotamente como olle se en
cerra na.s notas tacbygrnphicas. porque a opi
nião publica se havia de convencei', mesmo o 
nobre deputado se 'nav·m de couveocer, como 
está convencida. a. Cama.ra, como estou cou· 
'Vencido, de que S. Ex. quando f't\llou uiio fez 
mais fio que justific.'lr a e:~:istencia de ttnl~ 
grande revolta, de uma graode e inmensa 

Serão considerad()s volumes do g-randes rli
'mensZlese pesos os que medirem mais de rlous 
e meio metros cubicós de •olame, ou pe?Arem 
mais de uma tonelada.- Ser:edt!llo. 

Esta disposição foi approvada em 2• dis
cussão e entretanto não està na R.edaccão 
para a 3" discus..<.ão por engano na. redacção 
- Ser;;eàsUo.» 
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conspiração que se tinha. formado, que tinha nos trouxe, que desde essa hora a revolução 
enormes o proCundas raizes no seio da Corça se julgou victoriosa, desde ess:l. hora estava 
publica.. de r.lcto proclamada definitivamente a R.e-

Acceito a. declaração que fez o nobre depu- puiJlica em nosso paiz ! ! 
tado em relação ã. intet•pretação que se deve V é, pois, o honl'~vlo deputado que, qm,ndo 
dar ás palavras que S. Ex. pronunciou, como dei a interpret~ção ás palavras de S. E:t., 
proreridas pelo marecllal Almeida Barre- interpretação que íoi dada por toda. a 
to; não quero contestar a. S. E:x:. o direito de Camam e que consta do discurso que pro
um nova. ediçi'ío com as correcções que nunciei, niio fazia nenhuma. injustiça ao 
exprimam o seu ~nsamento. Sou d· .. s que teem marechal Almeida Ba.rreto, acreditando que 
pelo roaroohal Barreto, pelos seus serviços, a S. Ex. fosse capaz de se por á. testa de um 
maior estima. -pessoa.), a maior admira,ão. movimento de revolta. e de conspiração, :por-

Não o acredito, nunca o acreditei conspira- que S. Ex. já havia. conspirado comm1go. 
dor de caserna., um conspit•ador vulgar, mas (Apoiados, muito bem.) 
dtwo declarar, embora. ~credite que o mare- Mas, St•. presidente, 0 nobre deputado por 
chal Almeida. Barreto é. incapaz de tlescel' da. Miuas ainda. boje repetiu, da um modo clar? 
sua posição pua. ir ulliciar soluauos dentro e inillud.ivel, que se tt·ata.va de um movl
dos qutLrteis, embora eu esteja. conven~\do de mento sodicioso que tinha tomado grandes 
que S. Ex. é incapaz tie conspirar desta fórma, proporções depois das manifest;tçves feita~ ao 
deste modo compromettedor, perigoso, sem general Deodoro. Eu, por conseguinte, não 
alcance prntico, deve entretanto dt'lclarar ao precisava .mais mtda, ]>ara justii1C~~.tiva dos 
nobre deputado por Minas que o marechal actos que 0 Poder Publico foi obrigado a pra- · 
Almeida Barreto sabe conspirar, que S. E:<::. licar naquella emergencia. 
sabe como se razem conspiraçOes, porque de 8 Mas posso aioda cita.r 0 testemunho do 
a 15de novembro !oi um dos m:lis pre.c;ti- nobre uepulaJo por Santa Catbarioa, o Sr. 
mosos companheiros de Benjamin Const.ant e Lauro Müller, meu illustre amigo, que me 
Deodoro. disse ainda ha pouco q·ne só entrou pnr[l, o 

S. Ex., com a maior lealdade e dedicação, seio dos que formavam a ag-itnr;ão polltica. 
cooperou para a tr~nsformação do regimen pela \)reocc11pacão patriotica. ;le tt•a.nsforma.r 
mouarchico para o regimen republicano; e um gr:mde movimento de forca llt'mada, que 
eu me recordo ainda ria noite memoravel de est(I.Ya em ebt!liçã<', que estav:.. em preparo, 
14 de novembro, em que, por volta das 10 em umn acção pa.rlamentar 110 sen tido de não 
l10ra.s, Deodoro e Eenjamin incumbiram-me de -perturbar a ordem puulica, e sim agir dentt•o 
ir buscar o marechal Almeida. Btm•eto para. da. lei 0 pelos trami tes constituciona.cs . 
vil'-tomar parto na cr.nspiração. plano do 
acção que se preparava., para discutir e as- POtlia. citar a.inda <\3 pala nas dc> nobre 
Eenta.r as bases do movimonto que se dovill. deputa.uo, que sempra e com ta.oto :tl'dor 
operar no dia seguinte, s ioão nessa. nonte, já. >a.l1e atnrmat' as suas opiniões, o Sr. José 

rm nrmas toda a. segunda brigada. em stto Mariano, quando a.inrl:t hontom Jizi:t nesta. 
Christovão. C<\mar-a, pero.nte nm g-rande grupo deputados, 

Chagando ã. casa do marechal Barreto eu que o movimento rle Sant:t Cruz tinha sido 
~Ó consegui fullar a s. Ex. depois de lhe ter nm movimento pr~cipit:1do a qne havia na.u
mand;ldo um cartão qtB me havia sido con- fragado por est:t consideração : porque a 
nado por Benjamin Consta.ut, e que era a força que roi par~ Sant :~ Crnz recebeu a senh:t 
senha. combinada entro ambos; só depois disto p:lr:\ não adherir. po1·que não er:l. conve-
é que s. Ex. veiu á. sala de visitas parn. re· niento t rans formar o g-ranue movimento que 
ceber-me e para. dizer: «Diga ao marechal estava prepam do em uma espccie de prolon
Deodoro que não resolva cousa nenhuma sem 1;r1mento de uma acção inicíaáa po1· galés df;l 
me ouvir, porque acabo de ser nomeado com~ ror·t,\lcza ! 1 
mandante da 2a brigada.» Ora dennte do todas essas declarações, póde 

Ao que respondi: «A 2~ hrigndn já esta em restar duvidas !1. nlguem de que o govClrno, 
f1.rmas, jà tem commandaute, e V. Ex. na- :tginolo sob a imminencia de uma. revoltn. em 
rturalmente lla de ter o comm:tndo de outra ~ue h:w in. a fot•çn. c hnvia. n intelligeocit1., em 
b_rig<~da, e ahi nos prestar:i. um apoio deci· qne n sotrreguidã.o de alguns precipitar:\ os 
stvo.» E de facto no dia segninte S. r:x. niio g-alés, nginrlo t\mhrwa tio nm . modo violento, 
tomava o commando d:l 2" brigaria, foi, porém, (:e um motlo illeg:t.l, ue um modo insconstitn
colloeado pela ;:-overno t\ Crente de nma. outJ.~\ cional, sa lY:wn. o prestigio de su:t autorida.tle, 
brigada onde, si havi:\ forças de noss.1. causa, o prestigio do Poder Publico, e snlvnva, 
as llavia contrarias, {lOrqne da nada sabiam ; segundo t eleg-rammn do actunl S1'. Presiflente 
mas S. Ex., com tal habilidade manobrara tla H.epubiica, as proprias ins titu·ições, que 
no campo do Sant'Aul1a no scntítlo da forca haviam sido amea-~ncb.s no despt·estig-io do 
•erolucionaria, e tuJ concurso de infantaria • poder e da autoridade 'I ~ 

Ca.roara. V. YH 
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Nest~s oondições, como estranhar que eu, 
signatario dessas actos, eu, que coparticipei 
com o Presidente da Repuulica. da responsa
bilidade nas providencias tomadas, viesse â. 
tribuna da Camara, quando o meu nome foí 
individualmente cllamado iJ. discussão, esque
cendo-se para n. a.ggressão, para a accusação, 
a solidariedade do actual Presidente dn. Repu
bllc~• ne~s~s actos, n. solidariedade dos actuaes 
Ministros da Viação, da Fazenda e da Gue"rra, 
qoe todos affirmaram ou por actos ou por 
palavras que o govemo agia dignamente, sob 
o impulso de sentimentos superiores, e que 
só a sua ncção energ-ica, promptn, decisiva, 
pode lançar a t!iscordia no SE!io dos adversa
rios e salval-o de urnf\ deposiçiio ri,Jicula no 
meio da vaias e de arruaças 1 

Como accuSrlr-me, como accusar o almi
rante Mello e o marechal Floriano Peixoto, 
elogiando os que trabalharam comnosco ou 
que applaudiram o que fizemos ~ E' isso que 
se chama justic;a 1 E é porque não faço u.pos
tasia dos covardes que se me ::tgrit!e ~ 
(Apoiados.) 

Si re~Jmento foram colhidos nas maihas 
dessas providen~ias·em 10 de r..br•il indivíduos 
que não queriam um movimento de força. 
armada, mas uma. reacÇiio p<:lr·lamenta.r, per
gunto ett a todos quantos conhecem a respon
snbilidat!e do Poder Publico, como era. pos
sível distioguir em uma. con:;;pil•ação que não 
era um simples movimento popular, mas que 
contava com commandantes ele corpos, com 
):>atalhOes, com militares e todos junto~ con
fabulavam os qtle pensavam rio um modo 
e os que pen~o.vum de outro ~ Eu poderia 
citar batalhões que, a hora. em que as pra
ças casadas deviam estar licenciadas, e quando 
o governo, completamente desprevenido, não 
conseguia formar com mais de 100 praças 
um batalhão em que depositava com
"Pleta confianca, o 10•, eu poderia citar ba
ta! hão. que, sem receber ordem de formatura, 
formava uo campo tle Sant'Anna, como um 
só homem, comp1élo, como si estivesse estado 
de promptidão todo o dia ! ! Eu poderia citar 
estes e outros factos para convencer o nobre, 
deputado que só !altou o chefe e nesses mo
vimentos, quando os precipitados agem im
pruoeutemente e não ha audacia de um chefe 
tudo se perde, porque a discordia, a des
união e o desanimo invadem os mais reso
lutos. Posso assegurar a V. Ex. que no dia 
14 à noitCJ, vespera do dia 15 de novembro si, 
a estrategia quasi louct\ de Solou, Menna Bar
reto e outros nii.o correspondesse de um lado 
a abn~gaç.ão, heroi~mo, e a lell.ldade de Deo
doro e de Benjt<min, de outro a ine1·cia uo 
governo· tio i!lusti·e Sr. Visconde de Ouro 
Preto, si á noite nos attaca.ssem por mar, 
teriam lançado a desordem em nossas fileiras, 

hliVÍam de impossibilitar muit1~S providencias 
que se tomaram nessa noitr:l. (A.poiado.s.) 

0 SR. MATTA IIIACHADO- 0 que censurei 
não fo1•am as medidas que o governo pudesse 
tomar coiüra essa sedição, mas que tivesse 
prendido aos membros do Congresso, um go
verno, cuja legitimidade, aliâs era contestada, 
como V. El':- S•\be. 

0 SR. SERZEDE!.LO CORRÊA. - Eu disse a 
V. Ex. que re~•lmente :~credito, eston mesmo 
convencido do que alguns dos membros do Con
gresso que foram apanhados nas providencias 
que o governo tomou para assegurar a ordem 
pnblica o foram injustamente, mas porque 
não recahiriam ellas sobre os que estavam 
envolvidos~ De onde t'<tzão para essa exce
pção odiosa, perigosa'/ O ~overno, até ao tlia 
da eleição, mesmo na opinião dos que achavam 
que a Constituição ll. determinava, era o go
;erno lega!, e quando agiu em lO de abril 
aute a sediçiio, agiu como autoridade legi
tima tanto mais quando não havi:J. chegado 
o dia' da eleição e o governo não declarara 
que não a fazia. Por outro lado o nobre depu
belo não póde cantest3r a veracidade do 
apade que acaba de uar o illustre deputado 
pelo Estado <lo Hio de Janeiro, quando atHl•mn. 
que (1. p~wte primordial do movimento, a 
parte que podia constituir governo e orien
tal-o, a parte pensante e 1JOlitica, sem a. qual 
não ha revolu,ão, era a que pertencia ao Po· 
der L<!gislativo. (Apo·iados.) 

De modo que, Sr. presid1mte, eu per5.isto 
em amrmAr, embor·a possa merecer a. con
demnll.çii.o daquelles que não partilham do 
meu modo de vor, que o ~roverno rlo meu 
paiz fez bem, passado o perigo, desvbdas com-e 
pletameute totlns as causa.~ que podiam tra.zerJ 
a perturbação da ordem publicn, e am.rmau,, 
do-se em um acto do Poder Juàiciario em re· 
!ação a petição de um dos requerentes, esten
dar aos out1·os generaes a decisão dos Tribu
naes, e ja deveria tal-o feito para o tenente 
coronel Tbauma.turgo e commando.nte Huet 
Bacella.r; fez bem em reintegral-os nas suas 
posições, no gozo de seus direitos e regalias 
de seus postos. 

Mas o que é preciso que fique claro, não só 
para a consciencia republicana deste paiz;, 
como paro. exemplo a futuros geoeraes, que 
intentem fazer petições collectivas ao Podei 
Publico, é o que o Executivo, naquella. o~a
sião, agindo do modo porque agiu com cora
gem, com energia, salvou as instituições re
publicanas do maior desprestigio que ellas 
poderiam so1f1·er, que era a deposição conti
uun. da$ autoridades constituídas, ~ai vou a 
Republica de uma tremenda. revolut:ão, que 
viria trazer novos odios e novas desgraças, 
6<.\lvou o exercito de ver inaugurada a caudi-
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lhagem militar e a nossa Patria da deshonra 
de ver a lei ditada pela espaLlcL dos generaes. 

0 SR. MATTA MACHADO - Retirando do 
exercito justamente os seus mais importantes 
elementos de ordem. 

O SR. SERZ::J:DBLLO CoRRÊA- O acto dos 
generaes estava ligado it agitação sediciosa 
que se prepat'ava. 

O nobre deputado sabe perfeitamente que a 
revolução ele 23 de novembro só logrou esta
belecer governo porque o marechal Deodoro 
resignou o poder, evitando a luta. 

Já o disse eu, e sabe toda a população desta 
Cidade, que a guarnição desta Capital se havia 
mantido, na quasi totalidade, fiel ao mareclwJ 
Deodoro. Tão verdade é isso que, a não se~ 
rem os elementos da esquadra que se revolu
cionou por um acto de aurlacia do almirante 
Mello, força com que nós contavamos em 
terra er<1m as Escolas Militares e o batalhão 
de engenheiros que se achava no curato de 
Santa Cruz, commandado pelo ~1ctual rlirector 
dos telegraphos, com 100 a 150 praças, e o 
211 regimento, onde a ofiicialida,de esta v a di vi
dida e havia lucta. 

Os corpos de infantaria e cavallaritt se 
mantinham suliclarios com o marechal Deo
doro, ele modo que, si esse velho c lenemerito 
soldado não tivesse a bne;;adamente resignado 
o cargo, inquestionnvolmente haverht tre
menda lucta nas ruas desta Capital em que 
a nossa mocidade seria sacrificada, porque as 
nossas forças oram muito inferiores c n[o 
podia mos operar a junção com as que es
tavam no curato de Santa Cruz. 

A victoria não podia deixar de ser do forças 
regulares do exercito em numero superior, a 
que se rounirht a polici:t,qnunclo nós pocliamos 
ser batidos isoladamente. E tanto esta vamos 
disso convooc!do~, que, quando chegaram uns 
60 patriotas, moços elas escolas civis, repu
blicanos, que acudiram de mauhã cedo ás 
arma>, ditllcilmente conseguindo-se areanjür 
armamento, sendo necessario dar-lhes urna 
meia hora de instrucção, formados, -eu lhes 
disse : «Coragem -vamos ao sacritl~io pola 
Republica, que não volte um só vivo dnão 
for possível vencer». (Applausos.) 

E foi assim, certa do sacrificio, quo oss L 

mocidade, aos gritc.s de viva o Congresso, 
viva a lei, v:va a Republica, se propamm á 
lucta e á, morte l ! Ah! mas é por isso que eu 
adoro a mocidade republicana da minha Patr·ia! 

E' porque a tenho visto e sentido corajosa, 
sabepdo que só a mortB a espera pela Repu
blic11 e pela lei, como o fez a 23 de novembr·o. 

Sr. presülente, tanto nós estavamus cor1-
venci1los do que dentro em pou,;o tudo estarh 
esmagado, qu,l combinámos como providencia 
capaz de faller com que clté á ultimlt hora toilas 
M AOS~Çts forças se baÇe@~em, que OíJ.Patriotas 

fossem em clous pelotões na vanguarda da 
Escola, que,em caso de desordem, g·uartlando a 
rdaguardct sustentaria a lucta até á ultima. 

Esta providencia era a cor'teza de qne o 
encontro ia ser terrível e nelle haveria o 
massacro de nossas forças, que nfio se entre
gariam. 

l\Ias, felizmente, o marechal Deodoro passou 
o poder, não houve dorramamento de sangue 
e realizou-se aquillo que tantas vezes elle 
disse: que só havb de fazer uma viuva que 
ora a sua osposJ. 

A situação elo governo que se inaugurava a 
23 ele novembro em consequench da renuncia, 
com tão grandes elementos de opposição nas 
forças de terra, era, pois, delicada o tanto 
mais delicada quando o sou chefe militar, 
amigo 1la clas.>e, não qniz se aproveitar da 
occasiào parn, fazer translerencias, mudccr offi
ciaes, augrnentandu dissentlmentos, queixas e 
espalhaudo mais ainda elementos de descon
fiança e ele desunião no seio do exercito! 

Em conseqn3ncict dosse modo ele p roceuer, 
ante a nnarchia elas classes civis, anto as am
bições políticas, ante os interesses oll"emlidos, 
ante as esperanças de ananjos da geral, ante 
o go..)ito da opposição, que insulLtva. a toda, 
hol'a o g·ovor11o, emquanto vi I' eu o maruchal 
Deodoro, om torno desse nome venerando se 
formou uma atmosphera tal, que a toda a 
hora.a opinião esporava a queda elo governo, 
a tocln, hora se contava com a revolução. 

E essa situação fazia com que o governo 
não pudesse goVel'Uar, com o que o credito 
publico mais se deprimisse, Cl'm que as pro
prias classes conservadoras, ao commercio, 
o govemo não putlosse assegurar que a ordem 
seria m<tntida. Em uma situação ele desmora
lisação, não porque o governo fosse desmora
lisaclo, mas porquo os adversarios conscios 
dos elementos de adllesão na força publica, 
certos elo apoio do partido dos governadores 
depostos nos Estados, contando com o dinheiro 
de todos os que ompenlmdos na jog11tina sa
crificariam o que ainda lhes restas~b para re
ha ver as som mas fabulosas com que contavam, 
não poupavam meio de guerra, ele aggressão e 
tudo lhes servia nessa campanha de odios con~ 
tra um govemo quo na phraso do Jomal em 
sua Gmetilha de 1" de maio, 20 clhls depois 
dos actos ele 1J de abril, inaugurara o regimen 
da moralidctdc e pautava seus actos pela 
justiça. 

De modo que, si havia mn grande fermento 
de odio.e má vontade e uma temerosa revolta 
contm o g·o1·erno, eu pergunto ao nobre depu
tado: o que é que este tinha a t'azer para 
assegurar a ordom pu bl ic>1, receioso, como es
tcwa, que n, t·J:lo u momento rebentasse a ee
vo!n,,üu ouja extensão nào po:lht medir ~ 

Sinto que não se ache presente o nobre de
putado pelo E~tado do Rio de JAneiro, chefe 
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de policia nessa occasião, para dar testemu
nho desta verdade; muitas vezes eu, Ministro 
das Relações Exteriores, acordei ao tropel de 
cavallos de policia que passavam por minha 
casa e, si, abrindo a janella, perguntava o 
que era, me diziam os soldados: « Ordem que 
tivemos para rondar as casas dos ministros, 
porque constava que vinho.m esta noute pren
der os membros do governo. » 

Isto se repetiu, duas, tres, quatro e mais 
vezes. Era umlt posição impossível. (Apoiados 
geraes. 

0 SR. MATTA MACHADO - Si e!le tivesse 
annunciado que fazia a eleição nada disso se 
daria. 

0 SR. ToRQUATO MOUEIRA dá um aparte. 
0 SR. SERZEDELLO CORRÊA- Ora, Sr. pre

sidente, si naquella occasião o governo se 
achava ameaçado por tantos elementos de 
anarchia, quando lhe faltava o apoio de com
mandantes de corpos, que entendiam que o 
marechal Deodoro devia vir para o governo, 
sinão tivesse agido com energia, não tivesse 
providenciado, pergunto si o governo não 
teria sido miseravelmente deposto por meio 
de vaias no meio da rua? • 

A primeira vez que o governo julgou ne
cessario firmar a sua autoridade foi quando 
depois da revolta de Santa Cruz, deante de 
uma moção votada por gregos e troyanos, os 
13 generaes fizeram o seu manifesto, que foi 
considerado e não podia deixar de ser, e não 
podia ter outra significação, como o cartel de 
desafio, como a luva pttra o combate. 

O marechal Almeida Barreto, de um lado, 
e o almirante Wandenkolk representavam 
as classes armadas do paiz, eram dous ho
mens eminentes na sua classo e com os seus 
distinctos companheiros tomavam a posição 
de Pelotas e Deodoro em seu manifesto. Do 
outro, o govel'no qu11 entendeu dever attacar 
com audacia, porque só a energin. o conseguia 
sal v ar. ft o fez. Reformou os generaes e a 
Nação viu nesse acto a mão de um governo que 
podia governar ! ! 

Mas eu pergunto ao nobre deputado qual 
era o procedimento que devia ter o governo ~ 
Calar, remorder no silencio o opprobio dessa 
imposição, quando tinlm a cevteza ele que se 
passava alguma causa de grave, quando, como 
o nobre deputado por Minas confess'', havia 
gr.andes elementos do discordia na força pu
blica, o governo havia, de deixar que a opinião 
continmsse agitada até ao rlia em que esses 
generaes com n. tropa na rua, ao toque de 
corneta, viessem ao Itamaraty ~ O pretexto 
de que o governo ia violar a lei, não fhzenrlo 
a eleição, não serve, porque o Congresso ht 
reunir-se e decidiria, e depois essa doutrina é 
perigosa porque justifica toda~ as revoltas ! 
O governo estava dentro da lei quando sa deu 

o caracter da sedição a que se referiu o nobre 
deputado e como não reprimi!-a ? 

Me dirit o nobre deput!1do; havia a repres· 
são da lei. 

Mas qual 'I A do conselho de guerra~ 
Onde ir buscar os generaes que deviam 

constituir o conselho de guerra para julgar a 
13 dos seus companheiros, quando muitos del
Jes faziam parte do Supremo Conselho Mili
tar? 

V. Ex. sabe, Sr. presidente, como se fttzem 
os conselhos de guerra ; era preciso para cada 
um desses generaes, nove generaes. Onde ir 
buscar tantos generaes para constituir esses 
conselhos 1 

O governo estava completamente atado, em 
sérias difficuldades; estava na contigencia 
de ver no dia seguinte, pela sua fraqueza, 
muitos dos generaes convidados para o con
selho de guerra se recusarem e clahi o seu 
desprestigio. 

Não ; o governo julgou conveniente, indis
pensavBl, embora praticando um acto de vio
lencia, reformar esses 13 generaes; porque 
pensou : ou elles tem por si a força publica, 
e vencem e virá governar quem tem força 
porque não se póde governar sem força, sem 
prestig·io, sem a coníhmça que na ordem de
p::Jsi tam as classes conservadoras, ou ~ã~ tee.m, 
serão derrotados e o governo tranqmlhsara o 
paiz. Cruzar os braços, e deixar que continue 
,, desmoralisação, que estava augmentando 
em grawJe escala nesta Capital, e que havia 
de repercutir nos Estados, em virtude ela de
posição de governadores, era impossível, e_ra 
mesmo a política ele fraqueza, da covardia, 
da inconsciencia. (Apoiados.) 

Os actos posteriores foram os ele lO de 
abril. 

O nobre deputado sabe que em consequen
cia da reforma dos 13 generaes, esperava-se 
a revolução, tal era a importancia da peti
ção que o meu illustre amigo chama sim
plesmente carta, e só com sorpresa, esta é a 
verdade, appello para a consciencia dos ho
mens de bem, appello para os proprios gene
raes, com sorpresa da opinião, foi no dia se
guinte verificado que a tropa não se havia 
revoltado. Acreditou-se então em um movi
mento mais vasto. A verdade é que a agi
tação recrudesceu, augmentou e angmentou 
extraordinariamente em torno do nome do 
g·eneral Deodoro, que se procurava tornar 
instrumento da reivindicação dos brios do 
exercito offendielo. (Apoiados.) 

V. Ex. sabe, e eu não digo nenhuma in
verdade, que, si Deodoro tivesse no dia lO de 
abril se collocarlo à frente da manifestação 
que foi á sua casa, com o caractor sedicioso 
que tomou, eonforme as palavras do nobre 
deputado por Minas, ou o governo ser-lhe
hia entregue, ou o marechal Floriano tei'ia 
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de retirar·se apressadamente da. Capit al, 
para. ir constituir a resistencia li\ fôrn. ; por
que era. tal a. estima, a veneração que os 
soldados tributavam ao general Deodoro, 
erarn-Jhe tão pessoalmente dedicados os of!l-

Almeida Barreto. ou o marechal Deodoro, 
qual seria. a attitude desses batalhões ·~ 

O S:a.MATTA. MA.CUAno-Is~o tullo pr·ova que 
era uma arruaça. e não uma conspira~o. 

. ciaes dos corpos dest<t guaroiç::io que, com 
certeza. a. sua figura á testa daquella mani
festação seria. mais quG suftlcionto para. que 
nenhum soldado atirasse contra seu velho 
camarada. e chefe. 

St~ . Sr.:azEDELT.O Con.n.f:A-Não prova que 
era. uma arruaça ; o que prova é que faltou 
rea lmente a cor;1gem e audacia aos chefes. 

E entã.o iriam ao Itamaraty, sem difficul
dade, aos gritos de viva o marechal Deodoro, 
Presidente da Republica, como o fizex·am na 
frente do 10• b.'l.talhão, e ahi de novo se col
loca.ria o marechal Deodoro como represen
tante do Poder Publico, emquanto que o ma
rooba.lF!oriano Peixoto teria que ir consti
tuir resistencia fóra da Capital. 

O Sa. MA.TI'A. MActfA.DO-Si nã.o se tivesse 
dado arruaça., no dia 1:3 de maio haveria. 
quem tivesse coragem. 

E' assim que esperavam os exaltados, é 
isso que esperavam aquelles que. sallindo da 
~1.3a do marechal Deo~loro, mesmo sem a 
pessoa do glorioso soldado, em vez de se dis
-per3arem, em vez da irem para a.s sua.s casas, 
foram, porém, percorrer os corpos comma.n
dndos pelos amigos mais dedicados do mare
chal Deodoro. 

E' assim que ess:t mauiCestação em que 
iam oftlciues do exercito sahlu da casa do ma
rechal e se dirigiu ao quartel do 7° batalbã.o 
tle iufaotnria. 

O commu.udaute do 7• batalhão é um sol
dado distiocto, é um dos republicanos mais 
dignos que tem este paiz ; é um militar va
lento e destemido quo honra. o exercito . Mas, 
em relação á politicu. que se illa.ugurou o. 23 
do novembro era um adversa rio nosso, pela 
sua. extraordina.ria dedicação, pela soa vene
ração ao marechal Deodoro, que era para elle 
quasi. um Deus. 

Entretanto teve de se t'echar na. sua se
cretaria. com commandantes de companhias, 
tendo tido antes a precaução da licenciar toda 
n. sua soldadesca, de mandal-a para a rua 
afim de evitar que se amotinasse dentro do 
quartel aos vivas ao marechal Deodoro. E 
•leterminou ao seu official de dia que fosse 
dizer aos manifestantes que não compromet
tessem mais o batalhão, que se retirassem, 
porque el!o nãt' podia acompanhar essa ber· 
narda. 

Não contentes, ~guit·am e foram passar 
por um batalhão commandado por um paren
te do marechal Deodoro, seu amigo e admi
l':ldor, officia.l tambcm dist!nctissimo e cheio 
da serviços. 

0 SR. SERZEDJ;:LLO CORR.EA_:..Tomo nota do 
aparte. EHe é a declaração formal de que 
ho.vin o movimento armado; de que a revo
lução e:ra immiuente. (Apoiados.) 

Sr. presidente, todos estes movimentos em 
que entra a força publica precisam da co
ragem de um chefe. 

Devo dizer que estâ na consciencia dos re
publicanos deste paiz que no 15 de novembro, · 
si não fosse o presti&io de Beoj<'min Constant, 
a idolatria que h;.~. V1a pelo seu nome e a es
pada heroica. e fa.scinadora do marechal 
Deodoro, com certeza. a revoluç!lo se teria 
feito, mas em vez de contarmos com as adh8-
sões de toda a força, a. maior parte da qllal 
não tinha sido convidada para o movimento, 
teriamo.> a Inata pelas runs, muito sangue 
der ramado, e não sei si poderei afiirmar a. V. 
Ex. que não se faria a Republlca.. 

A. nossa intenção, a iot;.'üção do elemento 
republicano que entrava. na conspiração de 
15 de novembro era fa.zer a Republica. 

Mas devo dizer que a. Republica nã.o estava , 
na consciencia mesmo de muitos daquelles que 
entraram no proprio movimento e ma.rclla.
ram p;Jra o c.1.mpo de Sa.nt'Anna. 

Não estou dizendo inverdade nenhuma. 
Embora a maior pn.rte delle, sinilo todos, 

tenham depois se tornado sinceros e dedicados 
adeptos as instituiOOes republicanas, naquella. 
occasião não o etoam muitos. 

Posso assegurar a V. Ex. que ainda. na 
noite de 13 para 14, no Club Militar, eu e o 
irmão de Benjamin Constant, o coronel Bo
telho Maga.lbães, em um grupo de tres ou 
quatro officiaes, ouvimos de um delles, um 
dos mais importantes, o seguinte : . 

E~se commandanta recebeu a m:mifestaçii.o 
com o seu bo.talMo formado, ouviu os vivas 
qua se davam, més não respondeu a um só. 

Ora, pergunto: si em vez de ir esto ~rupo 
sem cohesão, disperso, sem generaes, St esti
vesse á. f1-ente delle um general, ou o gcnel':l.l 

~si vocês querem transformar o regimen 
mon;l.rchico para. o regimen republicano, 
digam, deixem-se de manhas, -porque então 
fazem a divisão do exercito, que se uniu 
agora. depois da. divisão operada no tempo do 
Alfredo Chaves. Natln da política, vamos sim 
assegurar. na lei o.s garantia:! G direito:; dl\ 
classe.:. 

No emtanto, o prestigio de BonjtLmin oon
st:J.nt, a. espada gloriosa do marocha !Deodoro, 
á frente da tropa, fizeram com que não hou
vesse luota, com que não se deramíl.sse 
sangue. O e:tercito todo adberiu, a attitude 
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do marechal Deod<'ro, cuja ontrada no a ,Jro idê:ts, <lt\ sua amizade e até da. sua gt•atidão, 
do quartel do campo foi decisiva., a marinha. como era po~~ivel que agora na Republica, 
acompanhou a parte qne lHtvia entrado na oa. Republica que elle fizera p::ua assegurar 
conSJiiraçli.o e tudo se fez, sem sangue, sem esses direitos, ainda em su;~ vida se refor
vict\mas. Ora, si não houvesse esses dous massem 13 generaes por uma petição deli
cll<lfes, outra seria a solução. A mesma cousa cada, quando elle e Pelotas haviam feito uma 
ainda, Sr. presidente, Ee daria a 23 de no- ontra sem se1·em reprehendidos e menos re
vembro. formados. Niio, esse soldado glorioso, contava. 

Apezar dos elemeutos de conspiração, que a opposição, sue de novo à rua e o governo 
havia. contru o marechal Deodoro, pot· ter esta tle.posto. 
dado o golpe de ~stado; apeznr da revolta do Ello, porém, que bav1a feito o sacritlcio e 
Rio Grande do Sul, si não fo.>se a audacia do a abueg11.ção de t.lei:x:ar o poder em 23 de no
almirante Mello, tomando conta dos navios, vembro, tendo muitos elementos para a re
pre('jpitando o movimento por um acto de sistencia, entendeu que não devia sahir e 
COI"Jgem, oõs não potleriRruos l~n';tr a ell'oito ficou em su:t casa. 
a con tra-revolução, especialmente si houvesse I:>so desnorteou os conspiradores; poz a. 
sido tomadas medidas de energia para. evitar desonlem em snas fileiras ; não fol póssivel 
absolutamente todos os meios e processos de mais a cohesf1.0; os exaltados atiraram-se aos 
que podíamos dispor n:• occ.1.sião para com- actos de loucura de 10 de abril, podendo o 
binarmos ditl'erentes plnnos, como o fizemos govet·no :~gír cnergicnmente no sentido de se 
'·arias vezes nas rua~, nos caf.\s c em ~.:asa aproveitai' jnst 'lmente da~ ciroum~tancins 
dos generaes Flori;mo e ~imeão. pt~r.t adquirir fo rça. e pt·estigio. c fazer re· 

O que ~e deu, pois, Cl.'m o lO de abril, coro :speit<tr de uma vez para sempre o principio 
esse grande movimento urm;t<lo e irurninente d:~ nutoridade que el!G encnrnava. 
foi a falta de um chefe audaz na occasião e de, Vê·se, pois, que não sustentei doutrina nc
outro lado um go\'crno que nli.o ~e deixou nlluma perigosa para este pniz , quando uffir
sorprehender. SS. Ell:xs. conta\·am com o mei no meu primeit·o discurso que, como ,;;-o
marechal Deodoro, e este niio qui~ ~cr in· vet·no, como uutoridnde, como Poder P ulihco , 
strumcitto do~ odíos e dos interesses oíl'en· ameuç:Hlo em seu prestigio '!lOr um movi
didos. menlo ti:L força armada, tendo de reprimir 

Os elcrneutos dn, opposiç~o, porém, acr·e· um movimellto ~edicioso, cujas cousequencias 
ditu.v;~ul l')tte o marechal, aindrt mais uma eu uiio posso medir, cujo alcance não conheço 
vez, como a l4 de novembro, npc1.nr de bem. cuja extensão não pos~o avaliar, não 

. doente, fatigt\l[o, alquebrado, fai'Í:I o s;tcri- h~síl<\ret par:J. ~a h·ar a ltepublica e o prin

. tlc!u de ,·ir ate ao n:cio th r ua. Tanto ma:s citJill de autoridade, do u~at· das medidas 
SS. rmxs. conlt\,·am com i~ qua nto o m:\- :naí;; violentas e mesmo altentatorias da C.>ll· 
r~chul, quo não f,',ra republicano, tiult:\ to. sli l ui\;ão. 
ma.do p;n·te em toilas as qt:estões mil itnres, A lei é feita para isso ll':CSlllO, para o.sse
niio como republicall<l, não per:;uad i1lo tle que g urat· a otdern, pa.r;t permittit· o liyre func
se desprt!sligiava a :\UtOI'idatla c se tral.a- cionnmon to da socieda•le, para gnra.ctir as 
lhava ~art\ a ruina e d-é:smOI'ona.mento das instituições e. si, em da.do momento, só a. vio· 
instituiçiies IDOI!:l.l'Chic:IS, nã.o com a pre- laçiio 1h1 lei pü<le p;nl'antir, pôde aS$egurar 
occup-aç-ão de depor o imper:~.dot·, de quem o esses grandes principio;; em que assenta a es
mo.rechid era particularmente ::>mig·o, mas ttttlili•!adG da pt·opria sociedade, é preciso ir 
com a sue. granue ai ma de solthldo, a sua bo:1 a tê ahl sob pena de ser um governo inepto, 
fé de militar, com a, sua lea ldade, sem outro iuca.p:1z. E~tou convencido de que no dia em 
intuito que oão fosse o de zelar Jlelos direi- que nã.o for possível manter na Republi01.\ o 
tos e garantia da classe que a política dos prestigio ue autoridade ; no dht eru que o Po
ca.sa.cas, como nesse tempç. se dizia, tanto der Publico oão possa governar com força e 
n1enosprezava. euergit~. o paiz; no di<~ em que. generaes, offi· 

Elle, que havin. desobedecido ás ordens do ciaes e as classes armadas collectivamente 
govet•no do Rio Gr~mde do Sul, e viera. para ameaçam o Poder Publico, embora a pre
a Capito I por·SG á test~1 de reuniõe~ ootcnsiva- tex to de garantias pam s i, de· direitos con
mente de iodis<:iplinll. por cau~a da ceusurt\ . eulca.dos, de leis .-iolauas, da. t~ou~tituicüo 
indevida a um tenentc.cot·ooel ; elle que li- quG ê preciso respeitar , nesse dia o. Republic.'1. 
zera com o Visconde de Pelotas um.mauifesto está seriamente ameaçadu, est.á á mercê do 
ao paiz ameaçando os po<.leres constituídos pl'imeiro aventureiro; c si n(;.o houver esse 
da !iU:t Patria, no mioisterio, e não for:t rc- :~vent11reiro, nós teremos int••odu2:ldo aan:l.r
form:L(]o; elle que a 15 de noven.bro, pelos, chia uo p;liz, e feito o desínembram~cto do 
d<l!'gostos que sorrreu a. sua classe, foi n.te àj nosso territorio. 
Retlublica, não hesitando elle, ttrMde dedi- E' porque cu t enho o exemplo da monar-
caçilo ao imperador, ao s:tcriticio ue suas chia . . 
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O SR. l\IATTA MACHA.oo-Divergjmos com
pletamente. Eu acredito que é dentro ' da lei 
que se ha de consolidar a Republic.1., g<tran
timl.o e respeitando todos os direitos. Sahir 
fórn. da lei parn. manter a ordem é unia.pes-
sirna. doutrina. · 

O SJ.t.SERZEDELLo CoRRÊA-Estou de a.ccor· 
do que é mantendo a vi~eocia da Constituição 
e tendo a maior moralidade na. administração 
que s~ ha de consolidar a Republica. Mas não 
é para. condições normaes que eu applico a 
minha proposição. 

Colloque-se S. Ex. como Poder Publico, como 
auto:rídade. ameaçada. por uma conspiraçiio, 
por uma. >edição das mai..s perigosas, por uma. 
~edição de força )'Ublica, de força. armada., de 
classes ?ivis de3org:misallas, mas t !lndo r;e
neraes a sua. frente ; e pergunto a V . E:\ .: 
como represent<mte do Poder Publico. o que 
havia que fazer 1 Havia de cruzal· os braços. 
como cruzaram, os estadistas da monarchia. ~ 
Elles cruzaram, elles não quizeram violar a 
lei, mas S. E :c sabe qual foi a conseqnencra: 
foi ir de desprestigio em dGsprestigio. de úe;
consideração em desconsideração, de modo 
que, quando o Visconde de Ouro Preto, que 
estava senhor da compiração c não quiz ogir, 
e não quiz prender Deodoro e Benjam!n, v lu a 
forçll. !.la rua., a.ppellou então parn a ote·Jieo
ci<~ dos seus soldados, tudo lhe falhou e niío 
encontrou ninguem, achou-~e comnletamente 
abandonado e isolado. • 

Estou convencido de que ante a conspiraç-ão 
de Deodoro o ~overno desse granole homem ele 
E;tado, o Sr . \'isCllntle de 0 :11'·> Preto, St3m 
'P rovns clar-<~s não qni~ ngir para respeit ·1r a 
lei,mll!l a lei o perdeu e com elle a monn.l'chi;\. 

Ora. eu pergunto a S. Ex., hoje tão lJom 
republicano como no imperio roi bom monar
clli~tu. t;i.o leal e sincero hoje como ent;io o 
flli : pergunto a S. Bx. : quererá. hoje pn.;·a 
a. Repubilca. a repro<lu~.i.o elo qu<J se deu no 
im~Jio 1 

S. Ex. quer que deante de conspira~ões 
políticas com grandes elementos na !'orça t\r· 
mada o governo da Repnblica. cruze os braços 
ou vil. Ineptamente app·~ll<u· JKir<L lei, pa.t'(l. 
fórmulas, quando o momento é de agit• . é de 
salvar-se, e de corajosamente colloca.r a Pa
tria, as instituiçõe~, acima da proprin lei 1 

E não sustento nbsurdo nenhum ; creio 
que sustento ama doulrina compatil'el com 
os mais sãos J?rincipios do Direito Ptlblico, 
porque é a umca c:tpaz de salvar a estabili
dnde dn. sociedade nos momentos de convulsão 
e tlc .crise. 

S<lhir da h i, encaminhar-se para este laisser 
f~it-e, como se fazia. no tempo do imperio, 
d1a~te dos maiores perigos, é commetter o 
lll:l1or de todos os erros. 

Sr. presidente, o nobre deputa.ilo ha. de se 
recordar que no tempo do impel'io nã.o se 

r eformou o general Vi::;coude de Pelotas e o 
general Deodoro porque não havia lei que 
pudess(l permittir a reform~ d~sses ganernes ! 
Ha. ~e· se recordar de que. quando se fazia o 
mov1mento da 15 de novembro, no 15 de 
ma.nl là, o Senado não se reuniu e não tomara 
uma deliberação, pot·que ainda não lhe tinha 
ido a commuoicação do Poder Executivo so
bre as <'CCI;HTencias que se·haviarn dado du
rante a n01te e o Regimento não podia ser 
violado. 

E é ~?rque se renuia. homenagem a todas 
esst•S formulas legaes, poTque se attendiam 
pm-a. !odas. essns pequenas cousas que a mo
na.rchm. fo1 CQmpletamente surprehen lida a 
15 de no~·em bro. · 

I? quando todos nós jâ. grilavamos pelo 
me1? das rua.s-:-yiva. a Rspublica- ainda se 
cog-1tava d~ parl!c1pa~-ão que o winistro j á de
posto dev1o. mandar a uma da-; mr,is altas 
CQrpol't'~es deste paiz, para que estll. pudesse · 
dGhberar •leante das :jl'aves emergeocias 
que n.sse::liavam o poder. · 

Pergunto a.o nobre deputntlo por Mioa.s : 
quereria. acaso, que deante do manir~sto dos 
13 g-eoeraes, cujas conseqnencias não podia
mo~ prever, porque o ;,!·overuo o que sabia 
era. que se conspirava aberttlmente. que ha
via fermentos de desar(bm e discord;a no 
seio da. forÇt\ publÜKI; o que o !-:Overno s; l)ia 
e1·a que lmvia command::\llt~s na corpos que 
ostens~vamente fat iavam contra clle e que 
ostenslmmcnte tom[l.vam parte nessas re
uniões de que f:tltou o nobre rleputado; o que. 
o govel'llO ~abt;, ertl que um sargento, em 
umtL fot·tal<:za, tinha con.seguidiJ le\·antar 
r-alés. re\'olucionando uma for t,l le7.a inteira e 
prendendo toda<t otncialidade de umbata.li.J.ào ; 
o I'J' IG o gol'erno &tbia., e esse sargento dizia, 
é qa~ at1e t!nha con>piratlo com muitos depu
tnuo>=, semuJores c generaes; o que o go-.·er
no Nl-l!i<L ertl que mandava um corpo pnra re
primir a ra\·otta de Santa. Cruz, não sabendo 
b3m q•1al serin. <l conducta desse batalhã0, e o 
nobre rleputaclopor Pernambuco nos disse que 
foi a uosso favor porque uão podiam translor
mt\r um vasto IMvimento en1 um movimento 
de ~nlés; diante dessas emergencias todas, 
dia:1te do manit'esto dos 13 generaes, pergunto 
ao nobre deputado: o governo devia procu
r;tr ainda. no ;~lmanak cerca (!e 60 e tantos 
genet•ae::; IJara est<tbelecer um cons()Jho de 
g-uert•a. para. cada um des5es 13 generacs ~ 

Appello parlt o alto conceito, pat·a o espi· 
rito sonsttto do nobre deputado. p<lr<L vel' que 
isso era simplesmente ridiculo l ( App!a1csos ;) 

Só havia duns posições: 
On t'ranc.1.mente castigar esses generaes por 

um acto de coragem e de energia, affirrnando 
o principio da. autoridade, ou P-nt.'i.o chamar 
o mnis importante delle5 e db;er-lhe: aqui 
estâ o governo, organisae ministet•io, orga-
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nisa.i um governo militar. (Mttilo bem; apoiados I ser, em 3•- discussão,_ apreciado em muitos 
oeraes.) pontos . . 
~esse dia. se t~ria, porém, in::mgurado 0 Acredito-que muitas das emendas, rejei-

regJ.men da caud1lhagem e dos pronunci- tadllS na 2• discussão, hão de ser novamente 
m<;ntos; nesse dia, estaria complet<Ullente rl3sta1Jelecidas, ê como eu terei de fallar de
perdida. a instituiçã-o republicana, como in. pois dt3 oradores que as discutirem, me 
stituição tle pa.z, de ordem e de moi"a.lidaJe reservo então p~ua detallmdamente- apreciar 
capaz de fazer a felicidade deste povo. (Apoia~ esse mesmo or<;amento, por occasião das oh
dos.) servações que os oradores inseri ptos fizerem 
. Sr. presidente, V. E:~:. e a. Camara me hão a respeito do assumpto. 
de relevar, na discussão U.o Orçamento da. (lrluito l•em, mHito bem ; o orador i com
Receita, o l.lesvio que tive de tomar, para re· pnmentado e calorosamenle abraçado po~· seus 
sponder· iL pa.lavm a.utorisada. do nobre depu· collegas.) 
ta.do por Minas. que sabe perfeitamente qtlal :- . . _ . . 
o conceito ,~ estima pessoal que tributo aos Sao hdas1 <1l:~;nadas e po~tas cooju.nla· 

moraes de caracter e de civismo. -
seus merecimentos e ás suas raras qualidades l mente em lhscussao n,s segumtes 

. Emendas M Orça11U1nto de Receita o(/e1·ecirla.s 
O Sa. MA.TTA. MACHADO-E que ec. retr1buo. pela Commissâ"o de Orçamento 

0 SR. SERZEDELLO Con.m!:A. - Mas h a cerca 
de tres ou quatro dia~ estou atado ;::o poste Artig-o. As agencias de Bancos e companhias 
das aggressõas por uma posiç·Io que me pa- naciooaes ou estra.ngeiras e quaesquer outra9 
l'ec/3 a mo.is correcta e digna, e na qual n~o instituições QUe negociarem em cambiaes 
descubro mesmo a fal!J<L do meu caracter, a com o publico, por meio de saques ou qual
não ser que este paiz não tenha tido um tal quer outro título ou faça trMsaçüo que tra
rebaixamento u<l caracteres que mantêr a co~ duza a passagem de dinheiro para o e:de
herencia de sens actos, manter aquillo que rior, não semlo il<mcos d<l depositas, coosti
se suppoz, em dada úpoca, digno, salvarlor tuidos nest:t Pra~·a sob o regimen das socie
thls instituições, capaz de nobilit;\r um ho- dades anonymRs ou as liliae~ de Btmcos es
mem, quando governo, se deva vir no di<t trangeiros devido.mente autorisados a func
scguinte, jnstam~nte quando aqnelles que ciona!' ua Republica., :>Uo obrigados a fazer 
fol'am castigados, qu:mdo aquolles qno du· um deposito, no Thesouro, de 100:000.$, no 
·rante muito tempo se ~~presentllram como minimo,em moeda corrente ou fundos publicos 
suas victimas, ve111 par:-~ as posições officü\eS brazileiros, ou fundos publicas estrangeiros 
vêm dispor de toda a força. que dá o pre- que tenham cotação n:-~ Bolsa da Capital Fe· 
stigio uas posições, especialmente posiçues tão U.eral. 
elevadt\S, como sejttm <1S de general e alrni- § l." O deposito de g-ar••utia poderó. ser au· 
rante, neg;n· tudo covardemente on calar gmentado tt ,íuizo do governo, nos casos que 
como miseravel essa. solidariedade, essa co- o dest'lnvolvimeuto das operações o exija. 
herenciacom o seupassarloe com. os actos que § 2." Estas agencio..s e instituições ficam 
praticou. subordillack'l.s ás leis e regulamentos a que 

Parece-me que assim fazer seria justamente estão sujeitos os Bancos e companhias que ne· 
dar a maior demonstração de uma depressão gociarem em cambiaes. 
moral (muito bem), de uma falta de pudor, Accrescent~e onde convier: 
de uma falta de brio que felizmente, graças 
a Deus, eu não tenho. (Milito bem.Applauso~.) Artigo. As guias de entrega de dinheiros aos 

sr. pre$idente, eis as consideràçues que bancos ou casas Bancarias ficam sujeitas ao 
tinha necessidade de fazer. E' a ultima ·vez sello de 100 réis por conto de réis ou fracção 

de conto. 
que pretendo occupar•.me deste assumpto, 
apezar dt\ importanci<\ que tem uma questão Sala das sessões •. 11 de novemb1•o de 1895. 
desta ordem (apoiaclos), que não é, como - Joiio Lopes, presidente.- Alcindo Guana· 
muitos pensã.o, urlla questão de 13 generaes, bm·a.- Se1·::edetlo Co;·réa.- Lauro lllt~lle1· .
uma questão de politicagem, e é, ao contra-. Augusto Sa1>ero. 
rio, uma questão de principias e importantis· 
simos, que prBCÍSam ser llrmados, assumindo 
cada um (le nós a re~pon;;a.bititlada de seus 
actos a do seu modo. de pensar. 

Não pretendo mttb tJ·alm· deslu. IJul!stão, 
mesmo porque, Sr. prc~itlentc, já estamo~ 
em hora adeantaun, os o1•çamentos se acllam 
atrazados, o Orçamento da Receita tem de 

O Sr. I-:oibeiro de Almeida
volb à tribuna. para. reproduzir as emendas 
qncteve ~t lloura cio apt•esentar ao Orçamento 
da 1\ec(Jita, amparathts e sustentadas por todos 
os ~eus compnnheiro~ •le b;tocadtt e pelos re
presentantes tios ~~tttdos do Piauliy e Goyaz, 
c rejeitada~ pelaCamara por pequena m;üot•ia; 
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dentre os qn::l a rejeitaram teve o despt'llzer 
de Yet• a bancada matto-grosscose fa1.endo um 
a c to de hostilidade il. industria. dos Éstt\d os de 
i\lin:>..s e Goy.az , quando aquelle Est11.do vive 
quasl e:or;clustvamente da industria pustoi:'il. 

O SR..M.\RIAXO RAMos-Não há. tal· V .Ex. 
estil. equivocado com o Est.,.do.de Matto'Grosso 
que conheço mais que v. Ex. ' 

0 SR. RIBEI E:.O DE AL!úElDA. - 0 orador 
diz que pócle ser ; mas conhece ,.r-,mde ex
~nsio. de . . campo do .Matto a'i·osso, cuJa. 
tndustrm e a pastoril e que f11.z zmude com
mareio com · os mineiros daquell~ zona limi-
tropb.e. · 

MtiS o. reproducção da emenda prova a im-
IJOrtancía do assumpto. · 

'~ larga discussão que se abriu, apaixonafl(t 
mats do que suppu uha, desviaudo muitas ve
zes <t questão para o terreno politico e 0utrns 
vezes para o terreno apaixon~do e de exclu
sivismo estadoa.i, beá1 mostrou que o assumpto 
e de interesse vital e qne e~sas bancadas teem 
na ~sa:l'em deste projecto ::~.lguns inter(l;se;: 
pal~ttantes de seus Estldos. porquanto o 
proJecto concentra. em si a vida des~es Es
tados, a maior parta de sua renda :~ Slia 
uoic..'\ e exclusiva intlustria a ene~·<>ia de 
toua sua popu ln.cno. " 

Uma da~ opposições mais rortes que foram 
le>an~nda.s rmr~iu da oa.nc.1da rio·gt•noiiense, 
que nu no pro]ecto n. liulitnçã.o do imposto de 
gado pa.ro ns Estancias da. fronteira. 

Mas ~r:\ evit;u• esse inconveniente e pre
star asstm uma. homonage'n ú. ltancacb J'io
~~dense, procurou nesta emeod11. r dSnlvar, 
hnntando somente o imposto uo "ll.Úo impor-
tn,Jo. " 

o. pt•er,:o que .hf\ muito lhl1 p1u•ecou ex
ot·llltan te, reduzm o Ot';ldOl' a I O.S. f1ltt1t conci
liar melhor os interesses daquelle Edtwlo. 

O gado intt•odnzido para l'G!lt'OLincçüo da 
raç:\, p·.tra. toruar a r<~ç:t mais fllrte e soíl'rer 
nssim aos emba.te:> da. concurrencia, ficcuia 
!sento de imposto de qualquer naturer.a . 

Crê que nestes termos, os mais correctos e 
os mais moderados, serã. acceita a emenda. até 
pela propria. Commi~são da Orçamento ; e o 
nobre relator, que sahiu de lança eru ri~l 1 
cotnbater a emenda, será um doo primeirv~ a 
sustental-:t e a defendei-a com o vis-or da sua 
palavra e com a força do seu t alento. 

O S:a. JOSÉ CAR.Los.-Como esta. redigida, a 
emenda é acceitavel. 

Crê que esta emenda não terá. a sorte cla. 
anterior o que nem soífr·er:i. impugnaçõeS 
tã.o violentll.S e fortes dos illustra.dos depu
tados. 

Mas si ainda. levantarem essas ondas, si a. 
emmda sofl'rer ainda essas impugDll.ções en
tão voltará á tribuna e virú defendei-a .. ' 

Senta-se coosolado de ouvir a. rleclaráção 
do nobre deputado pela Capita.l Federal e 
e3pera que a sustenta.rá. com a SO!l- palavra e 
com o S!!U voto para. que n. Camat<\ converta 
em lei o que n. emenda dispõe. 

A emend~ é a seguiote: (L$). 

O Sr. Au3·usto Sevex-o vem 
jus.tificar uma emendi mantendo o imposto 
do sal, e fal-o de~prezando a it!éa. de seu au
gmento, como propoz em 2" discussão, p&lo 
respeito que lhe merecem as decisões da Ca
mara e pelo receio de ser ella. novamente 
r ejeitad&. 

Lendo ou melhor estudando o trobalho do · 
seu illostrado comp:mheiro de com01issã.o, o 
Sr. Serzedello Corrêa, convenceu ·Se de que 
nque!le_ii!IPOSto era reduzido pela retirada 
dos adr:llc10naes, propost."t no luminoso p(tre
car, e isto ·por uüo pagar o sal impo~to ad 
va:lonmz. 

A clitrereoca. rle C(l.moio de 2·1 d. para 14 
no calc11lo das 1';.\Cturas de generos estran· 
geiro~ im~ortado~ :1.Ic;lnça. o st~.l, cuJo ~lespa
cho m"? e;o;l!e exhtblca~ da. fact~ra. sma.o par<J. 
CO!lheCimento dn quantulaJe, vlSto ser o im
posto ri xo por litro . 

A i'l.1 tirnd:\ dO$ ::ulrliciono.es i! e 50 • In im
porta., pois~ 11(1. redueção de I O réis no imposto 
do sal, e~ coutJ•a. essa. redur.çii.o que vem 
pt•ot~stnr em no.me cb indu:;trh~ principal ~c 
~au ~stado, pedtn•lo a attt!nçlio da Camara 
p:\ra n emo.nda, q 11e traduz o seu propt•io pen
Sl~men to . .lu. externado em votn.çii.o ; não 
augment11, nem reduz os impostos. 

A raúucçii:o em presenca. d:1. enor me des
peza actunl seria um erro. (l•fuito bem.) 

Nioguem mais pedindo a palavra, é eucer
r<ld,t a discu..--são e adia&\ a. votaçãO até que 
a commissão dê par ecer sobre as e~eodas ot'
ferecidas em 3" discussão. 

E' _annunciad:: a rli5cus!São do projecto nií.o 
saqce10nado n. 7o C, de 1895, concedendo it 
Jrrriandade do S:mtissimo Sacramento da 
Candelaria tres loterias de 1.000:000$ cada. 
uma. 

C) S&. RIBEIRO DE ALMEIDA. -A ernei:Jdo 
como està. l'ed\gida diz o orador e mesma 
~mo foi n.presimtada na 2• discussão do pro
j"eeto, não ve:n trazer a <!<U'estia d1~ carne o. 
eoi.'\ Capital e aos centros consumidol'es, por
qll& es~c\. protvado que o gado platioo o•; es
traogetro concorre ao mét'C<'l.do em condições 
vantajosn.s .;~m todos os sentidos. 

Nioguem pedindo a palavra, é encerrada a 
discns~ão e adiada a. votação. · 

E' anuunciada a continuação da 2• discus
são do projecto n. 203 A. de 1895, a.utorisando 
o gover110 li, despender até a impor t·mcia. de 
14.519:698$, repa.rtidamentG em tres exer
cieios, com a.cquisição do material rodante e 

as Cll.rllara V, VII 
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melhoramentos indispensaveis ao serviço da 
Estrada de Ferro Centra.L do Brazil, de ac
cor\lo com o especitlc~do na tabella a.nnexa 
e mais 800:000$ par<" pagamento d~ 60 lo
comotivas, .segundo o contracto fello com 
Quayle Davidson & Comp., com unl voto em 
separado do Sr. Bueno de Andrada. 

O Sr. Vespasiano de Albu
que:rq~e- ~r. _presidente,_ tendo-me 
inscripto para d•scutJr este proJec~o c;. fal
tando apenas 15 minutos para termtoa\ao da 
hora, julgo desnecesssario Jledir a V •. Ex .. o 
adiamento da discussão, porque so ass•m 
poderei fallar amanhã, desenvolvendo a ma
teria, vistü que o projecto mio comporta em 
uma. discussão dentro do tempo que me 
resta. 

Nestllll condições, pediria a V. Ex. que 
adiasse a discussão e me mau ti v esse a pa
lavra para a sessão de amanhã. 

o SR. PRESiDENTE-V. Ex. ficr.rà t!om a 
palavra para a sessão de amanhã. ficando 
adiada a. discus>io 

Passa-~e á horu destinada ~o expeuie'lte. 
O Sa 1• SEca"TAR.!O procede á lei turu do 

seguinte: 

EXPEDlBNTE 

Officios: 

Amalia Bittencourt Cnl·io-;;o a p~n&1o aonual 
de 1:200$000. -Inteirada. 

Do mesmo senhor e de igual data, eu. 
via.ndo ~" proposi~ão desta Camara, acomp~l· 
nhaua dos respectivos documentos, auto
rí~aodo o Poder Executivo a conceder tl o 
olticial do Contencioso do T hesouro Na.cio
oas Dr. Arthur· Vieira Peb:oto, um anuo 
de Úcença, com. otd~o,tclo, propo~iCã? a que 
o Senado não !!Ode chu· o seu assentimento. 
-luteirada. 

Requerimento : 
Da Companhia Viação Fe1:rea e Flavia! 

do Toca.ntin'õ e Araguya, pedmdo pro1·oga
ção de prazos em clausulas de seu cootJ·acto 
que se referem (1. exploracão e melhora:neo· 
tos daquelles do~.- A' Commissão de Obt~\S 
Publicas, 

Fica. sobre o Mesa. até ulterior deliberao;ii.o o 
seguinte 

Pmjecto 

Attendendo aos serviços relevautes pre
stados ao paiz e ás instituiçOes republicanas 
pelo D1•. lmlO~oJocio SerJ.crlello qo1·re:~, co:rJo 
officiu.l do exerci tu e lente do ensrno sup<ll'IOf 
na. Escoht Militar, o Congresso Naciouut :·e· 
solve: 

Art. l. • Fica. o governo autorisado a re
integ-rar no p. sto de tenente-coronel do corpo 
de engenheiros do ex~t·cito e no carg-o de 
lente da E~cola. ~lílitur o Dr. Innoceu~io Ser
zedello CorrêLl. 

Art. 2.• Revogt\m-se as disposições em con· 
trario. 

Do Sr. 1• secretario do Senado, «·~ 9 do 
corrente, en viacrlo a proposição desta Carnara, 
acompanhada <los J•espectivos do•mm•mtos, 
autorbando o Poder Executivo a manda r con· 
tar ao capitão de 8• regimento de ~avaliaria 
Antonio La"'o a ;JDti;;uidade do posto de al· 
feres de 18 "de janeiro de 1868, proposic~o Sala. das sessões 11 de novembro de 1895. 
que 0 Senado uão pôde dar 0 seu as~enh- 7° da Republica.-Gtice?·io.-Xavie?' d.o VaLle. 
meuto.-Inteira.tla. - Cassiano do Nascimento.- Nilo Peçan~q,. 

- F1·ederico Bm·;;cs. - F1·ança Ca!·valho. -
· Do mesmo s~nhor e de igual data, commu- Jose Carlos.- Bueno de A .. ndrada.- Seba.stHo 
nicando que conCor·me preceitua O a1·t. 38 da Landt~lpho.- F. To!entino.- T!ioma~ (àvai
Constituiçào da Republica, o Sr. Presidente canti.- Lau1·o J.Y.liiUe1·.- Gabriel Salgadu.
do Senado promulgou as resoluções olo Con- c. Zama.- Victorino llfonteiro.- M. de 
gresso Nacional, autorisando o governo a Escobar._ A. Pinto da Rocha.- Fom·eca 
conceder um anno de licenÇ<'t, sem vencünen. Guimarães. - Pe1·ei!·a àa Costa. - I>J,,ua 
tos, o.o 3° esoripturo.rio da Alfaodegu õe Ma- Bacellar. _Lima Bac-ury. _ Pamnhos Mo>!• 
nà.os, Emilio José· 1\loreir.-. .. funiDr e \:Ooce- tenegro. - T!,onuiz Delfino. - Medd,·os c 
dendo a. pensão mensal Je 100$ a D. Maria A~buguerque. -Coelho Cintra. - Verg>le de 
Lins Velloso da Silveira., fiha do linado ca· Abreu. - Arthtw de Vasco.aceUos. -Anisio 
pitão Pedro Ivo 'Velloso da Silveira.- lutei- A. de Abreu. - Nogueira Paranaguá. -
rada.. Lins .,e Vasconcellos.- Antonio de Siqueira.-

Do mesmo senhor e do ig11:l.l data, commu. - Belisario Augusto.- 8. de Sou:a.- Joaa 
nicaodo que o Sr. presidente de SenadQ, de Lopes.- A. Guanabara.- Ca•·los Cl!aga~.
conformidade com o art. 38 da. Constituição Rodolpho Abreu. - Costa Machado. - JotTo 
da R.epubliC<1, promulgou as resoluç~es do Lui~.- Fm..,.a;: Junior.- CampoLinn.- La.n· 
Congresso Xacional, concedendo :l.t! ea.}o '.le d•dpho de llfo.ga/!t()es.- Leo,c/. Filhc.- :,~· 
esquadra r,~formado Am,>ro da Co,;tt>. :>oar<;S j /Jano Ma~conrle.ç,- Co~ta A;, 1Jeilo,- Ayo''' 
a pepaão diar"a de 1$ e a D. Fm~cisca hho Virial.- Si/.'!'!a l...(utt"o.- Jr1.lio 8u••w<. 
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- Sebastião de Lace•·da.- Ernesto Br~ilio. 
- Ct,pertino ele Siqueira.- Jose Beoitd.qua • .;_ 
Paula R r.onos .- Elitilio Btum .- Tallares ele 
Lyra.- Ribei>·o de Almeida,- Arthu>' To•·res. 
- Li,;ta D"arte. - Eusebio de (,hrelro:;, -Ma· 
r~oet FUI'tado,- Dino Bueno.- o~car Godo.v. 
- Viei·ra de Moo·aes. - Padua Saltes.- Paulo 
Quciro:;.- B~nerlicw Leite.-Jlfariano Ramos. 
- Matta Machado. - G'11·istino Crt!~.- Ma•·
tins Ju.nüw. - JWVJueira Ayres.- ~t>·thur Or
lando. - Eduardo &mns.- Sà Peixoto. -
1'omuato · llfor,,i,·a. - HoUamV. de Lima . 
Leovigildo FilgueirM. - E•·ico Coelho. -
Araujo Odes. 

dos commiitentes as garantias que reputarem 
l'reci~s para a elfectividade dos operacões, 
clando de sen lado as que forem exigidas pelos 
seus oommittentes. 

Vai a. impl'imir a seguinte 

REDACÇÃO N. 121 B DE JS(J:J 

Red,!cçli.o fi.nal do pro}ecto 11. 121 A , de 1898; 
St'ÓSiilttti-crJ do dé :-t. 227, de 1.892, qv.e rc
or!J<lt?.!sa a corpom:;:iio dos correct01·es de fun
do.ç pv.bl!ctJs .1 pro'Dirlencia scbr<' as operações 
por e/.tes re!lli;adas nas Boms o(ficiaes 

O Congresso ~aciooa.l decreta : 
Ad. I. • O ca.l'go de co1·rector <le fundos 

r.on~titn•! (!{fício jmiJlico e ao ;rovcron, na C<\· 
pitnl F.do1·;d, a0rnpete CN!li·O ou suppl'i· 
lnil-~, c .,mo enLcod~l' conveniente. 

;\ rt. ~. • O:: COI'I'l'Ctores de J'unt.l r1s publicas, 
na C •pH;).l l•'.•·!e i·:Ll , ~riio nomearia~ pelo Pre· 
side•1lP. <la ltepultlica. ptlr decNto expeditlo 
pelo Ministro da Fazenda. 

A•·t . :~ ... Sômente p<>l' intel'morlío ilos oor
rectores de fundos pu blicos se pod~rão rea
li? .. nl' : 

~) a compr;t e venda e a tr·a.n:>rerenci<t de 
qua·Jsque 1· ruulos puhlicos naciooaes ou as
trant;"eí l·c~ ; 

2. • No caso de omissão por parte do corre·. 
~tor em realizar a operação de que se houver 
encarregado, a Cama.ra Syodico.l, medi<~nte 
re?rese.ntação do interessado, executará. a 
ordem acceita e nã.o cumprida, por meio da 
fiança, do corretor , 

3"·· o correetor que for omisso e auferir 
pt'O•eito da omissi'W, responderá pelos lncr·os 
cessantes e dawn.os emergentes que pr•wie
rem do seu acto e incorrerá. em suspen:>ã:o por 
tempo de tres me.zes. 

Art. 5. 0 Os correctores dB fundos pode:rã.o 
ter como auxiliares prllpostos approvados pela 
Ca.mo.ra Syndical. 

1. • Taes prepostos deverã.o :reunir os dqui· 
sitos para correctores de fuudo3. 

2." Os prepostos dos correctores dtt fundos 
são considerados mn.nda.torios legaes dos mes
mos para os effeito:; de praticarem os actos 
attineute.s ao oificio e da substituição nas 
runcções do mesmo . 

..\l't. G." Os con·ectores de fundos pnlilicos 
d;1. Capital F:edernl elcgeriio annunlmeMe de 
entre si uma Ca.ma.ra Syndioa.l composta de 
um syndico como pt•esidanto e tres :\djuntos, 

Art . i, " A' Ca.mara Syndical compota : 
a) propor a re~oluçü.o tlo ;ovarno, e infor

mar sobre a crea.ção e a suppressão desses 
offioi'os, a nome<IQÜO o a destitui~o dos coiTe
ctores e a suspensão dos mesmos por tempo · 
menot• da trintn. dh\S ; 

b) org<\uisa.l' o regimento interno da Dols.l, 
o da corpor:~t',:lio dos corrcctores a u. t1tbello. dos 
emolumentos qnc alies den~m percebe\', tudo 
~ujeito ú approvaçü.o do Ministt·o da. r'!\zendo.; 

il) a negochtt;ão de l~tt·as rie cambio e dtl 
cmpr~tiroos p:>r meio de obrigtl.çõas ; 

c) :\ de titules susceptíveis de cotaçií.o .na 
H~b;:l, de accordo eom o boletim da Camarn 
Syn,1ical ; 

<l) a. compra e venrb. de metaes preciosos 
amoedados e em lxtrra. 

c) autoris;~.r, prohibir e suspetljax• l\ nago
ciaçli.o e õ\ cotnc;iio •lo qnn.lquer vnlor, r.om 
excepção dos titulos da divida. rederal, !.ta.
doal e dos estrnngeiros, que só sat·ã.o a.llmit
tidos á. cotação pelo Ministerio da. Fnzendu. 

No uso dL'$t!l attribuição poderá a. c.,mara 
Syndic<'l exigi\' de todas as sociedades emisso
ras de titulas negocia v eis na. Bolsa. os esclare
cimentos e docurrieotos que reputar prceiso3 
para a inclusão de taes valores no boletim das 
cotações; 

§ L. • Serão nullas, de pleno direito, as ne
go()õaçOes de ti tu lo;;, de que trata este artigo, 
quando rcaliz:tdHs por i.ntermediarios estra
nhos à corporação dos correctores. 

§ i!. • .A disposição do § I • deste artigo não 
~om?rebende as nflgociaçGes realizadas fóra 
d:t Bolsa. e direct:l.mente eutre o comprador e 
o vendedor, a.s qua.es to,lavia. devel"d.o ser 
communicadas :i. cama.t-a. Syndi~l. 

Art. 4." Os eorrectores de !u.l!dos tecm in· 
loira. responsabilidade pel<\ · execuçrw das ne
hocintOt!S otn quo ioterfurirem. 

l." Assistu-lhes o direito, a.ntes t.le ncceitn.
rclll u, iúcuru baaci<~ du.s aegocio.ções, de exigir 

d) impór as multas decretadas nesta .lei e no 
regulamento que o Poder Executivo expedir 
para execução da. m·sma, facultando de sua 
decisão recurso para o Ministro du Fazenlla ; 

e) 1h:at·. a cotação official do cambio, dos 
valores e das especies, publicando o boletim 
diario, confeccioaado apóS o encerra.mento dos 
tr-abalbos da. Bolsa e em face das notas ou 
memot11nrla dos correctores e dos Bancos ; · 

f) organisar a tabella. da taxa a per·ceber 
pelas declarações que forem publicadas l.lO bo· 
latim om.cial. 
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Art. 8. 0 As deliberações da camara Svn
dica.l serão tomadas por maioria. de votos, 
tendo o presidente o de qualidade, no caso de 
empate. 

publicos da. Capital Federal, que o Poder 
E:tecutivo regulamentara. 

Art . 17. Revogam-se as disposiC()es em 
contrario, 

Sala das commissões, 11 de novembro de 
1895. - Paranhos Montenegro. -F. L ima 
.Dt~arle. 

Art. 9. • As liquidações das operações de 
Bolsa poderão ser realizadas pela e:fl.'ectiva 
entrega. dos títulos e pagamento do preço ou 
pela prestação da differenÇ>l entre a cotação 
da data docontractoe ad a epoca da liquidação. Vae a imprimir o seguinte 

§ 1. o São ex~e:ptua.das desta disposição as 
operaçõe$ sobre letras de cambio e moeda 
meta.llica, que sómente l!erão liquidaveis pela 
entrega. etrectiva dos títulos. 

§ 2. o O regulamento que o Poder Executivo 
expedir fi:xarã. o maximo de tempo para. a li
quidação: das negocill.ções a prazo. 

PARECER N. 93-1895 

Julga q11C nüo ha mais que de(t:ri1· no re
querimitlio em que Maria Joaquina de 
Albuquerq'.te e outras pedem, a incluS<UJ 
no Orçamento do Ministerio da Fa;enda 
do credilo Ylecessario para o pagameato 
do meio soldo wncido e por 11enccr, a que 
teem dõreito desde a do.ta do (alkcime1llO 
de seus respecti11os ma·ridos e filho. 

Art. 10. As operações a prazo. e.xcepçii.o 
feita das de letras de cambio, podem ser fei
tas com a. faculdade de desístencia -por parte 
do committente, mediante o abono de uma 
quantia. convencionada para o pre'!lio da in
demnisação pela rescisão do contracto. 

Art. 11. Nas opel'ações o prazo é licito ao p d M · J - · d b 
comprador exis:ir mediante desconto a en- - e em at:11~: oaqu~na e ,AI uquerque, - vmva do capttao Laurmdo Jose da Silvetra, 
trega dos valores negocia,_~os antes da época Rita. de Cassia. Soares, viuva. do capitão João 
fixada. para. a. execução da trans,'tcção - Esta. · So b 
disposição não se a.pplica ás opara"'OOS de Antonto ares e Iza. el Hoffman, mãe do al· 

d 
-; feres Henrique Ho1Iman, que no orçamento 

report e ás de letras e cambio ou moeda do Ministerio da Fazenda se inclua. o credito 
metalUca. necessario para o pagamento do meio soldo 

Art. 12 . .Aso-peraç:.ões de cambio só pode- vencido e por vencer. a. qne teem direito 
rão realizar-se por meio de letras e de do- desde a data do fa.Uecimento de seus respe- · 
cumentos, coro sello proporcional, contmdo ctivos maridos e filho 
promessa de letras a entregar dentro do · . 
prazo determinado. Jit, em 1892, em virtude -de requerimento 

Art. 13. Os estabelecimentos bancarios,l das supplicantes, a. eommi$Sâo de orçamento 
tlliaes ou agencias, nncionaes ou estrangeiros, 1 da. Camara. a.ttendendo, entre outros motivos, 
que negociarem em cambio e moeda metalllca, a. que o pagamento de meio soldo aos ber
são obrigados a rt!metter diariamente ao syn- deiros legitimott dos officiaes constitue um di
dico, em notas authenticas, pelos gerentes ou reito que lhes assistelle:;dea data. do fa.lleci
directores respectivos, a declaraçio das taxas mento do official e que não deve ser in vali· 
a que tiverem operado e quinzenalmente a da.do por circumsta.ncias muitas veze.• ÍOl'· 
totalidade das operacões. tuita.s e tendo em consideração a convenien· 

Art 14. A cotação à vista serã affixada cia de ser a.utorisarlo o Poder Executivo a 
para as operações a noventa dias, com a. de- proceder uniformemente em cast's a.nalogos. 
dncção de 1/ 4 de 'Penny, calculada sobre a evitando assim que sejam constantemente 
ta.xa ao par. pertur~do~, <?S. trabalhos legislativos com 

Art. 15. O Poder Executivo expedirá de- p~etenço~s mdtvldua~. que podem ser r~sol· 
ereto regulamentando esta. lei, no qual regu- Vtdas mats promptamente des'le qu~ esteJa o 
larà com precisão a investidura e o exercício ~overno armado de P?deres ;s~ctaes para 
dos correctores, as operações. podendo impor _azel~,formulou 0 proJecto n. -l1 mandando 
penas de suspensão até mezes, de multa. até mclu!r.a.nn~almente na proposta da. despeza 
o valor da. metade da fiança. dos correctores, do ~lnlsterto da Fazenda as. qua?tias neces· 
e atê á. quantia de 10:000$ aos Bancos, suas sa~Ia.s para o_ p~a.me~to as v1uyas e her
tiliaea ou agencias que forem omis..c:os em delro~ de offic~a~ fallecHl.os, do ~e1o sol~o a. 
cumprir as disposições desta lei no que lhes que tiverem direito, ~egundo a. lel em VIgor 
for attinente ào tempo do fa.llectmento, uma vez que 

Art. lô. Fica iostituido o cofre da camara aqueJles tenbam ~rovado o seu direito até :i. 
Syndical, e nellc serão recolhidas as multas época. da. elaboraçao da proposta.. 
impostas por esta lei e pelo regulamento do Adoptado por esta ca.mara, foi esse projecto 
Go"'"el'!lO, com o destino de constituir um remettido ao Senado, que o approvou (t ,fini· 
!ando de benetl.cenciadoscorrector:es de fundos tiva.mente na sessão de 23 de maio de 1893 e 
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o enviou á sancção em data. (le 25, tendo sido 
re:nettidos os autographos com a mensagem 
n. 18 e o officion. !r'f da mesma data. O pro
tocollo de recebimento na secretaria da guerra. 
est.i assignado com a data de 26 e consta do 
expediente dessa repartição terem sido remet
t idos a. Z'l pelo Ministerio da Guerra ao <la 
Fazenda, por ser assumpto da. competencia 
deste. os autograpbos do projecto. 

AMlorisa o gotJern~ a aiJrir tJ.o Ministerio da 
Industria, Viaçüo e Obras p,.blicas o credito 

· supplem.entar de i:l3:f00$ para accorrer às 
de.opezas relr.t:~>as d \lCJ"ba-Agencia Centrat 
do Immigração, n. 3 do art. I)• da lei n. 266, 
de 24 de de:embro de 1894 

Nada obstante, não foi o projecto sanccio· 
nado QU vetado, nem promulgado até esta 
da.ta. na. fórma do art. 38 da. Constituição. 

O silencio do Presidente da Republica no 
decenio importa, porém, a sancção (art. n 
§ 2'). 

R' consequentemente lei da Re-publica. de
pen<lente apenas da tormali~a.de da promul
gac_ã.o e :publicação para que se torne obríga
torla.. 

Pensa por isso a Commissão de Fazenda e 
lndustrias e porque a citada. resolução legis
lativa importa. em relevaçã.o da prescripçã.o 
em que incorreram as supplicantes e todos 
aquelles que se acharem em identicas condi
ções, que não ha. mais que deferir no seu re
querimento; restando-lhes sómeote ha.bilita.r
~ pe~nte o Poder Exoouti vo, a. quem cabe 
mclurr nas propostas do orça.mento a quantia. 
necessarla. pa.ra seu pagamento. 

Sala. das commissões, 11 de novembro de 
189_5. - Lins e Vasconcello$, presidente.- Sa 
Per.xoto, relator .-Anisio de Abreti.-Aure
liano B ariJosa.-Galditto Lorcto. 

IJec,·eto do Cmlgresso Nacional a.doptado em 
23 de jnaio rle :[893, a. que se re(e1Y; o pa
recer supra e que pende de promuZgoção 

A' Com missão de Orçamento foi presente a. 
Mensagem do Sr. Presidente da Kepubl!ca, 
com <lata de31 do proximo passa.do, solicitan
do ú credito de 115:100$ dPstinado a. diver
sas despeza.s rela.ti vas á «Vel·ba Agencia. Cen
tral de Immigraç~o» do orça-mento em 
~~. . . 

E examinando os documentos demonstl'atl
vos da.3 parcella.s em que elle se subdivide 
(os quaes com este se !>Ublica.),nada t.em a..o~ 
pôr. por isso que se trata de despezas·autórl
sadas, cujas consignaç!íes são inauffi.cientea; e 
&S'Iim é de parecer que seja. a.doptado o segwn
te projecto de lei: 

O Congresso Nacional re;olve: 
Art. 1. • E' o governo autor.isa~o a abrir a.o 

Mioisterio da lndu~tria. Vi:U.i.Q e Obras Pu
blicas o credito supplementat' de 115:100$ 
para occorrer as despeza.~ relativas a «Verba 
Agencia Central de lmmi~!·ração», n . 3 do 
art. 6• da lei n. 266. de 24 de dezembro de 
1894. fazendo para isso a.s necessaria.s ope-. 
rações. 

Art. 2 .o Revog;\m-se asdbposições em con-
trario. 

Sala das commi;;sües, 11 de novembro de 

O 
· 1895.-Joao Ltpe.~, presidente.-F. P • .May-

Congresso Nactonal decreta: -rink, re!a.tor.-Lauro Müller.-Alcindo Gua-
Art. 1.• Na p"l'oposta de despeza, que pelo 1tabam.-Augu.~to Sc~>e,·o , -Bened!cto úite. 

Ministerio da Fazenda tem de ser a.nnual· 
mente apresentada a.o Congresso Nacional, 
cx-11i da lei n. 23 de 30 de outubro de 1891, 
deverão ser incluídas as quantias necessa.rias 
pa1-a pagamento l\.s viu,•as e herdeiros de ofli. 
cia.es fallecidos. do meio soldo a que tiverem 
direito, segunrlo a. lei em vigor, ao tempo do 
faUecimento, uma. '·ez qne aqueHes tenham 
prov3.do o seu direi to até á êpoca. da elabora
ção da proposta. 

Paragrapho unico. 
etreito, as tabellas 
r~vam á época do 
Cla.e!j, 

Regula-rio, para. este 
de soldo que vigo
fa.llecimento dos offi-

Art. 2. • Revogam-se as disposições em con
trario. 

Yão a, ililprimir os seguinte& 

Demonstraç<.to do credito supplcmentar ao Mi
nisterio da Industria, Viaçao c Obras Pu
blicas po.rc. occor!'et· á s despe::as com os ser
uiços da verba - Agencia Cetltt·a~ de Immi· 
gm çtlo - durar~te o C01'rcnte exercício 

Repartição Central. 
Dill'erença. entl'e os 

-vencimentos do 
chefe da.l• seeção 
e os ma.rcados no 
.regula. menta 
n. 603, de 26 de 
julho . . •• ••••.• 

Idem dos ama.-
nuenses ....... . 500$000 .. - };100$000 
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Hospedaria da Ilha 
das Flores 

Material: 
Concertos e outras 

despezas ....... . 
Comedorias para 

immigrantes .... 
Acquísicão ou a.lu· 

guel de embar-
cação .... ..... . 

Canalisação d 'a.gua 

14:000$000 

25:000$000 

10:000$000 
15:000$000 64:000$000 

lançado mão della para. o aluguel de embar
ca.ções destinadas a tra.nporte de immigran. 
tes, devido isso á. impossibilidade de proce
der aos re~ros em uma. das referidas la.n. 
cbas, por falta de meios legaes. Para. cobrir 
esse desfalcamento, e fazer face a. novas d~
pezas de caracter ident!co, as qua.es natural· 
mente tornar-se-hão ainda. impre-;cindiveis 
durante o correnta exercício, calcula a 
:ns pectoria ser necessaria a ilnportancia 
de 10:000$000. 

Com a. alimentação dos i rnmigra.n tes que con· 
ta.-se terem de ser a.ga.sa.lha.dos na. cita.d<L hos
pedaria atê o fim do anno actua.l. despeoder
se-ba, conforme o calculo da. respectiV~t. re
partição, quanth1. superior á fixada na lei de 
orç:1.mento, e o supplemento pNciso é ava
liado em 25:000.$. Tal accrescimo de des
peza explica-se p~la alta. 11o pre<:e do~ gene
roa alimentícios e pelo serviço de abasteci
mento de agua pata "el. 

Hospedaria de 
Pinheiro 

Pessoal e custeio. 50:000$000 50;000$000 

115: I 00$000 

Directoria Geral da. lndustria. 21 de ou· 
tubro de 1895.- Augusto F<l"!--namks, director 
geral interino. 

Sr. Presidente da Republica-A Inspec
toria Gera! das Terras e Colcmisação aca
ba de submettcr â. consideração do minis
terio a. meu cargo, a justifi~:ação ele um 
credito na. importanciit ,re 115:100$, de que 
nece::si1a par-.:\occorrer n. despezas não con
templa.(:as na vigente lei orçamenta.ria. e que 

· sã.o reclamada!! pelas circumstancias occasio
na.es 11o respectivo serviço. 

Do total acima. indicado, destina-se a qua.n
t.ia de 600$ a supprir a lacuna resultante da 
deducç~,o feita. nos vencimentos do chefe da 
Gecçã.o techoica. dn qual! a repartição, e que 

. · foi motivada pelo facto de cogitar-se em dar
lhe uma. nova. regulamentação, da qullol ori· 
ginar-se-hia ficarem equiparados os venci
mentos da.quelle corpo e~pecial aos dos de
mais lop-a.res de chefes de secção, não tendo 
sido tru pensamento posto em. pratica, o que 
trouxe como oonsequencia a omissão, no or
çamento, da supra.menciooada quanti~~o. 

Relativamente aos vencimentos dos ama
nuenses, tambem nota-se um desconto de 

· 500$, que deve ~er "attribuido a engano na 
designação da. cifra correspondente aos com
petentes vencimentos. 

A consignação reservad!l a. concertos e ou
tras de;peza.s, da hospedaria. da ilha das 
Flores, carece de um reforço de 14:000$, visto 
que, sendo eU& de 5:000$, não póde compor
tar as despezas que lhe concernem, entre as 
quaes avultam a de 7:000$. importa.ncia dG$ 
reparos a. fazer em uma. das lanchas do ser
viço rla. mesma. repartição, e a de 2:000$, em 
~ue importaram concertos urgentes rea.lisa
dos em ou tra.lancha e que teem de ser pagos. 

E' melhoram~nto urgentemente reclamado 
a canalisação de agu'' para o estabelecimento 
a.cima referido e não havendo, dentro dos 
limites orcamentarios, recurso pa.ra lev:•l·o a 
cabo. cumpre solic~ta.l-oii do poder competente 
sendo as de5pezal> a rea.lisar, para. tal fim, de 
15:000$000. 

Com o pessoal e custeamenio da hospPdarh\ 
de Piobeiro, ac:cusa-se analoga. necessidade, 
em razão de ha•er s'do a competente vedl& 
ab~orvida. pelas despezas excepcionats que se 
effectuaJ.'a.m, ás quaes !leram log:tr a. atnuen
cia dl3 immigrantes do contracto fei!e1'al e de 
outros do contra.cto mineiro, que a \li perma
neceram durante a quadra. da epidemi:L que 
infestou o valle do Pa.rahvba, e outrt\5 cir· 
cumstancías igualmente ira v0so.s . 

Par:\ ~a.nar a deftcieneia. da:tli d<?rivada, ca· 
rece a administra-ção publica de um r eiorço 
de 50:0DO$. 

A' vista do que hei exposto, e tomando o 
as.;;umpto na. considetaçã.o que el!e certawente 
despertará ao vosso experimentado espirito, 
resolvereis conrorme julgardc.s acertado. 

Incluso encontrareis a demoust"t'ação das 
despezas a q~e me tenho referido. 

capital Federal, em 21 de outubro de !895. 
- A1ttoítio Olyntlw dos Sa.ntos p:,·es. 

N. 262- 1895 

Autorisa o Po;l,er Executiw a· nomear pl·ofessol" 
effectt'CO de cZinica odontolo.qica da FacuL
dQ.de de Medicina do Rio de Janeiro, Q ctda
tlüo 1h·istides Benicio d~ Sâ, gue jil a exer-·e 
inte1·inamente, sondo dispensa·{as c m uu 
{a'IJor M pro'Cas de co~tcurso. ' 

A c(lnsignação applicavel a aluguel de 
emb:trcações para t ransporte de bagagens, A commissã.o de iostrucçã.o e -sau<ie publiett. 
rehtiva á mencíona.<!a. hospedaria, acb.a-se atteudendo •• que o {>rotessor cnnt:a.cta. ·. io da.. 

· ja desfalcada em 5:000$, em razão de se t~r t cadC!Ira ue clinic:1. odontologica 1la. r•~culdade 
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de Medicina do Rio de Janeiro, Aristides Bani
cio de Sá exerce as funeções de seu cargo lta 
mais de cinco unnos com proveito para o ser
viço publico e com applnllSO da con "'rega.ção 
da mencionada faculdade, é de pat~cer que 
seja o mesmo provido no seu ca.rgo eft'ecti
Vfllnente, dispensadas as prrlVaS do concurso 
que leis posteriores a sua nomeação tornaram 
e.l:igivel para o dit'> provimento. 

Propõe. portanto, que a Camara, em defe
rimento da. petição que lhe foi endereçada, 
adapte o seguinte projecto : . . 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.• Fica o Podet· Executivo autorisndo 

a nomear professor cffectivo de clinica odon
tologica. da Fn.culdude de Medicina do Rio de 
J•neiro, o cl•htdào ,\ ristijes Benicio de Sã, qtte 
jil n exerce intll!'inamente, sendo dispensadas 
em seu favor :~s pro\'a~ de concurso. 

Al.'t· 2. o Re\-ogttm-se as disposições em con
tra.rtO. 

S. R.-Sala d:~s commissõe:;, ll de novem
bro de 1895.- Oscar Godoy, presidente.
P. Vergne de Abreu, relator.-Americo dtJ 
Mattos.- Edua'l"do de Be~·l'êdo.- Costa Aze
'tedo. 

O Sr. Pre!iidente- Mhandc-se 
adeantada. a hora , designo pa.rn. amanhã a se· 
guiute ordem do dia ; 

Votação <lo requerimento do St•. Cupertino 
tis Siqueira para que o projecto n. 133 B•, ue 
1883, volte a commis~ão_ 

Votação dos segoiotes projectos : 
N. 133 B",de 1893,com parecer sob u. 133 

B•, classítlcando em Quatro classes as l'epat·· 
tições federaes e uoiformiS<lndo os vencimen
to> dos respetivos !uoccionarios (3 .. discussão); 

N. 90. de 1895, Llivio.lindo o tert•itorio da 
Republica Gm oito circumstripções, em cada 
llm~t tlas quaes cre:l um banco para auxiliar 
as zntlustr·ias agrícola, pastoril e oooueu:;, 
confot·me o regimen que adopta (2" discas· 
são); 

N. 212 A. <le 1895, Ngulanclo a. execução 
do~ <n·ts. 6• e 7• d:llci n. 183 C, de 2.~ de se
tembro de 1393, det<!rminando que pelo go~ 
verno seja. substituirlo por apoiices de c.c·witttL 
~juro~- ouro do v:üot· nominal d~ l :000$ e 
Juros de 4 y, touo o lastro e[ecti mmeute 
depositado até 17 üe dezembro de 1892 para 
bas~ das emissõP.S han<:<trias (!" discussão) ; 

N. 159 D, de 1895. sobre :ls e~en•las otre
recirlts na ~" discms&to do pr<'jecto do Scm\do 
lJ. !59, •loste aono, quf• i1lten1. a tabella do 
<U't. 33 do dect·;:to n. 848, de ll de outubro 
da 1891.1 (discussfi.o uoica.) ; 

N. 222, de 1895, :<ulol'i:.'lttldo o Poder F.x~ 
ecutivo a a'brír um credito a.té 1.200:000$. 

supplementilr a rubrica-Exercicios .findos-
par~\ ~amento da quantia. que for devida 
li. companhia União Sorocabaoa e ltuana (2• 
discu~são) ; 

N. 81 A, de 1885, mandando conservar na. 
coHocação que occupava 110 a!manack mili
tar, por ocr.usião do seu fallccimonto, o nome 
do marecal Floriano Peixoto (1• discussão) ; 

Do projecto nã.o sancctona.do n. 75 C, de 
1895, concedendo à. Irmandade do Saotissimo 
Sacr~uneuto da. Candelaria. tres loterias de 
1.000:000$ cada uma (discussão unica). 

I• parte u té 2 J 1 • horas ou antes : 
3" discussão do projeoto u. 249, de 1895, 

autol'i&\Ddo o governo a abrir ao Mioisterio 
da Guerra creditas parciaes até á. somma de 
14 .000:000$, sendo 12.847:9'42$500 para OC• 
correr ãs despo7.as extraordinarias jã. reco
nhecidas com o exercito e corpos patrioticos 
tto IM~.do do Rio Grande do Sul, e o saldo de 
l -152:0n$5GO para liguid<~çlí.o das que forem 
verificadas atê o tlm do actual exercle!o ; 

3• discussão do projecto n. 228, de 1895, 
approvando o do;creto do Poder Executivo 
1). 2l26, de lO 1e outubro de 1895, abrindo 
ao Ministerio da Justi~a e Negocias Interiores 
o cte1.1ito c:dritor;Hnario de ~3 :364$100 para 
pagamento das despezas rea.lrsadas com o fu
nP-ra.l do ma.reeha.\ Floriano Pei.::r.oto. 

Continuação da. Jo discussão do projecto 
n. 96, do 1895, r9gula.ndo o estado de sitio. 

Continuação d:1 3• discult..<:ã~ do projecto • 
o. 35, de 1895, a.utorisando o governo a rever 
o regulam •uto e JWo"'r&.mma de estudos do 
Gym.na$ia. Nacional (r;;dacçã.o para 3• discus- . 
são do projecto n. 205 A, do 1894) 1 

Discussão uoica do projecto n. 243, de 
1895, autorisnndo o Poder Executivo a con
ceder a. Candido Guedes Chn.gas. conferente 
da Alfa.ndega dt> Bahia, um anno de licença, 
com o respecth·o ordenado, pa.r11 tratar de 
sua samle onde lhe convier ; 

3• discussão do projecto ll · 193, de 1895, 
autorisando o Poder tsx:ecutivo a reformar os 
esta.tiJtos d1\ Escola Polytechnica. do Rio de 
Janeiro, de a.cr.ordo com o pt·ojecto fot•mulado 
pela. sespectiva congregação em 11 de maio 
ueste anuo, com as restricções que indica ; 
e a nomeai" et'l'ectivos, independentes d~.con
cur~o, nos termos do art. 318 do decreto 
ll. 1159, de 3 dG dezembro de 1892, os lentes 
substitutos que na reCerida escola. exercem 
interinamente o magisterio ha mais de 10 
anuo:, sem interrupção alguma.; 

3~ discussão do projecto n. 189, de 1895, 
or!lauisando o Estado-Major do exercito, a · 
lntendencía Geral da Guerra. e dà. outras 
p1•rwiucias ; 

2• discussão do projecto o. 13"2, da 1895, 
tornando extensivo ã.s pracas . da brigada 
p;•licial da Ca.pital Federal e do corpo de 
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bombeiros, que se iuntlisa.)·em durante o I Discussão unica do pwécer !l. 85 A, de 
tempo de praça, o direito, de que gosam as 18\lõ, a~lorisando o ~ov-el'llO a 1•er']))i~tir á 
praças do e xercito e armada, de- serem re~ cowpaohw. Great Souchern a coustrucçao de 
colhidàs ao Asylo dos Ivalidos ; uma. ponte sob o rio Qnarahim, no Estado do 
. 1 .. dicussã.o do projecto n. 173, de 1895, Rio Gt•ande do Sul, a qual foi appro-v~a-~elo 

consideran11o empregados publicas os cole- Senado por dous t_erço_s de votos, na fmma 
rentes dss capatazias das alfandegas da Re- do art. 39 da Conshtuçao ; . 
pu'oliea. ; . 2~ uiscussão p rojecto ll. 202, de 18()4, 

1" discussão do pt•ojecto n. 156 A, de 1895, determinando que os offi.~iaes do exerci to re
autorisa.utio o Poder Executivo a abrir um formados ou que se reformarem de a.ccordo 
credito de 6:333$31 O para ~.~mento tlo pes- com as disposi~{;es do decreto n. 193 A, de 30 
soai e expediente d11 Dele~acia de Terras e de janeiro de 1890, si estiverem gradnado; 
Colonisacão no est'tdo de Minas Geraes, no no posto irnmediato, sejam considerados para 
anno de 1893 ; · todos os etl'eitos, como si estivessem e'lfecti-
. I• di~cussão do projecto n. 215 A, de 1895, vamente -pt·ovidos · na classe de que tiverem 

conferindo o direito ã. aposentadoria aos fone- ·a !lraduaçã.o ; 
cionarios da Inspectoria Geral de Saude dos Discussão unica do projecto n. 169, de 
Portos da Capital Federal e aos das inspecto· 1895, concedendo a D. Luiza. Etchebarue, 
rias de saude dos portos dos Estados ; vi uva do c·•Pitão de fragata Fernando E tche-

Dicussão unictt do parecer n. 89 A, de barne, a pensão annual de 1 :200$000 ; 
1895, opimmdo no sentido de nã<l ser appro· Discussão unica do projecto n. 283,de 1893, 
vado o projecto n. 89, deste a•no, que concedendo a. D. Juliana. Morel G;\reez Patha, 
subtitue pelo que a el!e acomp~llbll. a ta- viuva do tenente do exercito Diogo Garcez 
bel!a F annel'& á Consolidação das Leis das Palha. a peos.'i.o annual de 960$000; 
AlfandegM e Mesas de Rendas Federaes; Discussão unica de projecto n . 110 A, de 
. 1" discussão do projecto n. 199, de 1895, 1~94. elevando de eo$ _a 100$ men~aes a pe~-

autorisanuo o governo a fazet• reverter a sao do ai f~res honorar10 do exerci to Ao tomo 
activa, mandando addir a uma das com· Paes tl_e Sa Ba.rretto ;_ _ 
panhias, como teneneote ma.is moderno, :tté 1• dJscuS!iito do proJ:cto o. 117, de. !89?, 
que baja. vaga., 0 tenentG reformado do corpo mal}d.'lndo ~ollocar o I t enente de nrhlhat'la 
de bombeiros José Julio, com 0 voto em sepa· Jose ,da. Ve1ga. c.a.bral e outros nos logare~ 

. rado e parecer da commissão de constituição, que . ltes competlr~m na escala. de promocões, 
legisla~o e justtiça. ; rep;~.rando-SE!, a~s1m, os prejwzos que sotrce-

Discussã.o unica do projecto n . l68,de 1895, ram na promoçao de 17 d& março de 1890; 
concedendo a D. Clemeocia Sa.tles G~vão, ]"discussão do projecto n. 166 A, de 1895, 

· viuva do conselheiro Manoel da Cunha permittindo a.os medicos a pbarmaceuticos 
Galvão, uma. pensão annual de 1 :~00 ; adjuntos do serviço sanitario do eiercito a 
Discu~ única do projecto o. i72, de contl'ibuir para o montet>iO de que trata. o 

1894, . co uc~decdo a pensão de 100$ mensaes, decreto n . 942 A, de 31 de outubt•o de 1890; 
repardidamente, ::1. Ursulina Ca.ndidado Couto 1• discussão do projecto n. 202, do 1895, 
e outra, mão e irmã do fallecido cirurgião autorisa-ndo o Poder E:tecutivo a conceder nas 
naval Dr. João Pinto do Couto ; condições que indica. a André Gaudieley, ou a 

Discussã.n unica do projecton. 2-79. de 1893, quem mais vanta;;em otferecer, privileg-io por 
mandando que continuem a ser pagos a D. 60 anoos, para construc!lão, uso e goso de 
:Ma.thilde de Accloly Lins, d&Sde 1 de julho de uma estrada de fer1•o de bitola. de 1 metro 
1892, o montepio e meb soldo de seu flllle- entre a capital do 1\fatto Grosso e o porto de 
cido filho o alferes Sebastii:o Carlru de Accioly Aveiro, ou outro ponto que melhor os Estados 
Lins ; determinarem, n :.1. margem do rio Tapajoz, no 
· Discussão unien. do projecto n. 191, dG 1895, Pará; 

concedendo a D. Mari<l Amalia de Castro 1~ discuss!i.o do projecto n. 247 de 1895, 
Ferreira, víuva do Coronel Joaquim Mauricio concedendo ao:; cidadões Miguel José Ga.rcez 
Ferreir-.1, a pensão de 200$ mensaes; e Antonio de Azevet.lo M<U-tins, privilegio por 

Discussão unica do projccto n . 19i, de 1894. 15 anoos para fabricarem no p,..iz e venderem 
relevando a. prescripellil em que incot•reu na. CapitJ.l Federal e nos Est:cdos aros ou rodas 
D. Maria Josephiua. Fettal Lima para. per- de borraclla,ndaptaveis :1. diversas e.speciesde 
eeber o meio soldo a que tem direito ; vehiculos ; 

Discussão unica do projetlton. 122,de 1893, 2~ discussão do T'rojecto n. 139, de 189;:), 
concedendo a D. Olympia Carolina da Silva transferindo ao domínio do Estado do Ama· 
Bara.ta; viuva do desembargador J oaquim zonas, nas condições que estabele, as fazend.:..s 
Antonio da Silva B:.rata., uma pensão mensa.l uacionaes de'lomin()das do Rto Bt-ar.co,sitoa.da.~ 
de·l00$000; nos campos deste nome naquelle Estado ; 
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Di~cu~ \mica do -projecto n. 224, de 18%, 
concedendo ao soldado reformado do exercito 
Fra.oklim F~rreira de Moura uma pensão de 
:JO$ mensaes ; 

r a discu~são do projecto n. 225, de 1895, 
dando nova organisação á g uarda nacional; 

Discussão unica. do projer. to n . 190, de 1895, 
concedendo a pensão annual de I :200$ a D. Ma· 
nuela. Alice Nunes dos Santos, viuva. do 1" 
tenente de artilharia J oaquim Severo dos 
Santos; 

Discussão unica do projecto n. 192, de 1895, 
concedendo a D. Joaquina Angelica Bragança 
Dias dos Santos, viuva do major Francisco 
Antonio dos Santos, a. pensão mensal de 
100$000 ; 

Discussão unica. do projecto n. 196, de 1895, 
autorisando ao governo a conceder a DD. Hor
tencia Adehide Guillobel e Josephina. Con
stança Guillobel, filMs do fallecido coronel 
reformado uo corpo de engenheiros Joaquim 
Candido Guillobel, a. pensão de 1:200$ aa~ 
nuaes, repartidamente; 

2• discussi\o do projecto o. 219 A, de 1004, 
concedendo 110 engenheiro Julião de Oliveir-.J. 
Lacalle privilegio por 60 anoos, pam a con
strucçãc., uso e goso de uma estrada ne ferro, 
que partindo da cidade de Catalão e passando 
pelas de Goyaz, Cuyabà, Poconé, S. Luiz ele 
Caceres e logar ou.ve~vel do r io Gul\p01·é, 
termine no Estado de !tlatto Grosso, em ponto 
limítroplle com a ltepublica da Bolivia, e 
outros favores relativos a esso. concessão, com 
parecer da commissão especial de viação geral 
da Republca ; 

1" discussão do projecto n. 94 A, de 1895, 
autorisando o governo a ma ndar construir 
sobre o rio S. Francisco uma ponte ligando 
Joazeil'O, na Bahia., a Petrolina, em Pernam
buco, 

1 .. discussão do projecto n . 229, de 1895, 
autorisa.ndo ao Poder Exe~ntivo a. conceder a 
José Domiogues Mendes ou a. quem melhores 
Tantagens o1ferecar, permissão para estabe
lecer uma Jinba de n:Lvegação entre os rios 
Pardo e J equitinhonha, no Estado da Bahia, 
construir um cães na cidade de Ç3.nnavieims 
e um cana.\ ou umn. pequen:t. ferro-via li
~ndo os dous refelidos r ios, segundo as con
dtções que estabelece : 

Ia discussão do projellto n . 17 A, de 1895, 
propondo varias modificaçOes no p rojecto 
n. 17, deste anno, que organisa a força ar
mada do Brazil ; 

}a discussão do projecto n. 227, lte 1895, 
autorisando o Poder Executivo a abrir um 
cr~dito de 21:840$366 supplementar à. verba 
- E:cercicias lindos - para oc~rrar as despe
zas que foram liquidadas com o serviço qua
rentenarío de santa Catharína, durante o 
anno de 1893 ; 

C:un:.ra V • VII 

1 ~ ài.~cussão do projecto n. 221 A, de 1895, 
equipar-dndo os vencimentos dos bibliothe
carios tias faculdades de medicina aos dos se
crefat•ios, e os dos snb~bibliothecarios MS dos 
snb-secretarios, e inclue os mesmos funccio
naríos nas disposições do art. 295, cap, XIX, 
disposições geraes do COdigo ds.s Disposições 
Communs as Instituições de Ensino SuperJor, 
dependentes do Ministerio da Jus tiça e Nego~ 
cios Interiores; 

2~ parte (às 2 l /2 horas ou antes): 
Continuação da 2• discussão ào prDjeoto 

n. 203 A, de 1895, autorisaodo o governo a 
despender ate á importancia de 14.519:690$, 
repartid~meute, em tres eKercicios, com a. 
acquisição do material rodante e melhora~ 
mentos iodispenSíl.veis ao serviço da ~tra.da. 
de Ferro Central do Brazil, de accorda com o 
espPcificado na tabella annexa, e mais 
800:$000$ para pagamento de eo locomotiv~s. 
segundo o cootrncto feito com Quayle DaVlil~ 
soa & Comp. , com voto em sepArado do Sr. _ 
Bueno de Andrade ; · 

Discussão vníc.1. das emendas do senado ao 
proj~cto o. 110 E, de 1895, nxando a desp!3~ 
<lo Mioisterio da Mat•ioha, para o exerctcJO 
de 1896; 

Discussão unica. do projecto não snnccio
nado n . 32 E, de 1893, regulando o proc~sso 
de apuração oa. eleição de Presidente e V1ce· 
Presidente d(l. R~ublica; 

I• discussão do projecto n. J61 A, de 11:95, 
elevando â. categorin. de nHandega de 4• or
dem a Mesa de Rendas da citlade de Pelotas, 
e dá outras providencias ; . 

1" discussão do projecto n . 248, da 1895. 
autorisando o Poder· EJ:ecutit"o a reform••r o 
ensino da Escola Naval, anne.xando·llle um 
cur3o especial de aspimntes e machinistas, 
tomando por base o projecto apresentado em 
1893 pelo couse1ho d:t. instrucção da rnesma 
esco la. ; 

Discnssão un!ca. do pl'Ojecto o. 2!6, de 1894, 
aut.orisando o Poder Executivo a pag~r ao 
Dr. Tiburcio Va leriano Pec~:gueiro .do Allla· 
ral , preparaJor do medicina legal d:1. Facul· 
dade de Medicina do Rio dl) Janeiro, os venci· 
tnentos que deixou de perceber do logar de 
preparador de cllimica ioorgauica da. mesma 
faculdade . 

Levanta-se a sessa:o às 4 lloro.s e !O mi
llUtos . 
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I 14• smsÃo E~1 12 DE. NOVEMBRO DE 1895 I Nestas condições reclamo de V. Ex. ~ta 
emenda. que deixou de ser publicada. no Dia-

Presidencia dos Srs. A1·thur Rios (f• 'llicc-p>·e-~ rio do Congresso de hoje. 
$idente, Rosa e Sil'tlrL (Jn·esidente), Costa O SR.. PRESIDENTE - A emenda do D?bre 
A;;evedo {2' 'l!ice-prcsidcnte) e Rosa c Sil'f!a deputado acha-se sobre a pasta; estâ. a.pc>Iada. 
(presidente). . e só por uma omissão deixou de ser publicada 

com as outras que estavam sobre ·a Mesa. 

Ao meio-11ia procede-se a. chamada, á Q~aJ O Sr. ThoiD.az Cavalcanti
respondem os Srs. Rosa e S1lva, Artbur Rtos.

1 
Sr. !!residente. bontem quando fa.llei sobre 0 

Costa ~eve?-o. Thomaz_ Del fino, Ta. vares de , projecto n . 133 B 3, apresentei quatro emen. 
Lyra, "'a. Pe1:x:oto, G-a)n'lel Sa.lga~o. Ma.~ta B~- ~ aas; destas apenas vejo publicadas·duas. Na
ce~ar. Ho~anda ?e Lima. Benedicto Le1te •• V1- • turalmente escaparam á.reda.cção dos debates 
vetros •. Lmz Dommg~es, Eduardo de Berre'1o, ! ou ao Diario do Congresso as duas emendas, 
Nogueira Pa.rauagua. Arthur de Vasco!lcell<!;'J.I cuja. publicação ora. reclamo de v. Ex. 
Gonçalo de Lagos, Thomaz Cavalcant1, Joao . 
Lopes, Francisco Benevolo, José Bevila.qua, O ~R- PRESIDENTE- Vou. mandar ~l'OV!-
Junqueira Ayres, Trindade,José Mariano. To- 1 dene1a.r, afim de attender _o, r~clamacao do 
lentino de Carvalho. Pereü·a rle Lyra,Luiz de 1 nobre deputa.do. A. Me:;a nao e_ responsav~l 
Andrade. CorneliQ da vonseca., Medeiros e Al· : pel? modo porque e fetto o_serVJ.ço ~e pubh
bnquerque, Gonça.lv~ Maia., Carlos Jorge, I caça~ de debates que tem s1do o ma1s repre-
Araujo Góes, Rocha Ca.valc:~.nti , Menezes hens1vel. . . 

·Prado, Santos Perei.rã;. Milton. Francisco so- A Mesa. ~m to_ma_do todas as p~ovJde~CJas 
dré, Tosta, Aristides de Queiroz. Vergue de -':lesse seottdo e st nao as toma. m~1s radicaes 
Abreu, Flavio de Araujo, Torquato Moreira.. e porque estamos no fim das sessoes. 
Galdino Loreto. Antonio de Siqueira., José 
Carlos. Serzedello Corrêa, oscar Go,1oy, Ame- O Sr. ·:To~é Oevilaqua- Sr. pre· 
ríco d~ Mattos, Silva Cast\·o, Nilo Peçanha. Ju- sidente. já que estão appa.recendo agora. 
lio santos, Paulino de Souza. Junior, Landul- muitas reclamações pergunto a V. Ex. si 
pho de .Maga.lblLes,Campolina. João Luiz , Car· houve alguma ordem sustando a distr ibuição 
valho Mourão, Monteiro de Barros, ch~ga.s do Dia1·io O{fic:al. 
Lo bato. Ferra.z Junior. Fl1rtes Junqueira, O Sa. PRESIDENTE-Não h a. ordem alguma. 
Ribeiro ile Almeida, Valladare>, Rodolpho A Mesa. tem procurado attender as recla.ma
Abreu, Arthnr Torres, Olegario Maciel, Pn.- ções do nobre deputado . 
rai;;o Ca.val~nti, Carlos . das Cha.~as. Costa. 0 Sa. JosÉ BIJ:VILAQOA. _ Em todo 0 caso, 
Mach:l.do, Paulo de Que•roz, Dorrnpgues de deixo con·irrnada. a. minha reclamação aliás 
Castro, Adolpho Gordo, Bueno de Andrada., . :s .. • • 
Padua Salles. Francisco Glicerlo, Furta•lo, J~Sta! porque passam-se dou~. ~res e ~ua..tro 
Alves de Castro, Urba.no de Gouvêa, Xavier dias sem que eu receba o Dt~r;o Offi.c,al ' · e 
do. Valle, Mariamlo Ramos. La.menha Lins, quand~ por engano va9 ~I., um, so mwto 
Almeida Torres, Lauro Mi.i.ller, Paula. Ra.mos, tarde e que o recebo. (Apozados gcraes.) . 
Fra ncisco Tolentino. Emilio Blum. Fon- O S1t. Pn.esiDEi\'TE-0 nobre deputado sera. 
seca Guimarães, Ma.rçal Escobar, Victorino attendido. 
Monteiro, Pereir-a. da Costa.. Aureliano Bat·- Em seguida é approva.da. a. acta. da se~são 
boBa. Pinto da Rocba. e Vespasia.no de Albu- antecedente. 
querque. 

E' lida e posta em discussão :t acta. PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

O Sr. Victorino Monte iro- Não havendo numero para. se votal' a.s ma.
Sr. presidente, com muito peza.r da minha. terias _indicad!!-s na. _ordem do dia, passa-se á 
parte deixei de apresentar honteru aiguma.s materra em d1seussao. 
considerações á Cama.ra., quando se discutiu o E' annunein.da. a 3 ' discussão · do pl'Ojecto 
Orçamento da. Receita., porque, a.chando·se n. 249. de 1895, a.utorisa.ndo o governo a abrir 
inscriptos mais de 12 Srs. dept:t:ados, nunca ao Ministerio da Guerr-a. creditas ;J&J'ciaes até 
suppuz que fosse s urpt·ebendido com o encer-I á :;omma de 14.000:0000. sendo l2.847:922$5:JO 
ramento da discussão. para occorrer ~ despeza.s extraordina.rias já · 

Neste momento t ive occasiã.o de enviar á. I reconbecldas com o exercito e corpos pa~rio
Mesa uma representação de todo o Rio ticos no Estado do Rio Grande cio Sul, e o 
Grande, em que reproduzia a emenda da Com· . S:>ldo de I . 152:077$500 pata liquidação das 

· ~issão rle Orçamento em relação ao xarque e !I que fo:em verificadas ate o lim do actual 
a graxa. exerctcto. 
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~------------~------------------------------------------~~-------.-
O Sr. Valladares~Sr. presidente, 

este projecto abrindo um cr•edito extraordi
nario de 14.000:000$, para pagamento elo 
J'qsto, permitta. Deus seja do resto (!), das 
despezas feitas com a revolução do Rio Grande 
do Sul. me parece llUe é um <las argum~ntos 
mais eloquentes no sentido das opiniões que 
sustentou a pa.triotie3. commlssão Mi:tta QUe 
trouxe a esta Camara um projecto rela
tivamente á intervenção do governo nos 
Estados. 

Este -projecto deve fazer meditar profun
damente a Camara dos Sr8, Deputados rela
tivamente á politica de Pilatos que se está 
fazendo, de verdaileira tyrannia nos Estados, 
em nome do princípio da autonomia dos mes
mos, em detrimento de sua riqueza e civili
sa()ão e em detrimento da federação. 

E' minha opinião que nlLo se póde applica.r 
r:ssim o .Principio da. autonomia dos Estados, 
que nã.o foram declarados autonomicos para 
serem presos da tyrannia fle ambiciosos. · 

Vae neste ponto caminhD errado o illustre 
general que dirige o partido republicano 
federal, em sentido opposto ao pensamento 
politico do Presidente da Republica. 

São os membros desse partir1o que af:fir
mam victorias aqui {'ffi sentimento hostil a 
politica do Sr. Presidente, traça.da na sua 
MenBa.g~m.. da ~\1'<\t f<li 1\{ltl~ sa\.\ente a 
necessidade da intervenção, interpretando-se 
e regulamentando·se o art. 6• da Consti. 
tuição. 

Falta-me :J.utoridade para aconselhar á 
Gamara dos Srs. Deputados mais patriotismo 
e menos polltica federal, ·isto e. do partido 
republicano federal, da que está. fazendo, 
con.-ertendo os Estados em patzes barbara· 
mente conq uistarl os 
. Ha sent1mentos, diss~ um illustre publi
CIS~. que devem pa1ra.r soh!'e todos os 
demais, ha. principias que devem sobre:pula.r 
f.l todos os outras, como :Pl'íncipios culminan
tes. Entre esses sentimentos está aquelle que 
D:O~ leva a. amar a Pa tria," e emre esses pri n
mpJOs está aquelle que nos veda todos os 
actos que pos~am prejudic.ar a sua exístencia 
ou a sua integridade. · 

A ~olonia dissolveu.se porque em seu seio 
sur1pram facções partidaria.s que se deixaram 
dom mar pelas paixões e interesses egoísticos. 
o~usca.udo-lhes toda. noção do interesse pu
bh~o_; esses a.grup~ men tos só agiam por suas 
pa1Xoes e interesses. inteiramen-te desmem
brados do interesse eulm!nante da. Patria. 
. A~sim, diz um historiacror. aquelles grupos 

so ,se achavam de accm•do em um ponto
~ úe emJlregal· todos os rsforços pelos ~ ~us 
mteresses de occa8ião, sendo que os direitos 
lle seus adve!"Sari(ls não eram tomados em 
conta. alguma (parece escripta esta pagina 
para o Brazil de hoje), sendo os adversarios 

ponticos considerados como animaes írraCliO· 
naes. como rezes destinadas ao sacrificio dos 
açougues! 

E' o que acontece actualmente entre nós, 
O sentimento do interesse 1JUblico parece 
e.xtin.cto, p:-edomina.ndo vertiginoso, inr..cio
ua.l o interesse individual ~ o das facç;ões 
partidarias l (.1poiados, nao apoiados,) 

Não se toma em conta o direito dos adver· 
sa.rios, ou dos que como taes são considerados 
pelos donos do Poder Publico; tanto que o 
motivo da. mil. vontade, de raivosa opposição 
que alguns membr.1s do partido republicano 
federal fazem ao Sr. Prudénte de Moraes, e o 
facto de estar elle procurando fa.7er polit\ca. 
de moderação, de re,;peito ao direito de todos 
os memb1•os úa cotmmmhão brazileira, Dão 
fazenilo a ninguem um crime o seu moda de 
pensar, os principios politicos que. professe. 
(~1poíados e conte,-tações.) 

Quando o partidarismo assim cega os 
homens, a conseqnencia é que os elementos 
de cohesão que formam os grandes agrupa
mentos que se cbam;~m Nações, acham-se 
obliter<'dos; e quando, além desse mal, no seio 
de uma Nação os sentimentos de obe
diencia. i Jai, da sua coercibllidada, dosappa
recem como se dá. hoje no Bcazil, pode·se di~ 
zer que esta Nação C<Lminha pata a dissolu
~ãl> ~ i. t: bem de ver-se;~enhor~s.que quando 
uma Nação assim su!cida·<e, dilllcilwente 
poderâ. haver pê~ra ella nm tet·ceiro dia de 
ressurreiçii.o. 

Convido a Ca.mara dos Srs. Deputados a 
medíta.l' sobre o elevado desta cifra. Si 14 mi-l 
contJs, ultima parcella, restos das despeY.ns 
da revolução do Rio Grande, lJtl.ra con
vencer-se de que a intervenção Ja. União 
não póde consistir simplesmente. somente 
na. obrigaçü.o de pugar sem reclamar, ~"m 
bufar. como esti;. a.oontecenM•. as revo
luções ca.us..'\das 11elo }larti~rism<l feN'J; de 
maus govcrnadnrcs .(,\poiallos e n<7o a1;oiados) 

Assim, Sr. pJ•esidente, sem que me oppc
nha, em thcse, a que seja. uppr'O~·a.do o pro· 
jecto, lavro o meu protesto contra esta :polí
tica do manum ~«tmno, de Pilatos, que se 
quer inangnra.r aqui. c de cujo desgraçado 
triumpho fazem alarde amigos do Sr. Gli· 
cerio. 

Ainda hontem de t ui triumpho contra o 
Presidente da Republica. j~:~.ctou-se um hon
rado deputa.dü pelo Rio de Janeiro, em uma. 
carta que osjomaes publicaram. 

Refiro-me a uma cart a. do Sr. Nilo Pe· 
ça.nha. 

Oro, Sr. presidente, não se póde contest:l.r 
~1 necessidade da regnlamentação do :l.rt. 6" 
deante deste argumenw eloquente de um 
'1ispend;o enorme com a inten·enç:<Io armada, 
pa;ra manter um governador, por· pa.rte do 
governo da. União, ao qual a Camara negou o 
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direito de intervir, de conformidade com a 
lei e lei juilir.iosa, prudente, sabia mesmo, 
qual seria. a esboçada no projecto da honrada. 
Commlssão Mixta, composta de boas republi
canos, que aqui se fez representar por illustre 
relator, o honrado deputado pelo Rio de 
.Janeiro; o Sr. Paulino (]e Souza Junior, 
de cujo republicanismo a Camara não du-
vida. · 

Insisto, Senhores, em pedir á Camara que 
medite (leante deste enor me credito de 14 míl 
contos,sobre esta horrOl'osa autonomia, slgni
:f!cando a tyraunia. sem limites pelos presi
dentes itrs Estados. que os pódem converter 
em barbaras satropias ! 

Devo insistir em pedir à. Camara. que me
dite sobre as despezas loucas, feitas com H 

guerra. do Rio Grande ·dim de que compre
henda. que tal autonomia vae ficar muito 
cara. ; arruinada a Republica, porque o povo 
dos Estados, já vivia no ímperio sob um 
r~gimen de liberdade, rea.girâ.; não querem 
viver da holll'a de ser escra.visado sob esse 
regimen tyrannico de facto -decorado com 
o pomposo titulo da. Republica. Federa.ti"Va.. 

Vem de molde recordar aos illustrados 
membros desta Ca.mara um interessante 
trecho de obras de um sabio que escreveu 
sobre o B1•azil, e Saint Hilaire. 

Escreveu o illustre viajante em 1833, sinão 
me falta a memoria.. 

Apreciava Saint Hilaire a crítica situação 
em que deí:xa1•a o Brazil a. a b'l i cação de 
D. Pedro 1: « Actualmente , dizia ou escrevia. 
<J illustre sabio, todo o futuro rto Brazil 
repouRa sobre a cabeÇ<\ de um menino, 
D. Pedró li. Elle merece, dizia o -viajor 
fra.ncez, que nã.o era. um político, mais sim 
um sabío ; todo o amor e apoio dos bra.zileiros 
entr·e os quaes nasceu. 

A IJrimeira lnz que viu foi a. do bello ceo 
de sua Patri~; à. sombra r1e suas mattas 
virgens ileu ello os pri111eiros passos. Elle não 
terá., como sau pa.e, saudades dos pa.lacios de 
Lisboa, nem das fructa.s saborosas elo Douro ; 
não tem como seu pa.e, preconceitos euro
peus contra sua bella P!>tria. Elle e brazl
leiro ; um estrangeiro não pôde reinar sobre 
o brazHeiro o» 

Mas, accrescentava Saínt Hilaire, e eu 
chamo para este IJ<'nto a attenção do nobre 
general teade1· da. Ca.mara. e chefe do parti do 
republicano federal : 

<~Snpponba-se que um dia. o apoio dos 
brazileiros falte a este príncipe, que se forme 
o vacum em torno delle (como aconteceu a 15 
de novembro) ... (Trocam-se apartes.) 

_ < Supponha-se, dizia o sabio via.jente, tal 
· contingencia (cominv.am os apartes)... tal 

contigencil!-,., :Esperarei que 9S apltrtes çe~~ 
sem... · · 

Di~o sempre o que entendo dever dizer o 

« Supponha-se a hypothese de um dia fa
zer-se o vacuo em torno de Pedro ll que lhe 
falte o apolo etl.'ectlvo dos b1•a.zileiros como 
aconteceu em 15 de novembro digo eu, não 
me cumprindo agora penetrar esse facto, 
deixa.nrlo isso ao historiador. Contínúa. Saint 
Hílaire : 

« Nã.o exijam o e mim a.presentar _nas do
bras de um futuro, que me parece. tao som
brio! 

Eu vi uma. boa parte de minha vida entre 
os bra.zileiros ; a. mo o Brazil com o se fôra 
min11a Patria. (H a nmitos apartes). 

Ainr1a é Saint Hila.ire, quem falla, Senho
res; é um sa.blo que jâ. não pertence ao nu
mero dos vivos, cujos conceitos d~vem ser 
ouvidos com aca~mento. Pergunta elle: 

«o queacontece1'á. si um dia formar-se o 
-vacuo em turno desse prineipe e faltar-lhe o 
apoio dos brazileiros ~ » 

Continua o grande sa'!:lio : « Eu nutro re
ceios muito fundados relativamt!nte ás eon
sequencia.sde til-1 tà.cto. 

Está in1fuindo mui. to sobre o espírito dos 
brazileiros o suceesso da federação norte
americana; mas é preciso meditar sobre esta 
importante circumstancias : que a federaç:ão 
alh foi fundada por illustres e honrados pa
triot&;. por sectaríos virtuosos, cheios de 
oonstancia. e de energia, :prepal'ados paru, a 
liberdade pelas lições e exemp1os de seus an
tepassados europeus ; eram capazes de con
ceber a liberda.r.te e dignos de go:z.al·a, o que 
não se IJÓde affirmar. em relação a generali
dade do povo brazileiro, que pert.ence a uma 
raca i nferim• formada pelo cruzamento de 
tre5 raças-a luzitana, a indígena e a. afri
cana. » 

E' uma. apreciação verr1adeira sobre a 
aptidão da generalidade do povo para. as 
praticas da liberdade, que não exclue a ver
dade do papel distincto que neste paiz repre
sentaram muitos homens pertencentes á raça 
mística, e represell.tam ainda. 

Ent ra Sa.int'Hira.ire em judiciosas conside
rações, mostrando que o e5!)irito que a.ni.
mav ... e anima os ámerica.nos é no sentido de 
tornar cada vez mais compacta a sociedade 
politica. que formou aquelle e o de ro.d.a Es
tado ou província ; reconhecendo elementos 
contrarias no Brazil, pela segregação entre 
si das e::t-capita.nia.s e das p'I'OVincias, que 
vieram depois, com uma população de raça 
inferior, em geral, atra.zada e dispersa, etc. 
Muitos cberes altivos de seus IJ&triarcha.dos 
aristocra.ticos, de que o Bra.zi.l está, coberto. 
dizia Saint'Hiraire « pedem a federação com 
enthusia.smo; mas os brazileiros que se 
ponham em guarrla. contra uma decepção que 
os conduzirã á anarcbia e ao~ vexames de 
uma multidão de 'Pequenos tyrannoo; mil 
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vezes mais insupportaveis do que um só 
despota. » 

O illustre e consciencioso -viajante, estu
dando as condições peculiares do Bra.zil. temia 
ver ma.llogra.r-ie ou perverter-se o prmcipio 
da federação republicana. nas miios dos 
chefes potentados das diversas provincias, 
orgulhosos da sua aristocracia, cuja pureza 
não quer a verignar. 

Assim póde-se affirma.r que nos ultimas 
annos do seu gove1•no o predominío odioso 
ou despotir.o dos mandões das províncias 
t inha desapparecido. restando aos homens de 
real meredmento, nas províncias, influencia 
le,g-itima e benefica que lhes fazia hor.ra e ao 
governo do lmpm·ador. O exame conscien
cioso 1la historia aprovei ta. a te dos os governos 
( ap artes ), por isso acredito que o Sr. gene
ral não ma levarú. a. mal esta digres~ã.o. 
historica.. o bom amigo dos brazileiros chamava a su\'. 

attenção para que bem ponrleras.sem sobre as 
consequeneiasde uma transformação politica. O S. FRANCISCO GLICERio-Não, não. 
tendo em vista a situação das províncias e 
ma.is elementos componentes da. soc1edade 
b.-azileira., fazendo ver que, em vez da. liber
dade á sombra da. federa~-ão qu'~ lhes pro
mettia.m os chefes mandões. poderia vi;:--lbes 
a. tvrannia. nas mãos de taes ci:J.t>Ces ambiciosos 
o a.trazados:- « . . • une (o11le ele petits tyrans 
mille (o; plus insupportables qitc no l'cs un 
seul despote. '> 

Ora, Sr . presidente. e um ponto da. histor_!a 
do imper io que deve ter mereCido a atteoçao 
do honrado general-d~pntado por S. P~ulo. 
como prop~a.ndista. da H.epublica com a fe
deração:-E' que operada a. importan~ reíor· 
m:1. politica em 18:34 a qual se concrehsou n~ 
a.cto a.ddicional. onde incontestavelmente rol 
consagrado o principio da federaç&o. embora. 
não desenvolvi•lo, especialmente em algumas 
províncias mail! atraza'1as do Not·te. real!· 
sou-se de modo ma•s ou m~:~nos accentua.'lo 
es.s.'\ prophecia da Saint--Hilairc, em rola~:ii.o 
aOl< potantailos. 

Em certns provincin.s. pelo seu ma.nrloni$· 
mo, elles, por muitos nnnos. rleturparn.m o 
pensamento do acto ~tldicionP.l. exercendo 
ahi poder exorbitante em prejuízo da Hber· 
dadc popular; el'am verdMeiros tyrannetes. 

0 SR. VALLADARES-0 nobre general ba. 
de convir que o pricipio da. federação, posto 
que não desenYolvido, já se encontrava. no 
a.cto addeional. 

0 Sn.. FRAKCISCO 6LICERio-Não ha duvida, 
em germen là estava. o princípio. 

0 SR. VALLAllARES - As províncias ,i á 
tinham Poderes Leg;~la.tivo e Executivo. (Ha 
apa1·tes) ••• serViço de arrrecada{:ão de ren~ 
das • .• 

O nobre deputado por Minas Geraes não 
póde supprirnir o acto addicíonal, nem as 
collecções das leis provinciaes que deixam 
fóra de duvida o :principio '1a federação. que 
lhes dava tal ou qual vida autonomica; e 
que ractificou tanto quanto possível, tanto 
quanto compatível com as circumstancias 
prineipalmPnte com a riqueza. de cada uma, 
com a SU3. civilisaçiio, etc. ; e como disse, 
n[o se póde contestar o esforço patrioticQ 
ria politica imperial para imped•r a formação 
dessas tyrannias provinciaV3 de que tanto se 
arreceia.va Sa.jnt Hilaire, como co. paz de de~ 
pra.varem o principio da federação. 

Póde-se atfirmar que o terreno ficou des- · 
bravado pelo imperio para que a federação 
pudesse se df'senvolver desassombradamente. 

Não tinha.mo;; mais os potentados, os pa
tr iarcbados llristocraticos de que se a.rre
ceia. va. o itlustre via.jante. 

Js,;o posto, mal se comprebende a politica 
do nobre general que está. <:reando, succe
daneo a tamanho mal, que vae damnar ou 
depravar a. organisação republicana. 

O SR.. PRESIEENTE - Observo ao nobre 
deputado que a. 3" discussão dos cred.itos não 
admitte debate amplo; ella ê :por sua natu
reza restricta. 

l'enso que a.o illustre general não podia 
ter escapado esta circumstancia que deve ser 
tomada em consideração como honrosa ao 
2" reina: 'o,o esforço constante do Impt>rador, 
desde que, com o correr dos annos. bem es· 
tudandu as causas do paiz, foi adquirindo 
preponderancia no governo, o esforço cons
tante do Imperador para. a. repressão dos 
potentados das pro'rincias. alguns do~ quaes 
tiveram sob seu dominlo ferrenho algumas 
províncias. por dilatado tempo, como, entre 
outros, o Visconde de Pa.rnabyha, na. Para· 
hyba, por 20 a.nnos. e outros cuja bistoria a 
Camara bem conhece. . · O SR. VALLADARES- Estou profli!!a.ndo 

E" um facto que fa~ ~onra. a. D. Pedro U, a política perve!sora.do reg!men republicano_ 
mostrando o seu espn'lto liberal. Elle pro· rederal que na.o pane deua1' rle produzn.• 
curou sempre pôr c•Jbro as violeneias dos luetas sanguinolentas como a que se deu 
potentados, d•>s tyra.nnetes que tlcararn como no Ri? G-mnde _r1o Sul. e assim critica~d?-a, 
herMn~, a, das anti"'al! capitanias, e pot• algum I acredito que e proo:Jucto de tal polltxca ; 
tempo procUra1'l~'m deturpar o regimen con- p_C'DSO estar na_ ordem ; portanto, não vem 
stilucivnal,mesmo depois da reforma. de 1834, fon. de pr_opoSlto quando ti~ P?UJ~rando 
-o acto a.ddicional. sobre politica, de que este credxto- e o tructo. 
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O SR.. PP.E51DENTE-Peço ao nobre depu-- O governo imperial jamais pactuou com os 
tado que ctnja-se à matPria em discussão. tyrannetes. 

o SR. VALLADARE:>-E' o que tenho feito A politica impe;ial conseguiu nive!ar com 
e ate. para. ser mais agra.davel à V. Ex. pl~tnmente o ca!Dmho para a._federa.çao com 
'VOU termina.r. a. hberctade, extirpando o per1go, o mal dos 

_ . tyra.netes, dos potentados, dos Parnahyba.s. 
O SR. Nu.o P~ç,\.1\H,~- O n_o?~e deputado Nlio me parece explica.vel que o honrado 

tem estado ate mu1to cot dato . (Outros general, para manter o predomínio do seu 
apa,·tes. partido, trate de crear os tyrannetes com 

_ G SR. VALLAMR.F.S- Estou provando a auxilio da força federal e esta.doal, f~zenr!o 
necessidade de uma. lei. de interven<;>.ão até nesta Catnara <\ politíca. do manv.m labado em 
porque o annexim popular «paga quem en- rel~çíio ao governador ou presidente Sr. Val
commenda. o sermão}>. laAla.o e outros, quando opprimem os seus 

o govern<> da Uniã.o n[o póde intervir na. contrarias; e admittindo a intervenç-.ão pelas 
vida. dos Estados diriam o Sr .general e todos M'mas e dinheiro da. União, qu3.ndo os tyran
os que lhe prestaram concurso. repellíndo o netes ou sa.tt-apas sentem-se em perigo, e pe-
projccto da. nobre Commis.sii.o Mixta.. dem soccono. 

Assim entenderam. exa.ggerando o prio- Assim. não me parece justo que se queira., 
cipio da auronomia dos Estados. ~m nome do principio na federação, falsean-

Ora, como fructo da nova tyrannia , não ao-o. dar todas as arrhas a essas orga.nisa
dos potentados de que se l1rreceia Saint Hi- ções pa.rtidar ias armadas, que se estã.o for
hlire. mas da t yra.nnia de presidentes ou go- mando no~ Estados, e que hão de, si o illustre 
vernadores armados., guardados por exerci- general nao tomar tento (mas S. ~~x _. feliz
tos policiaes militarmente orga.nisados, mente. quando e nece~sario, t•etrogada), por 
surgiu a revolução do Rio Grande e surgirão em pt<rlgo a integridade da. Patl'Ia.. 
outras. Não se illuda. S. Ex:. Esse consolo que 

o "'Overno da União que não póde intervir S._ Ex. deu nesta ca.mara 11-os que estão sob 
cha.~a.ndo a ordem constitucional governa· o JUgo dessas organísaçõe;; pa.rcidarias arma
dores ou presidentes desabusados, ~em qua das. de que o partido republica.no f.ederat 
intervir a. mautel·os no poder de que abusam. pt•ovo.velmcnte não ha de governar sempre, 
ca.rt'<:gando a Uniii.o com despeza.s loucas não é um consolo efiicaz. 
(a)>attcs) ;o governo da União só póde inter- S: Ex. nã.o g~1·antiu que elle não gover
VlT para ~alvaro presidente e mas em apuros nar 1o. sempre, •hsse que provavelmente não 
.e para pagar (apal'te<) ; os iederalista:~ dl'fen- governarit~ sempre. 
diam a sua liberdade. O SR . NILO PEçA;>;HA-V. Ex. não é do par• 

0 SR. PINTO O.\. ROCUA-Quem j tido fede rn.l 1 . . , 
o SR. 'VALLADAltEs-Os fedcmlístas. O SR. VALLADA.RES- Não, s~nhor. com-
O Stt . PI:-.TO oA RocH,\.- Entii.o em S!Lnto. quanto .iâ. niio seja hem livre deixar de per-

catha.rino. e no Paraná tambem havia. Julio tencer-lhe. 
•1. (a - ,1 Si o nobre deputado fosse capaz de gua.r· 

de ca.stilhos ' n.a. m.tt:tos outros apartes,. dar· me um segredo. eu lhe faria a confidencia. 
o SR. V.\LL,\DARES-Niio b~via Julio de de que, si não fosse um certo vexa.me, jú. ti

Castilhos, mas estavam outros que a.busa.va.m nha. entrado para lã.! (Risos. ) 
horrosamente do poder. (Ha muitos opartes. ) O SR. NILO PeçA)II{A.-Nós contamos com 

Tenho por certo que o talentoso deputado v. ·Ex. 
:pelo Rio G-rande o Sr. Pinto da. Rocha, que 
me honrou com seu a.pprte, não quererá 
para o Sr- de Ca.stilhvs a triste cele· 
brida.de e que resulta dos horrorosos a.tten.t a
dos que se pra.ticaram em Santa Catharina., e 
Parami.. (Apartes e 1·eclamaçDes.) 

Ora, dlzla eu, que niio me parece ra.zoa.vel 
nem de qualquer forma explica.vel a política 
sustentada. pelo illustre nobre deputado por 

·S. Paulo. que esta tüumphando do proprio 
Presidente da Reprrblica, conrorme disse o 
S1'. Nilo Peçanha.. . 

O a.cto addiciona.l, consagrando em germeu 
o principio da federação. estava sendo ex
ecutAdo com lealdade, em bem da liberdade 
dos cidadã.o&, e progresw do~ Estados. 

0 SR.. RoDOLPHO ÁBREU-Ja está. ma.is perto 
do que estava. 

O SR. . V.t\LLADA.R.Es-Por ora, dos que ca
minharam a. meu lado. Eu tenho horror aos 
que governam pela comprassão das armas. 
em 'Vez da. execução daiS leis. 

Si o :p:J.rtido federal não fosse tão JlOder oso 
e não conta.sse organisa.ções armadas emdi1fe·. 
rentes Estados, com armas aperfeiçoadas, 
como, por exemplo, em Pernambuco, onde 
dizem que o. força estadual tem melhor ar
mament o do que a. da União ; si elle não esti
vesse assim tii.o poderoso, e não fosse repre
bensivel fraque~a da minha parte a.lista.r-me 
$:>b a sua. banden•a., em vez de seniço de p<~.· 
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triotisrno, o honrado general provavelmente l cobJ:o, e um absurdo, é um~ v~rdadeira ca
contaria com mais um soldado ... (Aparte~.) lam1dade de que este credito e prova: logo 

o SR. NILO PEÇA.NHA-Tem sallido muita estou discutindo o credito, não estou fóra 
gente. da. ordem. 

O SR. Lurou~IIm GollOFREDO (dirigindo-se O SR. GASPAR J?Rl.iMM:OND- V. Ex. vae re· 
ao Sr. Nilo Peçanha)-V. Ex jà sahiu. gularmente, :pros1ga.. 

O Sa. NILO PEçANRA-Tem s~bido muita O S1~- NlLO PEçl1.NIU.- Vae muito bem na 
gente, e até fiquei mais á vontade depois U.e minha. opinião. 
outros sabirern. 

O SR. VA.LL.\.DAREs-V. Ex. Sr. presidente, 
O Sa. PRESIDENTE-Peço ao nobra depu· está. •·endo que o nobre deputado pelo Rio de 

ta.d_o que o_ccupa. _a tribuna que se cinja. â. ma· Janeiro. que não é suspeito, porque é do seu 
ter1a em rl1scussao. partido tMeral, affirma que vou bem. 

O SR. VALL.'I.DAREs-Estou mostrando que, 1 O imperio, executando o acto addicional, 
sendo este o producto da federação como esta que consa;p•ava nos seus traços geraes o 
sendo attendida e executada pelos z-abinosos principio da federação, desbravou, o terreno 
da f,'l'ei-partido repubHcano feder.ll-é im- qu~. no pensar de Saint' Hilaire, se conYer
possivel que a. reacçâ.o se ta~.a, mais dias me- t~r1am em tyramnete_s para deturbar o re
nas dias, em outros Estados, e quando e!la se gunen federal. . 
fizer ahi vira o :perUdo de inter-venção com Póde-so a!firrnar que o ensaio da federação 
intervenção com força e dinheiro da União. em seus traços geraes estava feito pelo Im-

O governo federal só intervem com o di· perio. 
nlteiro e com o sangue da União, mas não As províncias, gozando de uma tal ou qual 
póde inter;ir em fav-or d11s opprimidos; não autonomia, já viviam sob um regimem de 
polle intervir quando, em vez da. Republica. liberdade ; cxecutn.va-se nellas uma política. 
Federativa., se tem alguns Estados tyrannia larga, de garantias para todos. Como e que 
barbara, sanguinaria, violando a vida, a fa- o Sr. general pretende agora. executar a fe
mil ia e a p1oprieda.de. deraç~u como neg"çã.o doregimen republicano 

O Sa. PRESIDENTE-Peço a attenção do no- no RJO Grande e em outros Estados, cre
bre deputa<lo. o que está, em discusoão é 0 ando :nel~e~ potentados armados, _a custa de 
credito contrtbmçoes pesadas lançadas aht, e a custa 

• dto Uníão que tem fornecido forças em pro-
O St~- VALLADARES -Estou discutindo o veito dos gove1·nadores, para conquista. do 

credito, critic•ndo a politica de que elle e o governo, como aconteceu com o Sr. coronel 
producto. Encaro os assumptos pelo meu Valladão em Sel•gipe, e para mantel-os, como 
prisma e não pelo de V. Ex., o que muito aconteceu no Rio Grande r lo Sul! 
sinto. E' necessario qlle se seja \ogico. Se os po-

0 SR. PRESIDE:\TE- Em 3" discussão não vo~ dos Estudos são ·conquistados :pelos go· 
se póde admítttr discussão ampla. ver-na1lores, si o governo da Uniiio não póde 

o SR. VALLADARES _Vou terminal' pa.ra. intervir, de conformidade com a lei, em prol 
ser agradavel a v. Ex. dos opprimidos, para. ID3.nter nos Estados o 

regimen republicano que deve ser l'egimen 
O SR. PRESIDENTE - Peco ao nobre depu- da liber1~acle, então deixe-se o governador 

tado que restrinja as suas observações, uma entregue a sorte que merecer ; a União não 
vez que ha. numero legal pa.ra se proceder -póde inter vir para manter tyramnias es
ás votações mencionadas na ordem do dia de tadoaes. 
hoje. Não se íllurla o nobre -geaeral, reacção é 

O SR. VALLA.DARES - Desta maneira será um phenomeno necessario; ha de se fazer 
melhor de hoje em deaute, qu&.ndo eu quizer mais dias menos dias, em outros Estados, 
discutir qualquer assumpto, V. Ex. ma.n· como se fez no Rio Grande, omle se repro
dar-me o disrmrso e:.;cripto a seu sabor. duzirá, si subsistirem as causas que a pro-

Cada um tem o seu ponto de vista. de en- duziram alli. 
Cl\rar os assumpto~. Dizia Spencer que a justiça na sociedade 

Trata-se um credito, resultante r1e umt~.in- realisa.-se muitas vezes pela. injustiça, provo
tervenção a-rmada do governo federal; es- cando rea.cçües e reacções gue custam muitas 
toucriticando omodoporqueessa.intervouçiio vezes dispendios formidaveis como este que 
se fez, mostr-ando que !t intervenção só cotn a Camaru. esta votando, alem de sacriflcio de 
armas e dinht-iro em fa.vor de maus gover- muitas mi! vidas neste pa.iz que precisa de 
na.dOJ·es, como esta impon;lo a, pol1t1(;;). do llomens como do ar que se respira, para os 
pa1-tido fedP.rai, negando ao governo da trabalhos H~cuudos da paz, pare. a fecundação 
União o direito de intervir pa.ra por-lhes do seu solo. 
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Ninguern se illuda., esta, politica rle deixa., possível, ou externo, quiçá mais odioso, a 
que tudo corra á feição dos oppressores dominação estrangeira! 
deixar os opprimidos a sua sorte, esta. poli- Foi o que aconteceu com a Poloüia. pa.rti
tica sem entranhas do vna satus victisultam lhada por diversas potencia.s européas, e nós 
.sperare sahetem, não póde fructifica.r sinã.o já. tivemos mais que despotica denominação 
causas como este projecto. ·militar desde 15 de novembro de 1889 até a. 

E' ne~essario que os partidos se organisem, posse do Sr. Presidente; e já. estamos sentin•lo 
mas que se organise sob um ideal ~leva lo, o começo •\a dominação estrangeira: pela in
obedecendo ao interesse publico, ao interesse vasã.o do nosso territorio. 
da communhão; do contrario, com esta odio·sa Na.llb.a •la Trind:~.de, territorio nacional. 
organisa~ao a.Tma.da, na.s condições em que se ja se ostenta o :pa vilhã.o britannico t E' ne· 
est;i. manifestando o "Partirlo federal, havemos cessaria não querer para não se ver as garras 
de ter como conseauencia luctas continuas e, que se estendem em relação ao Brazíl, em 
talvez, o retalhamento do nosso territorío, detrimento da integridade do seu territorio, 
pela desa.ggrega~.ão dos Estados prosperas e nas questões da. Trindade e do Amapa ! 
civilisadtlS que não poderão convir em per- E' preciso tambem que nos tenhamos es
tencer á. União para ta.l fim, carregando com queci-lo dos factos de hontem para. não ver 
onus rormidaveis- surgindo o despotismo miltar na.s denomi-

E' necessa.rio que o nobre general se con- nações do marP.Chal Deodoro e Floriano 
vença. de que cumpreorganisar o seu partido. Peixoto. 
tendo em vista a fra. ternidade. a. communhão Sr. presidente, cumpre refi ~ctir, cumpre 
de todos os brazileiros a sombra da lei e de abandonar essa política em q,ue o partido fe
um regimen rle verdadeira liberdade. Essa.~ ileral. segundo o illustre deputado Nilo 
orga.ni~ações egoísticas e de interesses mes- Peçanlta.. tem obtido triumphos contra o 
quinh ... s não podem dar em resultado sinão a Sr. Presidente da Republica, no interesse •.. 
dissolução. (Apart~s.) 

O partido republicano não poderã subsistir o Sa. PRESIDENTE- Previno ao nobre 
assim a.rmado, impondo·se ao Presidente da deputado que ha. numero para as votações. 
Republica, fazendo lembrar. sem intuito de o SR. VALLA.IlARES - ••• Esses triumphos 
injuria o digo, a celebre associação de mal- são de Pirrho, :pondo em risco a.s liberdados 
feitores que na Europa chegou a impor-se ao conquistadas e consolidadas ha. mais de &O 
Poder Publico. a.nnos, e a integridade da nossa Patria. 

Não ponho em duvida os intentos patrio- Sr. presidente, cumpre-nos obedecer aos 
'ticms do partido federal, mas julgo do meu princípios e sentimentos invocados no correr 
dever ponderar que, desvairado pelo podei" deste desatavíado discurso que vou profe
enorrne que vão conquistando os seus 1·epre- rindo ett: abundantia cordis, em bem de noss~ 
sentantes- go.,..ernadores dos Estados, esta d 
elle se excedendo ao ponto de a.mea""" a or- liberdades, da in ependencia e integridade 

.,...... do Brazil. 
dem geral. colloca.ndo o Presidente da. Repu- N- · 1- ·t · 1 
blica. em esta<lo, não diTei de coa.cçil.o, ma:s r ao nos e lCl o VJO ar o sentimento que 
muito embaraçoso_ nos leva a ama.r a. Patria, sentimento esse que 

deve sobrepujar todos os outros, mesmo o da 
Não ha que estranhar o ret11hamento das dedicação partidaria. Cumpre-nos obedecer 

famitias brazileiras em grupos odientos que as elevadas suggestões do interesse geral, 
degladiam em luctas sa.ngui.nolentas,barbaras unico que :poderá manter o Brazil unido e 
mesmo, quan"lo os que dirigem a política e r ... rte, para que não possa. ser pasto ou do 
governam nã.o obedecem ao elevado principio despotismo que nos venha dos quarteis, ou 
do interesse publico. f d 

O resultado final sera a dissolução da nossa do estran~~tro, con un indo de vergonh ape-
gra.nde Patr'a que tanto custou aos nossos rante a nistoria a nossa geração, caso não 
antepassados fundar e qlle nos legaram tão saiba, ao menos, conservar o patrimonio le
bem cimentada, que tem :resistido, vae para. gado pelas gerações passadas ! (Muito oem; 
sete annos, a todos os erros e attentados ten- muito bem.) 
dentes a sua dissolução. Comparecem mais os Srs. Bricio Filho, 

Qua.ndo o interesse publico desapparece e Costa Rodrigues, Carlos de Novaes, Christino 
a.s organisações im!Jropria.meute denominadas cruz, :1.nízío de. Abreu, Frederico Borges, 
partidos são mant;i las pelo interesse suba!- Augusto Severo, Arthur Orlando, Martins Ju
terno de goz;\r o poder pelos :proventos que nioJ', Gaspar Drummond, Coelho Cintra. Lou
dellas resultam, a dissolução social torna-se renço de Sá, Clementino do Monte, Neiva, 
fatal; a. não ser que surja. um poder ou força Manoel Caetano, Eduardo Ramos, Loovigildo 
mais intensa, e que :por isso não dei::s:a ile ser Filgueiras, Jo~é lgnacio, Rodrigues Lima, Se
odiosa., incompatível com a dignidade hu- bastião Landulpho, Alcindo Guanabara, 
m&na; é o despotismo interno, si ~lle e ainda. FrAnça Carv&lho, Lins de Vasoonc~os. AI .. 
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berto Torres, Belisa.rio de Souza, For,seca. 
Portella, Agostinho Vi<lal, Ernesto Br<\Zilio, 
Barro Franco Junior. Sebastião de Lacenla,. 
Urbano Marcondes. ~!a.yrink. Lima Duarte, 
Lamounier Godof;·edo, Cupertino de Siquell'a, 
~latta Machado, Vie1ra de Moraes e Cass!ano 
do Nascimento. 

Deixam de comparecer com causa par
t icipada os Srs. Coelho Lisb.oa, Alen_car 
Guimarães, Fileto Pires, En~.as Marttns, 
Augusto Montenegro, Theotonio de Brito, 
Gustavo Veras, Torres Portual, Ildefonso 
Lima, Pedro Borges, Helvecio Monte, Fran

. cisco Gurgel, Cunha Lima, Silva. Mariz •. Ch_a-
teaubriand, Al'minio Tavares, MarclOUJlo 
Lins, Miguel Pernambuco, Olympio de Cam
pos, Zama. Augusto de Freitas, Pal:!-la. Gui
marães, Dionysio Cerqueira, Tolentiuo dos 
Santos, Marcolíno Moura, Pa.ra.nhos Monte· 
negro, Atbayde Junior, Enzebio de Queiroz, 
Ponce de Leon, Almeida. Gomes, Vaz de Mel
lo, João Penido,Gonçalves Ramos, Luiz D_etsi, 
Fraucico Veiga, Alvaro llotelho,Leonel Fllho, 
Ootaviano de Bl'ito, Ferreira. Pires, Theo· 
tonio de Magalhães, Pinto da Fonseca, Manoel 
Fulgencio, Simã.o da Cunha, Lindolpho Caeta
no, Lamartine, Alrredo Ellis, F~ancisco ~e 
Barros, Casemiro do Rocha, Almeuia. Noguei
ra, Dino Bueno, Gustavo Godoy, 'Moreira. da 
Silva, Paulino Ca:rlo~. Cincinato Braga, Her· 
menegildo de Moraes, Ovidio Abrantes. Luiz 
Adolpho, Cara.cciolo, Alencar Guimarães, 
Brazillo da. Luz, Angelo Pinheiro, Apparicio 
Mariense, Fra.ncisco AlenCil.stro e Pedro Moa
nyr. 

E sem causa os Srs. Lima. Bacury, Pires 
Ferreira, Fernandes Lima, Octaviano Lou· 
reiro, Gcminiano Bruzil, Gouveia Lima, Cleto 
Nunes, Erico Coelho, Domingos de Moraes, 
Cost.ll Junior, Alberto Sa.Ues, Ma.rtins Costa e 
lUvo.davia Corrêa.. 

Ficn. a discussão interrompida ate à con· 
elusão da. votação das ma terias. 

E' sem debate approvada. a Redacção final 
do projecto n. 121 B, de 1893, pa.ra ser en
viada. ao Senada. 

E' lido r tlgado objecto de deliberação o 
seguinte . · 

PROJECTO N. 265 DE 1895 

A~torisa o go11erno a n~integrar no posto de 
tenente-coroneZ do corpo de engenlu:i,·os do 
e:re:•cito e no C(l:J'go de lente da E scola 
Militar o Dr, lrm()(;encio Serzedello CorrBa 

Attendeodo aos ~erViços relevantes pre
stados ao paiz e ás instituições republicanas 
pelo Dr. Innocencio Serzedello Corrêa, como 

Cama.:á ~- vn 

olll.dal do exercito e lente do ensino superior 
rla. Escola. Militar, o Congres~o Nacionalre· 
~olve: 

Art . 1.• Fica o governo autorisado a rein· 
tegrar no posto de tenente-coronel do corpo 
de engenheiros do exercito e no cargo de 
lente da. Escola. Militar o Dr. Innocencio Ser
zedello Corrêa. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em con-
tl'ario. · 

Sa.la. das sessões, 12 de novembro de 1895, 
7• rla. Republica.-Glicerio.-Xa'Oier do Valte. 
- Cassiano do Nascimento.- Nilo Peçanha • 
-Frederico BoYges . -França CarvaYUJ.-
l osé Caros.- Bueno de Andrada. -Selxzsti(IQ 
LatUlv.lpho-F. T olentino.- Thomaz Callal
ccmti.-La~ro Mt.eUer .- Gabriel SalJJado.
C. Zama.- Victln'ino Morúeiro. - M. de 
EscobaY, - A . Pinto da Rocha.-Fonseca 
Guimarães. - Pereira da Costa. - .Matta 
BaceZlar.- Lima Bacu.ry.- Paranhos l'1!fon
tenegYo.- Thomaz Del{tno.- iJ{eáeiros e 
AZbu.querqu.e.- Coelho Cintra.- Ve1·gne de 
Ab,·eu.- Artluw de Vasco11cellos.- Anizio 
A. de Abreu.- Noguei1·a Paranaf!Ua.- Lins 
àe Vasconcellos.- Antonio deSiqueira.-BI· 
Usaria de Sou~a.- João Lopes.- A. Guana
btwa. - Carlos Chagas.- RodolpM Abreu.
Costa Jlfachado,- João L ui;;.- Fe1·ra;; Jv.
nio1·.-Campolina.-Lamdulpho de Magal'hiies. 
- Leonel Filh.o.- Urbano .Marcondes.- Costa 
A;;evedo.- Agostinho Viri.al.- Silva Castro. 
- Julio Santos.- Sebastião de Lacerda.
Ert~e.~toBra::ilio.- Oupe1·tino de Siqueira .
losc Bel)ilagv.a.- Paula Ramos,- Emílio 
Blwn.- Tavares de Lyra. - Ribeiro de Al
m~ida.- Arthur Torr~s.- Lima Dtcarte.
Eu.:ebio de Queil"oz.-.Manoel Furtado.-Dino 
Bueno.- Oscar Godoy.- Vieira de Moraes . 
-Padu.a Saltes.-Pav.lo Queiyoz .-Benedicto 
Leite. - .Mariano Ramos.-Mntta Machn.rlo,
Olto.istino Cru:..-MaYtins Junior. -lu11queira 
AiJres.- Arthtw Orlando .-Eduardo Ramos .•. 
- Sá P ei:r,oto.- Torqu.ato Mcn-eira.- Ho'&
lcmda de Líma.-Leoviqitdo Filgt~eiras.~Erico. 
Coelho.- Araujo Góes.- A Commissão de 
Marinha. e Guerra. 

E' annunciada a. votação do requerimento 
do Sr. Cupertino de Siqueira, sobre o pro
jecto n. 133B2, de 1893. 

O Sr. Cuperdno de Siqueira 
(pela ordem) - Sr. presidente, pergunto a 
V. Ex. si, rejeitado o requerimento, a Ca
mara. vota immedia.ta.mente, o projecto cuja 
discussli:o foi hontem enc~rrada ~ . 

O Sn.. PRESIDElliTE - Rejeitado o requeri
mento, a.s emendas olferecidas ao ptojecto 
irão à commissão. pat'~· que e;;~ dê parecer ; 
approva.do o requeritnen~: _ o_pl'Qjecto; juii-

27 
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ta.mente com as emendas, depois que a. com- a ;•, Rio Grande do Sni e Santa. Catharina, 
missão der o respectivo parecer, serão sub- com sede na. Cidade de Porto Alegre ; 
mettidos á votação. ·a 8'. Matto Grosso, com sé<le na. Cidade de 

t Cuyabá. o SR. CUPERTIND DE SIQUEIRA: - De sor e § L" o serviço de auxílios será feito me-
que si o requerimeuto fo1· rejeitado, o :pro- diante contracto do governo com Bancos de 
jeeto será votado immedia.ta.mente. credito real jâ. fundados ou que se fuanarem 

O S:a. PREsmENTE-Não ha tal. no plano dos decretos ns. 169 A e 370, de 19 
o sa.CUPERTINO DESIQUEIR.'t..-Mas é 0 que de.janeit·o e 2 de maio de 1890, preferidos 

esta na. ordem do dia. aquelles com os quaes o governo tenha con
tractos e jà. estejam sob a. sua fi.scalisação. 

O S~t. PRESIDENTE-O que está. na ordem § z.o Si dentro de um a.nno da data desta. 
dO' dia não é o real, é um erro de imprensa; Iei, não for possivel contractar com um 
o que está para ser votado é o requerimento .Banco em algumas das referidas circumscri
de Y. Ex., visto que o pr ojecto não póde ser pções ; set·aesta incorporada á. circumscripção 
vo~do antes que a commis~ao dê parecer. mais proxima, ampliadas para o Banco a.hi 

o SR. CUPERTINo nE SIQUEIIU.-Nesse caso constituído as condições que o habilitem a 
preciso. fazer uma. declaração á Camara no fazer . as operações concernentes à região 
sentido de orieutal-a. na discussão; preciso annexada. 
declarar que O· meu requerimento não é pro- § 3. 0 Os bancos estabelecerão tlliaes Das 
telaiorio,porque a Camara comprehende que, outras capitaes de sua circumscripção, ]lO· 
si a commissão tem de da.r parecer sobre as dem, além dis~o; crear agencias em quaes
emendas, que esse trabalho consumir algum quer outros pontos nella. comprohenoiidos. 
tempo... § 4.• Será de 50 annos o prar.o dedu· 

b ração dos Bancos regiona.es ; o seu capital, 
O SR. PRESIDENTE- Perdõe-me 0 no re destinado aos auxilias, não excederá de 

deputado; a discussii.o ja estli. encerrada. SO.OOO:OOD$, assim divido: 

E- posto a votos e rejeitado o requerimento 
do Sr. Cupertino de Siqueira. para. que volte 
á commissão o·projecto n.I33 B, de 1893. 

E' a.nnunciad& a votação no projecto n. 90, 
de 1395, dividindo o territorio da. Republica 
em· oito circumscripc;:ões, em cada uma t!as 
quaes crea uma Banco para auxiliar as in

Os da s• circulllilcrl pção ... 
Osda.l" e 2" ........... .. 
Os da. 4" e 7• ............ . 
Oda3" •......•• , ........ . 
O· da 6" ..•..•.•....••• - .. 
O·da.5" .................. . 

2.000:000$000 
3.000:000$000 
5.000:000$000 
6.000:00, 1$000 
8.000:000$000 

18.000:000$000 

dustria.s agrícola, pastoril e connexa.s, con- § s. • Será fixada por accordo dos Bancos 
forme o regimen que adapta. (2• di~cus.~o); com 0 governo da. União e dos Estados de SU:l. 

São successiva.mente postos a. votos e ap· circumscripçiio, a quota. que deverâ caber a 
provados em 2• discussiío o~ seguintesa:r.tigos cada um ~estes na distribuicão do capital. 
do projecto n. 90, de 1875. § 6." Os Bancos :poderão emittir lettr-ds 

hypothecarias a juro r\e 6 "/o pagos semes· 
.o. Congresso Nacional resolve: t.ralmente no decuplo do referido capital. 

Essas lettras terão um só typo em !!ada cir· 
krt. 1.• Para auxiliar as industrias agri- cumscripção, e serio assígnadas :pelo dele

cora, pastoril e connexa·3, haverà. um· Baaco gado do Governo Federal. 
em- cada; umn. das- oito circumscripções em § 7. o Cada um dos Bancos re<:olherá ao 
que; para os eft'eitos desta. lei, se divido o ter- ,Thesouro Federal, em apolices da divida pu· 
ritorio da Republica, a ,aber: blica nacional, uma quota. de 10 o;. do valor 

a V, comprebendendo. os Estados do Parà.- da. emissão de lettras hypothecarias que rea
e Amazonas, com séde na Cidade de Belém; .lisa.r, até o limitte que lhes e perqúttido. 

a 20, o Maranhão, Pia.uhy e Ceará, com séde Taes a:polices serão conservadas em depo· 
na Cidade de S. Luiz do Maranl:).io; siôo como garantia accrescida as que perten· 

a..3~,.Per.Hambuco, Rio· Grande do Norte,. cem ás lettras hypothecari!ls, segundo as leis 
Parahyba. e Alagoas, com séde na Cidade do em vigor. . . 
Recife; · Seus jU:ros, porém, serão recebidos, mas 

a. 4•, na. Bahia e Sergipe, com séda na Ci· levados a fundos de reserva. 
dade de S. Salvador; § 8. 0 Os emprestimos se rMiisarii.o sobre 

a. 5', o Districto Federal, Rio de Janeiro, hypotheca de immoveis ruraes ou urbanos, 
Minas Geraes e Espirito Santo, com ~êde na a prazo de 40 a.nnos, ou penhor ate tres 
Capital' Federal ; annos. 

a. 6"; S·. Paulo,- Goyaz a Paraná, com séde Esses prazos :poderão ser restringidos pol' 
na. mdo.dede S. Paulo;· accordo com o mutuario. · 
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Os ju1•os não excederão (le. S •;., pag~v~s 
JIOl' semestres vencidos, alem da. commtsSM 
de 1/2 o;. de administração. 

§ 14. Os emprestimos serão feitos em di
nheiro ou em lettras hyp<lthecarias ao ~r, ã. 
escolha do Banco. 

§ !) •• As a.rmotisaçi3es terão logar annual
meute por partes alíquotas rla quantia em· 
p1ostada, dividida pelo numero de annos do 
prazo e>'ti pula.do. . 

§ 15. O governo federal l'esponsabilisa.-se 
pelo pagamento dos juros e re.;gatedas lettras 
l1ypothecarias emittir1as nos termos de~ta. lei, 
comtanto que: 

Quando, }?Ol'ém, ~:<e tratar da a.pplicaçã.o do 
emprestimo à iniciação da cultura, as amor
tisa.ções serão caleuladas de modo qLtC acom
panhern o seu desenvolviment.o nm·ma.l, ~co· 
meç.arão a ser exigiveis o. da.ta.r do perwdo 
ort!inario dn i'ructificação. 

1". <:ada. um dos esta.dos,comprehendidos na. 
circum~ct·ipção, ~a.ra.nta esse p~amento e 
resgate quanto às lett1'as hypothecarias cor
respondentes a quota que llle tocar; 

2··. sejam isentos de impostos de transmis
sii.o de pr·oprie•lade os immoveis ruraes. 

As amortisações, todavia, níí.o poderü:o ser 
suspensas por mais de cinco annos. 

§ 10. Na. superviniencia. de emb..1.ra.ço im
previsto, que aifecte o desenvol v1mento natu
ra.! do. cultura ou indnstria. pastoril a que 
Jor applícado o empre~timo, como secea, en· 
cbente, saraiva, incendio casual, pestes nos 
-veget.aes ou no gado e analogos, a. direc~.ão 
com:edeF.i., a requerimento do intere;:;ado. 
perante provas irrecus~ vei s do accíden t~ a.l
legado, uma. motoria. :pelo tempo neces~al'1o a. 
reparação do ma.l ca:u .. "3.dO, ce;;sa.ndo dlll'"ante 
clla. a.s amor·tisaçõos. 

Nesto ~aso o prazo r. o contmc?o se proro· 
gar.á. per tanto tempo quanto durar a. mora· 
tol"la. 

§ 11 . Os emprestímos sobre immoveis niio 
ex~-e·let"lo de 50 "/.. do va.l.>r destes s~ndo 
l'maes e 75 "j .. sendo urbanos; de 40 ·•f., st fo
rem moveis, semoventes ou ft·uc:-t.os pen· 
dentes. 

§ 12. A estimativa dos bens otrerecidos em 
garn.ntía. constará da. proposta~ ma~ sua a.va
liaçü.o sera nxada. por um arb1tro tdoneo no· 
me;ulo pelo Banco, S:\lvo, p••rem , recurso 
pa.!'l\. o conselho fiscal que •. depoi$ de int'or· 
madn devidamente, podera a.lLera.l-a, moti· 
vando por escri.. to sua decisão. 

Para determinar o valor dos immoveis a.t· 
lenda.r.se·ha ã. sua situação, condições de 
renda ou producção já ver·ificada. nos annos 
immediata.mente anteriores, exhibindo ·sepa.ra 
isso balanÇO e documentos que façam fê. 

Em falta. de exp!oraçãoantel'ior regu!ar-se
ba. a. estimativa pela fert ilidade do _solo, sua 
inteira adaptação á cultura, creaç-.J.o ou ou
tra lndustria. connexa, que o mutuo,rio. ~i ver 
em vista. fund<•r ou desenvolver , a. facilidade 
actllal da sa.h ida. dos prod uctos ou probabili
dade de a. ter em prazo breve, bem como ou
tras circumsto.ncías na.turaes ou. accidentaes 
que o tornem util e lucrativo, 

§ 13. Dar·se-ba reforço de ga:ra.ntia sempre 
que o objeeto da.do. em segurança dos em
Jlreslimos declinar rlo -valor prefuto; pena. de 
-vm~cimento ipso facro da. obrigação princi
pa.l com os encargos e comminações estipu
ladas, 

§ 16. Os governos da União e dos Estados 
exercerão a fisca.lisação llos Bancos pol' delé· 
rra1os de sna. nomeação junto á.s directorias, 
; poderão della.s recorrer pa.ra o Governo Fe
dera1. sempre que entend1ull conveniente. 

§ 17. As somma.s mutuadas não podem i el" 
applica.ç.'io diversa de uma. ou mais das se-
guintes: · . 

atq uitüção ou locação de terrenos para a. 
cultu:ra. ou creação ; 

seu beneficiamento, ou colonisação ; 
acquisição de animaes para. a. inriustria 

pastoril de adubos, instrumentos a.ra.torios, 
utensilios, apparelhos e machinas para o em
prego effeet\vo em alguma. das industrias de 
que tra.ta. esta lei. 

§ 18. Os baactJS terão uma. sec<:ão especial, 
tanto qu<tnto po$~i vel completa., de infor
maçi'ie:; sobre as iudustrias que se destinam a. 
auxiliar, correspondendo-ee com os melhores .. 
estabelecimentos do paiz e do e-;t::-a.ngeiro. 

cumpre-llles, outrosim, servir de interme· 
díarios na. compra. de ap:parelhos, machinas, 
utensilios e animMs das melhores rar,<a.s que 
se iutente introduzir nas respectivas cír
cumscripções, mediante encommenrla dos in
tere..~a.do$, com as devidas garantias. 

Por este serviço não lhe e permittido co
brar outra vantagem sini'i.o uma commissão 
modiC3., que não excederá. de 3 "/• sobre o 
custo e despezas. · 

§ 19. Para que os !Ilutuarios gozem doiJ 
fa. vores desta lei e essencial: 

1", que explorem E'ifectivamente alguma. 
das i.ndustria.s ora auxiliadas; 

2•, que os estabelecimentos e3teiam situados 
na. região do Banco com o qual ~e propuzel" 
contractar ; 

3', que tenham uma escriptura-;-~o regular, 
em livros abertos, rubricados, numerados e 
encerrados pela dlrecção, de onde constem 
todos os bens de qualquer especie, de seu do
mínio, poese e usofructo,sem onus e enca.rgo, 
e chronologicamente e oom clareza o seu de
bito e credito, movimento e Liquidação de 
seus fundos, balanço semestral da recejfa. e 
despeza,applic&!ildo-se-lhes as disposições ana.• 
loga.s do Codigo CommercXal sobre os · com.• 
mercia.ntes. · · 
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os interessados responderão pelas inexacti
dões ou lacunas fraudulentas, que se notarem 
na escripturaçã.o. 

Esta. podera ser exarn1nada pela direccão 
do Banco sempre que entender conveniente a 
:fiscaliw.ção que lbe compete ; mas em caso 
nenhum se lhe dará publicidade contra a 
vontade do interessado, salvo o caso de lesão 
ou impontualidade, como meio de prova. 

§ 20. Verificada a falta. do pagamento do 
juro e resgate de lettras hypothccarias, por 
parte de algum dos Bancos, este serviço serã 
feito pelo Thesouro Nacional, com o producro 
das apolices em deposito e dos respectivos 
juros que se vencerem após a emissão. 

Em tal caso, esgotada a metade do õeposito 
como no de infracção grave das clusulas do 
contracto e disposições da presente lei, que 
possam induzir um estado de insolvencia de 
algum dos Bancos, ou a perda dos requisitos 
essenciaes ao desempenho de seus fins, o go
verno federal poderá decretar a sua. Iiquida
~ã.o. 

§ 2l.Pronunciada a liquidação, ftcarã. ella 
a cargo de tres liquidantes, representando a 
União, o Estado e o Banco. 

O Thesouro Nacional fará. desse momento 
em deante os adea!ltamentos que se tornarem 
necessarios para. pagamentos dos juros e 
amortizações das lettra.s hypothecarias em 
circulação correspondentes ao co.pital da car
teira, até seu completo resgate, lançando 
mão, para isso, não só do producto <la liqui
'dação, como do saldo do respectivo deposito 
e do fundo de reserva do Banco. 

Realisado o re..o::gate se susterá a liquidaçfio, 
sendo entregue ao Banco o saldo do acervo a 
liquidar, cessando desde logo as funcções dos 
liquidantes. 

§ 22. Si da liquidação resultar prejuiso, os 
Estados pagarão ao Governo Federal a metade 
do que este houver desembolsado. 

§ 23. Do proilucto liquido ·da l'eceita an
nual do Banco, <!€pois de pag-o um dividendo 
de lO •fo do capital reaJisado, se deduzirão 
10 "lo IJara o fundo de reserva. Si houver 
ainda excedente naquelle producto, poderâ. o 
diVidendo ser elevado a 12 "/o· 

O Banco poderá, entretanto, crear reservss 
facultativas, além desta. obrigatoria. 

§ 24. O governo \i a.utorisado a. converter 
em lett1•as bypothel!arias, emittidas pelos 
Bancos de que trata esta lei, os saldos em di
nheiro das seguintes origens : 

Emprestimos dos cofres de orphãos ; 
Bens de defuntos,ausentes e do evento ; 
Premias de loterias ; 
Depositos de caixas economicas ; 
Depositas do Monte de Soccorro. 

Outrosim, essas lettras hypothecarias serão 
admittidas por. caução nas repartições publi-

:para :fianças criminaes e, em geral, para 
todos os ca~os em qtte a legislação exige ga
rantia constituid..1. em titulo~ da. divitla. pu
blica. 

§ 25. Os Bancos poderão incorp01-ar a si as 
carteir<ts hypotliecarias e de all,:x:ilios à la
voura. dos estabelecimentos existentes nas re. 
spectívas circumscripçoes, mediante ajuste ou 
accordos, sem prejuiso <los capitaes que lhes 
são fixados na presente lei e que ficarão 
simplesmente augmentados com as ditas in
corporações, tudo sujeito á approvação previa 
do governo. 

Art. :2,0 Os Bancos em cada circumscripção 
poderão, mediante autorisaç,ão especial dos 
governos da União e elos Estados interessa· 
dos, emittir antecipadamente titulas paga
veis em ouro e sobre elles fazer operações de 
credito nas praças estrangeiras, levantan
do emprestimos ou emittindo·os nas ditas 
:pra~.as. · 

§ l.• Nesta bypothese o governo fica auto
risada a ga.ran ti r o juro e a.mortisação em 
ouro ao cambio de. 27 d. por l$000 devendo 
os emprestimos,assim como o pagamento das 
annuida.!les, ser feito na mesma especie e ao 
mesmo cambio. 

§ 2.• O juro dos emprestimos e a commissão 
de administração ser-4:o fixado~ de accordo 
com o governo, tendo em vista. especialmente 
o juro, a. a.mortbaçã.o e o typo dos empres· 
timos ou das emissões nas praças estran
geiras. 

§ 3. o As operações de que trata este artigo 
constituirão materia de contractos especia.es, 
sujeitos á. approvação do governo, e sua. ex· 
ecuçíi.o sem fiscalisado. por um ou mais dele· 
gados do governo Ila praça. ou praças onde 
taes operações se realisarem. 

§ 4. o D produeto dos emprestimos ou das 
emisssões assim realisa.das no estrangeiro, 
será reoolhido a disposição do governo na 
Delegacia do Thesouro Naaional em Lon
dres, para ser entregue aos Bancos nas re
spectivas sédes ã. madida e em face dos con· 
tractos hypothecarios, rigorosamente pro· 
cessados, que deem ensejo a emissão de ta.es 
títulos. 

Art. _3.• Revogam-se as disposições em 
contrario. 

O Sr. Alberto Torres (peZa ar· 
dem)- Sr. presidente, este projecto entrou 
em ordem do dia independentemente de pa
recer da Commissão de Orçamento para rece
bel·o durante a discussão. Parece-me que 
foi nesses termus que o nobre deputado pela 
Bahia req11ereu que entrasse em discussão. 

Nessas condições eu quizera qlle v. E:t. 
me informasse si o projecto foi distribuido aü 
relator da. Commissão de Orçamento e si este 
rela.tor já apresentou seu parecer. 
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O Sr. João Lopetl (pela o~·dem)
Sr. -presidente. V. Ex. não poderá respon· 
der ao nobre deputado pelo Rio de Janeiro 
sem ouvir 1\S informações da Commisão de 
Orçamento. 

Como presidente desta com missão declaro 
que desde que o projecto entrou em ordem 
do dia independentemente de parecer, a 
commissão entendeu que só se devia pronun
ciar sobre elle, si a Mesa de novo o re
mettesse. 

O projecto não foi distribuído ao relator 
nem à commissão. 

O Sr. Presiden'te (dirigindo-se ao 
Sr, Alberto Torres) - A consulta. feita por 
V. Ex. á Mesa depende dos termos do req ue
rimento a.pprovadQ pela Camara, requed
mento que acabo de pedir para ver em que 
termos foi formulado. 

No intuito, porém, de não perder tempo 
continuarei a submetter a votos as materias 
encerradas, sem prejuízo da. consulta. de 
V. Ex. 

E' annunciada. a votar:.ão do projecto nu
mero 212 A, de 1895, regulando a execução 
dos arts. ô• e i 0 da lei n. 183 c, de 23 de se
tembro de 1893, determinando que pelo go
verno seja. substituido por a.polices de ca.pi
talejuros-ouro-do valor nominalde 1:000$ 
e juros de 4 "/• todo o lastro etretivamente 
depositado até 17 de dezembro de 1892 
para. base das emissões bancarias (2"' dis
cussão). 

São successiva.mente postos a votos e a.p
provados em 2• discussão, os seguintes artí· 
gos do projecto n.2.12 A, de 1895 : 

Para execução dos arts. 6" e i• da lei 
n. 183 C, de 23 de setembro de 1893, o Con
gresso Nacional decreta : 

Art. 1. • O governo, logo depois da promul
gação da. presente lei, substituirá por a.poli
ces de capital e juros-ouro-do valor nomi
nal de I :000$ e juros de 4 •i .. , todo o lastro 
etrectlva.mente depositado até·l7 de dezembro 
de 1892, para bas'l das emissões bancarias, 
devendo o mesmo lastro ser calculado na~ es
pecies em que se achava realmente consti
tuído naquella cpoca e subsistindo pa.ra. 
etreito a conversão realisada. em virtude do 
decreto n. 823 B,de 6 de outubro de 1890. 

O ouro será calculado á. tna cambial fix~1da 
pe!o decreto n. r .s•,3 E. de 30 de setembro 
de·l893, e as apoliee~. inelusi v e as l'esultau
tes .da convel'São detet'mi nada pelo ci tado de
creto deó de ou~uilro de JS90, pelo seu valor 
noruial. 

§ I.• As novas npol!ces se1·ão i11scriptas em 
. nome do Ba.uco da Repui:Jlica. do Bra.zil e os 
seus juros escriptnrados em nome delle no 

Tbesouro, devendo esses juros ser tambem 
convertidos em apolices rlo typo aciJna indi· 
cado, Jogo que a sua somma a.ttinja á di:tre
rença. exbtente entre o valor dns notas ban
carias em circulação e o 'Valor nominal das 
apolices de que trata a dfsposição anterior. 

§ 2.• O Banco da Republica do Brazil, de 
accordo com o governo, fica autorisado a uti· 
lisa1• as apolices a que se refere a. presente 
lei, em operações tendentes a constitu i\ão da. 
reserva metall!ca.. logo que, na fórma. da lei 
n. 183 c, de 23 de setembro de 1893, deva. ser 
restabelecida. a conversibilidade das notas. 

§ 3. • Os lastros banca.rios que, na fórma 
desta lei, foram substituídos, continuarão na 
posse do governo. que delles poderá dispor 
como recursos extraordinarios de receita. 

Art. 2.o Revogam-se a.s disposições em·COD· 
traria. 

E' anuuncia.cla. a. votação do projecto nu
mero !59 C, de 1895, do Sena.r1o, que altera a. 
tabella do art. 33 do decreto n. 848, de ll de 
outubro de 1890 (3" discussão). 

E' posta. a votos e approvada. a seguinte 
emenda. substitutiva. da Commissão de Orça
mento, da que offereceu o Sr. Neiva. 

o governo abrirà no primeiro exereicio o 
credito necessa.rio para a execução da pre
sente 1ei. 

E' conside1>a.dn. prejudicada. a, emenda. do 
Sr. Neiva.. 

E' posta. a votos e a.ppl'Qvada. a .seguinte 
emenda do Sr. Frederico .Borges e outrns: · 

Fica. alterada. a tabella que baixou com o 
decreto n. 255. de 30 de novembro de 1894, 
na parte referente aos jui<:es da. Córte de Ap
pellaçã.o; a.cct·e~cendo mais 200$ mensaes para. 
cada um, sendo 2/3 de ordenado e um de gra
tiftcação. 

Sii.o succes.siva.mellte postas a votos e rejei· 
tadas as emendas dos S!'S. Galdino Loreto, 
Sá Peixoto e outl·os, Mariano Ramos e 
Neiva.. 

E' o projecto n.l59C, d_e 18952 assim ~men~ 
dado, approvado em 3• dtscu ssa.o e enna.do a 
Commissii.o de R.ecla.cção. 

E' a.nnunciada. n. votaçã.C> do projecto n.222, 
de 1895, a.utorisando o Poder Executivo a 
:tbrir um credito até 1.200:000$, supple
mentai• i' rubrica- Exercícios findos - para. 
pagamento da quanti~ que for devida. á. 
Companlli:J. Uniã<l Sorocaba.na e Ituana. (2' 
UtsCU!k'àO) . 

São successiva.mente postos a votos e a.p
provados em !hliscus;;ão os seguintes artigos 
do projecto n. 22:?-, de 1895: · · 

Art. 1. o O Poder Executivo é a.utorisado. a . 
abrir um credit() até 1.200:000$, si.tpplemen· 
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tar ã. rubrica.-Exercicios ·ftndos-. :para. pa.· 
ga.mento da quantia que for devida á Co!U
panbia. União Soroca.ba.na. e Ituana.. concessJO· 
na.ria das lioha.s ferreas deBotucatú a Tibagy 
e Ta tu li y a. l tara.ré, pela garantia de juros 

. que a mesma companhia deixou de receber 

sim, para as instituições de caridade que 
a.qilella irmandade mantém. 

0 Sn.. Tno~!AZ CAVALCANTI-Peço a pala
vra. para uma e-xplicação pessoal. (Ifa apar~ 
~J . 

até 31 de dezembro de 1894 . 
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em con· 

O SR. MILTON-E' inutil esta.rem fazendo 
este tumulto, porque hei de ac().ba.r de dizer 

tra.rio. · 

E' posto a. votos e approvado em discussão 
unica. e enViado à Commiss!io de Redacção o 
seguinte projecto n. 81 A, de 1895: 

o que quero. . 
A red8.C\.â.O, portanto, da. epigraphe consi· 

gnada. na. ordem do dia, está. errada. 

O Congresso Nacional: 
Considerando importantíssimos e inolvi· 

daveis os serviços de guerra prestados e ~m 
assim os que prestou na. fanda.t;ão e consol\
dacão da. Republica o grande benemerito 
cidadão, o praotea.do Marechal Floriano Pei
xoto; 

Considerando que é um do& deveres dos 
Poderes Publicas hOnrar e venerar a. memo_. 
ria. dos cidadãos que pelos seus serviços 
tenham feito juz á. gratidão nacional: 

Resolve: 
Art. 1. o E' conservado na. collocação que 

occupa.va. no alma.nacl\. militar por occastão 
da seu -prematuro fa.Ueeimer.to, o nome do be
nemerito e pranteado consolida.dor da. Repu
blica. Marechal Floriano Peixoto. 

Art. 2. o Re•oga.m-se as · disposições em 
contrario. 

E' annunoiada. a .vota.çã.o 1)0 projecto nã.o 
. sancciouado n. 75 C, de 1895, concedendo á. 
Irmandade do Santi~simo Sacramento da Can· 
delaria. tres loterias de 1.000:000~ cada. uma 
(discussão unica). · 

O Sr. Presidente-Na. tórma da 
Constituição a votação e nominal. 

O Sr. Milton (pela ordam)- Sr. pre
sidente, ao annunciar a YOta.Qã.o deste pro· 
jecto, V. Ex. declarou que elle concedia. tres 
loterias á. Irmandade da Co.ndela.ria. •.• 

O SR. Tuo1ou.z C.A.VALCANTr-Peço a. pa.la.
vra.. 

O Sa. MILTON ... para as obras da. sua igrt'ja, 
0 Sa. PRESIDEN1':S-A Mesa não permittirá. 

debate sobre o IlroJecto, cuja. discussão está. 
encerrada.. 

O Sa. MILTON-Eu venho apenas f<1zer 
uma simples rectifl.caç.ã.o que escapou nat ural
mente ú. V. Ex. com a pre$sa, com que 1en o 
projecto. para affirmar que elle não concede 
tres loterias a Ir mandade da Candelaria, para 
a terminação das obras do seu templo, mas, 

Assim peço a V. Ex. que encaminhe avo. 
tnção e para escla.recime!lto da. · Camara. re
pita o que está no projecto a.pprovado pelo 
Senado. (Apm·tes.) 

P.rocedendo-se á. votação nominal responde. 
ra.m sim, isto é, a.pprova.m o }lrojeeto n. 15 
C, de 1895, os Srs. Sá Peixoto, Viveiros, 
Costa Rodrigues, Edun.rdo de Berrêdo, Chris· 
tino Cruz, Anisio de Abreu, Nogueira. Pa· 
ranaguá., Frederico Borges, Gonçalo de Lagos, 
Joã.o Lopes, Francisco Benevolo, Trindade, 
José Mariano, Tolentino de Carvalho, Gas
par Drummond, Lourenço de Sá, Gonçalves 
Maia., Carlos Jorge, Clement ino do Monte, 
Root1a. Cavalcanti, Menezes Prado, Santos 
Pereira, Neiva, Milton, Francisco Sodré, To~· 
ta., Manoel Caetano, Aristides de Queiroz, 
Eduardo Ramos, Vergne de Abreu, Leovi
gildo Filgueirns,Jo>e Jgnucio, Flavio de Ara.u· 
jo, Rodrigues lima, Seba.stião Landul
pho, Arthur Rios, Torqua.to Moreira, Ga.l
dino Loreto. Antonio de Siqueil'a, Jose ca.r
los, Serzedello Corrt1a., OsctJ.r Godoy, Alcindo 
GU!inabara. Thomaz Delphino, Lins de Vas· 
concellos, Belisa.rio de Souza.. Nito Peçanha • 
Julio Santos, Ma.yrink, Landulpho de Maga
lhães, Cam polina, Lima Duarte, Jorio Luiz, 
carvalho Mourã.o, Monteiro de Barros, Fcr· 
raz Junior, Fortes Junquelra, Lnmounier 
Goàofredo, Ribeiro de Almeida Valla.dares, 
Matta. Machado, Artlmr Torres,Para.izo Cavai· 
c&nti, Carlos das Chagas, Padua. S:tlles, Xavier 
rlo Valle, Mariano Ramos, Almeida Torre>, 
Lauro Müller, Francisco 'l'olentlno, Emílio 
Blum, Fonseca. Guimarães e Victorino Mon· 
teiro {73). 

Res.pondem nao, os Srs. Gabriel Salgado, 
Matta. Bacellar, Carlos de Novaes, Bricio Fi
lho, Hollanda de Lima, Benedicto Leite, Ar
thur de Vasconcellos, Tbomaz Cavalcanti, 
José Bevilaqua, Augusto Severo, Junqueira 
AYres, Pereira. de Lyra, Coelho Cintrtt, Luiz 
de Andrade, Medeiros e Albuquerque, Ame
rico de Mattos, Alberto Torres, Fonseca Por
tellà. COsta Azevedo, Silva. Castro. Agostinho 
Vida!, Ernesto Brazilio, Barros Franco Ju· 
nior, Urbano Marconrles, Paulino de Souza 
Junior, Ch~gas Lobato, Cupertino de Si· 
queira, Rodolpho Abrou, Olegario Maciel, 
Costa.. Machado, Paula Queiroz, Domingues · 
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de Castro, Adolpho Gordi},Buenó de Andrada, 
Vieira de Moraes, Francisco Glicel"lji~,'Furtado, 
.Alves de Castro, Urbano de Gouveia., La· 
menha. Lins, Patr1a.. Ramos, Ma.rça.L E~cobal', 
Pereira da. Costa., Aurelia.Do Barbosa, Pinto 
da. Rocha, Vespasiano de Albuquerque e 
Cll'>oia.no do Nascimento. i47), 

O !!!ir. Presidente-Não tendo o 
]Jrojecto obtido dous terços, na. fórma da 
Constituição p-revalece o 11eto •• 

Continua a. 3• discussão do projecto n. 249, 
da 1895, a qual havia sido interrompida. 

Ninguem mais .pedindo a. pala.v:ra, e'encer
rnda. a. discussão e adiada & votação. 

As despezas constantes do actual credito,nl 
importancia de 53:364$190, foram feitas ex
clusivamente com a. parte religiosa. daqueHa. 
manifestação, a. saber : 25:000$ para. a deca
ração da igreja. da Cruz dos Militares ; 3:000$ 
para o pagamento de uma musica ·q11e tocou 
ià no <.lia. 6 de jUlho ; 823$550 para o paga.~ 
mento de tochas, que foram consumidas du. 
rante os quatro dias que ·o cada. ver esteve 
na igreja, e 600.) para o pagamento do .pe 
do altar. -

Com franqueza. dig-o que desconhecendo 
o termo, perguntei a um entendido o que 
era pe ·de cttar, e soube ·então ql!e queria. 
dizer o serviço feito pelos padres e sachri~ 
tães. 

0 SR. YERGNE DE ABREU-lligntiS est ope· 
ra:rius jJ!en:cde StCil. -

O Su. JosÉ MA.RIANo-0 :pagamento é for. 
çoso. (Ha outros apartes.) 

E' annunciada. a. 3' discussão do projecto 
IJ. 228, de 1895, a.pp:rovanào e -decreto do 
Poder Executivo n, 2. 126, de 10 de outubro 
de l895, abrindo ao Ministerio d·a Justiça e 
Negocios Interiores ·o credito extraordinario 
de 53:364$190 para pagamento das despezas 
realizadas com o funeral do marechal Flo· 
riano Peixoto. 

O SR. TllO:MAZ CAVALCA-NTI- Sr. presi· 
dente, pa.ra. se ver a idéa que se faz das so
lemnidades catholico-claricaes vou ·citar o 

! que me disseram ter ouvido de um dos en· 
() Sr. TboJUa!ll Cavalcanti· carregados da decoração d!!> igreja da C:ruz 

(nomeio de grandest<suwro)-Sr. "[ll'esidente. dos Militares-Si fosse arwesenlada uma conta 
peço a. V. Ex. que restabeleça. a ordem, pará de 10 ou 1.2 conto~ de reis, lwcíam de dioe,. 
que ao menos o tachygrapbo possa. tomar as gtle os f~ncraes 11<10 1)ali<;m cot1~a ~lguma-;;., 
pa.lavras que tenho de pronunciar . (Pausa.) como Sl a rnamfesta.,ao excepciOnalmente 

Os p • . .. _ cl • , feita, por occasião da estad!l. do corpo do 
R. RE:~IDE:-ITE r,_a~en ° som 0~ tympr:t- mai•eclHt1 naquella. i"reja e su:l. tnsladaç-o 

~~fos- Peço_ a attenç.ao dos nobres depu- pl;desse'set.'l1aga a peso de onro, c~mo sía. á 
· (PawaJ . imponencia daquelle acto estivesse nn. deco: 

O Sn.. TnoMA.7; C.\"VALCANTI~N1ío -venbo, ração de igreja. ou nas palavras de um 
Sr. pr':'sidente, ~iBC~lir. o crenito ora em padre. 
de~ te; Jlllgo, porem. tndlspensavel _f~zer sua. UM Su.. DEPurA.no dli. um a-parte 
cr1tu:a, porque a.s verbas que es~a.o nelle • 
consignadas representam franca. e positi- O Sn.. Tl!OMAz c,wu<:,\mt-Affirmo que as 
vamente o abuso qu~ se ~ez das franquias· do d_espezas con~t.antes de~te crcdf~o.!oram exclu
gover!lo e o desrespeito a veneração que to- S!Val)lente feltas com o lad~ r_ellg1~o llaquella 
dos nos dev-ernol! te~ por um grande morto. mam~estaça.o; com o lado crnco nlW se gastou 
. Toda. a Camara. sabe que o il!ustrado Pre- um so reaL 

Sldente da RepnbllC<J:, tendo con~ecimento da o SR. BELISA1UO })E SoUZA- Si o marechal 
mor!e do ~enemer1to da, Patr1a, marechal morreu na fé ca.tholicil., t:omo não lhe ha
FlorJano ?eix?to, decretou que SP-US funeraes via.m de l)restar homenagens os catho-licos ! 
fosse~ fettos as expensas do governo. (Apartes.) 

Fo1 lSSo bastante ll!ll'a que o~ especuladores . . . 
de toda a ordem aproveitassem esse ensejo, O S~. TIIOMAZ CAVALCANTI - F1zesse'!l os 
alirn de abusar, como disse ha pouco, não só ca.thollcos f!S suas homenagens, mas nao as 
llns franquias (lo go<Terno, como da memoria cobrassem tão caras. 
venerada. de um morto benemerito. O SR.. GASPAR DRUMMONn-As ultimas des:--

Como membro da commiss[o que se encar- :pezas não se regatea.m. 
!~~o~ de fazer • : t:asladação à o ~o.rto de O SR.. TrroliiAZ CAvALCANTI - Não estou 
6 des ~ _par!l a I, reja da. C_ruz. dos Miltta.res, regateando ; estou apenas criticando os 
d. t IgreJa. para. o cemltel'lo, corre-me 0 abusos immoraes que fizeram da franquia. do 
~v e.;- de declarar a Ca.mam que esta com- ,.0 verno 

m1ssao não apresentou contas de um só rea.l "' · . 
ao ,QOverno, ecomo este projecto que pede 0 O gover~o nada. gastou com o transporte 
ere~ito, não e acompanhado das c'onta.s expli~ do corpo do marechal. 
;,:thv-as de todas as des-pezas, venho, :por isso, UM Sa. DEPU"I't•Do-Entio quem Pllo"DU os 
oo.zer esta. declaração i Ca.maN. e ao paiz. carros 1--
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O SR. losÊ BIVILA.QUA-Foi conduzido em 
uma carrocinha do Arsenal de Guerra, a. 
mesma que conduziu o corpo do general 
Osorio. (Apartes.) 

O SR. THOMAz C.nALCAl'i'Tr-Com a. mani
festação civica. o governo não gastou um só 
real . Repito. . 

o Sa. ALBERTO ToRRES-v. Ex. comba.te o 
credito ~ Parece. 

0 SR. THOMAZ CAVALCANTI-N"a.o combato; 
estou apenas a.nalysa.udo as parceUas. 
. Sr. presidente, vou lêr as contas constan

tes do documento n. I (lê): 

DOCUMENTO N. l 

Armador de gala e {tmeraes 

45 Rua de s. Jorge 45 

O lllm. Sr... . .. • • • . .. • • . • . .. • neve 

A Antonio Maria Lisboa. 

Rio de Ja.neiro, 10 de julho de 1895. 

Exequias do benemerito marechal Floriano 
Peixoto 

. Alugueis de: 
Armação de madeira. de um rico 

catafalco, duas grades para 
exposição de griua1das e dous 
bancos de madeira durante 
cinco dias ........... .. .. . .. 

Decoração de velludo do mesmo 
cata!a.lco, qua.rteado a galão 
de ouro 'fino glacee, forr&ção 
do estra.do, escada., bancos, 
etc .. por cinco dias ... .. .... . 
:ra.nde apa.nhado de frente com 
quatro ricas grinaldas emble
ma.ticas, cobertas de crepe 
fino •.• . •.•....•..•.•• .. .... 
uas reformas completas no ca-
ta!a.1co .. .. .. . ... .......... . 

Quairo pyras ardentes . ..••.•• 
Dez tribunas guarnecidas com 

sitiares, sanefas e cobertores 
de veUudo preto com· !ranjas 

1:000$000 

2:800$000 

1:500$000 

6005000 
100$000 

Um grande apanhado com ponta 
de velludo branco na. cimalba. 
do corpo da igrej!l., côro todo 
guarnecido e 1orra.do com co· 
bertores develludo com franja. 
de prata .... . •.. · .•...•. ··· 

um apanhado de veUudo,est rel· 
lado, de branco, ào côro .... . 

Columna.s t odas cobertas de 
creiJe fino e quarteadas de 
galão de ouro fino ......... ·. 

Duas portas da. frente com a.pa· 
nba.do de vellio de pra.ta .. .. 

Pulpi to gual'necido com sitiares 
e cobertores da velludo .•... · 

Reve;,timento de ba.eta. de :todo 
o templo desde a. capella.-mor 
até á porta. cen tra.l. .•..•. ~ . 

Coberta. da clara.boia e escura· 
cimento de toda. a. igreja. . . · . . 

Tres r eformas completas em 
todo o interior da. igreja .. .. 

Guarnição de velludo e crepe, 
cobrinflo todos os lustres •. • 

Varias á.pa.nhados de crepe fino 
nas saias dos lustres e nas 
cornija.s da capella·mór, na 
frente e nas armas da casa, 
etc ........ .. ..... ......... . 

Cordões de ouro tino para. a ce
remonia. da conducçã.odo ca.i· 
xão .. ... ... . ..... . . .. . .... . 

12 ofHciaes de arma.'lor, traba
lhando incessantemente dia·e 
noute durante cinco dias em· 
reparos urgentes, á razão de 
35.$ d ia.rios ••• •• •• .•.•.•• ~ •• 

Conducção de material, cat'l>&
tos feitos durantedia e noute 

500 l&mpeões de gaz:, desde a 
igreja da Cruz dos Militares 
ate o cemiterio de S. João 
Baptista. cobertos de crepe,le· 
vando tres ·metros cana Iam
peão, sendo um para cada 
laço, material. trabalho, etc. 

Varanda de mal'more guarne
cida com cobertores de vel· 
·ludo .........•..• . •.... . . .. 

Tro:phéos com duas bandeiras 
de seda e uma de flló, coberta. 
de crepe ftno .............. . 

500$000 

100$000 

300$000 

500$000 

300$000 

1:500$000 

350$000 

2:000$100 

3~ 

500$000 

300~00 

2:100$000 

250$000 

7:500$000 

200$000 

150$000 
-----
25:000$000 

d_e pra~a 2C$ca.da uma, por 
<ll.Ilco dlas ........... .. .. .. . 

Guarnição a. galão de ouro fino 
1:000$000 Rio, lO de julho de 1895.-A,Jtonio Maria 

Lisboa. 
do grande espaldar da.ca.:pella.· .1 , , 
mór, durante cinco dias •••.• 

Um grande a.pa.nba.do de arco, 
regaco de velludo estrellado 
e fl'ontaes ...•..•••••..• ; ••• . 400$000 

0 SR.. ALBERTO TORRES dá. nm aparte. 
O sa. THo~rAZ c.~VALC.A.NTI-EU conto essa. 

historia. . Logo que foi constituída a:commis
~o, da. qual fiZ parte, para tratar da: trasla.· 
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dação do cada. ver do marechal Floriano, foi 
ella prC>Curada-por muitos pretendentes e 
entre elles um p1•eposto do Sr. A. Mal'ia 
Lisboa, fazendo mil o1Ie1·ecimentos; e nós lhe 
respondemos que a commissíi.o só tinha. •le 
tratar da manifestação cívica e que nada 
tinha com as ma.nífestações cat llO!icas,porque, 
sendo o Sr. marechal irmão da Cruz dos Mi
litares, esta. se encarregaria das homenagens 
religiosas. 

deste anno, fo i de 400$,accrescendo ainda que 
•~lli se tratava de urna. oompra e que aqui 
se t rata. de um aluguel. 

Para os enreites dos lampeões êntendi-me 
com o Sr. Preteító. S. Ex. mandou chamar 
um de seus empregado3, o St•. Paranhos, e 
disse-lhe que se encarregasse de fo.zer collo· 
car nos lampeões, desde a. Cruz dos Militares 
até ao Cemíterio de S. João Baptista, um crepe 
á semelbança. do que fizemos em Nitheroy a 
9 de fevereiro deste anno. 

E' verda.de que mais tarde fui conhecedor 
de que o governo> mandou declarar pelo 
quartel-mestre-general que se encarregava 
de fazer todas as despezas. Mas, ao passo que 
nós gastamos com os enfeites dos Ia.rnpeões 
deEde a ponte das ba.rcas em Nitheroy até 
Maruy ,400$. o Sr. Antonio Maria Lisboa. apre
sentou uma oonta. de i:500$ de enfeites de 
lampeões, desde a Cruz dos Militares até ao 
cemiterio de S. João Baptista. 

Passemos agora. a analysar as outras par
cellas. O catafalco. -por exemplo, onde se cal
locou o caixão . Quem esteve na. igreja. viu 
que elle era. uma grade. Ist<> custou 1:000$000. 

Eu peço a a.ttençã.o dos meus oollega.s. Ao 
passo que a p1•imeira confecçib custou 5:300$, 
duas reformas completas do mesmo catalldco 
custaram 600$. E:>tá se vendo que são contas 
de chega1•. 

O SR. JosÉ BEVILAQUA-A conclusão é que 
o gove1•no foi roubado. 

0 SR. THOli!AZ CA. VALCA.NTC - Felizmente O 
honrado Sr. Ministro do Interior. vendo estas 
contas immoraes, adiou o pagamento e pediu 
Cl'edito, porque OOdO O homem honest() tem 
escrupulv em pagar i sto. 

Este trabalho era uma cmpreitada.,po1• isso 
nada tinha com o pessoal que lá tmba.lhou ; 
:porem á.ssim não succedeu. Foi apres6ntada 
uma coota. de 2:100$, com 12 officiaes arma
dores a 35$ por dia. ! 

0 SR. JOSE BEVILAQUA-Estâ. tudo incluído: 
pessoal e ga.zua.. · 
. 0 Sa. THOMAZ CAYALCAI'i'I'I-E' para chegar 
a. conta. redonda-.de 25:000$000. 

Em resumo, pa.ra. fazer uma conta de cb.e
ga.-r, cobra. como despezas de enfeites de lam
lleões, 7:500$. Esta. conta, Sr. presidente, e 
tanto ma i$ exaggerada qna.uto é sabido que a 
de.,peza. feit;t com os enfeites tle Jampe0e~. 
de-de a por1 te das uarcas até ao cemiter•io de 
l1a.ruhy, ~:m Nitheroy,em o .dia 9 de fevereiro 

Camar& V. vli 

Eis, Sr, presidente, porque, quando fui 
P1'0cU1'ado pelo preposto deste- negociante, 
respondí-Itle que nã.o desejava ter negocias 
com elle. 

Agora. outra conta, Sr. presidente, e é a 
dos Srs. Duarte Silva & Fonseca. A estes eu 
faço jristíça : forneceram segundo os pedidos 
(lê) : 

DOCU!!.lENTO N. 2 

Duarte, Silva. & Fonseca 

Fornecedor6S da ca.tbedra.l do Rio de .Janeiro 

Rua da. Ca.ndela.ria. n. 1 

Rio de Jaúairo, 10 de julho de 1895 

Para os {tmeraos do marechal Floriano 
Pei:coro 

Em 1: 
25 kilos e 200 gra.mmas <1e cêra. 

pura em tochelros e brandõos, 
a. 5$5<)0. ' .. ' .. •. ' ... . . ' ' . ' • 

Carl'et<> ....••. , •. . ... . ••. , .•• 
Em2: 

Aluguel de 30 tochas a $200 .. 
Diminuição das mesmas, 3 1/2 

l~ilos a 5$500. . • . .. ..... .. . 
car reto . . ..... ..... .... '.' .. . 

Em3: 
36 1/2 kilos de cêra. fina em to· 

cheiros e bra.ndões, a 5$500 .. 
carreto .. . .................. . 
Aluguel de 50 tochas a $200 . . 
Diminuição das mesmas de 6 1/2 

kilos a 5~0 .. . ......... . . 
can·eto .... : . .. . .. .... . .....• 

Em4: 
74.600 kilos de cêra. pura em 

toclleiros e brandues,a 5$500 
carreto ............ . ........ . 

138$600 
$800 

6$000 

19$250 
$600 

2001,750 
. $300 
10$000 

35~'750 
l$200 

410$300 
$600 

823$550 

O documento n. 3 e o que encerra a conta. 
cobrada. pela. orcbestm que tocou nas exe
quias realisauas em homenagem ao mare
cb.a.l. 

Devo (I.Í nda fazer uma rlecla.r•açã.o : U:J dia 
da traslaJaç-lo do corpo do marechal Flo· 
ría.no Peixoto • recebi a visita. de um mestre 

~ 
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de muslca, qu.e ma fez a seguinte decla- pela. famma. do marechal, de uma urna de 
ração : marmore que custou 4:000$000-

cDesP,jo tomar parte na. manifestação que Com a. collocação · e mais trabalhos dessa 
se presta ao mat•ecllal Floriano, e, como sou urna. gastaram-se ma.is 500$000. 
musico, desejo concorrer com o meu pres- ci SR. Jos"i: B.EVILAQUA.- :\fas v. Ex. ha. de 
timo. tocando nas exequia.s que se :realísa.rem recot·da.r-Ee que essa despeza correu por cont& 
em sua honra,» ne uma. subscripção, a qual V. Ex. a.ssi-

A este, como ao primeiro, respondi que a. gnou. 
commissão não se encarregariã deste as- . . 
sumpto, que isto pei'tencia á. Irmandade da. . O SR. Tno:.B_z CA.v.u.?ANTl-0 meu 1ntmto, 
Cruz dos Militares, uru.a. vez que 0 ma.rec!Jal meu collega, e to_rnar _bem patente que C: 
Floriano Peixoto era. irmão desta. irman- governo da. Rep_ubllca _na~ ~espen~eu um so 
dade. real com a l!lantfestacao ctv:ca fe1 ta ao ma-

Ainda mais, sr.presidente. rechal Flo:·w.no, sem_ me 1mporta.r com as 
o documento n. -4 é aqnelle que diz res- uespezas ~ellas por nos outros .. ,.. 

peito ao pé de altar. Com isto, Sr. presidente A~rove~to tatnbeO: a. occa.sJa.~ para. de
gastou~serela.tivaroente pouco. pois a. des- clara.r aos me~s colle.,a.s e~ pi!.tzque n~ses 
peza attiugiu á. somma. de 600$, estando a docu,mentos DiLO ha u~a so conta relativa-

· conta assign:~.da. por monsenhor Dr. Pedro men,e ao trab~lllo f<nto pelo Sr. Dr. Costa 
Peixoto de Abreu Lima. Ferraz. Faço 1st~ pa.teute par·a que os ex· 

o documento n. 5 é aquelle de que trata p~or~dores, os dt!fam~dot•es da. honra e tla. 
. das despezas que foram feitas pela Sa.nta. il!_gmda.de daquell~s . qu,e ~ntretmt:am re_la-
Caaa da Misericordía. çoe~ com o m~rechal l'loru~no Pe1xoto, .]a-

A esse documento acompanha 0 seguinte mats possam dizer. como d1zem, que o Sr. 
officio (lendo) : Dr. Costa Fe~raz recebera. 80 contos pelo 

trabalho que tL"vera. em embalsamar o mo.re· 
<r Santa. Casa de :Misericordia..:..Rio de Ja- cbal. 

neiro, 2 de outubro de 1895-N. 1-lllm. e Aqui estão as contas (mostl·a11à.o). 
Exm. Sr. 

Passo its mã.os de V. Ex . a relação, em Peço a.os meus íllustJ'<ldos collP.gas, ao pu-
tres vias, das despe7.as feita.s pela Santa Casa blico mesmo.qlle leiam amanhã o Diario •la 
da Misericoi·dia com os Cunera.res do marec:bal Congresso afim de verem em que sa gastou 
Floriano Peixoto, rog:~.ndo a V. Ex:. se digne 50 e tantos contos. . 
a e expedir sua.s ordens para. que seja a Mi se- S1•. presidente, V. Ex. e a Camara compre
ricordía. indemnisada.. -Deus Guarde a. v. hendem que en. na. qu:J.lida.de de membro da 
Ex.-Illm. e Exm. Sr. ma .. echal Bernardo com missão encarre~ada. da tra>ladação do 
Vasques, ministro e secretario dos negocias corpo do mru.•echal Floriano Peixoto, de sua 

. da guerra. - PtluliM hsd Som·cs de Souz<l. casa. até sua. ultima morada, não podia. ficar 
calado dt>ante desse credito tão exa.ggerado, 

Esta. conta, Sr. presidente. importa. em que eu na qua.lid.a:le de membro dessa. conl-
19:4.4.0$540, e nii.o acho exaggereda, porque misS<i.o não podia deixar ue vir ;i. b'ibun:t 
nessa conta está incluída uma. outra de 7:200$ mostrar aos meus collegas e ao paiz em que 
fetta com a acquhição de um terreno que mede se tinha. gasto tanto dinheiro. 
840 palmos quadrados ; todo o mondo sabe o Era preciso que vies:;e declarar á camara 
:preço exaggerado por que a Santa. Casa vende e a.o paiz que a commíSl!ãO - insisto nisto 
terrenos. no Cemiterio de S. João Baptista, não apresentou conta. de um só real, isto e, 
mormente quando a. compra é perpetua, con- que na manifestação civíca realisada em bon
forme aqui se declara.. ra ao ma.rechal o governo nada. tin.ha dlls-

0 SR. PRESIDENTE-Lembro ao nobl•e depu- pendido. 
ta do qu.e a hora destinad<\ á primeira parte da Os 25 contos que em um desses documon-
ordem do dia. está. esgotada. tos se vê foram gastos com a p::..rte reli-

OS&. TnoM.UCAVALCANTr-Vou terminar, giosa. E cabe aqui dizer quem encarregados 
Sr. presidente. dessa. parte abusaram em extremo da. fran· 

A maior parMlla que nessa. conh app..wece quia do governo, abusando ao mesmo tempo 
é de 6:912$l00, des:peza. feita com -a. decorn.-y~ü do uome daq_uelle illustre morto. 
da ca.pella ardente que provisoriamente fo i Eatá, pois, lavrado o meu protesto, Sr. pre· 
erecta no Cemiterio de S. J~ão Ba.ptista,logar sidente . E' preciso que os exploradores de 
esse onde, por espaço de tres mezes, esteve l hoje como os exJllOraflores (le amanbã. niio 
depositado o corpo do marechal Floríano. abusem jámais na franquia do governo, não 

Os.documentos us. 6e7tr:~.tam, o prime iro abusemjâ.ma.is do nome dos benemeritos da. 
da compra ·sob medida, encommenda feita. Patria.. (Muito bem; muito bem .. ) 
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DOCUZriEriTO N. 3 

Conta da. orchest:ra que tocou nas exequias 
por alma do mareclta.L Floriano Peixoto, na. 
Jgreja da Cruz dos Militares no di~ 6 de ju
lhO de 1895. 

Idem de 840 palmos quadrados 
de terreno no cemiterio tle 
S : João Baptista. em que foi 
con:~truido jazigo perpetuo • .. 7:2009000 

19:440$540 

.Rs. 3:000$000. Secretaria da Santa Casa da Misericordia, 
2 de outu bro de 1895. -O chefe interino, 

Rio de Janeiro, 9 de julho de 1895.- No1·- illtmoet Josd de Puiua .Junior. 
lierto Amancio de Carvalho, 

DOCUMENTO N. 4 

Importou em 000$ o pé •le altar que· serviu 
na igreja da irmandade da Cruz dos Mili
tares desta cidade, por occasiiio das exequías 
so!emnes do m:<rechal Floriano Peixoto. e 
par:1. constar passo o presente que assigno. 

Rs. 600~00. 
Rio de Janeiro, 10 de julho de 1895.

Monsenhor Dr. Pc(b·o Peixoto do Abi"CH Lima, 

DOCtll\1Ei'ITO N, 5 

Relação da despeza. feita. pela Santa Ca.sa 
da Misericordin., por conta do Ministerio cln. 
Guerr.,., com. o funern.l do marechal Florio.no 
Peixoto. 

lmporto.ncia do aluguel de um 
carro n. I, fornecido dults 
vezes ........ • • . • .••.•.. .. .. 

Idem do carro de Estado, forne-
cido duas vl'.zes ....... • ....•. 

Idem do carro para. o parocho,for
necido duas vezes •••••• ..• •• 

Idem da ar:ua.çã.o de umo. sala 
mortua.ria n:t residencia. do 
finado .•... ....•.• . ...•...... 

ldcm de fitas. crepe, galão, bel
IJUtine e outros preparos para 
a. conducçã.o do ca.daver. , .... 

Idem da armação na. rutendencia 
Municipal, para recebimento 
do COrfO .. .. . .............. . 

Idem de galão de fio de ouro, 
belbutine, sedas bordad:ts c 
outros artigos para a arma~iio 
de_ uma capella. ardente no ce
mlterio de S. João Baptista .•• 

Jdem de brandões e velas de cêra. 
co11sumidas dura.nt.e tres me-
zes ~ ... ~ ..................... .. . .. 

Idem de um panno rico que fi-

I 
cou inutilisado .... . ... .. . .. . 

dem da colloca.ção de v idros 
opacos na. ca pella ardente e 
o~t~as despezas feitas pelo ad· 
rnuustrador do cemiterlo .. . •. 

300$(100 

72$000 

40$000 

404$000 

6:912.~1 00 

2:Gl5$000 

):200$000 

201$440 

DOCU~!ENTO N. 6 

Uma urna. de marmore confor
me I"> desenho e trato, colloca
do. no cemiterio d~ S . . Joiío 
Rapti;;ta. para .o finado mare-
chal Floriano Pejxbto.. . . . . . . . 4:000~000 

Capital Federal. 20 de agosto de 1895. -
Pol' procut~J.ção de Ema.nuet Cresta & COmp., 
Albl:l-to Gome.~ de ;lft~llos , 

DOCUMENTO N. 7 

Forraçã.o ·de marmore bardilho 
no súcco do j:\zigo do finado 
mat•echal Floriano Peixoto e 
in~cripção nn base do sar co-
pha.go......... .. ........... .• 500$000. 
Pot• procuração de Emanuel C resta.& COmp., 

:1/ltt:l'tO G ourcs ele; ,l[altos . 

Fica o. discussão o.dio.da pela hora . 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

E' :umunciada a continuaç;i.o da 2° oliscus· 
são do pr~jecto n. 203 A, úo 1805,nutorisando 
o governo a despender até á importa.ncia de 
14. 519:690$. r epn.rti1lamer\ l.e em tres ex:erci
cíos. com a acqui!ii(:ii.o do material rodtmte e 
melhoramentos m·' h!pcnsaveis ao serviço d3. 
EsGl"ad"a. de ferr·o Central do lll"J.Zil, o1e ac· 
corLI.o com o es-o~cifict\do na tabella anncxa, e 
m<tis 800:000$ para pagamento de 60 locomo
tivas, segundo o contracto feito com Quaylle 
Davitlson & Comp., com voto em sepa.ra.tlodo 
Sr. Bueno de Andrada. . 

O Sr. Bueno d e Andrada 
refere-se ú. nece$sicln.do inadiavel dA :fllzer 
economia: desde o Prl'.sidente da. Republica 
até ao nmis indiifercnte contribuinte, tOllos 
tcem consciencia. do que o paiz se acha. collo· 
cado entre as ponta.~ do terrivel dilomma. 
fin;lnceiro: ou severas o im piedosas eco no· 
mias nos orçamentos, ou a f:dlencia dos cofi'<>.s 
publicas. 

Ess-1. convicção foi r1uc obrigon o orailor a. 
propor as emendas diminuindo algumas ver-
bas do credito pedid·o. · 
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Extranha. a posição assumida pelos illustres 
collegas de commissão, que concederam ao 
governo o total da. quantia pedida; mas in
-ventaram serviços, aos quaes se não referiu 
a Mensagem presidencia.l. sahiudo assim da 
esphera de suas attribuições para invadir as 
do Executivo. 

Pondera que a. Camara ba de ver-se em em
baraços para votar um credito: si Yotar pelo 
proj€cto da Commissão oe Orçamento, appro
vará verbas consignadas para serviços repu· 
tados inuteis pela competencia. technica da 
maioria da. Commissão de Obras Publicas: si, 
ao contrario, preferir o projecto desta,creará 
serviços não comprehendidos na solicitaçii.o 
do credito. 

O unico caminho a seguir parece-lhe ser o 
do seu voto em separado, no qual propõe a 
eliminação das verbas para a.cquisição de wa
gons, duplicação da linha entre Belem a. 
Oriente e a triplicação no ramal de Ma
cacos. 

Demonstra,pela comparação do percurso de 
trens nas estradas franceza.s e na Central,que 
o material rodante desta. não presta nem me· 
tade do serviço que poderia. prestar, si fosse 
convenientemente utilisado. 

Depois de examinar a.s varias causas de 
immobi!isação do material, manifesta-se de 
opinião que as crises de transporte (Ui.o-se em 
virtude da deftciencin. de meios de carga e 
de cn.rga nas E;t;J.ções, só excepcionalmente, 
por falta de material de pequena veloci

.dade, 
Declaro. que o.inda niio púde augmenbr o 

movimento de trens na. subida. da ser1•a.: no 
quadro indicativo do movimento de trens 
alli, quadro existente na administração da. 
Central, figuram G horas em branco. 

Si o material rodante não estivesse :para.do 
nas Estações, servindo oe deposito de merca
dorias,ou obstruindo desvios c(lmo dormitorio 
do pessoal da conser,a, seria mais que sufli
ciente para dar transporte a toda a fregue
zia da Central. 

.AJJ verbas consignadas no pedido de credito 
para aperfeiçoamento das officinas actuaes e 
fundação de outras que construam wagons, 
verbas que não impugnou no parecer e ap
prova, libertarão o material rodante de ser
vir comoarmazens e como dormitorio. 

Concedida essa verba, é inutil a encom
menda de material europeu. 

Julga desnecessa.ria a des11eza com a. nova. 
linha entre Belém e o tunnel grande. 

Essa quest~o de nova l•nba é \)roblema "que 
d~stí nctos engenheiros estão estwlandoagora; 
nao teve ainda solu•:ão deanitiva. 

Nã.o pa1·ece ace,·ta•lo decid il·a em um sim
ples pedido de credi to. As~Jm etJtendeuaall<t 
administração declarando á. commissão que 
della. não fazia empenho, lembrando assim o 

via.jaute das steppes siberianas que, para sai. 
vara si sact·ifica.va os filhos. 

Hetere-se aitltla á triplicação da linha com 
o ramal de Mc<cucos,e conclue expondo o pro
cesso seguido nesses pedidos de ereditos: or
dinariamente partem debaixo, de um chef~ 
secundario, que, posto que experiente, ac· 
ceita as absolutas idéas apresentadas 110r Ye· 
lhos empregados. 

Dahi, segue o relatorio os· tramites admi
nistrativos, até o Congresso, que autorisa a 
despeza; mas pede licença para dizer ao go
verno-desta vez:;não.(Muito bem; muito bem.) 

O Sr. Vespasiano de Albu
querque- Sr. presirlente, tinha-me in~ 
scripto na discussão do projecto n. 203 A, 
mas antes deveria ter pedido a. palavra para. 
uma explicação pessoal, porquanto o . as. 
sumpto que nelle se contem parece-me en· 
volver uma. censura á minha pessoa. 

Aproveitarei a opportunidade para uma e 
outra co usa. 

Dir-se-ha que dura.ata 20 mezes de admi
nistração na Estrada. de Ferro Central não re
parei que serbm neeessarias despezas no va
lor de 14.519:000$, isto é, não reparei que 
o servico estava completamente abandonado. 

Si examiuarmos com cuidado o projecto, 
podemos dizel' delle o que disse um escriptor 
chamado a dar a. sua. opinião a respeito de 
uma obra- o projecto contém muita couS!l. 
nova e muita causa bo!l, com a di:lrerenca de 
Que a.s boas não são novas e as novas não 
sii.o boas. 

E' o que encontro neste proj9cto. Alem do 
assumpto p1•opriamente do projecto, ainda 
me occorre alguma cousa. em relação ao as
sumpto que se liga intimamente a elle-é o 
relatorio do Sr. :Ministro da. Viação. 

Neste relatorio se diz que houve falta de 
conservação da linha. e falta de conservação 
do material. Entretanto, eu tratarei de de
monstrar que no proprio projecto e no pedido 
do governo existe a explicação de uma e ou
tra cousa, tratarei de provar que não houve 
falta de cuidado ou pelo menos toda a falta 
de cuidado na conservação da linha e do ma· 
teria. I rodante. 

Pedirei aos meus collegas, que teem a bon
dade de me ouvir, desculpa, porque talvez 
tenha de entrar com alguma paixão em con
sideração a respeito do assumpto a. que se 
refere o p-rojecto e das censmas de que ten~o 
si.do victima, em relação á minba admims· 
t1•ação na Estl'ada de Ferro Central. 

Si exa.mina.rmos as di.fferentes rubricas do 
projecto, veremos na primeira. para a acqui
siçi.i.o do mate1•ial rodante 5.000:000$ pedidos 
peto governo. 

Como disse, fallo neste a.ssumpto com uma 
aerta. aomma. de paixão, paixão; porem, d&· 
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quelle que foi, quando estava convencido que I Entretanto, nenhuma providencia. podia. eu 
zelava os intere..oses da Nar,ão, aggredido pal' tom<~r nem o governo, porquanto os con
aquelles que, pat•a ~nfelicida<~e ~o paiz, oc- tractos gara~tiam_ ate ce1·to ponto aos forne
cupandocargos relatlvamente Ins;gn;ficcmtes, cederes as exrgencras que faztam. 
ê verdade, não soubemm zelar estes intet·- . ~ela . mà. qualidade do material, pelas 
esses. ex;genclas da ca~a. pela falta de respeito 

A verba consignada noprojecto para acqui- com que os seus representantes tratavam 
sição do material rodante e de 4.000:000$, ao os representantes do governo, entendi do 
passo que a proposta apresentada pelo go- meu dever, qua:n~o o _n:w.terill.l já. em serviço 
;erno é de 5 OOO:OOtn;OOO. se achava quas1 mut!hsado, procurar uma 

O meu illustre collega., deputado por São outra. casa que melhores condições oíl'erecesse 
Paulo, já explicou o motivo dessa di1ferença., para no~as enconmmendas, qne se tornavam 
julgando que se distribuísse parte dessa ru- nee€Ssar1as. 
bric:l. por outr·as verbas. Nessas condições, tendo por pessoa compe· 

Temos mais. tente, a. quem antes havia. consultado, e pelos 
estudos que já. havia. feito, escolhido uma. 

Reparaçã.o de l25Locomotivas 1.500:000$000. casa conbe~ida. nos Estados Unidos e em 
Peço permi81:ão a. V. Ex. para. historiar os ouLros paizes, procurei entender-me com o 

acontecimentos que julgo terem dado Lagar agente desta. casa. · 
a.o pedido que hora faz o governo. _ Por intermeilio de um conhecido obtive o 

Por occa.sião da. minha entrada para o. E3- nome do agente e mandei-o vir a minha pre
trada. de Ferro Central, comecei a receber sença., dando-lhe então os dados necess!l.rios 
grande porção de material que tinha sido para eft'ectuar a compra, pedindo ao mesmo 
encommendado pelo governo na administra- tempo a nota do preço por quanto podiam ser 
ção anterior á minha. vendidos. 

O Congresso tinha. votado um credito de Esses preços foram cotejados com os preços 
5.0.00:000$ em ouro para compra desse ~a.- .da casa Baldwin, e pnra. a encommenda que 

, tertal; foram encommendadas nessa. occaslito a Camara. vae ver obtive os se~uintes prer-os 
35 locomotivas, tendo o g?verno feito con· comp!l.rados os de uma e de <futra co.sa (k) 
tracto com a casa Baldwzn, que forneceu 
essas locomotivas. 

Bitola lar!Ja Entretanto, entrando ellas em serviço, co
meçamos a notar que o material nã.o estll.va 
nas condições que deveria apresentar em vir- Casa Baldwim, locomotivas de 
tude da fama de que já. goza. va a casa e dos 
contractos anteriores que tinham sido na. rea
lidade obServados com boa fé por parte dos 
fornecedores. 

Dentro de um armo de serviço a maioria 
dessas locomotivas estavam em est&do de não 
servir, a.peza.r de se terem substituído al
gumas peças das machinas e feito outras re
parações. 

Chamei o representantedacasa, e por mais 
de uma. vez observei-lhe que o material estava 
em ~simas condições, não me attendeu ; 
promettendo-me mandar pedir providencias 
é. casa. 

Neste ínterim cabindo a. verba. em exerci
cios findos e depois a insta.ncias minhas re
colhida ao Thesouro, não ficando á disposição 
da directoria parte do credito para paga
mento dne remessas, por mais de uma. vez a 
ca5a entendeu que devia negar a entrega do 
material á. estrada, emquanto se não lhe fi. 
2.~~se o pagamento integral da encommenda, 
á. proporção que fosse chegando, obrigando· 
nos·assim a. pagar fortes estadias. Como re
presentante do governo naquella repartiçã.o, 
não podia. consentir que esse desrespeito con
tinuasse em relação a.o governo do meu 
paiz. 

cstr~a. . . .......... ............. . 
Casa. Brdclwin, locomotivas do pas-

sngeiros .. .. ...... . .. __ .. __ ... . 
Casa. Brooks, locomotivas de c:u--

gas •• · · - · •• • .••.•.•••.••.••..• 
Casa. Brooks, locomotivas de pas-

sageiros ••••••. , •• . . . . . •... ..•. 

Bitola est?·eila 

Casa Baldwill, locomotivas de 
carga .. . .. .................. .. 

Casa Baldwin, locomotivas de pas-
sageiro .•. • -•... - .•.. -.• , ..••. 

Casa Brooks, locomotivas de car· 
gas .. - ...........•..•....••... 

Casa Brooks locomotivas de pas· 
sageiros .. . .... , ........ , _ .. .. 

EncommendtL 

casa Brooks, 15 locomotivas de 
~rga de bitola larga .. - . __ - . - . -

Casa. Brooks, 25 locomotivas de 
passageiros. bitola larga . . .. ... . 

Casa. Brooks, 15 locomotiv:}S de 
carga, bitola. estreita . .•...•• . . • 

lloH11rS 

IG.750 

13.500 

15.500 

13.000 

Dóll:us 

1!.300 

10.000 

11.000 

9.500 

I>ol\o.rs 

232.500 

325.000 

165.000 
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Casa Broo1,s, 5 locomotivas de 
pa.ssage' ros, lütola estreita .... . 

Total da encominendu. .. . 
Total dos preços da casa. Bal<hvin. 
Di:ll'erença a. !avor do Tbesouro ... 

47.500 

770.000 
808.250 

38.250 

O cotejo dos preços, em seu tot:tl, dava o 
se~tuinte resu ltado: preços da casa Battlwín, 
808.250 <íolla.1'~ ; prl:'ço da cas:\ Bt•ook~, 
170.000 doll:ws ; di1ferença ptwa. m t!n os 
38.250 dollars. 

E~sa. di1feren<;a tornava-se a inda maior 
incluindo se as condir:ões vant.1 jo::as E-m qne 
a encommenda f<li feita. à casa Brool's cujo 
contracto obrigava. a. ent radas muiw menores 
e as prestaçõe:; eram l'eit.:'ls muito mais com
modamente p:tra o ThP.,om·o, cu1nprindo 
ainda notar que o matet ial era de qual idade 
superior. 

E' pr eciso ainda lembmJ', além disso, que 
na occasW.o em qu e roi relta. a encomrnenda a 
casa Brooks mandou para cá um engenheiro, 
que percot·reu a linha minuciosamente, ex
minando as su:•s condições e ex:~.minando 
até a capacidafle dos macl1í nistas. 

Quando jã. est..ava ajusta.d<~ o. encommenda. 
e só ent:.io, note-se bem, a. casa Baldwín, por 
seu ngente, o1Iereeeu o m<>smo material. com
promettendo-~e a entregai-o em poucas se
manas com um alJatímcnto corresponúeu te 
:~ 20 "/o do preço t Oli1l. 

Feita esta. rcd UjC<;ão. e con \'ertido o do! lar 
em moeda. corrente ao preco de então. cal· 
cula.do pelo JoJ'llc41 do Commm·cio , o de 5$380, 
o resultatlo era o seguinte: 

Ba.ldwin SOS.:250 doll;~rs cor-
respondente a...... ... ... 4.348::~')$0)0 

Baldwin deduzidos :20 •f. ... a.478:70S$000 
Bl'OOkS iiO . 000 dolla.rs cot·· 

respondente a .. . •... • . ... 4. 142:500$000 
Di:ll'ereuca a favor d<\ casa 

Ba.ldwin.. •• .. . . .. . .. . ... . 6133:893$000 

Portanto, a proposta Baldwin parecia ol
fereeer uma. >a.ntagem de cerca. de 700:000$ 
em f<1-vor dos cofres publicos. 

Entretanto, a.peza.r do eng-ndo que se alJr e
sentava. nesse olferecimento, a.pezar das van
tagens a.ppa.rentes que a proposta pa.recla 
apt·esenta.r, receieí prejudicm· fortemente os 
cofres publicos, a.cceit;~.udo-a, pelas seguintes 
considerações. 

O material da ultima encommend:~. dada. a 
essa. ca..~ já. tinha exigido u m material de 
!Ubstituição, fõra. enormes e frequentes re
paraçües, no valor de cerca. de 120.000 dol
la.rs, pelos pre.;os da. casa Baldwin ; llO passo 
que a casa Qua.yle Da.vi<:lson & Comp. , agen
tes de Brooks, ofi'erecera. o mesmo material 
por 92.000 dollars approximadameute e a 

ca.~a Lumay por 91.500 dollars mais ou me
nos . 

Nestas condições acceitei o otrerecimento da 
casa L umay. 

Tendo, porem, de fazer to1las essas despe
za.s com m~.terial de sub~t.ituiçüo. despezas 
essas que importavam em cercá de 500:000$ 
pelos preços da mais fa.voravel do.s propostas, 
com :35 locomotivas, tllntas tinham sido as da 
ult ima encommenda.. para as GO, si fossem 
compradas na casa Baldwin, devia suppor 
que os mesmo~ incidentes se dariam, do 
que mais t arde ti v e conlirmação ; e se 
p~.ra 35 locomotivas exigiam-se cerca. de 
500:000$, p 1ra. 60 seria quasi o dobro e devia 
eu fazer uma. despeza de cerca ele m iL Sete
centos contos que me otrereceram de a.ba.ti· 
men~o. era. quantia muito ínteriOJ~ áquella. 
que l'e:tlmente se despenderia só em material 
de s'ubstituição. 

Nesta occ osião n. casa Buldwin, reconlic
cendo os inconvenientes praticados pelos seus 
agentes, reconhecendo o perigo que con·1a. 
neste mercado, perdendo o seu ma.isantigo e 
o seu mais imrortante freguez, resolveu ra.
zer novo o1Ierer.imento. 

Propunha-se a. fornecer gratuitamente, 
mr.s isto depois d<t encommenda. felto. ó. casa • 
Lumay, o ma.tel'i;\l de substituir;rLo no Vt\lor 
tlc quinhentos contos. pr eço por que tinh:1. 
feito a. encommenda do dito material, ou llO 
pl'e<;o da casa tlll 640:110(~.oft'erec l menLo est.c 
que a.ccei tei , r.o1uo reconhecimento dns faltns 
q lll' a'l uella cosa. ti n iltL eommettido pu.ra com 
t\ est.l'~~a.. 

Nü.o sei, porém, si l'oi re;tlisado! consto.-me, 
p r>rêm, que si niLO a totalid1,de ao menos 
pal' t.e deste material veiu, JJito sei se com
prado ou si o p l'omet tidu gratuitamente pela 
cas.'l. Balr1win. 

Entret<mto, ou porque tenha cabido em 
exercício findo ou por outl'os motivos que não 
:posso dar sciencia a Camara. porque me são 
desconhecidos, a. verba destinada á compra 
do material de sub::;tituição, consta-me que 
não foi empregada.. isto é, não foram gastos 
a.in<hl. os 9 l .500 dola.rs necC$!l.rios para a. ro· 
par:o ção exigida. 

Vejo que t ive ba.stant.e r azão em não ac:
cei t.o.r as locomotivas offeT"ecidas, mesmo com 
abatimento extraordinario que se me bavía 
p1·oposto, porqu:1.nto no projecto, aqui a-pre
sen ta do a directoria da. estrada. ou o governo 
pedia para. a r eparação de locomotivas a. 
quantia de 1.500:000$000. 

Com esses 1.50():000$, si se suppuzer o que 
j tt supponho,que tenha-serealisado, a. entrada 
dos 500:000$ de material que gratuitamente 
o:H'ereceu a. casa Baldwin, - esse material 
eleva a verb:\ a. cerca de 2.000:000~000. 

Isto considerado, não realisa.da' a compra 
do material de substituiç.ã.o á ca..«a. Luma.y. 
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O calculo que havia. !eito dos 500:000$ para J Cr<?io ter explicado satisfactoria.mente o 
o mawrial de substit11ic1Lo, vi mais t<1rde mett procedimento em relação ... 
con firrn~vto em um lias org-;ios de publicida~e . 
dest.a Capital, e com a. opinião abalisa.dt\ do VozES-Perfettamente. 
roeu llistlncto COJI~ga O Sr. Se.l'Zedello, que 0 SR.. VESPASIANO DE ALAUQUERQUE ... aos 
em visita que fe7. com a commíssii.o as oí'lioi- f•1ctos a que me referi. sem que dalü se 
nas da.quella estrada achou que seda neces- deprebenda que impugno tod;~. a. verba a. que 
sario aquelle material par:l. a reparat;:.ii.o das se refere o projecto em questão. 
locomotivas. Acho excessiva a veeba. de 5-000:000$ para 

Creio que rei'eria-se áquellas 1ocomotivM ncquisição do material rodante, em primeiro 
que exigem concr.rto e que a lli se ll.Cbllm. Jogar porque, pouco antes da minha sa.hida 

Consta-me, ont.rotanto.que niio esW.o todas da. Estrada de Ferro Central, interrogando o 
as !1Jcom0tivas em rep;traç.?:o .recolhida.s n;t· engenheiro, que então exercia o legal' de 
quellas offici nas. chere de t rafego, sobre 3.S ne.:cs:;idades mais 

Nã.o <~.credito que se queira. fazer a reparu.-~ ur;.:entes do tra.fego da Central, r;:;e declarou 
~-fio de todas as locomo•ivas que se achem que eram suUicientes alem de pequeno nu
inutilisad<'s na estrada. mero de carros pa.1·a explo~ivos, etc., mais 

Algumas exigem concertos tão profundo:; uns 200 ca1-ros destinados ao tr ansporte 1le 
que saem mais cara;; do que uma. nova. : ou- car vão e de mercadorias que r,udessem ser 
tras que exigem concenos razo:1.veís, for·a.m transportadas a. céo a.berto. · 
as contempladas uo meu c::\lculo. . Es~es 200 cal't·os, segundo informações que 

O meu calculo, pois, se acha. perfeitamen te consegui tomar na occasiã.o, podiam ser 
confirmado pela qtwnLia. de !..'5!;():000$, ~oli- obtidos pelos ~eguinte~ preços: 2l6L os carros 
cilada pelo governo, c a de !'iOO:ooO.$. valor tullulo.re~ que alguns ensa.ios teltos ua. es
do material gr;~. tuitaruen~e Ofi'tlrecido. tr·atla tinham mostrado convenientes, não só 

Si, pois. julguei que I1:1Vi:t nt'cessidado lle pelo seu pequeno pes··· morto, como para 
1rm;,.despe1.a. dcccl'Ctl. de 5flô:OOO$pn.ra a l'cp:t- gra.n1le capaclda.tle, sendo capazes de trans
raç;'lodas machinns, vejo que este meu c~ leu lo port:tr 35.000 kilos, com o peso morto o.penas 
se ach:tva muito nba.1:0.:0 dt\ l'tHlli tlade. 110r- de 9.fJOO kilos; e carros communs pelo preço 
qu:mto a dh~cLoria tla Centr·nl j lc•'e h(ljc 1le !JG .c, tendo capaci~iade da. car ga 1le 20. 000 
p.trn a rep;trlll:iio na•la menos de 2.000:0t;CI$. kil'l~, com o peso mm·to de 12. 0()0 kilos. 
mduindo 500:0110$ o!Ier~oidos gt•o.tu it.amen t.e Ora, calculando apenas ~00 C<\rros, ad-
pel~~o ca•o. Ba.l'1 win . oplando ,:r.; tl1hulares, como as <:ircumsta.ncias 

Comprundo, poi~. :para a Cen t.ml lncomo- ootão p:\r@cia.m acouselh:lr, v~-se que a. des
Uvns nn~ condiç~es ~m que c!Offipl•oi, creio pezu a lazer com esse m<\teria.l, que na reall- '· 
ter defencliclo o~ iutercsses chquelle estabele- do .. lo correspondia. a 700 carros unidades, 
cimento, nüo sendo pl'l'jn•.licado ~m cousa apenas se limitava a pouco mais de mil 
nlgoma o serviço d:\ estr:td:~. porfluanto as conto;;, não cbega.ndo talvez o. 1. 100:00!1$000. 
machinas da bitola. lar~a ua casa Baldwin Entretanto, Sr. presidente, no projecto 
rebocaram apenas 18 a. 20 carros da. Serra; as actual vejo consignada a verba 4.000:000$ 
out~ muito mais sol id~ts e mais baratas se;!undo a. commissão, e de 5 _000.000$ se
rebocam 26 carros na. mesm~t Serra_ . guodo <~. dírectoria propoz o governo, o que 

Eis uma di1ferença bastante razoavel, por- d.a urna di:!Ierença de cet>ra de 4.000:000$, 
quanto por multo menos obtive melhores . que eu 11ão vejo qu€ se justifique, porquanto 

Ent-retanto, a folha a que me refiro e que ainda não fez um a.ono que dalli me retirei e 
em parte é objecto desta minha explicação já se pede, além do que então era. julgado 
pessoal, por intermedío do seu chefe e red11- necessario, mais 4.000:000$ só para carros
ctor, me a.ccusa., si não de malversações. pelo A com missão consigna a q uantio. de dous 
menos deixa entrever ter eu deixado embol- mil contos para. a.ugmento de o!Iicioas. crea.
S?.!'lucros indebitos na rompra que nz. ção de uma. offlcina para a fabricação de 

Trato de tirar de cima de mirn a lama que carros, suas dependencia.s, apparelllOS acces
me ê atirada, e perguntarei daqui úq1lelle sorios, etc. Torna-m-se bast3.nte urgentes 
senhor: que di1ferença elle julga. haver entt•e p..'Lra. o serviço da estrada. as oficinas a que 
o homem de bem que tem a coragem para se refere o projecto, no que não ha inconve
explicar com a. cabeça erguida o seu morlo de niente nenhum, porque o esvnco :1te hoje 
proceder deante de seus o.migos ou mesmo -utilisado nas ollicinas do Engenho de Dantro 
deante de seus adversarios, e um celebre e muito limitado e as ma.ehina.s e apparelhos 
individuo que no tempo do conselheiro Car- a.Jii empregados S'lO em gro.nde parte os pri-
rão, qu~ndo ofilcial de gabinete, foi ~Ivo de mitivos. . . •. _ 
dous aV1!lOS daquelle conselheiro relattvos ao Entretanto o Sr. !lhmstro da. V1açao de
descaminho de dinheiro e a. falsificações de clara eill seu relataria que durante a rev~lta. 
asmgnaturas. foi o material rodante privado da. dev1d& 
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conservação ; mas posso gal'antir que todo o 
serviço de conservação se fez com o maximo 
cuidado e que ao lado do ser viço de conserva
ção se fez em gra.n~e :parte o sel'Viço d• ·S j_r
senaes. 1Jorquan to as o:!ficina.s d~t estrada es
tavam funcc.ionando como to.es ; si não foi 
feito perfeitamente o ser1•iço de conservação, 
foi o mais completo pos~ivel, porquanto com 
os poucos elementos que alli tínhamos, com 
as macbinas primit ivas, nã.o podíamos de 
modo algum fazer grandes reparações. 

E' verdiU\e tambem que a revolta impe
diu que o Poder Publico providenciasse no 
sentido dessas reparações ; entretanto agora 
o governo livre dos elementos da. revolta e 
de desordem póde tratar perfeita.mente do 
assumpto. 

Dou, pois, meu voto a verba, apezar de 
nã.o conbecer todos os detalhes. Pedirei per
missão, entreta.nto.á. honrada commis>iio para 
lembrar a. creação, não de grandes offlcinas 
aqui na. Ca.pita.l, mas de officinns de repara
ção nos ditferentes depositos e officinas em 
outros loeaes mais atrustados da otncina do 
Engenho de Dentro, em lagar conveniente, 
si possível fosse em um dos pontos da. linha 
um pouco a.trusta.dos da Capita.l. 

Em quarto logar lembra a commissão o n.u
gmento do. Estação Centml, etc., e pa.rn. isto 
destina a verba de l.iOO:OOO~OOO. 

Isso nl'io é idéa. nova, ji ha. um plano np
prova.do a. ta.l respeito, mesmo dur:mte o 
tempo que fui director, c que não pôde ser 
l'ealisado durante a revolta. Creio, porêm, 
quo o a.ugmento e a.Ia.rgamf:'nto da J;:stação 
central importa. em verba superior. nns con
diçúes exigidl~S. Si se trato. apenas de melho
rar o edificio da. E~lação, elle por meio de 
constl'uccões elevadas permit-;e dn.r melhor 
accommodacão ús dilferentes repartições, en
tretanto, não vem melhorar consideravel
mente o serviço relativo ao recebimento de 
mercadorias e sobretudo ao movimento dos 
t :-ens. 

Tomo o. libcrdado de lembrar á commissão 
que, si fosse aproveitada. convenientemente a 
ilrea comprehendida entre as linhas central e 
a. rua Barão de de S. Felix ate à. Estaçiio de 
S. Diogo, o serviço de movimento melhoraria. 
consideravelmente, porquanto o trapezio dos 
terrenos ahi comprehendidos permittiria. a 
separação do serviço do interior do dos su-
burblos. · 

A despeza que l'esulta. <1:1. acquisição destes 
terrenos, creio que seria. facilmente coberta 
por uma ta.xa sobre mercadorias alli embar
cadas, c:tlculada pela differen\.3. do transporte 
dó centro do commercio ás Estações Ceutral e 
S. Diogo. 

O.Sa. PRESIDENTE-Observo ao nobre depu
tado que esta finda a hora da 2• parte da 
ordem do dia. 

0 SR.. VESPASIAI'<O DE ALBUQUER.Qtm-Neste 
caso IJeço a. V. Ex. que me mantenha a pa
lavra p·,,ra. a.mant1ã. 

O SR.. PP..J,;SIDENTE-Fica. o nobre deputaüo 
com a palavra.. 

Fica a discussão adiada pela hora. 
Passa-se á destinada ao expe~ient.e. 

0 5"&. 1° SECRETARIO procede a. Jetura do 
seguinte 

EXPEDlENTE 

Officios: 
Do Sr. I• secretario, de 9 do corrente, en

viando o projecto do Senado, concedendo a 
D. Bazilin. Au~usta Pinheiro da. Cunha a 
pensão annual cte 3:600$.-A' Commissão de 
Pensões e Contas. 
~mesmo senhor,e de igual data., enviando 

o projecto do Senado,artorisa.ndo o Poder Exe
cutivo a mandar contar mais 8 mezes e 28 
dia.; de serviço ao 1" tenente da armada. Ar
thur Wlardlmiro da Serra. Belfort,para os ef· 
eitos da retbrma .-A' Comissão de Marinha 
e Guerr:~.. 

Do mesmo senhor, e de igual data., comrnu· 
nico.ndo que foram enviados á sancçãoos auto
gro.phos da resoluc;~ão do Congresso Nacional, 
:l.IJtur i s:~.ndo a abertura do credito de 19:50():!; 
n.o u. 1• do art. 3• da lei n . 266, de 24 de de: 
zembro de 1894. -Inteirada.. 

Do mesmo senhor, de 11 do corrente, com
municnndo haver sido devolvido devidamente 
sa.nccionndo um (\osautographos da re1olução 
elo Congresso Nacional, autorisando o gover
no :1. conceder ao fiscal de 3• classe da "rnspe· 
ctoria Geral de Estradas de Ferro, Pedro Pe
reira. de Andrade, um anno de licença com 
ordenado. -Inteirada.. 

Do mesmo senbor, e deigua.l data,commu· 
nic:mdo haver sido devolvido, devidamente 
sa.ncciooado,um dos autographos da resolução 
do Congresso Nacional, a.utorisando a abertu
ra de um credito supplementa.rde 4.700:000$ 
á verba -Exercício~ findo~-no corrente ex· 
ercicio. -ln teirada.. 

Do mesmo senhor, de hoje, oommunicando 
que foi envia.da á sancçiio a proposição desta 
Camara autorisando o Poder Executivo a 
abrir no Ministerio !la Marinha o credito ex
t raordina.rio de 2.'57: 152$518 pa.ra diversas 
despezas com a orl,'8.nlsação do hospital de 
ma.rinlla..-lnteirada.. 

Do mesmo senhor e de igual data, commu
nicando que !oram enviados ã sancção os au· 
tographos da resolução do Congresso Nacional 
revertendo em fa ver de D. Florinda Menna. 
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Ba.rr·eto Ferreira a .pensão conceaida a D. 
Balbina Carneiro da Fontoura Menna Bar
re to.__:_ In tcl r a da.. 

\lequerimento deJanua;ríQ da Rosa. Franco, 
2' sargento da 1• companhia do corpo de in· 
validos da. Patria.,'pedindo uma pensão.-A' 
Commisaão de Pensões e Cautas. 

O Sr. Eduardo Ramo.s- Ten· 
do-se leva.nta.,lo um(!. duvida. acerca. do reque· 
rim.ento apresentado pelo orador ne:;to. ca.
mara, que tinha p::>r objecto a entrada. em 
discussão do prQiecto n. 90, tem por fim tra.
zer 8.Q Sr. presidente em novo requerimento, 
u ma. rectífi.ca.çã.o do seu pensamento, expresso 
como entendia. na.quelle r eqllerimento, afim 
de que o Sr. presidentg submettendo-oá. con
sideração da Ca.mara., fixe a. sua. ve?dadeira. 
intalligencia. E' o seguinte (lê. 

E' lido apoiado e sem debate encerrado o 
seguinte 

ReqtMri mcnto 

. Requeiro que o projecto n. 90 ps.sse á. 3• 
·. dis~u~são sem dependencia de parecer,pórien

do a respe~tiva. commissão apre~enta.l-o du-
rante a.quella si assim o entenLier. · 

Sa.la das sessões, 12 de novembro rle 1895-
Edua.rdo Ra1nos. 

projecto de lei á consi-leracão da Camara. 
(Lê) . . 

Fica. sobre a Meza, a.té ult!lrior deliberação, 
o segu io.te projecto; 

O Congresso Nacional decreta.: 
Art. L o Ficam reintegrados nos ~eus re

spectivo; lagares todos os lentes da.s Escolas 
supel.'iOPeS da Republica. e qua.esquer outros 
empregados vitalícios que tiverem sido de
stitu ídos dos seus lagares por decreto do 
Poder . Executivo, sem os requesitos legaes. 

Art. 2.• Serão revertidos a.os respectivos 
quadros todos os officia.es do exercito e da ar
mada. reformados por decreto do Poder Ex
ecutivo sem as formalidades prescriptas na. 
lei. 

Art. 3. • Fíca o governo a.utorisado a, abrir 
o necessa.rio credito supplementor a. verba de 
-Ex:ercicios findos-para pa.jl'amento dos ven
cimentos devidos pelo pleno exet'cicio 
effectivo dos respectivos empregos e patentes, 
a. contar da. da. ta. da. distitulção de reforma. 
de eada. um dos empregados >i talicios ou offi" 
ciaes de terra c ma.r. 
· Paragrapho unico. Ne5te credito sera com

putada a qua.n tia. precisa. para o paga.mento 
dos offlcia.es gei).era.es de terra. e mar refor· 
mados por. actos de 7 de abril de 189Z, e rein
tegrados por decreto de novembro de 1895. 

S. R. Sala d(l.s sessões, 12 de novembro de 
! 895. --:-Mattu ]lfacl~.ar:W.-ca,·los das Chagas . 
- Ga..<tJar Drmmno1td . -Santos Pe1·ei,.a., O Sa•. ~la:tto. 1\la.cbado~uan

do nuvens tão pe,:ada.s tolda.m os ·horizontes 
da Patría.em relação a questõeii internacio· O Sr. Gaspar Dt•ummond 
cionaes, quando no interior se levanta a. pro· -0 seu intsnto -vi ndo ã. tribum. é pedir ao 
paganda em fa.vor d::ts instituiçõer. deca.llidas, Sr . presidente uma informação, e crê que 
acredita que é preciso que a. Republica de- S. Ex ., cordato e generoso como e, não lh'a 
monstre que é verdadeiramente o governo <la. recusar~. 
lei, do direito, que póde set• amada pelos br~- Assim, deseja sa.bar si os differentes pro
zileiros e pôde fazer realmente a l>Ua felici· jectos apresentados sobre a. r~ulamentação 
uade. do art. B", de intervenção nO> ~stadO$, e que 

Para isto, ~ preciso que entre em um pe· fora.m julgados objectos de deliberação peJa 
riodo verdadeiramente normal. que todas es- Camara, j:í. fora.m presentes à. commissã.o e 
&1S luctas passa.dasseja.me~quecidas, que uma. si o presidente desta j<i. os distribuiu. 
esponja se passe sobre todos esses factos, e Alem desta inform3.Çã.o que solicita. do 
delles não restem mais coo.sequencias. Sr. presidente, levanta. uma. duvida. e e$pera. 

E' sabido gue a amnístia. decretada. por este que s. Ex., espirito aclarado como e, lh'a. re· 
Congresso nao foi ate hoje perfeitamente cum- resolverá. 
prida.. Como S. Ex. sn.be, os projectos e indicações 

A amniat\a. éo esquecimento de tudoquan· enviados ã.s commissões teem um prazo de 
to se passou ante1•iormente em rela<,ã.o aos 15 dias pal'a. a elaboração do . respectivo pa
!aetos que ella abrange; n. amnístia. f:oz des· recar. 
apparecer todas as penas. A~itn, Lleseja 5aber si este prazo ê contado 

~:ntretanto. ainda ha. muitos compatriotas <la. da.ta. da. a.presen~.li.o na. comrnissiio ou de 
nossos que softrem ;J.S conseqtwnci:tS destes dlstribui~.:i.o aos membros dessas cotnrnissões 
factos, quando deviam est:~l'.id. completa.rnen- qw~ teem de d:tl' parecer o. respeito. 
te restituídos;~ seus lares e Hvt•es da oppres· Deve adea.ntar o juizo que t'orrnu!o. u. este 
s1io que ainda os acabrunha. respeito. 

P•kra. conseguir isto, e sem qucror entrar Parece-lhe 'l\le o 11r :vm deve :;cr contn.rlo tln. 
em mais divagações, olfereee o seguinte da.ta da apresenta~.ão, porque de outro modo_ 

Ctnara v. VIl: 29 
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JlOde ser sophisinacio o direito que tem a Cil- ":presentada. uma emenda no Senado man' 
mara de discutir o projecto independente de dando su~pender a execução do Regulamento 
parecer. qua.odo o :prazo esteja esgotado. do montepio dos funccionarios publicos na. 

O sophisma se daria -por ·este inodo: seria data em que começar a vigorar alei do Or_ça
presente à. commissã.o o projecto, o presidente menta da Fazenda. 
não o distribuiria, e . assim nunca a com- 1 Combate essa proposiç<i.o e julga que ha •le 
missão poderia. tornà-1' eifectiva a sancção de haver eo~anos, ou que o Senado em 3" dis
sujeitllr o projecto á discussão independente cussão corrigirá essa idéa. 
de parecer. . 

Como·, porém, Sr. presidente dogmatisa, o 
orador ~e submetterá á sua decisão. 

E' esta a duvida que tinha de suggerír. 
Si se mostra solicito em procurar solução 

Jlara tudo isto, é porque attende a que a 
sessão já vae muito adeantada. e já. estamos 
ern 3• proroga~o; e parece-lhe que e dever 
da Camara. não encerrar os ~eus trabalhos 
sem re~ponder às questões que se acham 
lembradas e exaradas na Mensagem do hon
rado Presidente da Republica, e que s. Ex. 
considera de urgente solução. 

Aguardando a resposta do Sr. presidente, 
lembrará apenas que os papeis a que ha 
pouco se referiu foram presentes á. commis
são, ma,s não foram distribuídos ; e a falta 
de distribuição, segundo lhe consta., é devida. 
ã a.usencia do presidente da mesma. commis
sã.o. 

b SR. PRESIDENTE - Os projectos o1fereci
dos :i, consideração r1a Camara, depois de jul
gados objecto rle deliberação, vão a commis
sã.o, e ao presidente della. cabe dar-lhes a de· 
vida direcção. 
· Na. fórma do Regimento, o projecto sobre o 
qual a commissão não der parecer poderá 
entr-ar na ordem do dia. si assim for resol
-vido pela camara. 

O Sr. Paulino de Souza Jn• 
niol:"-Corno o nobre deputado pela Bahia 
ac:>ba (1e referir-se a. dous projectos relativos 
á reorg~nização do montepio; deve nizer ã 
commíssão o que ha á respeito. No fim da. 
sessão do anno passado, foi effectivamente 
nomeada uma Commíssão Especial, encarre
gada de r~organisar o montepio dos empre
gado;, publicos. 

No anno pas:;ado não foi possível a reunião 
dessa commis~ã.o porque a escolha dos seus 
membros foi feita nos ultimas dias da sessão. 
Logo ao começar a actual sessão, a commissão 
reuniu-se e dentro de um ou dous me~es 
apresentou o seu parecer e o seu projecto. 

E!Iectivamente a maioria da commissão 
apresentouumpro,jecto do quo.loorador teve 
a honra de ser relator. ao passo que um dos 
membros da corumissão, o Sr. Medeiros e 
Albuquerque deu o seu voto ein separado e 
apresentou um projecto especial. 

Foram esses projectos e pareceres apresen
tados. em tempo á Mesa z não sabe porque 
não foram incluidos na. ordem do dia; sem 
duvida projectos de maior importancia, e ul
tímameote os orçamentos, não o permittiram 
e acredita flUe está autorísallo a dizer ao no
bre deputado e á Camara o que ouviu do 
Sr. presidente, que brevemente incluirá esses 
projectos na ordem do dia. 0 SR. GASPAR DRUM!IlOl'i'D O QUe per· 

gunta ao Sr. presidente é de quando se co-
meça, a contar· esse prazo; si é da data em O SR. PRE5IDE~'I'E-Acha.m-se na ordem do 
que os projectos são presentes á commissão, dia de amanhã. 
ou da data em que o presidente os distribue ; 
porque de outro modo não se póde tornar 
e:IIecttva a sancção da. Camara, de poder 
discutir o projecto independente de parecer. 
Imagine-se, por exemplo, que o presidente 
não distribue os papeis; como contar o 
prazo ~ 

0 SR. PRESIDENTE- A Mesa não póde ad
mittir a. hypothese de que os papeis quando 
enviados á commissão não sejam distribuídos. 

0 SR. GASPAR DRUMMOND-Então, Sr•. pre• 
sidente, ,julga gratuita a sua. hypothese! E' 
uma. solução. 

O Sr. l'Weiva pede que seja dadt~. para 
ordem do dia ou o seu projecto sobre monte
Jlio ou o dos Srs. Paulino de Souza Junior e 
Med!!iros e Albuque~que ; e basea a necessi
da&! · 1e UID.B.' diSCussão no fàcto de ter sido 

0 SR. PAULINO llE SOUZA JUNIOR-Aprovei
tando a circumstancia. de estar na tribuna, 
enViarã. â Mesa um projecto sobre assumpto 
inteiramente di1Ierente. 

Já vão para mais de cinco annos que o 
Brazil concordou com 0 protoccllo dessa. con
ferencia. e, en tretank 1r parte do Congresso 
ainda nã.o houve a:ppn .. v ação. 

Todas as potencias que tomaram parte 
nessa conferencia já ractificaram essa con
venção ; falta . apenas o Brazil, notando-se, 
qut,em relação a um dos protocollos, é ne· 
cessal'io o consenso unaníme de todas as po
tencias e nada se póde fazer sem que o Brazíl 
tenha rJ.ctifica1lo tambem essa convenção. 

E', portanto, materia. urgente e de alta im· 
portancia, 

Fica sobre a :Mes()., até ulterior deliberação 
o seguinte · · . . 
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PR.onc-ro 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. l. P Fica. approvada. a convenção con

cluida. em Madrid. aos 14 de abril de iSSO, 
·entre o Bra.zil, a. Suissa. e a.s outras potencias 
da União Internacional para a protecção da 
propriedade industriaL 

Art. 2 .• Para os fins do accordo relativo á 
dotação do Secretaria Internacional, o go
verno abrirâ os credítos necessarios. 

S. R.-Sala das sessões, 12 de Novembro 
·de 1895.-Pauli~to de Souza lt.míor. 

O Sr. Vict.orio.o Monteiro
O projecto que o nobte deputado acaba de 
enviar á. Mesa provoca da sua parte uma ex· 
JJlicadio, como presidente da Commissão de 
Diplomacia e Tra.tados. 

Como a Camara. sabe só este :~.nno e que 
entrou para essa commissão e nessd.s condi
çõei! não póde, de maneira nenhuma, ser re-
3ponsavel pela demora. que tem havi·!o no 
importante projecto que o nobre deputado 
acaba de enviar á. Mesa, 

não teve a. menor intenÇ-ã.o de censnra.r .a 
actua.l commissã:o que nã.o 'é culpa;da. 

O SR. P.;,.utmong SouzA- JUNioR- Asseguro 
que não. 

0 SR. VICTORINO MOm'EIRO-Nestas condi
ções está. certo que o seu illustre collega sera 
o primeiro a. reconhecer que de saus desejos. 
aliá.~ muito louvav~is, muito justificados, 
muito fundamentados,vão ser completamente 
sa-tisfeitos com o prazo e o l'arecer que den
tro de poucos dias remetterá. á Mesa.. 

Vem á Mesa a seguinte 

Declaraçtio 

Declaro que si estivesse presente, teria vo
tado contra o veto ao projecto n. 75 c, conce
dendo :í. lrma.nJade do Sa.ntissimo Sacramento 
da Candelaria tres loterias de l.OOO:OÜO$ 
cada uma.. 

Sala das sesssõas, 12 de novembro de 1895. 
- França Carvallw. 

Logo que tomou conta dos trabalhos da O §r. Presidente- Ac1taodo-se 
commlssão, o orador foi informado que tinha. ad<>antada a hora. designo para a.manbã a. 
havido na. pasta da Commi:;são de Diplomacia seguinte ordem do dia. : 
papeis reterentes a. esse tratado, que. alii~, 
de muitos annos havia sido remettido á Ca- 3• di~cu~ao do projecto n. 240, B.e 1895, 
mara.. . autorisando o gove,•no a abl'ir ao Ministerio 

Tratando de investigar, foi informado de da Guerra creditos pa.rciaes ate á. somma. de 
que esses papeis haviam sido perdidos pelo 14.000:000$. sendo 12.847:922$500 para oc• 
então deputado, Sr. D}·.JMé Avelino. cuja. currer ás despezas extraordiuarías já reco
u.usencin. todos lamentam nesta cama.ra.Mais nhecídas com <J exercito e corpos pat rioticos 
tarde, procura.nd(> na. Secreta. !'ia das Relações no estado r1o Rio Grande do Sul, e o saldo 
Exteriores. o orador soube que. em virtude de l.l52:0ii$500 para liquidação das que 
do desvio anterior, haviam sido enviadas a forem verificadas até o fim do act!;al exer
Camarn novos papeis. E~ses papeis foram cicio; 
distrib~idos ao Sr • .Nilo Peçanb;J., a quem 3• tliscvssão do projecto n . .228, de 1895, 
p~ocuroa e S. Ex. então declarou que tam- approvando o rlecreto do Poder Executivo 
bem não os encontr<U·a. n. 2.126. de 10 de outubro de 1895, abrindo 

Nestas condições, a. cama.ra comprebende ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores 
perfeitamente, que era inteiramente impossi- o credito extraorninario de 53:354$190 para 
vel fazer obra. sem documentos que não e~is· pagamento das despezas realizadas com o fa
tiam na pasta. da Commissã.o de Diplomacia. e nera1 do Marechal Floriano Peixoto. 
Tratados. Discussão uoica. do projecto não sanccio-

Porém, o illustre Ministro do Exterior, so- nado n. 32 F;, ele 1893, regulando o processo 
licito como é, e zeloso dos interesses de sua de apuração na eleição de Presidente e Vice 
pasta, dirigiu-lhe urna carta. a esse respeito, Presidente da Republica.; 
e mostrou-se de$ejoso de dar uma solução Contlnaação da 3• discussão do projecto 
prompta a. esses protocollos. n. 35, de 1895, a.utorisando o governo a rever 

O ·orador procurou então distribuir esso o regulamento o programma de estudos do 
serviço pelo seu illustrecollegadecommissão, Gymnasio Nacional (redacção para 3• ·discus
o Sr. Dr . Lamenha Lins, que já. tem opa- são do project.o n . 205 A, de 1894) ; 
recer formulado, bem como o projecto e está. 2• discussão do projecto n. 261, de 1"895, 
ap<".nas terminando a traducção do protocollo autorisaodo o governo a abrir ao Ministerio 
que veiu em língua ·estrangeira. da Industria, Viação e Obras Publicas o cre-

Esb certo que o illustre collegt~.. pelo Rio !!ito supplementar de 115:100$ para oeco~rer 
de Janeiro, com ·o ·criterio ·que O distingue,· as•detlpezas ·relativas i). verba-Agenci.a..'{;an" 
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tral de Immigração-n. 3 do art. 6• da. lei 
n. 266, de 24 de dezembro de 1894; 

Continuação da 3" discussão do projecto 
n. 96, de 1895, regulando o estado de sitio; 

Discussão unica do projecto n. 243.de 1895. 
autorisando o Poder Executivo a conceder 
a Candido Guedes Chagas, conferente da Al
fandega da Bahia, um a.nno de Jicenç11 com 
o ·respeetivo ordenado. para tratar de sua 
saude onde 1be convier; 

3• discussão do projecto n. 193, rle 1895. 
autorisando o Podei" Executivo a reformar os 
estatutos da Escola Polytechnica do Rio de 
Janeiro, de accordo com o pl'ojecto formulado 
pela respectiva congrega~ão em 11 de mo.io 
deste anno, com as restricções que indica· 
e a nomear aJ!ectivos, independente de con: 
curso. nos termos do art. 318 fiO d~creto 
n. I .159, de 3 de dezembro de IH92. os leutes 
substitutos que na referida escola. exercem 
interinamente o magisterio ha. mais de 10 
annos, sem interrupção alguma.; 

3a discu~ão do projecto n. 189, de 1895 
organisa.ndo o esta.do·maior do exercito. ~ 
Intendencia Geral rla Guerra. e dã. outras 
providencias ; 

Discu~são unica do proj~cto n. 251, de 1895, 
declaranào que a pem::J.O de 264$ annuaes. 
concedida ao coronel Affonso de Albuquerque 
Mello com sobrevivencia. para. sua mulher. 
deve entender-se que é sem prejuizo do meio· 
soldo (48) que a esta corn.Pete, nos termos da 

·legislação vigente. de\•endo-se·lhe continuar 
a abonar aquella pensão como em vida. de seu 
finado marido ; 

2" discussão do projecto n. 132. de 1895 
tornan1lo extensivo â. pracas da brirrada JlO: 
licial da Capital Ferleml e do corpo "de bom· 
beiros, que se inutili.,arern durante o tempo 
de praça~ o direito de que gozam o.s praças 
rlo exerc1to e at·ma.da. de sex-em r eco! h idas ao 
Asy1o dos lnvalidos; 

1,. discussão do projedo n. Ii3, de 1895, 
considerando emJlregados publicas os confe
rentes das capatazias das alfande<>as da Re-
publica; " 

P discussão da projecto n. 156 A, de 1895 
a.utorisanc!CI o Poder Executivo a abrir uU: 
credito de 6:333$310 para pagamento do pes· 
soal e expediente da Delegacia de Terras e 
Colonisação no estado de Minas Geraes, no 
anno de 1893; 

1" discus5ão do pr(!jecto n. 215 A, de 1895 
conferindo o dil'eito i\a}JOsenw:lo~·ia. aos ru.nc: 
cionario~ d:l. Iusp~ctori:J. Ge~a.l de Saude dos 
Port.os <h Capitn.l Fcdcl'.l! o ;~.os d~s inspecto
rín.s do ~audc •los portos dos estados; 

Discussão tm ic·a. uo p:Ll'eccr n. 89 A. ue 
1895, opinando no seutíoío t.le mi.O ser a.ppro-

vado o projecto n. 89 deste anno, que su
bstitue pelo que a elle acompanha a. ta'oella E<" 

o.nnexa. i Coasolidaçao das Leis das Al{ande
gM e ~ltiesas de Rendas Federaes ; 

1" ~iscussão do projecto n. 199, de 1895, 
autorlsando o governo a fazer reverter a 
activa, mandando addir a uma das compa· 
nh}as, como tenente mais modeL'no, até que 
ha.Ja va.ga., o tenente reformado do corpo de 
bombeiros Jose Julio. com o voto em sepa
rado e pal'ecel' da. commissão de constituição 
legislação e justiça.. · ' 

Discussão unica do pro.iecto n. l6B,de 1895, 
concedendo a D. Clemencia Salles Galvão 
viuva do conselheiro Manoel da Cunh~ 
Ga.lvã.o, mna pensã.o annual de I: 200$ ; 

Discussão unica do projecto n. 172, de 
1894, ~oncedendo a pensão de 100$ mensaes, 
repa.rttdaroente, a. U1·sulina. Candida do Couto 
e outra. mãi e irmã do fallecido cirurgião 
navalDr. Jaão Pinto do Couto; 

Discussão unic<1 do projecto n. 279, de 189:! 
mt~.ndando que continuem a ser pagos a n: 
1iathilde de Accio1y Lins. desde 1 de julho de 
1892, o montepio e mP-io soldo de seu falleci
do filho o alteres Sebastião Carlos de Accioly 
Lins; 

Discussão unica do projMto n.l91, de 1895, 
concer1endo a D. Ma. ria. Arnelia de Cast.ro 
Ferreira, viuva do coronel Joaquim Mauricio 
FeJ.•reira, a plliJSão de 200$ mensaes ; 

Discussão unica. do projecto n. 197,de 1894, 
relevando a proscripçã.o em que incorreu 
D. :Maria. Josep!.tioa Feita! Lima para per· 
ceber o meto soldo a. que tem dh·eito · 
I Di~cussão uuica. do projocto n, 122,de 1803, 

concedendo :• D. Olympia. Carolina da Silva 
Bt~.ro.tn:. viu ~a. do desembargn.•lor Joaquim 
Antomo da.Süv:1. Barata., uma pensão mensal 
de !Ofl$000 ; 

D!scussão_ u nica. do parecer n. 85 A. de 
l89v. aut_orJsando o governo a permittit• :i 
cornpJ.ndta Grcat So'·'them a construcção de 
uma .Ponte sobre o rio Quara1lim. no estado 
do R1o Grande po Sul, a qual foi approvada 
pelo Senado por dous terços de votos, na fór
ma do art. 39 rl a. Constituição; 

2• di~cnssiio do pro,jecto n. 202, de 1894, 
deterrnmando que os otlicJaes do exercitore4 

formados ou que se reformarem de accordo 
com as disposições do decreto n. 193 A de 30 
de ja.neir~ de 1890, si .estiverem graduados 
no posto lffi~edlato, seJam oonsidel'3.dos. para 
todos os e1fe1tos, como si estivessem e1fecti
va.mente }ll'ovidos na. classe de que tiverem a 
gra.d.nação ; 

D_icussiio unica. do projeto n. I69, de 
189~. concedendo a. D. Luiza Etcheharne 
viuva do capitão de fragata Fernando Etch~ 
barne, a. pensão de I ;200SOOO ; 
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Discussão unica do :projecto n. 283,de 1893, tencia A.deiaide Guil!obel e Josephina Con· 
concedendo a D. Julia.na Morel Garcez Palh:~., stança Guillobal, filhas do fallecido coronel 
viuva do tenente do exercit() Diogo Garcez reCormado do corpo de engenheiros Joaquim 
Palha, a pensão annual de 9&0$000 : Candido Guillobel. a pensão de 1:200$ an· 

Discussão unica do IJrojecto n. llO A., de nuaes, repartidamente; 
1894, elevando de 60$ a 100$ mensaes a.pen- 2" discuesão do projecto n. 219 A, de 1894, 
são do alferes honol'ario do exercito Antonio l concedendo ao engenheiro Juliã.o de Oliveira. 
Paes de Sá Barreto ; Lacaille :privilegio por 60 annos, para a 

1' discus8ãO do projecto n. 117, de 1895, · const rucção, us? e goso d<: uma estrad~ de 
mandando colloca.r o l " tenente de artilharia ferro que, ])artmdo da cidade de Cat alão e 
Jose da. Veiga Cabral e outros nos lagares passa~do pelas de Goyaz, Cuyabá, Pocon~. 
qee l!Jes competirem na. escala de promoções, S. Lmz. de Ca.c:eres e lagar na.vega.vel do r1o 
reparando-se, assim, os prejuízos que sof· Guapore, te~m~na no estado de Matto ~rosso, 
freram na. promoção de 17 de março de 1890; em_ ~nto hmrtrophe, com a R;epublica da 

1• discussão do projecto n. 166 A, de 1895, Bolrvla:_ e. outros f<J.vores relattvo~~ ~ essa 
permittindo aos medicos e pha.rmaceuticos con.cessao , . c~m 1>arecer do cor.nm~~sao es
adjuntos do serviço sanitario do exercito a pecta.l de v1açao gera[ da Repuhlica, 
contribuir para o montepio de que trata. 0 l" discussií.o do projooto n. 94 A, de 1895, 
decretou. 942 A, de 31 de outubro de 1890 ; a.utorisa.~do o gover!lo a mandar co~struir 

1• discussão do projecto n. 202, de 1895, sobre_ o rro S. F~ancisco um_a. ponte llgando 
a.utorisando 0 Poder Executi'vo a conceder .Joa.ze~ro, na Bah1a, a Petrohna, em Pernam
nas condições que indica a André Gaudieley, buco •. _ . _ 
on a quem mais vantagens o.fferecer, privl- l• d1scussao do proJecto n. 229, de lSib, 
legio por 50 anno>, pa.ra construcção uso e a.utodsando o Poder E:x:ecutivo a. conceder a 
goso de uma estrada de ferro de bitoia de 1 José Domingues Mendes, ou a quem melhores 
metro entre a capital r1e Ma.tto Grosso e o vantagens ofi'erecer, permissiio para est.'l.be· 
Porto de Aveiro, ou outro ponto que melhor lecer unla linha de navega~·fío entre os rios 
os estados determina1·em, na. maJ:>gem do rio Pardo e Jequitinhonha, no estado da Bahia, 
Tapajoz-, no Pará ; construir um cáes na cidade de Cannavieiras 

1" discussão do projecto n. 24i, de 1895, e um canal ou u~a P.~q~en! ferro·via Li· 
concedendo aoo cidadilos Miguel José Gn.rcez g~n_do os dous referid~s Hos, se.,nndo as con· 
e Antonio de Azevedo Martins, privile"'iO por d1çoes que estabelece, 
15 ann?s para fabricarem no paiz e ven"'de-rem 1" discussão .do :pt'Qie~to n:. 17 A, de ~B95, 
na Capttal ~ederal e nos estados aros ou rodas propondo var1as mod1ficaçoes no Pl'OJectó 
de ~orra.cha., ada.pta.veis a. diversas especies n. 17, rleste ;tnno, que organisa a força ar-
de vehlculos ; mada do Brazil ; 

z• discussão po projeoto n. ]:39, de 1895, 1" ~iscussã.o do projccto n. 227, d~ 1895, 
ka.nsftlrindo ao do1nínfo do estado do Amazo- autorisa.nl1o o Podc.r ExecutiYO a abrir um 
nD.s, nas condições que estabelece, as fazendas credito de 21:840$366, supp1ement11r à verba. 
uacionn.es denominadas do Rio Branco situ- -Exercicioe findos-p..'l.ra occorrer ás despe
a.das nos campos deste nome na.quelle e;tado; zas que l~ra.m Iiquídada.s com p serviço qua-

Discllssão unica do projecto n. 224, de rentenar10 de Santa Crttha.rma. durante o 
1~95, concedendo ao soldado reformado do anno de 1893; 
exercito Franklim Ferreira de Moura uma 1" discussão do projecto n. 221 A, de 1895, 
:pensão de 30$ menaa.es ; eql:!ipa.rando os vencimentos. ~os bibliothe· 

l• discussão do projecto n. 225, de 1895, ca.r~o.s d~s faculdades de m~dt?mas a.~s dos 
dando nova organisaçã.o a guarda nacional . secretar10s, e ~s dos _sub-btbllOtllecarJOs aos 

. _ . . ' dos -sub-secretar1os, e mclue os mesmos fune-
l D!scussao umca. do P~OJecto n. 190_:, de cionar~osna disposições d? a.rt. 295, ~ap. XI]C 
89a, concedend~ a. pensao annnal de 1.:-00$ disposições geraes do Codt~O u:ts D1sposiçoes 
~0D·. Manoela Ahce ~une~ dos San:tos, V1UVa Communs ás jnstituições do Ensino Superior, 

l tenente de artilha.rta Joaqutm Severo dependentes do Ministerio da. Justiça e Ne· 
dos Santos ; o-ocios Interlores · 

Discussão unica do p~ojecto n .. 192,de 1895, " Continuação a~ 3' discussã.o do projecto 
~~ncedendo a. D. JoaC)_mna. Angel~ca Bra.ga~ça n. 80, de 1895, :permittindo ao empregado 

a~ ~os Santos, VlUVa do IDfJOr Franctsco federal transferido :i. administaaçiio muni· 
Ant,_omo dos Santos, a penS<Lo mensal de cipal ou (t do Estado continuar a concorrer 
W~ooo; _ . _ para. o montepio da repartição a. que perten
Dls~ussao umca do prOJecto n. 195, de 1895, cia, sem pl·ejuizo do novo moJJtepio municipal 

autori:>ando o governo a. conceder a. DO. Hor· ou estadua.l, com parecer sob_n. 95 de lB94; 
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1• discussão do prQjecto n~ 223,-de 1895, a'a- De ordem da Mesa, são reproduzidas as 
torisando o Poder Executivo a relevar a emendas o1!erecidas na 3' discussão do pm
D. Margarida Moreira. de Castro, viuva. do jecto n. 174 C,. de 1895, orçand~ a. Receita 
coronel Francisco de A lme1da. Castro, do pa· G~ral _da Rep~bltca, PO!' terem ~~1do na. pu
gamento da quantia de 5:882$198, resto. da. bhcaçao com mcorrecçoes e om1ssoes. 
importancla . recebida pelo mesmo coronel 
~ra d~speza.s· com o pessoal da fortaleza de Emendas ao Orçamento de Receita olferecidas 

aca.pa. peta Co-mmissao de Orçamento 
2• p.u'f.e (ás 3 horas ou antes) : 
COli'tinuação da 2•· discussão do projecto Art. As agencias de Bancos e campa-

li. 203 A, de 1895, autorisanrlo 0 governo a nbias,nacionaes ou estrangeiras ou quaesquer 
despend-er até á impor_tancia de ~4_.519:6W$~ outra.s instituições que negociarem em cam
re-_pa.rtidamente, em_ tres exercLClos, com a biaes com 0 publico, por meio de saques ou 
acquisiÇão do materi_al rodan~ e melhora- qualquer outro titulo ou faça transacção que 
mentes indispensavms a.o. serVlço do. EStrad!l traduza a. passagem de dinheiro para o ex
de Ferro Central do Braz!l; de accordo co~ torior, não sendo Bancos de depositas, con· 
o especificado na t abella annexa, e !DaJS :stituidos nesta. praça. sob o regimen das so-
800:000$ para pa.gamen~ de 60 locomot1vas, ciedades anonymas ou as filia.es de Banec6 
segundo o· CO!ltracto fe1to com Qua.yle Da.- estrangeiros devidamente autorisadou. func· 
vidsori & Comp., com voto em separado do clona.r na. Republica, são obrigados a fazer 
Sr. Bueno de Andrade; um deposito, no Tbesouro· de cem contes de 

Discussão unica da.S emendas do Senado ao reis, no minimo,em moeda corrente on fundos 
projecto n. li O E, de_l895, fixando a d!'s_peza. publicos brazileiros, ou fundos publicos es
do Ministerio da Ma.rmha, para. o ex.ercLcto de trangeiros que tenham cotação na Bolsa da. 
1896 ; Ca.pi:ta.l Federal. 

r• discussão unica. do projecto n. 16! A, de § 1.• o deposito de garantia roderáser !lU· 
1895, elevando á. categoria de alfa.ndega. de 4~ gmentado a juizo do governo, nos casos que 
ordem a. Mesa. de Rerrdasida cidade de Pelotas, o desenvolvimento das operações o exija., 
dá. outras providencias; § 2. • Estas agencias e instituições ficam 

I" discussão do pr~jecto n. 248, de 1895, subor!linatla.s ás leis e regulamento8 a que 
a.utorisanào o Poder Executivo a reformar o estão sujeitos os Bancos e companhias que ne
ensino da Escola. Naval, annexa.ndo·lhe um gociarem em cambiaes. 
curso especial de aspirantes e ma:!binisto.s, 
ternando por base o projecto apresentedo em 
1893 pelo conselho da instrucção da mesma 
escola; 

I• discussão· do projeeto n. 150, de 1895, 
reor!mnisa.ndo o montepio, obriga.torio dos 
empregados pnb!icos com voto em separa.do 
do Sr . Medeiros e Albuquerque ; 

Acerescente·se onde convier: 
Art. As guias de entre,roa. de dinheiros 

aos Bancos ou casas bancarial:l ficam sujeit;ls 
ao sello de 100 reis por conto de réis ou 
traccão de conto. 

Sala das sessões, 11 de novembro de 1895. 
-Joao Lopes, pt-esidente.-Alcirulo Guanabar11. 
-Ser::cdcllo úorrEa,rela.tor.-Lauro .MuUcr.-
Augusto Set)cro. 

Emendas ao projecto n. 133 B 

Discussão unica. do parecer n. 93, de 1895, 
julgando que não ha mais que dererir no re
querimento em que Maria Joa.quina. de Albu
querque e outras pedem a inclusão no or~a.
mento do Ministerio da Fazenda, do cred1co 
necessario para o pagamento do meio soldo 
vencido e por vencer. a que teem direito · No Ministeri do Interior: 
desde a data. do fallecimento de seus respe-
eti vos marido e filho; Considera-se de 2• classe o Peda.gogium. 

Discussão uilica do projecto n. 216, de 1894, 
atitórisando o Poder Executivo a. pagar ao No Ministerio da. Fazenda: 
Dr. Tlburcio Va.leriano Pecegueiro do Ama- Considera-se de Ia classe a Recebedoría do 
ral. preparador de medicina legal da. Facul- Districto Federal e Caixa. da. Amortisação. 
dade de Medicina do Rio de Janeiro, os venci· 
mentos que deixou de perceber do logu.r de 
preparador de chimica. inorga.nica da mesma 
faculda.de. 

Levanta-se a sessão ti.8 4 hor~ e 50 mi· 
nu tos. 

No ~linisterio d11 Viaç·ão: 
Art. Os vencimento.-; dos esoripturarios 

e tclegrnphist.as serií.o l'egidos pelo. seguinte 
ta.bclla: 
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Em' vez da taxa de l$200 ;por kilo consi- Classe 34- : arts. 1.022, 1.033 e.l.370. Eu. 
guada no projecto, dig1l.~se 1$400 por kilo. caixas idem, idem. 

Ao n. 60: peixes não classificados, maris- Classe 35: arts. l.O·H, 1.042 e 1.080. Em 
cos, ostras e outros rnolluscos e ovas. caixas idem, idem. 

Em conserva de qualcruei." modo '[lrepa.rado. Na classe 16•: Lã: 
S• rdin has, em vez da taxa de 882 réis por Ao n . 546 : Substitua-se pelo seguinte : 
~ Pannos, casemiras e cassineta;; de lã : 

Jdla consigDada no projecto, diga-se 1$ por Até 600 gr~m~s, por. ~~~o ql!ac!_~a_do,_ 
kilo. 3:l;OOO; 

Quaesquer outr()s, em vez de l$20Q por -De 500 gramm. as até 800, por metro qua, 
silo, diga-se 1500 por kilo. 

d~ drado, 6$U00 ; 
Na classe 15•: algQ ao. De mais de SQD grammas por metro qua-:-
Ao n. 499: saccos simples onne diz não drado, 3$000; 

especificados 800 reis por kilo, diga-se 1$500 A nota 57• que acompanha o n.546, substi~ 
por kilo. tua. pelo seguinte : 

Onde convier : As mercadorias menciona.- No calculo do P!lSO por metro quadrado se-
das nos artigos que se seguem da actual ta.- rão incluídas a.s,--ourelas. 
rifa das alfandegas pagarão direitos de con- Os pa.nnos, caselii:iras e ca~sinetas ~e lii e 
sumo pelas taxas em vigor, na razão do peso algodão em pa.rtes 1gua.es te~·aG o abahrnento 
bruto, conforme se e::;::plica a saber: de 30 °/o nos direitos acima estabelecidos. 

Classe 2• : arts. 4. 1. S, lO, 17 e 19. Em Sala. das sessões, 11 de novembro de 1695. 
caixas ou caixinhas de :papelã.o, papel ou en- -Jose Carlos de Cm·'Oalho. 
voltarias semelhantes. 

Classe 3• : art. 47. Em caixas ou caU:inhas 
idam, idem. 

Classe 5": a~:ts. 71, 79 e 85. Em caixas idem, 
idem, idem. 

Classe s•: art. 113. Em saccos. 
Classe 10 : art. 171. Em latas ou frasCDs. 
Classe 13 : arts. 4I5 e 421. Em caixas 

idem, idem, idem • 
Cl·a.sse 14 : art. 438. Em caixas idem,idem. 
Classe 15 : arts. 45\, 469, 475. 477. 501 e 

506. Em caixas idem, idem - 406 e 505 ex
cluindo somente as caíxinh~1s de papelão em 
que vem acondicionadas. 

Classe 16: arts. 52i, 5S3. 548 e 554, excluin
do só mente as caixinhas de papelão em que 
vem acondicionadas. 

Classe 17 : arts. 570, 580, 592 e 595, ex
cluindo sómente :.1.s caixinhas em que vem 
acondicionadas. 583 Sm caixas ou caixinhas 
1le papelão, papel ou envoltorios semelhan
tes. 

Classe 18: arts. 602, 615, 618, 619, 621, 625, 
629 e633 excluindo apenas as caixinhas de 
papelão em que vem acondicionadas. 

Classe 19 : arts. 637, 639, 641 e 542. Em 
caixas, caixinhas de J?apelão, papel ou envol
torios s~melha.ntes. 

Classe 20 : art. 662. Em caixas idelll, 
idem. 

Clo.sse 21 : art. 6B9. Em caixas idem, 
idem. 

Classe 23 : arts. 701, 717, 721, 72.2, 723 e 
i2t em caixas idem:, idem. 

Class~·25 : · arts: 739; -741, 745, 747, 7Q4 e 
757 primeira pai."te- 758, 762, 764, 167, 777, 
780 e "iB!. Em caixas idem, idem. 

Classe 31 : art. 873. Em caixas idem, 
idem. · · · 

Classe 32: art. 922. Em caix~jide!ll, idem, 

Erncuàa• a.p1·esen!adas na 3• rlisc'(,fssao df) Or~ 
çamento da Recei(a para t896 

Cla.sse n. 11 (cambio 14) 

Art. 209- Capsulas, confeitos dragea.S e , 
:perolas medícinacs quaesquer. 

Razão, 48 •; ... 
Valor o!flcial, 11$425. 
Taxa, 5.$484. 
Supprima-se o art. 207, por estar aqui 

Cu ndir!o no a.t·tigo acima (:209), e diga.-s~ ; 
Razií.o, ,10 '/ •. 
Valo!' official, 97$600. 
T;~X<t, 39$040. 
Art. ~:37-Elixires, licores, vinhos, xaropes 

e sol uçües medicina.es quaesquer .• 
Razão, 48 •; •• 
Valor offictal, 3$570. 
Taxa., 1$714. . 
Supprimam-se os arts. 340 e 341, por es-

tarem U4Ui fundidos no artigo acima (23i) e 
diga-se: 

Razão, 30 '/ •• 
V a.Ior officia.l, 27$663. 
Taxa, 8$298. 
Art. 273..,...Magnesia duida jle Murray e ou-

tros fabricantes. · 
Supprima.·se, visto que, CQIDo sol~çãq ~e~ 

dicical que e. está ipso facto comprehendi~a. 
no art. 237 (elixires, licot'es, soluções medl
cinaes, etc.), cujas moditicaç~es já. foram prp~ 
postas (aVlllso 2). 

Art. 293. Pastilhas medicinaes quaesquel'. 
IlMão 48 '/o ; · ·' 
Valor official ~iO .; 
Taxll. 1$714. 
Dig~: 
Razã.o 40 '/o ; 
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I 
Categorias Vencimentos Total Vencimentos Total pedidos pedidos 

5 I•• escriptura.rios .•....•.. 6:000$000 30:000$000 4:800$000 24:000$000 

8 2« ditos .........•......... 4:800$000 36:400$000 3:800.$000 30:000$400 

o:ooosoool 'ív telegra.phistas de 1• . . • ... 450:000$000 4:800$)00 460:000$000 

160 ditos de 2• ........ ...... • .soo~oo~ 768,000$000 4:800$000 608 :000~ 

280 ditos de 3• ... .. ....... . . a= ooo~oo r . oos: 000$000 I 3:000$000 84: : {)()();5000 

A~cindc> G,Jcr.nabara.- Thomaz Delfino. 

Fica. o go-verno autorisa.do a conceder isen- Em vez de em baralhos 1$600 por kilo ; 
:lo de direitos aos ma.teriaes paro a Estrada diga-se: 1$ por baralho. 
de Ferro da Fortalezl a. s. Bernardo das Rus· Em vez tle em cartão por acabar, ou em 
sa.s, do estado do Ceará.. folhas por cortar, coloridas ou só mente estam· 

S. R. Sala. das sessões, 12 de novempro padas-1$'200 por kilo, diga-se 5$ por kilo. 
de 1895.-Gonçalo de Lagos.-ltoefonso de Na classe 7"- Legumes, tàr inaceos e ce· 
Lima.-Tlioma:; Cavalcanti .-Frederico Bo1·· rea.es. 
ges.-loui Bevilaqua. Ao n. 92-Cevadas de qualquer qualidade 

-em vez da. taxa de 51 réis, consignada no 

Emendas apresentadas na 31 rliscuss<Tc do 
Orçamento da Receita pnra o anno de 
1896 

Na clausula. 15• da Tarifa das AZ(tmdcgas 
-Algodio. 

Ao n. 450-diga·se: Primeira simples para 
tra.ma. ou urdidura-440 réis o ltilo. 

Segunda tinto- 600 réis o lúlo. 
Na classe 17•-Linho e Yuta: 
Ao n. 564-supprimam·se as distinCQões

lisos- e entrançados, assim como as distin
cções por numero de fios, :ficando a ta.xa-900 
réis pa.ra todos. 

Na clausula 9• - Sumos ou suecos vege
ta.es: 
· Ao n. 125-Gomma arabica bruta ; reduza
se á metade a taxa do proj ecto. isto é, em 
-vez de 1$200 o kilo, diga-se: 600 ré1s. 

Na. classe 25•-Folha de Flandres: 
· Ao n. 772-em -vez de 68 reis por kilo con
signada no projecto, diga.- se: 30 réis por 
kilo. 

Na cla~e 10•-Perfomaria.s: 
Ao n. 160- em vez da taxa. de 2$056 por 

kilo, consignada. no projecto, diga-se: 5$ por 
kilo. 

Na classe 19>-Papel e suas applicações: 
Ao n. 639-Carta.s de jogar: 

projecto-diga-se: 60 reis por k ilo. . 
Ao n . 93-Farelo e restolho de qualquer 

qualidade: 
Em vez da taxa de 25 reis por kilo con

signada no projecto, diga-se : 30 reis por 
kilo . 

Ao u . 97-Milho, de qualquer qualidade, 
e. não ser o milho branco de Angola , para. 
pa.s;a.rinho: 

Em vez de 25 reis por kilo, consignado no 
projecto, diga-se: 50 réis . 

Na. classe 6•-Fructas verdes, castanhas• 
avelãs, nozes. amendoas e azeitonas de qual
quer qualidade. 

Em -vez: da. taxa t'ie 102 reis por kilo, con
si~nada no projecto, diga-se 200 réis por 
kilo. 

Na classe 7": legumes em conserva. de qual· 
quer qualidade, etc. etc. 

Ao n. 99: em vez de 685 réis por kilo con
signada no projecto, diga-se 800 réis por 
kilo. · 

Na. classe 4• : carne!, peixes, etc. etc. 
Ao n. 51: prezuntos de qualquer modo 

preparados; 
Em vez da taxa de 771 réis :por kilo con

signacia no projecto, diga-se 1$ por kilo. 
Conser vas de carne, paios, lír.guiça.s e ou· 

tros preparados e salatiles. 
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Valor officia.l 1 l$.5()(! ; 
Taxa 4$600. 
Pastilhas comprimidas medicinacs. 
Ra.zão 45 o/" : 
Valor official 160SOOO ; 
Taxa. i2.'j;OOO. 
Art. 301. Pilulas, bolos. gr:mutos ou grãos 

medicinaes de qualquer qualidade. 
Ra.zão 48 • ; .. ; 
Valor officia.l, 17$139 ; 
Taxa 8$227. 
Diga.-se : 
Razão 40 "/ .. ; 
V alo r official. 209$000 ; 
Taxa 83.SGOO. 
Art. 315. Salsapa.rrilha de So.uJc. Brístol , 

Ayer e outros extract.os Ou idos. 
Sopptima-se 3. especilicaçiio-Salsa1J-urilba. 

de Sa.ude etc. -que oleve pertencer ao 
art. 237 ( elixire~. licores m~dil:ina.es etc.) e 
conserve-se unicamente a designação -Ex
tractos fluidos - prouuctos completamente 
ditlerentes. 

Sala das sessües. 11 ue novembro de 1895. 
- Josd Ctu·lot de Ctu·~<!l1w. 

Ao a.rt. i•, n. 8: 
Su:pilrima-se (a primeira po.rte por inutil , 

sinão absurda,, c n segunda. pot• inconstitu
cional). 

Sala d:LS sessões, novembro de 1895.-
Francisco Y eiga . 

São fb..ll.dos em !70 l'é1s, 70 •r, ()m papel e 
30 "/.,em ouro, os direitos pn.g-os por kilo
gramma. de kerozeno irnportadó, sendo per
mittida. a. livre en trada do pt!troleo bruto que 
for impor tado por fãhr icas quo se destinem 
especia.lmente a. refimú-o. 

Sala da.s sessões, li de outubt•o de 1395.
Jase Carlos. 

Emenda ao Orçtm.enlo da Rccei: :: 

Ao n . 1 do a.I' t igo ia-fin e accrescente-se: a 
co.me se~ca. (:xa-rquaJ que pagará, !50 reis e o 
cebo ou graxa 160. 

S. R. - Sa.J.o. das sessões, 12 de novembro 
de 1895.-UMçal de E .<coba,·.- 'Ficto,·ino 
Nontei1·o.-Pinto da Rocha.-Fomcca Guima
~·aes .-Cassiano do Nascimento. - P er-e:,·a ela 
Costa.-Au1·eUano Barbosa. - Y'espasiano de 
Albt«jttcl·que. 

Sala. das sessões. 12 de novembro d~ 1895. 
-Matta Bacell-zr. 

O producto da venda de terras arrecadadas 
no exercicio desta lei , comprehendidas em 
quaesquer contractos anteriores á Constltui
c;ã.o rla. Republica., ser<i. ollrectamente recebido 
pelos estados em que forem situ3odas as mes
mas tm·ra.s1 para. os fins de q u.e trat a. o art. 
4• da lei ela receita de 1888. 
Camar-<~. dos Deputatlos, 11 rle novembro (le 

\895. - Torqt~.ato 1liot·ei1·a. 

O governo fica a utorisado a ma.ndar cunhar 
no est.'loolecimento monetario do estrangeiro, 
qu e olferecer melhores vantagens. ca.so não 
o possa. fazer na Casa. da :Moeda, a somJm\ de 
10.000:0005 em moedas de 100 e 200 réis, 
abrindo para. isso o necessa.rio credito. 

S. R.-Camara dos Deputados, em novem· 
bro de 1805. - J. ~Ych;a. 

Supprima-se no n. 42: 200 réis por litro e 
100 réis por ga.rra.fa. solJre bebidas alcool.ica.s, 
quando Jabricada.s no paiz. 

Sala da.s sessões, ll ele novembro de 1805. 
-José 1\Iari~no. 

Eleve-sa a 50 réis o imposto sobre o kilo de 
milho importado. 

S. R.-sa.Ia das sessões, l l (lenovembro de 
lS95.-Law·o jjftlller. - 1•'. Tol.:nt iuo.-Paula 
Ramo$.-E. Btttm . 

Disposições g-cra.es: 
Art. 12. substitua-se: O Districto Federal 

a.rrecadarã. os seu s impostos de industrias e 
profissões e de transmissão de -propl•ieda<1e, 
na. fôrma da lei n . 85, de 20 de setembro de 
1892, e findo o P..Xel'cicio liquidará. ns contas 
dos serviços da. Municiim.lida.<te a. ca'l'go da. 
Uniü.o, esta entregar á si for Jlreciso a difl'e
reoça entre a arrecadação e o total das des
pozas feib s com estes serviços. 

Sala. das sessões, 11 de novembro de 1805. 
- Thoma.= Dc~fi.no.-Lins de YnsconceUos. 
Osca;· Godoy.- .4.meJ·ico de Maltas. 

Supprima·se a "·erba 33 do art . 1 •, passand.o 
a arrecadação do imposto meramente munici· 
pal ao Districto Federal. 

Sala. das Ses$Ões, 11 de novembro de 1895. 
-Thomaz De~{i.no.-Oscar Godoy.- Lins tlc 
Vasconcellos .- Americo de illattos. 

O art. 599 da nova. consolidação das leis 
Ao n. 127 a.ccrescento-se: das Alfandegas e Mezas <1e Réndas da Repu· 
Exceptua.-se o alcool de Montpellier recti- blica s<:>ja modifie8.do •lo seguinte modo: 

ftca~o pa1'<1. usos pharmaceut icos, que conser- J As IMrcadories despa.chadas o. bordo oa 
V(l.ra. a tax3. actuo.l. sobre 11-gu<', e que por consentimento do chet0 

Cnm~ra v. VIl 30 
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da repartição, tiverem de transitar pelos ar-· 
mazens, de:positos ou J?ontes. gosal"d:o de isen
ção com:pleta. de armazenagem quando tive
rem s9.hlda no mesmo dia da descarga. (o mais 
como na consolidaQão) . 

Sala das sessões, 11 de novembro de 1895. 
-Ser.::edelZo Corrêa. 

Os volumes de grandes dimensões e pesos, 
ue que trata o n. 3 do§ 2°, do art . 382 da 
indicada. Consolidaçã.o, ti.c:tm sujeitos, qual
quer que seja o seu valor, ao duplo das 
ta.xas do arL. 603. 

Serão considerados volumes de grandes 
dimensões o peso> os que medirem mais de 
dous e meio metros cubicos de volume, ou 
:pesarem mais de uma tonelada..-Ser:edello. 

E:;ta disposição foi a.pprovnda. em 2> dis
cussão e no entretanto não está. na redacção 
para. a 3• discussão por engano na redacção. 
- SersedeUo. 

Emenda ao projecto ?t, :174 B 

Onde convier 
E' creado além do imposto de e:xpediente, o 

de 10$. por cabeça de rez importado do es
trangeiro pelos portos marítimos da Repu
blica para. consumo, ficando exceptua.da deste 
imposto a importada para reproducção e 
aperfeiçoamento de raç~a.. 

S. R.- Sala das conimissoes, 11 de novem
bro de 18().:>.'- Ribeiro cl.(l .4tmeida.- Urbano 
de Gouvêa.- Ovídio .4.brantes. - Al~>cs de 
Castro.- Valladares.- Can;allw Moraes. -
Otegario MacieL - Pcu·aiso Cavalcanti. -
Fortes Junqueira.- Mi:zyrinch . - Matta llfa
chado. - Leone~ Filho.- LaHduZpho de i.lfa
galhiies.- Fer1·a:; hnior. - Jo,ro Lui:: . -
Campolina.- Càrlos 0/I.(J.{Jas.- Lima Dum·te. 
-Arthur Torres . - R.odolplw Abreu.- Ta-
-r:ares de Ly1·a. - Ju111Jueira Ayres . - Arthw· 
de VasconceUos.-.Lamounier Go(lo/}"edo.-Ma
c/I.(J.dode S ow;a . - C. Cnt;;. - Ca'I"Zos Jorge. 

Em<!nda 

A' rubrica. dmporta.cíí.o»-De:po!s das pa.la
vras-Cyanureto bruto-acrescente-se, o sal 
grosso que pa.ga.ra 30 réis por litro. 

S. R. -Sala das commissões, li 'de no
vembro de 1895.- Avgu.sto Severo. 

Separe-se :para. constituir projecto em se
parado o imposto de 2 l /2 sobre socierla.des 
a.noayma.s dos estados, sendo ouvida a com
missão de constituição e justica sobre a. sua. 
constituciona.lidade.-Coelho Cintra. 

Receita Geral 

Emenda 

Ao n. I do art. l. • in fiM accrescente-se: 
o. carne secca. (xru:que) que pagará. 150 réis 
por kilegr.1mma. e o sebo em graxa que pa
gará 160 réis por kilogramma. 

S. R. Sala nas sessões, 12 de outubro de 
1895.-U. de Escobar.-·Cassiano do N{.fsci
mento.-Vespasiano de Albuqv.erqt,e. 

A<'t. 15. Substitua-se pelo segninte: 
Art. Nas capitaes dos E>tados serão encar

regndas da arJ•ecadação das rendas ou lmpos· 
tos 1ederaes as delegacias :fiscaes e na falta 
destas, as mesas de rendas. . 

§ 1. o Nas capitaes em que não houver mesa. 
de rendas ou nas cidades e villas, sédes de 
municípios serão encarregados os_ exacto~es 
estarluaes, ou os exactores muniClpaes, Sl o. 
estes estiver commettida a arrecadação dos 
impostos e..<>tadua.es, na. fórrua dos a.ccordos 
celebrados ou que forem celeb1·ado3 com os 
governos dos Estado~. as caruarns, intenden
cias ou administrações municipaes sobre a. 
arrecadação ou cobrança dos impostos ou 
rendas feileraes. 

§ 2. o Para boa execução das disposições 
antecedentes o governo expedira regulamento, 
instrucçõos ou ordens sobre a. fiança que 
devo ser prestada pelos ex:a.ctores, e..<criptu
ração, presta~.ão de contas, prazos, entr~ga. de 
saldos, taxas de porcentagem propoc10nafll 
ás rendas em geral, multas que devem ser 
propostas pela inobservancia de disposições 
rerrulamentares, ordens ou instrucções e tudo 
m~is que interessar á arrecadação dos impos· 
tos ou reuda.s fede1•aes. 

§ 3. o Na. falta de accordo com os governos 
dos Estados ou a.s anministrações municipaes 
a arrecadação dos impostos !ederaes será. feita. 
por cobradores nomeados nos moldes dos CO· 
bra.dores crcados pelo regulamento de 2 <!e 
a,O'Qsto lle 1876, ficando o governo autorisado 
a fua.r-lhes os vencimentos. 

Sala. da.s sessões, de novembro de 1895.
.Sebastiao de Lace'>"da.- Leone1 Filho.- João 
Luiz.-V. de Mello.- Ferra:; Junior.- Ro· 
dolpho ./!breu.- Ponce de Leon.- Barr~s 
Franco Jtmior.- A[JOstinho Vidal.- Ltu.:: 
JJetsi.-Landulpho de :Magallurcs.-Mrmteiro de 
Barros.- Olegario Maciel.- Francisco No· 
gueira.- Paraiso Ca..,alcanti. - Torquato 
Mon:il·a.-Pàra'Tihos Montenegro .- Nilo Peça· 
nha.-Cupe'>"lim de S i!Jueira.-F. Tolenti?!O. 
-Paula Ramos.-Emitio Blum.-Sit-ca Cas
tro.- Lamounier Goào(redo.- Eu::ebio de 
Qu~iró:;. -Fla,io de Araujo.- Tho·ma.:: Del
fino,-Lins dt: Vasconcellos.- FrMtça Carva· 
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lho.-Americo de Mattos .-Noguei1·a Parana
guci.-Costa Macltado.-Cados Clu:r.gas .-3Ia-
11oet Furtado.-Campolina.-Octaviano Brito. 
- VaUadnres.-Beli::m·io Augusto S,de Sou.=a, 
-Fonseca PorteUa.-JuUo Saatos,-Pinto dt& 
Fonscca.-Ernesto Bra::ilio.-Costa A ;ecedo. 
-Ca-.-tJalho Mourao.-F'ortes Ju;;queil·a.-Ur
óano Marcondes- F1·ede1·ico Borges,- Erico 
~elho.-1lf. de Esc~!J!ll'. 

142• SESSÃO Elll 13 D:E: NOVElllnRO DE !8!15 

PresideMia dos Srs. Arthw Rios (f" vice
p1·esidente), Rosa e Sitva (preside!~te), Costa 
A::e1:edo (2° vice-presidente) e Rosa e Silva 
(presidente) 

Ao meio-dia procede-se á cbarnada, ã qual 
respondem os Srs. Rosa e Silva., Arthur R.ios, 
Cesta Azevedo, Thomaz Delfino, Tavares de 
Lyra., Sâ. Peixoto, Gabriel Salgado, f.fatta. 
Bacellar, Augusto Monienegro, Hollanda de 
Lima, Viveiros, Luiz Domingues, Gustavo 
Veras, Eduardo da Bezorêdo, Gúnçalo de 
L-1gos, Thomaz Ca-valcanti, Francisco Bene
volo, JaJsé Bwilaqua, Trindade, Gaspar 
Drummond,-Coe\ho Cintra, Luiz de Andrade, 
Cornelio da Fonseca, Gonçalves Maia., Carlos 
Jorge, Santos Pereira, Augusto de Freita~. 
Francisco Sodré, Manoel Caetano, Aristides 
de Queiroz, Vergne rle Abreu, Ro'lrigues 
Lima, Pa.ranhos Moutenegro, Torquato Mo
reiro, Oscar Godoy, Americo de Mattos, Lins 
de Vasconcellos, Silva Castro, Nilo Peçanha, 
Ernesto Brazilio, Julio Santos, Ponce de Leon, 
Urbana Ma.rconde.s, Paulino de Souza Junior, 
La.ndulpho de Magalhães, João Luiz, Carva
lho Mourão, Monteiro de Barros, Chagas 
Labato, Ferraz Junior, Fortes Junqueira, 
Alva.ro Botelho, Ribeiro de Almeida, Valia
dares, Rodolpho Abreu, Olega.rio Maciel, Pa.
raiso Cava.Lcanti, Costa. Machado, Paulo Quei
roz, Do mingues de Castro, Gustavo Godoy, 
Adolpho Gordo, Padua Salles, Vieira. de Mo~ 
t·aes, Francisco Glicerio, Furtado, Alves de 
Castro, Urbano de Gouveia, Xavier do Valle, 
Mariano Ramos, Lamenha. Lins, Almeida. 
Torres, Paula. Ramos, Francisco Tolentino, 
Fonseca Guimarães, Marçal Escobar, Pereira 
da Costa, Victorino Monteiro, .AureHaao Bar
bosa., Pmto da. Rocha, e Vespa.sia.no de Albu· 
querque. 

Abre-se a sessão. 

E' lida e sem debate approvada. a. acta da 
sessão antecedente. 

PRIMEIRA PARTE DE ORDEM DO DIA 

Não havendo numero paras~ votar as ma-;
terias indicadus na ordem dta., passa-se a 
ma teria. em díscussã.o. 

E' annunciada a continuação da 3• discus
são do -projecto n. 228, de _1895, approvando 
o decretO elo Poder Execut1vo n. 2.12G, de 
10 de outubro de 1895. abrindo ao Ministerio 
da Justiça e Negocias Interiores o credito ex
traordinario de 53:364$190 pu.ra. pagamento 
das despezas realisadas com o funeral do ma
rechal Floriano Peixoto. 

Ninguem pedindo a palavra, e encerrada a 
discussão o adiada a vota.~ão. 

E' annunciatla a discussão unica. do projecto 
não ssnccionado n. 32 E, de 1893, regulando 
o proce::so de apu~ação da eleição . tie Presí
dente e Vice-Presldtmte da. Repubhca.. 

O Sr. Adolpho Gordo (Este dis
discurso deixa de ser p!lblicado, tendo sido en
tregwt em tempo ao or~;~dor.) 

O§r. Coelho Ciintra (Pela ordem) 
-Sr. presidente, achando-se na. ante sala o 
honrado deputado eleito pEllo 4" districto de 
Pernambuco, requeiro a V-Ex. que o mande 
introduzir no recinto para prestar o compro
misso e tomar assento. 

O Sr. PPesident.e convida. os Srs. 
3> e 4' sec1•etarios :para introduzirem na sala· 
o Sr. Bandeira de Mello, deputado eleito pelo 
4• distrícto de Pel"nambuco. 

E' introduzido no recinto e presta compro
misso o Sr. Bandeira de Meno. 

Continúo. a discussão do projecto n. 32 C, 
de 1893. 

O Sr. Fr:anciseo Glieerio
Sr. presidente, niio ouvi a discussão susten
ta.d;t pelo nobre deputado :por S. Paulo .em 
relacão ao projecto vetado pelo Sr. VICe
Presidente da Republica. de então, marechal 
F!ori(l.no Peixoto. 

K>tou de accordo com o nobre deputado 
em tudo quanto se refere à. sustentação do 
projecto vetado por. aquelfe ill~stre vic~
presidente da Repubhca e votaret convenct
damente pelo projecto, e portanto contra o 
veto; devo, -porem, fazer duas declarações. 
A primeira é a que se refere ao discurso que 
pronunciei na sessão de setembro de l893, 
tentando justific~lr o veto do Presidente da 
Republica de então. 

Nesse momento não foi meu intuito defen
der o veto na sua parte propriamente jurídica 
e con:stitucional, foi defender a intenção do 
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marechal Floriano Peixoto quando vetou a. 
lei que se discute, porque eu tinha em vista. 
chamM" a. attençiLo da. Camara e a consciencia. 
dos meus nobres collega.::; pa.ra a a.tti;.urle que 
eu suppunha correcta, do Presidente da Re
:publica, vetando a lei sem a. menor intenção 
de se perpetuar no poder . 

O SR. NILo PEO.\.NKA-A propria Ga::eta de 
Noticias, folha insuspeita, na. occasião, de
fendeu o veto. 

0 SR. FRANCISCO GLlC.ERIO- Voto, portanto, 
pelo projecto e contra o veto. 

A segunda declaração que tenho a. fazer e 
imperfeita porque não tive occasião de ouvir 
o nobre deputado por S. Paulo. 

Minha convi~, sem embargo do que se 
votou em relaçã:o á. prorogação dos potieres do 
marechal Floriano é que. fóra naquella. hY· 
pothese de 1892, álias fundada nas disposi
ções provisorias da Constituição, e na falta. 
definitiva. do Presidente da Repnblica. si esta 
f~lta se di antes do ultimo anno de periodo 
presidencial é mister proceder a nova 
eleição. 

O Sn. . V ALLAI>All.T!s dá um aparte. 
0 SR . FRANCISCO GLlCERIO- Usei intencio

nalmente da expressã.o-prorogação. Não me 
proponho a discutir a questão. tão sómente 
me proponho n. levantar um protesto contra 
a. doutrina do meu nobre distincto amigo que 
alias estudou a. questão. 
· 0 S&. ADOLPHO GoRDO- Não é minha. que 
não estava aqui em 18!}2, e doutrina do legis
lativo. 

O Sa. Fn .. :\.Ncisco GuoEruo-0 caso de 1892 
foi diverso: tratava-se de presidente e vice
presidente eleitos pelo Congresso. Mas, em 
summa, não e disso que o projecto cogita. e 
sim de melhorar o processo da apuração da 
eleicã.o presidencial. 

O Sr. Costa Azevedo- Sr. pre
sidente, má o grado a minha reluctaneia. em 
oecupar esta. tribuna, onde a. mioha ioeom
petencia. e fa.lta. de dotes oratorios collocam
me sempre em posição difficil (nao apoiados), 
sinto necessidade de ainda. uma "?"ez adduzir 
ligeiras considerações sobre o project..o em 
discussão. 

sr. presidente, si afé que inspira. o íaten.to, 
si a admiração que produz uma solida. eru
dição e o pe!'feito conhecimento de um as
snmpto pudes::·1m só convencer, quem ouve 
attenta.mente um orador correcto, brilhante 
mesmo, eu seria. um cor.vertido, depois da 
nota.velpeça oratoria produzida pelo nobre 
deputado por Pernambuco sobre o projecto 
em discussão. 

Entreta.oto, si o <Uscurso de S. Ex. nota
vel pelo estylo, notabilissimo I>ela erudição e 
notavel algumas vezes pelo pensamento, 
imp!'essionou:.me profunda.meJ?.te:eJ.!.~ nã.o des
truiu, ell~ na.o fez mesmo d1mmUtr nenhu
ma das duvidas ctue assaltaram o meu espí
rito, quando peta primeira vez li o substi· 
tutivo ao projecto apresentado por S.Ex . 

Essas duvidas per~istem, essas duvida.-; to':" 
nara.m-se mesmo maiOres, com o exame ma1s 
detido, que pude fazer desse substitutivo. 

Antes, porém, de oceupa.r-me proprin.m~nte 
do substitutivo do nobre deputado, pe~m1~· 
me v. Ex., Sr. presidente, que, em prlmeJro 
logar. eu procure defender proposiçlles . que 
emitti, quando pela pr imeira vez occupet-me 
do assumpto, proposições que foram impu
gnadas pelo nobre deputa<lo e que. em se
gundo lagar, tomando por minha vez a otre_n
siva, eu combata proposições que foram emtt
tidas pelo nobre depu1?do, proposiçõ~ que 1!'1 
minha humilissima e mcompetenttsstma opi
nião (t!Ao apoiados) são incontesta;vel e i.nillu
diveimente erroneas. 

E' assim que o nobre deputado con~estou, 
que o a.ctual programma do nosso ensmo se
cundaria se.ia. o de Benjamin Consta.nt, con· 
forme eu a.tllrmei. 

Todavia, o fim de minha declaração é este: 
e que a. rejeição do veto e a approvação do 
projecto não importa consagrar a. doutrina. 
expandida pelo nobre deputado por S. Paulo. 

Fallo por mim, não quero dizer que o no
bre deputado não tenha. muitíssima. razão, 
mas devo fazer e~ta. declaração para resalva 
de minha responsabilidade, mas nada. (ll[uito 
bem., mt,ito bem.) 

E' facilimo provar a S. Ex. que la.bora. em 
equivoco. O exame minucioso do que S. Ex. 
chama. duas reformas do nosso ensino, secun
dario,isto é, dos dons rlecretos do Executivo .de 
1892 e 1894, referentes a.o ensino secundarto, 
demonstra á evidencia, que as modificações 
feitas ao programma. de Benjamin Constant 
são tão insignificantes. que nã.o vale a pena 

Ninguem mais podindo a palavra, e encer- tomar em consideração. 
ra.da a discussão e adiada a votação. 

E' annunciada a continuação da 3• discus
são do projecto n. 35. de 1895. autorisa.ndo o 
governo a. rever o regulamento e -programma 
de estudos do Gymnasio Nacional (Redacção 
'Para 3• discussão do projecto n, 20S A, de 
1894). . 

O SR. MEDEIRQS E ALlltlQUERQUE dá. um 
aparte. 

0 SR. CoSTA. AZEVEDo - O numero de ma
terias é o mesmo, a seriação é a mesma, 
o tempo consagrado a cada materil\ é, ~lro 
ra.rii>iimas excepcões, o mesmo. 
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Apenas o estudo de uma das duas linguas 
ingleza e a.llemã que, a escolha do cJ.ndídato, 
era facultativo no prog:-ammn. de 1890, tor
na-se obrigatorio nos programmas de 1892 
e !894, e consa.gra-se mais algum tempo ao 
estudo de historia. 

Penso não ser necessario ler os program
mas ne 1890, 1892-e 1894 para. provar a. S. Ex. 
fl. verdade do que affirmo, porque S. Ex. 
bem os conbece. 

Contra a. reforma desse prograrnma é que 
protesto, porque elle aindn. não foi comple· 
ta mente posto á prova, não se podendo pre· 
julgai-o desvanta.josamente, tanto mais 
qun.uto elle tem muitos pontos de semelhança 
com o programma actual dos Gymnasío
allemii:e.s e especíalmeute do Fríedl'ich'sa 
Gymnasium de Beriim, onde é executado bs 
longos annos sem protesto ou, antes com o· 
melhores resuluvlos. 

o S1~. MEDEIR.Os E l!.LSllQU!laQUE dà um No Frier1ricb.'s-Gymnasium de Berlim tam-
aparte. bem se estuda calculo differencial e integral, 

astronomia, geometria descriptiva.. etc., cuja 
O SR · CoSTA AzEvEno -'Tendo aqui a.s col- inclusão no programma do nosso ensino se

lecções de leis de 1800, 1892 e !894, esqueci- cundario, tanta celeuma tevant~, entre nós. 
me de marcar as pagioas onde estão as leis a No correr do seu brilhante discurw, (li~se 
que alludo, mas os nobres deputados poderão ainda 0 illustre deputado, que não compre
verifica.r, dispensando-me de perder algum hendia a. vant'lgem do adiamento do exame 
tempo na busca destas leis. de madureza por mim proposto, que, na sua 

o SR.. MEDEIROs E ALBl.TQUERQüE dá um opíníii:o, o exame de mo,rlureza, ou era bom, 
aparte. OLt era m:ío, no primeiro caso não devia sel' 

o SR. cosTA AzEVEDO_ A seriação é a ad~do, no segundo cumpria reforma.l-o. 
mesma, isto e, mat!lematícas em primeiro l!'~tou de a~ordo com o nobre deputado, 
logar, depois astrouomia, depois physka, pen_so d~ mesmo modo. 
chimica, biologia e sociologia, tal como quer S1 eu JUlga~se m~o ? exame de madureza, 
a escola positivista, que inspirou incontes-~ ~~ como esta orgamsado pelo a~tual pro
tavelmente este programma. oram~a, tersa :proposto a sua refurma, mas 

A or[entação e a composi~ão dos :prograrn· l c~mo Jll~go-o bom, ~en~o q.ue deve ser . man-. 
mas são portanto as mesmas ; não ba di1fe· ~ tldo ~ nao deve. mesm~ sel a.d1arlo e._ SL o no· 
rença digna de nota., e a ~quena diifere.nça I bre cepu_t~do tlv~se l_Jdo com atten_ç'lO o flJeu 
que existe, devs mesmo ao meu ver de&appa .• 1 subshtu,~>o, terJa Vlsto que eu nao propo
recer, 'ficando 1·est3 belecido por inteiro 0 l nho o adtalll~nto.d~_ex:t~e demadu_;ezacomo 
plano de 1890 ; o.ssim apresento a seguint~ S. E~. s~:p,,oe .• 'l.ssm~ d~Z o art. l do meu 
emenda {Lii) subst1tuhvo: 

Como disciplina e~ucativa. tenr1o em vista «0 certificado de csltldos secundarias ou o· 
o d~senvo!vimento da intelligencia, o seu tit1>lo de bacharel em scienoias e lett,·as, de ac
preparo para os estudos superiores, basta o co1·do com os m·ts. 3S, !59 e dO, do decrato 
e'tudo de quatro Iinguas e neste ponto penso n.. 981, de 8 de 'wv~mlwo de 1890, só s~râ 
est<tr de accordo coin o nobre deputado por e.o:igido panz a matric11la tMS cu1·sos superio1·cs 
Pernambuco • portanto :parece-me que o es- <ia Rept>blica, do anno de 1900 em diaute; 
tudo •le um:~. das duas llnr,uas ingieza e ate ent<7o clarâ dú·eito d mat'l·icula, a O.]lp1·ova· 
a.Llemã, á YOntade do alUIOIW, deve tor- çii"o no exame de: maclureztt ou nos exttmes de 
nar-~ de novo f•<CUltat1vo. conforme dispõe p;·eparat!n-ios {WLuatllwrHG exigidos.» 
o art. 29 do decreto n. 981, de 8 de novembro Ora, Sr. presidente, quem propõe que aap· 
de 1890. provaçli.o no exame de madureza dê direito ã. 

O plano de ensino de l S\J:J incontestavel- matricula nos cursos superiores, não quer o 
mente reformou o pro;;r:l.mma do ensino se- seu adiamento; o direito ã matricula pre· 
cundario de eatão, assim como o plano do suppõe que este exame se fuz. 
nobre deputado por Pernambuco re1ormarla o SR. MEDEIRos E ALBUQUERQUE-Ou é 
radicalmente o actual programma, si fosie bom e deve começar jã. ou é máo e então seja 
convertido em lei. adiado. 

0 SR. MEDEIROS E ALRUQUERQUE dá UrD 
aparte. 

0 Sn. CoSTA AZEVEDO- ÚS planos de 1892 
e 1894 porém não foram refvrmas, não mera· 
cetn este nome, porque limitara.m·se a pe
quenas modificações de detalhes sem o mini
mo valor, sem a. menOl' importancia, a orien
tação e a composição dos programmas con
tiuua.ndo as .mesmas que as e~tabelecidas 
em 1890, 

0 SR. COSTA AZEVEDo-Julgo indispensa>el 
o exame de madureza e não quero o seu adia.
mento, mas como espírito CL)nservador e 
attendendo aos justos reclamos dos que a!le
gam, que ate a.gora. nii.o foi possível crear 
sinão um reduzidíssimo numero de institutos 
de instrucçã.o secundaria c-a. pazes de preparaJ' 
candidatas pa!'"J. esse ex;tme, eu o torno fa· 
cultativo ate 1900; de então em de~ntc olle 
será obrigatorio. 
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Além disso, no art. 2•do meu substit utivo, 
eu procuro anima.r a execução do programma, 
estimulando os candidatos com uma peque.:m 
vantagem concedido. aquellcs que conse
guirem -vencer plenamente o ex~\me de ma
dureza, aBsim rHz o art. :?.0 do meu substitu-
tivo: · 

<~Poderú set nomeado lente do Gvmna~io 
Nacional , independente de concursõ, o ba
charel em sciencias e lettras diplom~.'!o de 
<1ccordo com art. 3S do mesmo decreto . 

Paragrapo unico. Q11a.ndo bouver mais de 
nm candidato assil!l d iplomado, o concurso 
será obrigatorio.» 

Dada portanto, uma vaga de lente do Gy
mnasio Nacional, J!O<.le!'â ser :preenchida sem 
concurso. pelo candidato que tiver ~ido lau
reado pelo mesmo gymnasio, isto é, por can
didato que t iver obtido no exame 1le madu
reza dons terços de notas-plenamente. 

Além des~a vantagen1. que eu quizera. ve1· 
consignada em lei, ficará. ás administrações 
federal e estad11aes afaculdade,dc que ccr·tu.
mente se aproveita.rão. como intcr essa.tlas 
que devem ser na diiTusão do ensino, do 
concederem outras; por exemplo : darem pr e
ferenci(l., nas nomeações par-u. os ca.rgos pu· 
blícos, a.os caudirlatos que exhlbil'em o ccl·ti
fit ado de estudos sccund;trios ou o titulo de 
bacharel em sciencias c lettr-.ts, ;:te. (Tro
cam-se apartes .) 

Disse mais o meu illustr:J.rlo colleg:1. que a 
. lei actu:~-1. sobre o exame de madureza. é 
uma. mon~truo;;idade, que exige 14 dias de 
exames successivos, e pelo menos cerca de 60 
proie~~ores. S. Ex:. -porém. equivocou-se. u 
lei o.ctual, que aqui t•st<i.. não exig-e 14 :lias 
succcssivos de exames, exige apenas que <lS 
provas escriptas e oraes sejam feitas em dias 
alternados, porém níi.o successi vos, e 3. com
mis~ã.o examinadora é uma sõ para. touas as 
provas, composta. de sete membrcs e nii.o GO : 
o director do gymna.sio, dons lentes de ensino 
superior, dons lentos do gymnasio e dous 
:professores particulares . 

0 SR.. MEDEIROS E ALBUQUERQUE dá. Ulll 
aparte. 

OS& CosTA AZEvEDO- Em relaç•iio ao nu
mero de proYas, basta considerar que o 
exame de madureza suppre todos os outros, 
podendo o candidato, approvado nelle, m.a.tri
cula.r-se em qualquer dos cursos superiores 
da Republica, embora não tenha a.pprovação 
em nenhum outro exame, para convencer-se 
que o nume1·o de pr~Yas não :póde ser 
menor. 

Demais, desde que o exame versa sempre 
nobre o mesmo numero de materias, parece
me mais fa.cil para. o c..1.ndidato que elle s~:a. 
mais pa.rcella.do, de modo qu.e cada dia elle 

seja. obrigado a ex:hibir conhecimentos sobre 
menor numero de materias, podendo, nos 
dias anteriores, recordar e coordenar os seus 
conl1ecimentos sobre essas materias. do que 
obrigftl-o em um só dia a responõer sobre 
grande numero ele materlas. O exame de 
madureza prestrvlo em 14 provas· do actual 
programma. parece-me muito ma.is facil que 
o exame de madureza em seis provas do sub
stitutivo do nobre deputado, com os seus 
exames escriptos em l inguas estrangeiras. 

O SR.. ll:íEDEIRils E ALBUQUERQUE dá um 
aparte. 

o Sn.. CoSTA AzEVEDO-Além disso, e preciso 
considerar que. sendo o fim do exame de 
madureza. avaliar do grão de desenvolvi
mento intellectua.l do ca.ndid;tto. não se e::tige 
detalhes, e sõ são propo>tas gemes sohre 
assnmptos importantes referentes às diiTe
rentes disciplinas. 

Dis::e mais o illustre deputado que o ensino 
de desenho não é hoje bem feito. porque niio 
se exige exame. Ainda neste ponto S. Ex. 
equivocou -se; tanto no p1·ogramma actual, 
como nos PI'ogr-a.mmas de 1890 e 1892 existe 3. 
e.xigencia do exame de desenho. Si esta parte 
d~. lei não c executada, não ha de ser a 
approva~ão do sulJ~titutivo do nobre dl'pU· 
tado que ba. de fazer com que alei se cumpra. 
Existe <I cxi.gencia. uo exame de desenho e at~ 
se designa n :1 urac;ã.o de uma hora. para r. 
respectiva. prova. 

0 SR. MEDEIROS E ALBUQUERQUE - Não ~ 
forçado. 

0 Sn.. COSTA A ZEVEDO-E' for\lt•lo. Eu VOU 
tlar-me ao t rabalho de procur-J.r, nestes volu
mes, os decretos, par;J. pl'ovar a. V. Ex . ~t.-i 
a.qui o decreto de 1800. (l ..k.) J,,to em 1890. Si 
V. Ex . quizcr , dar-me-hei ao trabalho de 
procurar os C.ccretos de 1892 e 1894, no; 
quaes reproduziu-se ideutica disposiQão. Por 
conõequoncia, não é verdadeira a. proposição 
de V. Ex. , a ffirmando que o programma 
a.ctual não exige o exame de desenho. 

Disse mais o nobre deputado que os estudos 
classicos Yão mal em to(la parte . Parece-m~ 
o.inda uma proposição et·ronea de S. Ex. Si e 
verdade que se faz uma guerra de morte a 
esses estudos desde o 16° :;eculo. nào e menos 
verda.de que esses estudos continuam a fazel' 
parte dos progrv.mmas de ensino secundario, 
em todos os paizes civilisados, não havendo 
um só onde não se estude latim, c seudo 
raríssimos aquelles onde, como na. Rcpublic.> 
Argentina. o grego 11ão faz parte do ensino 
secunt!ario . 

0 SR. MEDEIROS E .A.LBVQtiERCUE dã. um 
aparte. 

O Sn.. CosTA AZEVEDO-Na HoUand3. exige· 
se o latim para a matricub nas UniveÍ'Si-
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dades ; t i-ve occasião de ler i sto em alguma venceu-me que a sua approvaçã.o seria a 
parte. Ma.s, si V . E:t. tem só a Holl.a.nrla pa!'ll. tra.nsforma.çã.o do nosso ensino se<:unda.rio eril 
citar a. seu favor, a.dmittindo que não esteja um ensino especial de linguas vivas, isto é, 
equivocado, como em outras proposições que em um ensino destinado antes a formar po
tenho impugnado, eu posso citar contra lyglotas, do que a. desenvolver todas as facul' 
V. Ex. todos os outros paize~ adeantados: dadcs do espirito, preparando-o pnra a vida 
os Estarlo..'l Unidos. a Allemanha; a ltalia, a. pratica ou pa.ra os estuüos superlot·es. 
França, a Inglaterra., etc. Os estudos classi- E' assim que S. Ex. quer, que às quatro 
cos têm ate ultimamente ganb o tel'reno. l ínguas vivas {rance:;. ÜtfJle:;, ollemilo e i ta-

!\.ultima revisã.o do programma. do ensino liano sejam tão bem conhecidas, que os alu
secundario na Fronç•~ é considerada. pelos 1 mno.> po~,;am t'!·cqnentar uma aula de di~ci
Srs. Edgar Zevort e Gabriel Compayré como ; pHna. que não conbe•!em. feita em cada uma 
urna nmznche do latim e do grego. Na.s escola~ ~~ dessas linguas , pre~tando o exarue tambem 
reil.es da. Prussia e em todas as boas escolas nessa lingua. 
reaes da Allemailha, onde não se estur1ava E' necessario que o alumno conheça tão bem 
lati in, o ensino desta. lingua foi introduzido as lingua.s, que possa, servindo·se della. 
no principio (t\Cultati'l'amente e depois obri- [ aprender nov:t.'> clisciplinas, respondenrlo 
gn.toriaiilente. St)bre essas disci plinas. novas paru. ell~. nas 

Na Inglaterra o senado da Universidade rle i reft.>ridas linguas. fazendo provas e~cripta:s 
Cam bridge,consultado sobt·e a conveniencia. da. 1 ne!.'-sas lingua:>. . 
suppressão do exame de grego, para aadmis-, Si os alumnos não conhecerem profuri.r1a
são na Univei'siriade, respoudeu em 29 de ou- mente as línguas estrangeiras, terão que lu
tubro de 1891, por uma maioria esmag"l.dora ctn.r com duas difficu ldades: a -primeira 
de 525 votos contra 185 favoravelmente a creada. pelo üesconhecimento da. rl isciplina 
conservação do grego : igual decisão tinha que aprtmdem, a. segunda. pelo desconheci
havido em Oxford em 1890. mento da. língua em que aprendem c du vido 

O Sa. MEDEIRos E AL"BUQU!':P.QUE -A In-

1 

muito que eseas dil!lculdades possam ser su-
gla.terra não póde ser citada em ma teria de pera.d?-5 · d . t _ 

1 
t d . 

ensino. Serw. a esv1r uaçao comp e a o ensmo 
o sn. CosTA Az<:vEDo- "t;m paiz que pro- , sec~11uario e ~e~a. a sua ~omplet:~ liesorgani: 

duz publicistas notaveis como Spencer, cujas i saçao entre nos ·. c~m e:ll'ett~, 9n:le. encontra! 
opiniões v. Ex citou em seu favor como 1 professores d3:S dltr"reutes d.iSCtphnas, que c?-

. . . . . , ·r nheçam perfclk\mente a.s l mguas estra,ngel-
Stuart-MI.Il, pollttcos como Glaw,stone, .em- ras d modo a poderem scrvir -•e de!las par·1 fim celebrtdades em todos os r amos rla. sc1en- ! ~ • · ' · 
ci:I. como Darwin, Lister, Jenner, Ha.wkshaw.l eosmar. 
etc., não póde deixar de ter o seu ensino O Sn, MEDEIROS E Ar.BuQUERQUE-Eu disse 
muito bem organisado. Portanto, ainda sobre I que apresentaria emenda, manrlantlo ''igot•a.r 
este ponto, V. Ex. não tem razão. ess<1 disposição só no Gymnasio Nacional. 

Dis>e tambem o no~re ~6PI!?!lo,_qnc 0 pro- l o Sn. CosT,\ AZEVEDo-E' exacto · o nobre 
~mma do seu substrtuttvo JU esta. em parte d ti ' 
a.doptado entre nós. porque o ultimo Regula- cp~?do_ declarou qu~: ao ormuia:r o seu 
rnento do Collegia Militar dá direito a. matri- sub,ttt~t~vo,_teve em _v1~ta o aprovetta.mento 
cula nos u sos super ·or 8 aos alumnos que das hab11t1açoes e.sp~c1a.~s do actual corpo do· 

_ c r 1 .e • • . cente do Gymnas1o Nac1onal. 
all~ com~Ietarem o seu curso. S. Ex. , porem Mas. Sr. presidente, parece-me grave erro 
esta eq?-tvocado. legislar, tendo em visb elemento tiio pre-

0 ultimO Regulamento. · • . ca.rio, como é o pfssoal de um estabelecimento 
O Sa. MEDEmos E ALnuQUERQUE da. um que não póde ser fixo, porqu e póde desappa-

a.pllrte. recer, por aposentadorias, l icenças r epetidas, 
O Sn . CosTA AzEVEDO ..• sim •. o de 1894 mo! estias, fa.llecimentos, etc. 

que aqui está., e o nobre deputado póde ver, Além disso. e preciso considerar, que a lei 
da direito aos candidatos que a.Ui completa- não póde deixar de ter applica.ção em todo o 
rem o seu curso á. matricula. nà.s Escolas Mili· paiz, porque todo~ os estabelecimentos de in• 
t:1res superiores,inas só nas Escolas Militares. strucçã.o secundari:\ precisaria modela.r,se 

V. EX - comprebende bem que o Regula- pelo gymnasio, pa:ra que os sous oxaínes te
lllento tJ.e um Collegio Militar não pOde esta- nbam igual n lor ou, segundo o projecto do 
belecer condiçlies de admissão pàra a ma.tri- nobre deputado. para que os seus . alumnos 
cula nas Faculdades de mediei no. onde direito possam ficar :prepai'atles para o exame de mn.
"> o Regulamento vigente do Collegio Militai' dureza, pr. stado em Iingua. estrangeira, pe-
niio cogita disso . . rante os lentes da.S Faculdades • 
. Mas, Sr. presidente, um exame mais de' Haveria orecursode contl':l.etàr professores 
tido do substitutivo do nobre dépütadó, COJÍ.- estrangeiros, mas isto h•ia difficultar a ilif• 
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fusão do ensino, oner;1ndo-o, admittíndo que 
fosse possível cncontJ:"a.r tão grande numero 
de pl"ofessores estrangeiros, que quizessem 
vir para o nosso paiz; e Sr. presidente, a di f
fusão do ensiuo em todos os gráos deve ser a 
preoccupaçào principal, capit1l-l, essenc1al, pri
mordial em todas as democracias, por·que, 
como muito disse Leon Gambetta, pa.ra com
bater a demagogia e a tyramni;;.., iJão ha sin.:to 
um remedio, qne é a educação de todos. 

Sl'. presirlente. ê preciso que haj:t nas nos
sas leis a estabilidade necessaria para. que ao 
menos uma vez sejam postas em execução. 

Legislar e relegislar a torto e a direiio, 
sem attender a.o tempo necessario para que 
as leis possam produzir os seus resultados, 
sem esperar mesmo que as novas leis sejam 
postas em execução, reformando-as ince<san
temente, podera abonar muito a fertitiliuatle 
da imaginação dos legisladore~. mas certa. 
mente não produzirá rzsultados que garan

O SR. VA.LLADARES dá um a.parte. tam a ordem e o pro;;resso da sociedade, que 
O SR. COSTA AZEVEDO- Diz muito bem o assegurem a tra.nquilidade e a. feliCidade do 

nobre deputado por Minas. A instrucção se· paiz. Em relação ao ensino. como em relação 
cundaria, mais do que qualquer outro grito a toda~ as outras instituições. é n~essario 
de ensino. deve merece•· especial cuidarlo nas que haja ordem no progresso, para que o 
democracias, porque nenhum outro grao de progresso não seja anarchia. 
ensino póde influir tanto sobre a orientação Precisamos ser ma[s conservadores, Sr. 
cívica. e :pa.triotica dos cidadãos e sobre a 1.Jresidente. se quizermos consolidar a. Repu· 
propria reputação intellectual da Nação. blicn, se qui:l:ermos ganha~: para. ella o amor 

Contem o substitutivo do nobre deputado e a dedicação de todas as classes. 
um outro erro, que é a exigencia do exame O prurido de reformas, não tem sido o me· 
de madureza prestado perante os lentes dasFa.·, normal feito as nossas instituições e digo·o 
culdades. E' preciso, Sr. presidente, ter a fran· semrebuço, Sr. pt•esidente, como republicano 
queza de dizer, que esta disposição é inexe- de todos os tempos, e devo dizel·o, pelo muito 
quivel. porque a maioria dos lentes da~ amor que consagro ao ideal politico, que 
Faculdades. absorvidos pelos seus estudos es- constituiu a fé dos meus primeiros a unos e 
peciaes, não est.ão habilitados pa.ra julgar do ha de constituir a crença de . toda. a minha 
grão de cultura dos candidatos. scbre mate- vid:J.. (Jft<ito ~em, •mr.ito bem. O o1·ado1· d com· 
rias, de que uns «'"Stão esquecidos e outros, 1wí-mentado.) 
os mais antigo~. nunc~ estudaram. 

Os lentes velhos das Faculdades ele Direito, 
pol' exemplo, não são obrigados t1 conhecer : 
pbysim, chimica, astronomia, calculo ditre. 

·renciul e integral, <:ltc.; os lentes velhos d<tS 
Faculdades de Medicina não são obrigados a 
conhecer : italiano, allomâo, calcnlo difl'eren. 
ela! e integral. astronomia. etc. 

Algumas <1essas ma terias, nem mesmo os 
novissimos são obrigatlos a conhecer por 
exemplo, italiano, calculo dífferencial e in te
gra.l, que fazem parte, ]1;1, .roui pouco tempo, 
do pr0b'1'<lmrna do ensino secnndarío, para 
que esses lentes as tenham aprendido. 

Assim, Sl'. presidente, i vista destas consl
derações, penso que o substitutivo do nobre 
deputado por Pernambuco. comquanto seja 
mais um attestar1o eloquente do seu talento 
brilhante e da sua competencia incontestavel 
e inconteotada, não deve ser appro'l"ado. 

O substitutivo que tive o. honra de apre
sentar é um appello de um espírito conser
vador, para que haja. menos preclpitaç5.o e 
mais pondere.ção e esturlo, antes de empre
hennemos qualquer reforma no nosso ensino 
secundaria . 

Convertido em lei, irá. o meu substitutivo 
facilitar a execu~·ão do progra.mma. de Ben
jamin Constaut, d;1ndo m:l.istempo, para que 
se organisem em toda o paiz institutos de 
instrucção secundaria modelados por esse 
programma. 

Comparecem mais o~ Srs. Bricio Filho, 
Benedicto Leite, Costa Rodrigues. ·chrístino 
Cruz, Anizio de Abreu, Nogueira Parauaguá, 
Arthur V:-..sconcellos, Pires Ferreirn, .Toiio 
Lopes, Augusto Se\·e1·o. Junqueira. Ayres, 
José Mariano, Arthur Orlando, Tolentino rle 
Carvalho, Martins Junior, Pereira de Lyt•a., 
Medeiros e Aibuquerque, Menezes Prado, 
~~iva. Tosta, Milton, EduarliO Ramos, Leo· 
vigildo Filgueiras, Flavio de Araujo, Sebas
tii.i.o Landulpbo, GaldJno Loreto, Antonio de 
~iqueira. Serzedello Corret\, Alcindo Guana
bara, Alberto Torres, Belisario de Souzo.,Erico 
Coelho, Fom~ca. Portella, Banas Franco .Jn· 
nior, Sebastião de Lacerda, Agostinho Vidal, 
:\Ia.vrinl~. Ca.mpolina., Lima Duarte, Gonl}al· 
Yes'Ramos. Lamounier Godofredo, Cupertino 
Siqueira. Artbur Torres, Carlos das Chagas, 
Bueno de Andrada, Ovidio Abrantes, Lauro 
Muller, Emílio Blum e Cassia.no do NélSCi
mento. 
Deixaq~ de comparecer com causa particí· 

pa.da. os Srs, Coelho Lisboa, Lima Bacury, 
Fileto Pires. Enéas Martins. Tbeotonio de 
Brito, Carlos de Novaes, Frederico Borge.•. 
Torres Portugal, Ildefonso Lima, Pedro Bol'· 
ges, Helvecio !\Ionte, Francisco GurgeJ., Cunha 
Lima, Silva Mariz, Chateaubriand, Arnünio 
Tava.res, )Jarcionilo Lins, Miguel Pernam
buco, Olympio d.e C;1rnpos, Clementino. ~o 
r.ronte, lama, Paula Guima1•ães, DyonJs!O 
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eerqueir&, Totentino dos Se.ntos, Mo.rcolino 
Moura, Atha.yde Junior, F'rança. Car'>albo, 
Euzebio de Queiroz, Almeida Gomes, Vaz de 
Mello, João Peni\lo, Luiz Detsí, Francisco 
Veiga, Leonel Filho, Octaviano de Brito, 
Ferreira Pirea,Tbeotonio de Magalhães, P into 
da. Fonsece., Ma.tta. Machado, Manoel Fulgen
'Cio, Simão ila Cunha., Lindolpho Caetano, 
t:tma.rtine, Alfredo Ellis, Francisco de Bar
ros, casemiro da Rocha, Almeida Nogueira, 
Diuo Bueno, Moreira da. Silva, Paulino Car
los, Cincinato Bra,"'ll, Hermenegildo de Mo
'l'ae5, Luiz Adolpho, Ca.racciolo, Alencar 
Guimarães, Brazilio P,a. Luz, Angelo Pinheiro, 
Apparici.o Mariense, Fra.ncisco Alenca.stro e 
FC<iro Moacyr. E sem causa. os Srs. : Lou
renço de Sâ. Fernandes Lim:i. Araujo Góes, 
Rocha. Cavalcant i. Octa.via.node Loureiro, Ge· 
miniano BrazU, Gouveia Lima, Cleto Nunes, 
José Carlos, Domingos de Moraes, COsta. Ju
nior, Alberto Salles, Martins Costa e Rivada· 
via. Corrêa. 

Fica. & discussão interrompida a.te a conclu
são da vota.çã.o das ma terias. 

E' posto a. votos e approvado o requeri
mento do Sr. Eduardo Ramos. pa.ra. que o 
projecto n. 90, de 1895, passe á 3' discussão 
1;em dependencia. do parecer, pondeudo a. re· 
~pectiva. commissão apresentai-o durante 
aquella. se assim o entender. 

Sã.o lidos, julgados objecto de deliberu.ção 
os seguintes 

PR.()JECTOS 

N. 266-1895 

Apro!lll a con"enção concl~lida em M:~dtid, 
aos 14 de abril iJc 1890, entre o Bra;i~, a 
Suissa e as outras potcncias da União I nter• 
naciona&, para prote~ao da J!ropl·iedaàe 
indust1•ial 

·O Congresso Nacional dooreta : 
Art. 1. • Fica approvada a conv~nçã.o con

oeluida em Madrid, aos 14 de abril de 1890, 
entre o Bra:cil, a Suissa e as outras potencias 
da. União Internacional. pa.ra a protecção do. 
propriedade industrial. 

. Art. 2.• Para os fins do accordo relativo à 
dotação da Secretaria Internacional, o go
verno abrirã. os credites necessal'íos, 

Sa.la das sessões, 12 de novembro de 1895. 
-Paulino de Souza Jtmio1·. 

A's Commissões-de Diplomacia e Tratados, e 
.de Orçamento. · 

éámnà v, V'll 

N. 267-1895 

Reinteg,-o. ~m. seus respectitJos lo_qares todos os 
lentes das escolas superiores d11 Republica, 
e quaesquer outros empregados uitalioios gne 
title1·em sido destituídos dos seus lagares, 
por decreto do P oder Executiuo sern os·rc· 
quisitos kgaes, e m.anda reverter aos respe
ctivos 9uadl'OS todos os otficiaes do exercito 
e da armada reformados por decret8 do 
m qsmo poder, sem as {o1·maZidad~:s prescri
ptas na lei 

O Congresso Nacional decreto : 
Art. 1. • Ficam reinte,"Tlldoa em seus respe• 

c ti vos Jogares, todos oa lentes das escolas su
periores da Republica, e quaesquer outros 
empre,"ll.dos vitalícios que ti verem sido desti• 
tuidos dos seus legares por decretos do Poder 
EI:ecutivo sem os requisit.os legaes. 

Ar- 2.• Sérã.O revertidos aos respectivos 
quadros todo~ os omciaes do exercito e da. 
armada reformados por decreto do Poder Ex
ec_u.tivo,sem as formalidades prescriptas na 
le1. 

Art. 3. • Fica o governo a.utorisado a a.brir 
o nescessario credito supplementar a verba da 
exercícios findos :para pagamento dos venci
mentos devidos pelo pleno exorcicio e1tectivo 
dos respectivos empregos e pa.~entes a contar 
d& data. da. destituição ou reforma. de cada. 
um dos empregados vitalic[os ou ofHciaes de 
terra. e mar. 

Pa.ragra.pbo unico. Neste credito será com
putada a. quantia. precisa. para. pagamento 
Cios olncia.es generaes rle terra e ma.r refor· 
mados por a.'!to de 7 de abril de 18~. e rein
tegrados por decreto de novembro de 1895. 

Sala da.s sessões, 12 de novembro de 1895. 
-Mlltta MacluuJ.o, - Co.rlos d.as Cllaga.s.
Gaspar Drummond-- SoMos Pereira, 

A's Commissões do Constitui~, LeoisJação 
e Justiça., de Marinha. e Guerra e de Orça
mento. 

São successivamente postos a. votos e a.p
provados em 3o discussão e en-viados á com
mi~são de R.edacção os seguintes 

PROJECTOS 

N. 249- 1895 

O 'Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.' E' o governoa.utorisadoa.a.brir ao 

Ministerio da Guerra creditos parciaea a.té ã. 
somma de 14.000:000$, sendo 12.847:9'22$500 
para. occorr er á.s despezas ext raordinarias j~~ 
reconhecidas com o exercito. e corpos JU.trio
ticos no Estado do Rio Grande do Sul .e o 

. :it 
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saldo de I. I 52:077$500 para liquidação das que 
·forem verificadas até ao fim do actuo.l exer
cício. 
·Art. 2. • O governo faró. as opera.Çães de 

· credito necessarias a execução dos credites 
extraordinarios e supplementa.res devida
mente autorisados. 
· Art. 3. ' Revogam-se as disposições em 

contrario. 

N. 228-1895 

O Congresso Nacional resolve: 
· · Artigo unico. E' approvado o decreto do 
··Poder Executivo n. 2.126, de lO de outubro 

de 1895, abrindo ao Ministerio d'l. Justiça e 
·. Negocios Interiores o credito e:draordinario 
· de .53:364$190 para pagamento das despezas 

realisadas com o funeral do Marechal Flo
riano ·Peixoto ; revogando-se as disposições 
~m contrario. 

E' annuneiada a votação do pro,jceto não 
sanccionado n. 32 E, de 1893, regulando o 

· processo de apuração na eleição de Presidente 
e Vice· Presidente daRe-publica. 

O Sr. Presidente -Na fórma. da 
Constituição, a votação é nominaL 

.Abreu, Arthur Torres, 'Olegario ·Maciel, ·pa. 
ra.iso .Cavalcanti, Carlos das Chagas, Costa 
Machado, Paulo Queiroz, Domingues de Cru!· 
tro, Gustavo Godoy, Adolpho Gordo, Pad.ua 
Sa.lles, Vieira de Moraes, Francisco Glicerio, 
Furtado, Alves U.e Castro, Ovidio .Abrantes, 
Xavier do Valle, .Mariano Ramos. Lamenha 
Lins, Almeida To.rres, Fonseca. Guimarães, 
Marçnl E,;cobar, Victorino MonteiJ,'O, Pinto da 
Rocha e Vespasia.no de Albuquerque (99). 

Respondem w<o, os Srs. Thomaz Cavalcanti, 
Jose Bevilaqua, Trindade, Martins Junior, 
Leovigildo Filgueiras,. Jose Igna.cio, Galdino 
Loreto, AntoRio .de Siqueira, Americo de 
Mattos, Bel\sario de Souza, Nilo Peçanha, 
Paula Ramos, Francisco Tolentino, Aureliano 
Barbosa e Cassiano do Nascimento (15), 

o Sr. Presideilt.e- O projilcto foi 
approvado. Rejeitado como foi o veto, vae o 
projecto ser enviado ao Senado, na fórma do 
preceito constitucionaL 

Continua a discussão do projecto n. 35, de 
1895, a qual havia sido interrompida. 

E' lirla, apoiada e posta conjuctamente em 
discussão a sPguinte 

Emenda 

Ao projecto n. 35, de 1895: 
Onde convier-accrescente·se: 
Art. Continúo. em vigor o o.rt. 29 do 

decreto n. 08J,de8de novembro(lelS90. 
S. R.- Sul11 das sessões, 13 de novembro 

de 1895.- Costa A~e~cdo. 

Procedendo·se á "Votuçã.o nominal, respon· 
dem sim, isto ê, approvam o projecto os Srs. 
G~briel Salgado, Sá Peixoto, Matta. Bacellar, 
Augusto Montene,"'l'o, Hollanda de Lima, Be· 
nedicto Leite, Viveiros, Luiz Domingues, 
Costa Rodrigues, Gu4o.vo Vel'aS, Christino 
Cruz, Nog-ueira Paranng-ua. Arthur de Vas
concellos, Pires Ferr{liro., Gonçalo do Lo.gos, 
Joiío Lopes, Francisco Benevolo, Augusto Se

. vero, ·· T .. va.res •le Lyra. ·Junqueira Ayres. 0 Sr. -'dolpho Gordo:- Sr. pre· 
Jose Ma.ría.no, Arthur Odando, Tolentlno de sidente, pedi a. nalavra. apgna,s par. a o.fl'erecer 
Carvalho, Pereira de Lym, Coelho Cintra, ..,. d 

. Lui1. de Andrade, Cornelio da Fo!lseca, Me~ um substutivo. ao. projecto em _isc~ssão; 
d 

· 1- G 1 M · como se trata .de um ttssu~pto importante 
e1ros e A ouquerque, onça. ves aJa, Carlos julgo da maior conveniencia que sobre o sub-

Jorge, Santos Pereira, Augusto de Freitas, - d 1 . Neiva, Francisco Sodré. Tosta, Aristides de stitutivo sej:J. ouvida a Commissao e nstru· 
Ed d d cção Publica, razão porque mando á. Me~a o 

Queiroz, uar o, Ramos, Vergne ' e Abreu, requerimentO para que o projecto e as emen· 
Flavio de .ArJ.ujo, Sebastião Landulpho, Ar- .das v;oltem :í. commissão interrompendo-se a 
thur Rios, Paranhos Montenegro, Torquató 
Moreira, Serzedello,. Corrêa. Oscar Godoy, discu.<isão · 
Thomaz Delphino, Lins de Vasconcellos, AI~ . Vem a Mesa, é lido, apaiado. e posto con· 
berto Torres, Erico Coelho, Fonseca Portella, junctamente em discussão o·seguinte 
casta Azevedo, Sil.-a. Ca!ltro, Agostinho Vi
dal, Ernesto Bra,zilio Julio Santos, ,Barros 
Frauco Junior, Sebastião de Lacerda., Ponce 

•j·'·de.Leão, oUrba.no' Marcondes,- Landulpbo de 
<Magalhães, CJa.mpolina., · Lima. Duarte, João 

t .. Luiz,: ca!:!v:alho Mourão,: Monteiro de Barros, 
' .. Ohagas .. Lobato, Gonçalves .Ramos,· Ferraz Ju
,, nior,:Fortes · J.unqueira, Alvar.o Botelho,'.La-:
.;, <~mounier. .Godoffredo;; Ribeiro.de. Almeida., ,':Val-

lada.res, Cupertillo de Siqueira, Rodolpbo 

Surmitutivo ao projec:o n. 35, de 1895 

o Congres5o.'Nacional dec1•eta: 
Art. 1.0 A instruccão secundaria, que con• 

stitue o ensino in tegrol ·e a base- para os es· 
tudos . de qualquer .espec;íal,isaç~o:. scieotificv. 
profissiona.l, dadlt nas mstituiÇões .. officiaes d<l 
União, abrangerá: o conhecimento da lingua 
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porlugue.;a., sua Z:tleratura e historia.; da. (ran-~ § 1.• Os alumuos que evncluirem o curso, 
ce;a. da ingle:a ou outra t:iva; da. latina (h-a.- sem ter e:Jtudo.rlo o latim, receberii.o urn certi
ilucção e th ·lOria grammatic:J:I sufficiente pm•a ficado d::> conclusão de estudos secundariós, 
esti\); d<~ mat7temaeica (a.l'ithmetica , a.lgeur;J. e que ll1es dt\1'<\ prererencia, em igualdade Lle 
geometria. e trigonometria) ; da mecan:ca e circmmstancias, para as nomeações depeu
asl>·onomia; da physica e chímica; da. hislo1'ia dentes de concurso. 
tzaM·al ( mJncrü.logia, botauie;•, zoologia e § 2.• Os alumnos, que concluirom o seu 
p\lysiclogia 'humnna); da geographia e histor:a eur;;o h:tbitit:mdo-se no l:i.tim, além desse eer
patr:a em especial c uni"srsaZ; e do desenho tificauo, set·lio a<lrnitticlos ao exame de ma
a miio livre ou ~eometrico . dureza, que pa55ar-.i a ser desde ja o titulo 

Al't. 2.0 Essa. instrucção conti nil ~\rà a ser· de matricul:t nos estahelecimentos de ensino 
dada. no Gymnasio Nacional e nos estnbeleci- superior, e a que se procadetá de accordo com 
mentos a este equiparados, de accordo com o o processo ao dea.ntc instituído. 
decreto n. 981. de 8 de novembro de 1890, e Art. 7 .• Os alumnos de todos os estabele· 
url. 431 do decreto n. 1232 H, tle 2 do janci- cimentos de ensino, a que se refere o art . 2•, 
rode 1891, supprimlndo-se desde ja os cursos e comprehendidos no § 2' do artigo anterior, 
anncxos d·as Faculdades dCl Direito de S. Pau- si 11retendercm matricula em qualquer esta
lo e do Rl3cife, cujos membros vitulicios serão belecimento de ensino superior, se Sllbmat
aposcoto.dos com seus vencimentos por inteiro terão, pet·ante u!n ,iury, nomendo :pelo 'go
desdc a. data da promulgação rlesln. l~i. com verno anuualmeote, sotl proposta. do super
a clausuht, porém, de prestar os serviços rla.s intcudente doensino,ouseus·prepostos, dentre 
suas especinlidades ao g;,verno dos respeeti- as corporações do ensino super ior, onde ·pro
vos Estados, si estes úecla.rarom que os que- tendet•em a mesma matricula, a um exame 
ren1 a.proveitar na provisão do seu ensino. geral, que abranja as m;tterh\S taxativamente 

Par-agrapho uoico. A equiparação a que se enumet"adas no art. 1•. · 
rererc este artig-o serà dada como um ~ralar· § 1.0 As prova.s d~ exame serão escri
dão i:l regulal'idade de orgaois,tç!io, compe- ptas c otiles nas lingut~-s e mathematica, e 
tench1 moral e profissional e excelleocia ele ot•aes nas outr<\S sciencias . 
r~sultad os , veri!icados pela iusp~cção e só- § 2.• No dc>cnho tle mi.io livt•e, a prova 
m91Jte tarà como etleito dar à caderneta e consistir<~ n<~ cópia d.~ um objccto feita do 
documentos escohne:> que ttcompanuem os natural ; e, no g·eometrico em um problema. 
candidatos as provas do v.rt. 7", a !or•ça e 1ii ou quest::í.o de m~diana ditficuldade. 
que teem os dt•:S illstitniçiie;; omciacs . § 3.• O pro~1·amma pa.r<~o essas provas sarà 

:\r t. :3." A <.listribuitão d:\5 materias, de que organiS<ldo pelo snperiutondeute do ensino, e 
trnt:\ o :\rt. 1 •, por ••m curso de estados, se abrJnget•á, :wb Cl\ [litnla~es geL':\:)S1 todo o 
!hrll. Am re~ularnento especial, attenien·.!o ao campo do cadt~ disciplina.. . 
nexo ltierarcltico que li~a t~S mesm1tS entre :" Í. § 4.0 Sobre essa prog-mnma, o jury do 
c de maueira que o seu estur.lo sej:\ ceatinuo exame lbrmulo.rit as que5tõcs particulares, 
desde que se ioici.em até á conclusii.o do que cada. uma das en pitutaç~3s ger<\CS com· 
curs<'. po!'tc, e quo servit'~o par.t as provas e~criptas 

P•ua;;ra.pho unico . Esla ex:ig,~ncia. tornar· e or;1es . 
se-lmja etrectiva no primeiro anoo lectivo, § 5.• A prova escripta será eommam ã. 
de mnneira que a turma do ultimo anno lU!'ma, que so constituirá de ar:coruo com a 
Gymoasio Nacional (em 1896) se possa sub- c.'l.pacid:u.le do local e as .convenieucias de 
metter a prova final instit uid:t no a rt. 7•. · ftscalisaç:io, e nu nca. excecler-l tres horas para. 

Art. 4. • Nos · estab::!lecimentos officiae <le cada ~rupo da ma teria : 
en;ino secundario, em que for dispensada o · 1•, linguas vivas e portuguez; 20, la.tim e 
iustl'llcçiio integrAL, f<>r-se-h;< o ensino sy;li~- desenho ; e :) .. , nmthetn[l.tica. 
ma.tiao do. mu;;ica. vocal e atteuder ·se-ha a § 6. • A prova oral se fill'á por turma.s 
educação phy~ica. pelos meios mn.is condu- nunc,1 maiores de cinco alumnos, e poderâ. es
centes a a;;segurar os intel'esses que a sã tender-se até uma hora para cada i um. 
~edagogia., neste partillular. acautela. § 7." A t ê 15 de janeiro, os directores· dos 

Art. · 5. • .A passagem de uma para outra estabelecimentos, que tenham · candidatos à 
classe ou anno do curso se fat•á. -por promoção, matricula. em cur>os supel'iores, requisitarão 
que,serâ o resultado do voto dos professore3, do governo a nomeação ·do j tiry de enme; e 
not~ de exames trimensaes sob a ftscalisação remetterão a. Lista. dos candidatos com :a. sua 
do superintendente do ensino e seus prepo;;· caderneta escolar e todos ·os documentos ea~ 
tos, e autoridade do director, que della. se pazes de esclarecer sobre · a ·sua capacidade 
poderá servir como de um meio disciplinar. intellectual, habilitação theorica, <~.ppllca.ção 
. Art. 6. o Todas as disciplinas do curso aqui e aproveitamento; as suas notas de promoção 
mstituido,. excepto o latim, serão obrigatoL·ias e as aleànçadas nos exames trimensaes, assim 
acs alumuos matriculados. como tudo qua.nto.possa.,bemorientaro·méSI!lo 
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jury. convencendo-o da regularidade doses. do superintendente do ensino, e ao qual in
tudos feitos nos ditos esta.beleeimentos e da cumbirà o direito de -ccto com effeito suspen
excellencia dos methodos de que sP. serviam sivo sobre a decisão do jury, pelo desacccrdo, 
os seus docentes respectivos, e habílitandCH) em que esteja com a habilitação ou a. inhabi
a. bezn apreciar o merecimento dos candidatos Jitação proferida. 
pelo confronte entre as provas e os seus an- § 15. Interposto o 'tleto, diril. sobre elle a 
tecedentes escolares. superintendente do ensino,ou seus preposto.!, 

§ 8.0 O governo, nomeado o jury, commu- e affectará. a. questão a.o conhecimento do go
nical-o-a ao superintendente do ensino, re- verno, que a. deverá. decidir com a maxima 
mettendo-lhe todos os documentos recebidos brevidade, admittidl.l o candidato á matricula 
para. que este organise as turmas de exame, provisoria., si tiver sido habilitado. 
designando-lhes os dias das provas escriptas § 16. O mesmo commissario apresentarã 
e oraes, que deverão concluir-se dentro dos ao superintendente do ensino um relatol'io 
dous mezes, que precedem a. abertura. regula.- circumstanciado do que houver observado, 
mentar das aulê!.$ nos cursos superiores. emittlndo seu parecer sobre a. efficacia. das 

§ 9. • Os candii!a.tos serão interrogados pelos provas adaptadas para a verificação da cap:l· 
professores da classe mais elevada. em cada. cidade real dos candidatos, e suggerindo 115 
uma das materias; e os membros do jury alvitres, que possam concorrer para. melhor 
terão o direito de intervir na. interrogação nrificação. 
sempre que o entenderem conveniente para § 17. A.os dlrectores dos estabelecimentos 
seu esclarecimento. de ensino caberá. tambem recurso para o 

§ 9.• As provas escriptas, examinadas e governo, sempre que entenderem injusta a 
criticadas pelos professores, que motivaram inhabilitação, sendo o recurso interposto 
as suas nota.s, serão tambem qualificadas por intermedio do commissario, segundo os 
pelos membros do jury com a.s notas 7 (optima.), tramites para o processo do 11et~ deste. 
6 a 4 (boa), 3 a 1 (so!Irivel) e O (insufficiente); § 18. Os candidatos das illstituições de 
e a declaração de nulla. si o ca.ndida.to houver ensino não comprehendidos na. disposição d~ 
escripto sobre assumpto diverso do que lhe a.rt. 2°; os das instituições particulares, e 
foi dlido. os que estudarem sob sua responsabilidade 

§ 10. No caso da nota nulla, a prova es- propria ou a de sua. familia, serão admittidos 
cripta adiará. o exame do candidato pat-a a. exame perante ojury nomeado na. confor
qua.ndo terminar o das turmas designadas, e midade do art. 7•, mediante as mesmas con· 
um segundo insuccesso, para a seguinte dições, bastando para tal que a.té 15 de 
sessão annua.l. janeiro requeiram ao superintendente do 

§ 11 . o jury poderá dispensar do exame oral ensmo. ou aos seus prepostos, a. inclusão dos 
qualquer candidato, uma vez que, pela. prova seus nomes, com designação dos ilias para :111 
e&:ripta e :pela attestação da sua. caderneta e provas, e remettendo-lhe todos 011 documenloo 
documentos escola.res, julgue ter base segul'a no mesmo artigo requeridoo. 
para juizo detl.oitivo sobre o mesmo ; assim § 19. Para que. :porém. esses documentos 
como regulará o tempo dessa prova. pela ne- façam fé, deverão os ditos candidatos obter 
eessida.de que tenho. de completar ou rectifi- d&a autoridades escolares. preposw à. fisca
car o juizo formado pela prova. escripta, e:t.i· l!zação do ensino, uma informação minuciosa 
gindo-a sobre a totalidade das ma.terias, ou sobre a :regularidade do ensino, que atra
sobre parte dellas, respeitado o limite maximo vessa.ram, e da.s instituições ou mestres, que 
do § 6•. lhas ministraram. 

§ 12. Terminadas as provas escriptas e § 20. Os candidatos inscriptos na. fórms do 
oraes, o jury do exame, em vista das notas art. 18 : 
alcançada~ 'I dos attesta.dos das cadernetas 
escolares. le todos os mais documentos il- a) não serão nunca. dispensados da prov& 
lustrativos da. sua capacidade e aproveit11.- oral naquelia.s matarias, que não constituam 
menta no curso de estudos, proferirã. o seu objecto de prova. escripta ; 
julgamento de cDnjuncto sobre a habilitação b) serã.o interrogados pelos seus proprios 
dos ca.ndidates á matricula. nos cursos supe- professores, si tiverem feito a. declara.ção de 
riorea. que se apresentarão acompanhados por eiles. 

§ 13. A babilita.çã.o nunca se poderá. dar si e estes professores serão convidados pelo jury 
o candidato, em qualquer da.s ma.teria.s, bou- do e:x.ame a dizer sobre as provas, em ante;; 
ver tido nota O, tanto na prova escripta. corno do proferir elle o seu juizo sobre a. babl• 
na oral, ou simplesmente na oral pela maio- lit:lção ; 
r ia. dos votos do jury _ c) omit tida a. declaração elo item b), OS 

§ 14. Asllistirâ. a. todo o processo do exame alumnos ser-ao interrogados pelos professores 
em cada. sessã~ um commissa.rio especial- do ensino secundaria officia.l ou pelas com
mente nomeado pelo govez:no, sob indicação .missões que, para esse e:tfeito, consti~uir o 
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governo · sob indica.ção do superintendente do 
ensino; 

à) poderão a.presenta.r a.o commissa.rio do 
governo aa suas reclamações sobre il'l.'egula.
rida.des no processo do exa.me, demasia nas 
exigencia.s dos examinadores, ou qualquer 
arbítrio porque se entendam prejudicados. 

Art. 8.• A inspecção directa. e immediata 
da marcba e regularidade nos traba.lt10s das 
instituições de ensino secundaria da União, e 
de todas as instituições particulares, que 
queixam dar provas dos seus esforços e me
recimentos aos poderes publicos, solicitando· 
a, compete a um seperintendente geral do 
ensino secunda.rio, que, IJOr esta lei, é insti· 
tu.ído, e cujas funcções serão especificadas no 
regulamento respectivo, devendo exercer, 
pelo prazo de cinco annos, dentro dos qua.es 
será inamovível, sal.l'"o nos casos previstos 
pelas leis geraes. 

§ I . o Esse superintendente será auxiliado 
por delegados, que funcciona.rão nas sédes 
dos estabelecimentos superiores da. União, e 
que serão nomea.d.cl; por indicação sua., 
agindo sob sua. dir~ão. 

§ 2. o O superintendente gera.l do ensino se· 
cun~ario perceberá o vencimento a.nnual de 
20:000$, e ca.da um dos delegados o de 
12:000$000. 

Art. 9 .• Aos membros dojury de exame 
caberá a propria dia.ria de 20$; assim como 
aos professores examinadores dos institutos 
offi.ciaes, que, além disso, terão viagens e 
estada. sempre que sa.hirem da sêde dos mes
mos institutos em funcção de exame. 

;\rt. 10 , Pela. inscripçã.o para o exame ter· 
lllma.l pagará cada candidato uma. taxa igual 
ao producto das taxas em vigor pelo numero 
de ma.teria.s, que o eJtame eomprehender. 

Art. 11. No regulamento, que o governo 
l!lpedir para execução da. presente lei, fica. 
autorisado a. a.ltera.r o processo vigente para 
o provimento dos cargos de ensino e as re
BJlectivas vantagens, de a.ccordo com o que 
lhe parecer mais conveniente á efilca.cia. da. 
direCção e proveito do eu sino . 

Disp!Jsiçlies provi~orias 

Art. 12. No regimen de transição do pro
~ss~ ~os exa.mes p;uocellados em vigor para. o 
~tUido por esta. lei, vigorarão as seguintes 
disposições provisorin.s: 

§_1 .• A todos aquelles que a.té á. promul· 
gaAJao da. presente lei houverem iniciado a 
~rest3.ção de exames de prepara1orios será 
lJermittido concluil-os, outra. vez que requei· 
ra.m a prestação de provas simulta.neas, por 
uma. vez só1 eUL tod!I.S a.s ma,teria.s, que lhes 
!lt.lteiD., 

§ 2. • A êJl:Oc& para a prestação destas pro
vas será. a. Já designada. pelo governo. e as 
que entenda designar dentro do anno de 1896. 

§ 3.• Ainscripção se fará na. séde dos mes
mos estabelecimentos, perante o superinten· 
dente do ensino no Districto Federal, e seus 
prepostos nos outros pontos, segundo edital 
que serà publiaado. 

§ 4. • As commlsSl5es examinadoras serão 
compostas de lentes do ensino secundario otll
cia.J, que não exerçam o magisterio particular 
e presididas por lentes dos cursos superiores, 
sendo nomeadas pelo governo sob proposta 
de superinteode.ote do ensino. 

§ 5.• Ha.verà. quatro comm\ssões: uma. para. 
linguas, outra para sciencias ma.thematicas, 
outra para soiencias physicas e na.tura.es e 
outra para historia e geogra.phia. 

§ 6. o Para. a inscripção deverão os candida
tos, requerendo-a, juntar attestadoiS passados 
pelos seus do3ntes e Clertidii.o das approvaoces 
obtida.sjá. 

§ 7 .• A' vista. dAs petições e documentos. 
organisarão o superindentente do eosino ou 
os seus prepostos a lista da. ch:unada, for
mando os grupos de modo que fiquem em um 
mesmo os que tiverem de prestar provas 
identicas e os procedentes das mesmas insti
tuições do ensino, designando a cada. turma 
dias certos para cada prova. 

§ 8. • As provas serão escript.'IS e ornes, ver
sando aquell<IS sobre liaguas e mathema.tic&, 
e esta.s sobre as outras ma.terias. 

§ 9. o Nas linhas serão sortea.dos trechos 
de 15 a 20 linhas em livros de mediana diffi.
cnlda.de, e dictados consecutivamente a tut·ma, 
que os traduzirá e fará. á. an(\lyse logiea e 
lexycologica da. -primeira proposição nos mes
m~ contiJa. 

§ 10 . .As questões de mathemo.tica terão o 
caracter pratico, e os alunmos, resolvendo-as, 
as discutirão. 

§ 11. As questões de scienclas serão sor
tea.das dentre os que, sobre o programma. do 
llymnasio Nacional, organisar em cada mate
ria diariamente a. commissão. 

§ 12. O pl'"dzo para a J!rova escripta serà 
de uma hora para cada lmgua e ca.da. ramo 
de matbematica. 

§ 13. O prazo da. oral à de dez minutol 
para cada. examinador. 

§ 14. Terminadas as provas de cadn tlll'
m&, as commissões examinadoras se reunirão 
e prorerirão o seu juizo de conjuncto sobre a 
habilitação do candidato, tendo em vista as 
notas de suas provas eooriptas e ot·c~.es. 

§ 15. Dar-se·ha a iubabilita.ção : 

1°, si houver absoluta ignoraneia de uma 
das ma terias; 
~. st houver maiorie. de noto.s mlis, 
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§ 16. O Governo expedirá com antecedencia 
razoavel instrucçõe~ expeciaes, regulando 
estas provas, para direcçU.o dos interessados. 

Art. 13. Revogam-se as disposições em con
trario.-Adolpho Gordo.-Bueno de Andrada, 
com restricções.-Augusto de Freitas.-Frede
r!co Borg~s. 

Vem á :Mesa e e lido o seguinte 

Requerimento 

Requeiro que o pr0jecto n. 205A, de 1894, 
ou 35, de 1895 e emendas, voltem a Com
missão de Instrucçã.o Publica., -para dar pa
l'llOOI', interrompendo-se a discussão. 

S&la das sessões, 13 de novembro de 1895. 
-Adolpho Gordo. 

O Sr, Presidente- Não ha nu
mero para se votar o requerimento do Sr. 
Adolpho Gordo, continúa, portanto, a dis
cussão do projecto. (Pausa.) 

Niuguem pe!lindo a palav.ra, e encerrada a 
discussão. 

Entram successívamente em 2.• discussão 
que e sem debate encerrada, os arti~os do 
proje<:to n. 2Gl, de 1895, autorisando o go
verno a abrir ao Ministerio da Industria, 
Viação e Obra~ Publicas o credito suppte
mentar de 115: I 00$ para occorrer ás des
pezas rBlativas á verba-Agencias Central de 
lmmigra~o n. 3 do art. 6" d11 lei n. 266, de 
24 de dezembro de 1894. 

E' annunciada a continuação da 3• dis· 
cussãodo projeoton. 96, de 1895, regulando 
o estado de sitio. 

O Sr. Sebastião de Lacerda 
diz que não abusará da attenção e benevo
lanciada Camara, vem responder a algu
mas observações nos illustres collegas que 
occuparão a tribuna para. discutir o p1•ojecto 
elaborado pela Commissão Especial de que fa2; 
parte o ora1or. 

O nobre deputado, Sr. Adolpho Gordo, 
combattlu a disposição do § 3• do art. 1• di
zendo que além de inconstitucional, é defi
ciente, incompleto. O referido paragrapho 
determina. que o estado de sitio declarado 
pelo Congresso ou pelo Poder ExE>cutivo, só
mente suspenderá as garantias constitucio
na.es consagradas no art. 72 §§ 8, lO, 11, 12, 
13, 14 o 17 (principio) concernentes a liber
dade individua.l,a.o domicilio e a propriedade. 

E' inconstitucional, disse o iUustre repre
sentante de S. PaUlo, porque o art. 80 con
fere ao Presidente da Republica a attribuição 
de decla.ra.r o sitio, aut<lrisando-o a suspender 

as garantias constitncionaes sem discrimi
nação alguma, e ao Poder Legislativo 01'di· 
nario falta competencia. para. fazer qualquer 
discriminação para. especificar ou particula
risar as garantias que podem ser suspensru 
quando occorrer algum dos factos previstos no 
citado artigo e for necessario decretar o sitio, 

O systema adaptado pela. commissã.o, obser
va o orador, e o que mais se coaduna com as 
natureza e :fins do estado de sitio, nos termos 
em que foi definido pelo legislador constitu
cional. 

O Presidente da Republica é o eompetenfu 
para uzar dos meios exwaordina.rios facul
tados na vigencia. do sitio com os quaes pi\dQ 
debella.r a. commoçã.o ou re:peUir a invasão 
estrangeira., restabelecendo a. segurança in· 
terna ou externa do paiz. 

As medidas de excepção foram limitadas, 
quanto ás pessoas, a detenção em lo~r não 
destinado aos réos de crimes communs on 
desterros para. outros sítios do ierritorio na
cional. 

O pacto federal determinou as funcções do 
Executivo, tratou de reduzir-lhe o arbih'io 
nesse periodo anormal, implicitamente esta
belecendo que só se suspendiriam as garan
tias que fossem incompa.tiveis com a ordem 
publica. 

O estado de sitio não suspende o imperio 
da lei fundamental da Republica., não é um 
intcr1·egno constituciona~, como erraclamente 
rsensam alguns. 

Todos os Poderes Publicos continuam a 
funccionar na esphera de suas attribuições, 
suspendendo·Se apenas as formalidades ~o1~ 
que foram garantidos certos direitos indm· 
duaes. 

A acçiio do Poder Executivo não é illimi
hda ; não se I h e conferiram tão aro pla.s e ex· 
traordinarias faculd;tdes que colloquem it. 
mer(:ê dos seus caprichos, paixões ou arbi
trio o. honra e a vida dos cidadãos, todos os 
direitos que a Constituição assegurou aos h:t· 
bita.ntes da Republica. Brazileira. 

Si não for posivel fazer discriminação al
guma, si a effectividade de todas as garan
Lias pode ser suspensa com a declaração do 
sitio, seremos obrig;J.dos a admitir que ness~ 
periodo dominara de um -modo ·ctbsoluto a !et 
suprema de necessidade, o Presidente da. Re
publica absorvera as funcções dos outros po
deres e tel:'á. a faculdaQe de supprimir a :pro· 
pria Constituição. 

Os individuas poderão ser privados dos seus 
juizes na.turaes, sujeitos a. Tribuuaes de ox· 
cepção, cou•1 emna.dos sem processo,sem d~fesa 
e sem recurso. 

Ainda mais: si o estado de sitio importar a 
suspensão de todas as garantias serã inutil a 
illusoria a competencia do Congresso para 
approvaUo 011 suspendel-o, para cohibir ou 
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reprimjr os .. abusos. porquanto o Presidente dustria em casos especialissimos e media;nte 
da.R,ei;lub1_lCa. não seria obrigado a respeitar certas C()Odições. · · · :; ·' 
a.s immumda.des parlamentares, ter ia o di c O § 24 do art. 72 da Omstitui~ão estabelece 
reito de prender os repl'esrmtantes rla Nat;ã.o, um principio gerá.!, nãO "!;lm principio a.h
para.ly.and.o. assim a act;ão do Congresso, fal· aoluto, porque todas as naçu~s que ~araniem. 
semdo. ou annullando o julgamento dos seus a liberrlade de ·trabalho e mdustr1a.- abrem 
proprio~ li,ctos. · · · excepções pam certas profissões ou indus-

0 art. 80.n·ão especificou as garantias indi- trias, cujo exercício póde dar loga.r a abusos 
du~~ que o estado de sitio suspende; façamos, que atrectam a. ordem publica.; que intE:ressa.m: 
poré~, eSsa discriminação, resp4i!itando o es:.. it. polida geral do Estado ou· mesmo a vida. e 
piritQ e alcance. das di.Spoaições consti.tució- ~gura.n~.a das pessoas . 
na.es que nesta ma teria. devem ser interpre- · Em ·semelhanteS casos a. auto1•ídade tem o 
tadas limltativamente. · poder de fisc: J isa.~,ão e prevenção . . ·. · 
·A COn~títuição" restringiu, como o orador As 1·estricções acham-se Implicitamente 

já fez ver, as atti-ibutções do Executrvo, de- compl'ehendido.s no texto constit.ucion:~.l: por~ 
termimin;do as condições que "justificam a. que obedece~ no in~re~e pubhco. ASS!JD , ~ 
suspan~ã.o d.e garanti>~.s e as medidas de exce- profissão e a. mdustl'la. nao devem sr·r. contra
pçíio que p,odelll. se-ç toma,dàs. · ·· · · rias a moralidade, segm•ança. hyi-(Iene ou 
. O estado da i:;itió não dev:e ser declamtlo saude publ ica ; nestt;:; (;(l;;o:; a liberúade ced-e 
po.r u~ d~reto sem especificação das cir- ao interesse d:J. communi<lade. . 
CQm_stancl~s q~e o Jigitilllar~. qu~ collocain a o art. 2'• <lo projecco permitt~ que .o indi- . 
Naçao, na. necessidade de defender-se de uma. viduo implicado no movimento po.ht1co q~e 
aggrc~o ·estrangeiro." ou de : uma commoçã.o determinou a suspensão de garantias cotlSti~ . 
iuiestinã . · · · · · · ··· · tuciona.es ~e r etire .,10 pah, _mas sempre co~~ 

A <l~crjoúnaç~ f~ita. do P.rojecto, declarou assemi-mento do gover-no, Nao proce9-e a cn-
o ~obre. depu.t~d? por S. Pa.ul~. não compre- tica feita. ao citado artiao, porque s1 houver 
hend~ t9dl!.S a~ garantias que podem sér sus- inconveniente ria retira"da ~ara. Nação es.tran: 
pensas a bem da salv:tçào publica; logo a ois· geira o governo negará a Jlcenç~ ~ Obi'Jgara 
posi~9 do § 3,' l'l incompleta: · · 0 indiv-iduo 0 permanecer no terr1tl:>rlo na.-

ASSl!l}. o g~verno pa.ra. suf!'oc3.1' um moV'i- cional arredando-o do theatro da desordem, 
mento Icsurreccíonal póde ter necessidaiie de da re;ol"ação. · 
prohibir o fabrico ou comínercio ·<le ·armas, e 0 honrado rleputado por s. Paulo entende 
a alludiqa disposição não inciluiu no numero das .., t"· · - pod. · - que o art. 6°, determinando que o ~ngr~ 
. ... ~rp.nias q:ue . em S'31,' suspensas- se re""n" e''t""Ol'dino;r ia.mente. SO dl:I.S depois e h!Jerdade de C()mmercio ou industr ia. " "' " ' Q · r · ·· · · · de déclarado pelo Poder Executivo o e~tado 
~JUS 1_2iJ. !l a ~dmu1i?tração, responde ._., de sitio nã.o rleve ser approvado, porque nos 

ora4or , Sll:~ inyestidtJ.s da.s a.ttrib~ições neces- termos'expressos da Constituição. nü.o. pôde 
sa.r1~s para reprimir ou prevenir todos os verificar-se uma reunião extraordtoarJa sem 
actos ou tact?s que cowp~ometta.m a · ségu- convocam>o do Presidente da Republica.. rança do Estado e dos individuas. ,... 

A ·admlnísti~o e:l>:ecuta as medidas de ·· Neste· ponto as i~eas de s. Ex. c?n~ei'e com 
ll?~cia ger,.J. ·6· ne~ta:; se col.Di>rehénde a. :pro- a.s do illustre pres1dente da Commt•sao Espe-
hibtção 4o uzo de arm. as o1fensiva.s, do seu cia.l,'o Sr : Aristides··Milton. · · · · · ·· 
fab · · · · · · · ·· · ·Observa o orador que o § 3• do art. 80 d:L · .:w.o Ol;l coJI~ine;rc.io se.IIl · ti ma licença és- constituição não se ·refere e:-<pressam~nte . a 
pec1a.l ~ ~~lisaçíi.o .da. ~u.toridade competente. sessão ordina.ria., porquanto · e .. conceb1do ·n. os 
a p;o~1b101;t0 .de fa.br icar ~lvora. ou ótitràs 
mate.r1.as. e::s:plosiv.1s. · seguintes · termos : «Logo que ·s~ reuntr o 

S 1 Consn'e..oso o PJ.•esidente da Republlca. lhe· re-
eme. han.tes · médidas podem .ser empre- ·t~ta~ ·motivando-as, as· medidas de ·excepção 

~d~ nos .Pe:riodos normaes, não são incom- ~ ' 
pativeis com o principio '!OUSa.grat1o no§ 24 que houv-erem si4o tomada.s. )> . ' • • . , •• • 

l~o ·!L.rt. 72 d;1. constítuiç(io, que as~ogura o Decretado o esta.dÓ ~e sitio pelo Poder Ex
wre exerc.icio .de qualquer protlssã.o moral, ecutivo rcput.a.r;...se~ha ipso fado conv009:do .O 
1nt~llectual.e industrial. cong-resso N:~,cicnal p<:ra exercer a a.ttrlb~J-
;Os 1~,\iv~duôs teêm o direito do empregar ~.ão tlcnnida no art. 34 § ~~ do nosso Cód1go 

as suas for~.aS. ecüriomin.s ou recnrsos mo.· poli tiro . · · · : · . · · · 
~ri~s .~~mo en~~(jerem, segundo a.s suns · A suHpensüo ue :;arnntins const!tuc1onaes, 
II!Cli!,la~.ou 11-ptidões, ·p~ein ~lher entra qUJmthl sa r uiLiizn. um dos ca.sos_ ·l!l{ll~os-:;a 
~An:~~~~s.i_n4!l.s,~r:i~ ~)1.11~ lh~ .a.pprovar. commoçiio into$tll\n. B n. n.gg~OSSõJ:O ou mvn.sao 
,E ·.11m. P.l'mc1p10 cqqsti~u(ti~na.l que serve ostrongoil';~- ti funcçiio prrmt1vu. do Con· 

de .ba,se a :nossa. ordem economlca . · ,.r~~ o·. aó na n.usoncirL <losso t)ódo ser o:cer· 

d 
:~~ uãc)~e".n!Oga ao :Poder· P,iiblieo o direito ~ida pein. . PMidonto 1ln. n~p'nlllic:L~ com~
e regular o ·exercício· dâ. proflsSlió ·oü) pc ~índo áquc~lo o. npp1•ovn.çao ou ~u~~.n~Lo 
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do al'!to do governo, na fôrma do citado culpa. formada ou nella detido 1e prestar 
a.rt. M § 21. fia.D<;a. idonea., nos casos e:ru que a let a ad· 

o congresso tem de julgar da constitucio· mittir. 
nalidade do estado de sitio decretado, não Os individuas que foram detidos '\)elo gc
a.precia. somente as rnerlidas de repressão que verno, na vigencia do estado de siiio, podem 
!oram empregadas pelo governo; conhece acba.T·se ou não achar-se implicados no ml). 
do modo porque o Presidente da Republica vimento que deu logar á suspen~io de ga.ran
uzou de uma at,ribuição que lhe compete tias ; no primeiro caso devem ser entr egues 
privativamente. si os factos oceorridos eram ás a.utoridã.des judiciaria.s para sel' proces..<:at
de tal natureza e extensã.o que fizessem a dos e julgados; no segundo ca.so devem ser 
patria. correr imminente perigo impedindo o postos immediatamente em liberdade. (.A.poia· 
regular tu.ncciona.m.ento dos Poderes Pn blicos dos.) 
ameaçando :profuoda.mente a segurança pu- As me<iidas de repressão, a que se refere o 
blíca ; si a ordem não podia. ser resta.belecida art. 80, não são penas ; o governo detem ou 
com o emprego dos meio~ ordina.rios e tor- a1l'a.st:l. os suspeitos do logar ou lo!!ares em 
nou-se precisa a suspensão de g8.rantias. que domina. a commoção ou se verifica. a in· 

A regnlamen~ do estado de sitio tem va~ão, mas, cessando o perigo, restabelece as 
de ser feita por uma lei ordinaria. na qual garantia~, não podendo legalmente sequestrar 
intervem o Presidente da. Republiea, usando os indivíduos aos seus juizes. 
da. a.ttribuição que lbe contere o art. 37 da Na vigencia. do sitio não se requer à. cel'-
Constituição. teza da. crim.ina.lidade para o emprego das 

Convertido em lei o projecto a.pl)rovado medidas de repr~ão; o governo age discri
pelo Congresso, sabe o Chefe do Estado que a ciona.riamente, pôde deter ou desterrar os 
suspensão de garantias determinarâ a. reu· suspeitos. 
ni.ã.o extraordina.ria do Parlamento em prazo O Poder Executivo tem a faculdade de 
cerro; a. convocaçã.o se subentende no proprio prender qualquer individuo, para. prevenir 
decreto com que for declarado o sitio. ou evitar sua. co-participação em um movi· 

Si a. a.ttribuição de '}Ue trata o art. 34 § 21 menta revoluciouario. 
póde ser cumprida. somente em sessão ot•di- Mas, cessado o sitio, o preso deve ser sulJ. 
na.ria., o Congresso mui :poucas vezes reunir- mettido a processo e julgamento perante os 
se-ha a. tempo de suspender um estado de juizes ou Tribuna.es competentes, a.osquaes 
sitio abusivamente declarado pelo governo. o governo remetterã. os documentos enoon-

Não sio contradietorias a.s disposições do trados ou as provas que tiver colhido. 
art . 6• e para.,o-ra.pho uuico do a.rt. 7•, como Tem·se invocado para. sustentar a doutrina. 
pa.receu. &.Cl distincto deputado pol' S. Paulo. contraria. as disposições legislativas ou pra
Aquelle a.rtigo cogita. do estado de sitio rtecre- ticas observadas nos pa.ízes que admittem, 
w.do pelo Presidente d.a RepubUca e manda como consequencia do estado ·de sitio, a. pro
que o Congresso se reuna 30 dias depois para clamação da. lei marcial. Neste caso as func
o.ppro'Oal·o ou .suspcmi.el-o; o paragrapho unico ções .indiciarias pa.ssarn a ser exercidas pelas 
ao art. 7• refere.se ao estado de sitio decla- autoridades ou Tribunaes militares; no pl>
rado pelo Congresso, determinando que este riodo da suspensão de garantias estes pro
só se renna. extraordinariamente para. conhe· cessam c julgam os :presos politi.oos . . . 
~r das medidas de excepç~tomadas quando, Ha Constitllições, que obl-igam o governo a 
findo o prazo da declaração do sitio, o governo entregar os individuas detidos á.s autoridades 
prorogal-o por ma.is 60 d.ia.s. judiciarias, mesmo na vigencia do sitio. 

O orador não adduzirá novamente tcdos os Si prevalecesse :1. doutrina sustenta.da pelo 
a.rgumentos com que combateu a doutrina. do nobre deputado -pelo Pia.11lry e outros il
Sr. Anisio do Abreu qu11.11to aos elfeitos do lustres collega.s o governo poderia reta.rdar o 
esiado de sitio. cumprimento de seus deveres, deixando de 

O nobre deputado J)elo Pia.uhy sustentou justificar o seu acto perante o Congresso ou 
que a a.cção do governo pó de estender-se além rlemorando a exposição a que se refere o 
da. situação excepcional que determinou-a ; aJ.•t. 80 pa;ra. conserv:~.l' indefinidamente pre· 
que as medidas de repressão nã.o cessam com sos ou det irlos os que foram alcançados pelas 
a r estauração das garantias, mas depois do medidas de exeepção no periodo da .snspeosão 
voto politico do Congresso. de garant ias. 

Por conseguinte, os e1feitos do estado de Dlsse o nobre deputado pelo Pia.uhy- que 
sitio cessam simplesmente pa.ra. os que niW em um ponto as opiniões do orador e do !l
foram alcançados pelas medidas de exce- lustre l'elator eram contra.dictorias; que este 
pção. negan ao Congresso fu.neções judicia.rías, a.G 

O ora.dor continúa a pensar que, depois de passo que o orador M a.dmittía.. Não hu. S&
restaoolecidas as garantias constitucionaes, melhante contra.dicçã.o, como passa a. deJllon· 
ninguem póde ser conservado em prisã.o sem strar. 
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O orador distinguiu a responsabilidade po
litica e a responsabilidade Cl'iminal dos or
giios ou agentes do Poder E:.:ecutivo. 

Ao Congresso incumbe a approvação do es
tado de sitio decretado pelo Presidente da 
R.epublica ou das medirlas de excepc;ão que 
este houver tomado. No exercicio dessa at
tribuição, dessa prerogativa não apura a re
sponsabilidarl.e criminal do Presidente, nem 
tão pouco dos individuas que foram deti~os, 
trata de saber si os actos do governo se con
formaram com a lei basica, respeitaram os 
limites constitucionaes traçados nos arts. 48 
e 80. 

Não approvando os referidos actos torna 
effectiva a responsabilidade do Presidente da 
R.epublic& ou seus ministros ; e ainda o com
petente para processal-os e jul.gal-os. Eis o 
que os publicístas denominam juizo político · 
a Camara accusa e o Senado julga. ' 

A jurisdicção politica tem as limitações 
consagradas na lei, as quaes se referem ás 
:pessoas que teem de ser julgadas e á natu
reza d&s penas que a.pplica. - a perda do 
cargo ou a. incapacidade para. o exercicio de 
funcções publicas. 

O Presidente da. Republica ou seus minis
tros paliem tambem incorrer em responsabi
lidade por crimes eommuns ; neste caso tam
be~ compete á Cama.ra declarar procedente 
ou 1mprocedente a accusaoã.o, sendo o julga
mento deferido ao Supremo Tribunal Fe
deral. 

O orador e o relator da. commissã.o susten
taram que aa:pprovaçã.o ou suspensão do es· 
'lado de sitio decretado pelo Poder Executivo 
era. uma funcção exclusivamente :política do 
Congresso Nacional. 

Este póde não approvar o sitio ou as me
didas de excepção que foram toma<ias e res
ponsabilisar o Presidente dl'l. Republica pelos 
abusos ou excessos commettidos. Para pro
cessar e julgar os crimes de responsabilidade 
o Congresso se constitue em Tribunal polí
tico. 

O estado de sitio e uma providencia ex
cepcional, a. que recorrem os Poderes Publicas 
no interesse supremo da paz, d ... sa.lvaçã:o pu
blica ; é medida que deve-se SU}lprimir da 
lei, na phrase de um publícista., quando forem 
supprimidas as revoluções ou invasões. 

Entretanto, é preciso conciliar os principios 
de liberdade e de autoridade, a necessidade 
de segurança com as garantias aos direitos 
indlviduaes,conferindo ao Congresso ou a.o go
verno a faculdade de suspender a.:penas as 
que possam impedir ou embaraçar o resta.be· 
lecimento da. ordem ou a defesa. da. íntegri· 
da.àe nacional, estabelecendo limitações que 
re}lroduzam o verdadeiro sentido, o verda
dadeiro espírito do nosso Codigo político. 

C:m>ara v. vn 

O legislador brazileiro não olvidou os 
principies, as boas doutrinas que a M:· 
perieo.cia e a sabedoria dos povos tem cansa· 
grado. · 

Trata-se de uma medida vio~enta, da. com
petencia privativa do Congresso, mas Q.ue 
póde ser empregada pelo governo que, no 
conceito dos ma.is nota.veis publicistas, e 
sempre :propensa a abusos. 

Si o governo é responsavel pelos ex- ' 
cessos, pelas violeocias ou a~s arbitrarios. · 
sabem todos que essa. garantia difilcilmente 
tornar-se-ha e:ffeetiv&, sera quasi sampre . 
illusol.'ia.. 

O Sr. Adolpho Gordo pede per-
missão a Camara em re:plica demonstrar a 
procedencia das emendas que teve a honra de 
o:fferecer á consideração da Cai'Oil.l'&, respon
dendo assim ao brilha.nte discurso do nobre 
orador que o precedeu na tribuna. 

O orador fez largas considerações em re
sposta ao orador que o precedeu, estudando a. 
bistoria. politic:a ée3te pa.iz e de varies povos, 
e todas as Constituições que consagram dis
posições relativas ao estado de sitio. com o 
intuito de demonstrar que os a.rtigos do pro
jacto que combate são inconvenientes e in· 
constítucionaes. 

Ninguem mais pedinào a palavra, é encer
rada. a discussiio e adiada. a votação. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' annunciada. a continuação da. 2• día-
cussã.o do projecto n. 203 A, de 1895, autori
sa.ndo o governo a despender ate a impor
tancia. de 14.519:690$. repartidamente em 
tres exercícios, com a acquisição do material 
rodante e melhoramentos indispensa.veis a.o 
serviço da. Estrada de Ferro Central do Bra
zil, de accordo com o especificado na tabella 
a.nnex:a, e mais 800: 000$, para pagamento de 
60 locomotivas, segundo o contractofeito com 
Quayle Davidson & Comp., com. voto em se
.Pa.rado do Sr. Bueno de Andrada. 

O Sr. 'Vespasiano de Jll.lbu
qucrque- Sr. presidente, continuando 
a examinar o :pr~iecto da commissU.o, trata
rei de estudar a rubric:J. - 4 -relativa o.o 
augmento e melhoramento da. Estacã.o Cen
tral, etc. 

Para. isto a Commissão de Obras Publicas 
entende que é necessario o credito de •.•• 
1.670:000$000. 

A Estação Central com etfeito precisa des
ses melhoramentos que já foram estudados e, 
como já tive occa~iã.o de dizer, já. foram até 
approvados. 

32 
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CQmo lembrei á commissão, ba. necessida(j.e Existe um deposito de machinas em São_ 
de se obter uma zona de terreno, e p3.rece a Diogo, sem o neeessano de&envolvimento, e 
mais conveniente a que se acha a.o lado da existem n:1 linha dei centro ·os deptisitõs da. 
Esta<:;ão central,compreheodidaentre as ruas Barra, Entre-Ri:os e Lafa.yette, e o chamado 
Barão de S. Felix e Senador Pompeu até a do Norte, em S. Paulo, no ramal: de São 
Estação de S. Diogo. Paulo. · 

Creio que, obtendo-se esta zona. de terreno, Esses tlepositos tinham officinas muito aca-
vae-se melhorar consideravelmente o serviço nba.da.s, offioinas que funcciona.vam mal, c 
de trens ; pOl't[Uanto a observação me mos· eu obt ive pa.m <!liaS algum material, toroan
trou que a. maior de todas as difficuldades do-se o seu funccionamento, sinão regular, ao 
com que lutara o serviço cloa suburbios, era. menos um pouco melhor do que se a.cha.vt1. 
a falta. de espa.co. De alguns tenho visto par· a.ntes, por falta de marerial. 
tira idéa da separ~tção do serviço dos snbnr · Nã.o sei como pretende a directoria dividir 
bios do serviço commum da Estrada de Ferro este credito de modo a attend.er ao augmento 
Central. do deposito de machina.s em S. Diogo e ao 

Entretanto, não me parece que esse sel'- mesmo tempo · á coostrucção do depOsito da 
viço exija desde jã. a. separação, desde que se linha do c:>ntro, pois pa.r~me que a. verba 
obtenha. um alargamento que permitta. o de 450:00n$ pedida é insulficiente. atteno_en· 
serviço de trens entre as Estações Central e do-se ao preço do ma.t!'rial e ao_ desenvolvi· 
S. Diogo. Só assim se melhoraria. e33e ser, mento que se tem de dar a essas di,jl'e1·entes 
viço nas proximidades da Estação Central. obras. 

Apezar dessas rlifficulda.de~ durante o tem- Na. rubl'ica. sete pedem-se 500 contos pa~a. 
poem qne ·per maneci como dü·ector da.quella a · ligação das linhas l e 2 :i. Estaç:ão M:ui
estrada. mesmo durante os dias mais ditli- tima.. · 
ceis, os dia> ela revolta., fJ.zia.-se o serviço da Jul:;o que haja. equivoco e que se trat~ da. 
carga e de passageiros sinão com muita fa.ci~ "tiquidaç.ão direct a. das linhas ns. I e 2 Illl. 
lüiade, ao menos com a. fo..ciltda.de relativa, Esta~ão de S. Diogo á E8tação Marítima, obla 
attendendo no grande movimento, a quantí- esta. projecto.da desde muita, ele accorda com 
dade extraordioaria. de treus que da.lli sa- as indicações do Club de En~enbal'ia., e o ar
iam com tntervallos , algumas vezes, de cinco camento em proximamente o apresentado 
minutos de um a. ouLro. pela commtssão. . 

A observaçã.o me mostrou que. obtendo-se Est.a. obra vem melhorar em muito o ser-
uma. zona. m:\is extens.'\ para. os desvios de viço da Central, l)Qis e>íta que todos os trens 
entrada. e sa.i.da. de trens. melhorando a Est-1.- CJ.Ue tenham de ir â Ma.ritima. ou tla.lli parti
ção contrai, póde o servir-o tle suburbios ser rem, tenbam de entrar nos desvio,> d(!. cen
feito com o ser viço da estriJ,da., sem prejudi- tra.l. 
ca.l·o em co usa. alguma.. Na rubrica 8, pa.ra. assentamento da. 2' 

Na rubric:l. 5 a. commissão pede o credito <le via. até Belém, é consignada a quantia. de 
1.414:000$ pa.ra elevadores, armazeos, pro- 1.200$000, e no par3.t.urápho 10 petle-se 150 
1ongamento da. ponte da. E$ta\ãO Ma.rit i.ma e contos pa.:ra. a. 2' linha. (lo :ra.mal de Macacos. 
acce.ssOrios . 4 com missão rejeitou o peciido de duplicação 

Estas düierentes verbas já foràm pedidas e a té Oriente, supprimiu a 3' linl).á, crea.ndo 
algumas dellas conc:ldidas em n.nterior1~s ex· aDenas uma 2n linha, de modo que a dl.Lplica
ercicios,pertencem ás quo denominei de idéa.s ção vem a ser na realidade, não a~ Be~ém, 
velhas, ou antes de idéas uoa.s . mas até a Bifut·caçã.o. Pa.ra isto a. commiss.ão 

A questão de prolongamento da ponte pede 1.350:000$000. 
se acha ligada á. concessão anteriormente No § 9, ligação da Estação de S. Diogo, \L 
feita., creio que durante o governo proviso- project.·via. Estação de triagem no I!l:l.tadouro 
rio, a. uma. em preza que hoje se julga com 1 pede 150:000$000. 
direitos á posse do local em qu~ terá de ser Lembrando o que disse a. respeito do ator· 
construido o prolon~amento da ponte. gamento da. Estação Central, creio que .essa. 

Esta questão temstdo estudada pelo governo verba. des•le que se obtenhn. o alargamento 
e nã.ó sei 'em que ponto esta. dos terrenos juntos á. Estação Cent'ral para. 

· A concessão desta. verba., na pa.rt.e relativa collocação de outras linhas, póde fic.1.r e111 
a levantar arma.zens. creio qne poderá. ser grande parte diminuida. . 
feita 'sem grant?e difficulda.de; entretanto a. Portanto, a: quantia de 150:000$ pedida 
outra., a. da. ponte, si não me en.,<>a.no. depende pa.ra este serviço, póde ser incluida. na quan· 
ainda de ajustes entre o governo e a compa· tia relativa ao ·(I;Jargamento d.:i. Estação' .Cen-
nhia concessiono.ria . · tral. · · · · · · · · · 

Na r ubrica 6, pede-se, para construcção de No § 12, finaJmente, pede a commissão para 
d_epositos pa.m ma.chinas em. S. Diogo e 11a pont~s e a.pJlar~lhos diver.soii a q~a.nti.a :de 
h oba do centro 450:000$000. · L 53dl00$. 'Cl'etO que na Mensagem ci go-
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verno pede esta qu;Lntia para trilhos, super
structura. metalltc,1, etc., apenas -parn duas 
secções da linha. ; mas a commissã.o julgou 
conveniente dar mais liberdade à. dil•ectoria., 
para empregar como melhor entender a 
quantia pedida. 

No total a commis<ão pede a quantia ele 
14.519:000$ ; entretanto, da demonstração 
que tenho estt1dado, do credito parece que 
esta verba. poder;\, ser bastante diminu ida, 
porquanto daspezas. que julguei nece.ssarias 
em virtude de declaJ;"açãO do Dr. chefe do tra
fego, 11a.ra acquisição de material rodante, 
eram pouco superiores a 1.000:000$, ao passo 
quo aqui e p$dida pela commissã.o 4.000:000$ 
e pela. Mansa,aem do govet•no 5.000:000$()00. 

Na quantia de 1.500:000$ para concerto de 
locomotivas julgo que deve ser deduzida. p-310 
menos a. somma de 500:000$. i.mportancia do 
material já obtiílo, ou pelo menos oJferecido 
pela. casa. causadora em grande parte dessas 
perdas. 

Portanto· da somma de 1.500:000$ pa.rece 
qu,e póde ser diminuída a de 500:000$ oirere· 
cida. gratuitamente pela. casa Baldwin. 

0 SR., BUENO DE ANDRADA-E' verllade que 
a casa. Ba.ldwin o:lfereceu 50 locomotivas gra
tuitas ao Brazil. 

0 SR. VESPASIANO DE ALBUQl!ER.QUE- Offe
rece\! gJ.•atuitamente material no valor de 
120.000 doUars, calculado ao preÇ<o do mate
rial que tinha.mos encommenda.do para sub
~titui~~io do material quebrado. 

Como as ma.cl1inas de construcção &ldwin 
entre nós são as abandonadas pela União Ame

. ricana., é natural que t ivesse vindo novamen
te material já. impres!Avel. 

E é ex.actam.ente, Sr. president;&, por c:~.us:.. 
·· desta. questao que se abriu contra mim um:.. 

campanha de dillamações. 
Na rubrica. 3•, augrnento do ofiicinas, crea.

~i"l.O de otllcinas, etc., a. comm:sslí.o pede 
Z.000:000$000. 

Pensando como o nob1•e deputado :por São 
Paulo, entendo que esta. verba. pôde se consi
derar em gr:J.nde parte como suppressiva. da 
outra proposta pela commissão. do •L 000:000$. 
e de 5.000:000$ pedida. na Mensagem para 
compra de m:>terial rodante. 

Quanto a.os demais credites, creio que po
dem ser mantidos, mediante pequenas modifi
cações. 
. Reduz-se, portanto, o credito a 9.000:000$, 

dtstribuida esta quantia por tres exercícios. 
P.arece-meque, si tivel·mos a mesma renda 

dos ann<is anteriores, uma vez que clesappo.
peceram as causas de desllezas extraordina
rias; como a revolta e outras, da propria 
ronda da estrada póde-se tirar esta quantia.. 

Segundo informações obtida.s do Dr. chefe 
da contabilidaAle; o engealleiro Atronso Car-

neiro de Oliveira Soares, não existe cleficit na. 
Central, como diz o rela.torio do Ministro da 
Viaç[o ; ao contr:J.rio, ha. um saldo de 
1.000:000$000. 

Ora., attendemto-se quo durante a. revolta 
foram gastos, a mais, cerca de 1.000:000$, 
porquanto mandei pagar ordenados dobrados 
a grande numero de empregados ; sommada 
esta verba com o saldo de 1.000:000$, 
temos C•)rca. de 8.000:000$, e dentro desses 
8.000:000$ póde-se encont rar o recu!so ne .. 
cessaria para os melhoramentos pedidos na 
?tlensagem e pel~ commissão. 

0 SR. BUENO DE iL'iDP..ADA. dá um aparte. 
O Sn.. VESP.A.SIANO DE AUlUQUERQtiE-Logo 

que cessaram as causas que fleterminaram 
este augroento de despeza.s, reduzi immedia.
ta.mente todos o3 vencimentos que t inham 
sido augmentados, inclusi-ve diari:~oS do~ ope
rarios, sem eue se despeilisse um só, sem 
que houve2se Ô menor movimento de reacçã.o, 
o que demonstra. que o pessoal da estrada. 
naquella. occasião era. perfeitamente disci
plinado. 

0SÍ1.. BUENO DE ANDRADA-V. Ex. llOl'· 
malisou a Estra.•la Central em tempos anor
ma.es ; agora., anormalisam em tempos 
normaes. 

0 Sr.. VESPASIAI'<O DE A LBUQUERQUE -
Agradc<,'o muito as palavras de V. Ex., que 
~? P,il.ra :n!m verdadeira comp~nsaç~o _das 
ID.JUl'lllS e InJUStiças de que tenho Stdo v:ctu~a. 
por pa.de daquelles que, afastados flaqm e nao 
conheceudu o que alli se :passa. va, transror
mara.m todo;; os beneficios que pude fazer em 
arma de guerr.l. contra-mim. . 

0 SR. BUENO DE ANDR.-\.VA. dei. um a.:pa.r te. 
O Sr. . Vc:sPASI,\NO DE ALBUQUERQUE -Não 

foram sómen te pedradas; foram alem, fora.m á 
c:J.!urnnia, ás balas e á bomba do dyna.mite. 
Mas, felizmente, nem a ca.lumnia, nem a bala, 
nem a bomba de dynamite fizeram explosão. 

O aparte do nobre deputado faz-me lembrar 
a seg uinte consideração : 

O trafego daquella. estrada, o serviço de 
t1•ansporte de mercadorias durante a revolta, 
foi feito ue t al maneira que, depois da. minha 
s:J.ida., em novembro do anno passado. exls
t;ia. no intel'ior um stoclt de mercadorias tal, 
que. sendo suspenso o trafego por mer.es em 
conscqnencia da epidemia J~eina.nte e de acci· 
dent~ da linha devidos ús elltt vas, o Estado 
de M.lnas pôde se aba.stccm• das merc:~.dorias 
necessarias, que alli existiam em gr:..nde 
quo.nt!d;\de. 

Ha pouco tempo a. directoria. da. c :>tra.da, 
por informação sioão oficial, ao menos de 
ca.rõM)ter semi-offi.cial, declarou pela impl'ensa. 
que a média das mercadorias para o interior 
tinha sido em um mcz de 1.800 toneladas ;· 
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porém, :posso a.ffirmar que durante a. revol~ 
e mesmo depois (1ella., nunca. u trafego fo1 
mais de 1.500 toneladas por dia.. 

Eis uma declaro.ção que prova a a.bunda.n· 
cla de material na. Central. 

O illustre deputado ha de recordar-se do 
estado em que a estrada. estava. por occasião 
da encampação do ra.ma.l de S. Paulo. O 
materia.l ftxo teve de ser substituido em 
grande parte e a linha quasi toda recon
struída. 

Passando a outro ponto, devo dizer, em 
resposta. à.s accnsações que me teem sido íei· 
tas por ter abandonado, conforme diZem a. 
conservação da linha., que durante 20 mezes 
da minha. administração foram colloca.dos na 
linha. cerca. de 400.000 dormentes. 

Quanto á locomoçã.o, devo dizer que nas 
locomotivas Brooks por mim introduzidas, 
disse-se que vinham para.fuzos e limas intro
duzidas nos cylindros. SI o governo quizer 
conhecer desta questão, pódeinterroga.r o Sr. 
Dr. Alfredo Vida!, lente da. Escola Superior. 
que pôde dar informações sobre o as· 
sumpto. 
· Dâl-as-ha com lealdade e sinoorida.de. 

0 SR. BUENO DE ANDRADA dá um aparte. 
0 SR. VESPASIANO I>B ALBUQm:RQlJE-Peço 

ao nobre deputado que nã.o me obrigue a. ex
plicar verdades desa.,'"l'a.da.veis. 

Em Utn jornal que se I>Ublica em Juiz de 
de Fóra. e que se ahama. Poial ou Paiol sa.in 
uma àérie de infa.mias tão grosseiras como 
iJiept&s, aoousa.ndo·me de ter consentido que 
dormentes da linha. a:podreoossem no espe.ço 
de dolll! annos; mas esse jornal nã.o se lembra 
de que eu poderei dizer como o cordeiro da. 
fabula.: nesse tempo não era nascido. 

Esses dormentes foram collocados por uma 
administração muito divers~ da. minha. e da. 
da. Central, e o que é eerto é que nenhuma 
responsabilidade tive disso, pois, segundo me 
eonsta·, mesmo a. entrega. ao trafego foi feita 
durante a administra.ção interina do a.ctua.l 
vice·director da. Central. 

Ainda. que mal, Sr. presidente, julgo ter 
discutido o credito e m& ter defendido das 
accusa.ções que me teem sido feitas. 
. Por isso dou por concluída & minha. millilão. 
(.Muito óem; muito b~m.) 

O Sr. Lins de 'Vasconcellos 
-Sr. presidente, bem longe estava eu de 
snp:por, que nã.o sendo profissional, nem tão 
pouco financeiro, tivesse de tomar pa.rte no 
debate que :se suscitou nesta. Cama.ra, a pro
:posito do credito pedido pelo governo na im· 
portancia de 14.5l9:9ô0$,pal'l. melhoramentos 
âa Fatrada de Ferro Ceutral. 

Peço, portanto. á camara e a. V. Ex. que 
me desculpem a ousadie. de sernelbante em· 

prehendimento; mas garanto que terei o cui
dado de deixar aos profissiona.es a a.precia.ção 
do que se refere propriamente á. pe.rte te· 
chnica e financeira. . 

Como representante da Nação, porém, e 
especialmente do Districto Ferlera.I, onde tem 
ponto de partida. a Estrada de Ferro Centl'l.l, 
e depois na leitura. da Men311.gem que deu logar 
á apresentação desse projecto e dos ~receres 
que sobre elle fôram emittidos, dtversas 
considerações me foram suggeridas e entendi 
dever trazel-as ao conhecimento da Cama.ra. 

Assim direi que noto discordancia entre o 
pedido do credito feito á Ca.ma.ra e os pa
receres da.s commissões que sobre eUe íRJ,. 
lara.m. 

O governo, em sua. proposta, pede uma. 
oousa, a. commissão dá-lhe outra. e elle acceita 
o que a commissão lhe otrerece. Isto leva á 
conclusão de que não houve da parte do 
governo, ou da.quelles que o orientaram 
a trazer á Ca.mara esse p(ldido, perfeita. con
vicção das despezas que lla.via. a fazer ; e, 
como se diz tOOos os dias nesta. C&mara que 
as condições financeiras do paiz são muito 
pouco l!songeiras, não devemos COU$eii.tir, 
nós, que temos a responsabilidade da distri· 
buição do dinheiro que o povo entrega. ao 
governo pa.ra. sat isfazer as necessidades do 
paiz. que seja. permittida. a fi'anqueza. da. con
cessão de um credito desta. extenaã.o, Qlle cor· 
responde qua.si a. um orçamento. sem aer 
miudamente discutido e deta.lha.da.mente 
apreciado. 

E' por este motivo que, faltando-me a. com
petencia technica e financeira, me auimo a. . 
vir fazer ligeiras considera.çõel!, de modo a 
juetiftcar o voto que sob~ o projecto tenbo 
de õa.r e mostrar aquelles que pa.ra a.qui me 
ma.nda.ram que não me e indifferente a. con· 
cessão de um credito desta extensão pedido á. 
C&ma.1'8.. 

Um dos pontos, Sr. president&, em que pri· 
meiro noto divergencia. entre a. Mensagem 
e a. aommissíi.o, é no pedido f&ito da verba. 
para. repa.ra(}ã.o do material rodante, etc. : a. 
M~em pede ct>J'ta quantia e a illustrada 
comnússão entendeu dar-lhe mais, e o governo 
a.cceita. 

Desejaria que aquelles a quem inaumbe 
a direcção, a :flscalisaQão, a. gual'da e a con~ 
servação desse materiaJ. me viesaem dizer o 
que se pretende fazer do enorme material que 
lJOSSUe a estrada ~ 

0 SR. AmtELLI.ANO B..uu3osA.-QUeima-se. 

0 SR. LINs DE VASCONCE:L:Los-Não SOU pro
fissional, nunca fui nem pretendo ser fiscal 
do .servtco da. estrada.; mas garanto á. Ca.mar& 
que a. estra.da possue tlla.terial Bufilciente 
para. o serviço que está a. seu cargo, desde 
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que seja elle convenient€mente reparado e j quantia na compra de material rodante. Elle 
distribuido. ahi esta servindo de deposito para cargas e 

_ de alojamento para o pe~so:>l da. estrada, a ti-
. O SR. A~ISro DE .ABREU-Esta declaraçao á rado ao campo a. apodrecer, como todos po-
unportante. dem observar. 

o SR. LINS DE VASOONCELLos-Ta.nto tenho Acredito, portanto, que não fora.m bem 
ra.zão·pa.ra fazer essa. a1f1rmação que, a.peza.r refiectidas· as razões que apresentaram ao 
dos quotidianos e multiplos desastres que se governo para justiílcal' o seu J_Jedido a esta 
dão na estrada., inutilisa.ndo algum deste ma· Camara. 
terial, o trafego não foi interrompido, e, pelo Boa direccão e boa. vontade, um pouco de 
contrario, se nota pelos dados offi.ciaes e esta- economia bem entendida, bastante actividade 
tisticas publicadas que o transporte de carg'as e alguma co usa. mais fornecerão á estrada 
augmenta todos os dias. muita causa de que ellii necessita e ao go-

E esta. noticia dos jornaes é verdadeira, :por- verno o ensejo de fazer não pequena econo
quealém dos dadas estatisttcos publicados, dou mia, o que não eera para desprezar nas cir
meu testemunho; morando eu em um ponto cumstancias actuaes, quando as finanças· do 
muito proximo á est!'ada de ferro, parallelo paiz isso reclamam. 
mesmo a ella., noto que ha. grande trequencia. Do material rodante ha uma :parte que é 
de comboios de cargas mesmo durante a noute, facilmente deterioravel, porém facilmente 
o que até pouco tempo não se dava. substituivel em nosso paiz : é a parte con-

Nestas condições, fazendo-se o trafego stitnida por madeira; a. madeira que nos vem 
como se está fazendo, a.ugmentado o trans- da. Europa. não resiste, tão bem como a nossa, 
porte das cargas, como, de facto, está, .com 4s condições do nosso clima ; mas nós temos 
o material existente, não será possível, apro- no paiz madeira de superior qualidade, que 
.-eitando o que está inutilisado, depois de o as podem substituir com vantagem, assim 
reparar, dispensarmos essa des:pP.za. enorme como temos pessoal technico perfeitamente 
de modo a aconrllciona.rmos um pouco melhor habilitado. 
o futuro das nossas finanças e acreditar me- Em uma época como esta. em que se quer 
lbor a estrada, fazendo com que sua adminis- r P.sta.belecer o :proteccionismo de um moda 
tração não deixe ao abandono o seu material.' franco e positivo não seria. mão que as COlll~· 
de modo que faz dó vel-o espalhado relo.Q t missões que sobre este assumpto teem rauado 
campos expostos ao tempo, a apodrecer. ! se lembrassem de que devemos proteger, o 

Portanto, si não é a. falta de material que 1 mais possível, o desenvolvimento e o aperfei
imperte a. estrada de dar vasão á concurren- çoamento das industrias no nosso paiz, co
cia de cargas que- a ella. a.tllue, o que será meçando por aproveitar para jsso ensejo tão 
que determina a crise de transporte naquella opportuno, como este e outros, 
via-ferrea ~ Assim procedendo, o produetor estrangeiro, 

E' mais uma. questã.o apontada. nos diffe- que conta com certeza. com o nosso mercado 
rentes pareceres e pro.iectos, de modo que consumiàor, vendo-se sem elle, procurará 
nã.o é facil a.cceitar sem maior exame a opl- trunsportar pa.r1.1 o nosso :pa.iz seus capi
niii.o daquelles que, para justificarem o pe- taes, machinas e operarias com certeza de 
d_ido de credito, attribuem q_ua.si que exclu- encontrar para tudo applicação segura e 
srva.mente á. falta. de ma. ter ia.l a ditllculdade rendosa.. 
de transportes. Não serã este um dos meios de favorecer o 

E tanto nã.o póde ser acceita. facilmente proteccionismo r 
essa asserção que ronda hontem o meu illus- Portanto, ao menos nos reparos :podlamos 
tre collega deputado por S. Paulo, discutin- aproveitar o trabalho das officinas ; e, como 
d~ brilhantemente o assumpto, disse que sa.- se pede uma parte deste credito e:xactamente 
bH.\ de fonte, creio que a.té officia.l, que du. para a ugmento de officinas, e natural que se 
ra.nte seis horas não havia. tra.fego no trecho augmente o pessoal, que póde er aproveita
da Serra.. E porque, pergunto eu, isto se dá.~ do nesse serviço, e pil.ra. tal tim darei ate 

Será. por falta de material rodante~ Creio mais do que pede o governo. 
que não, e tenho o direito de assim :pensar, Facilite-se o trabalho ao operariado naci~ 
quando leio, mesmo em papeis of!lcia.es, que, anal, fazendo com que elle desenvolva suaa 
em virtude de difllculdades por parte das es- aptidões e se aperfeiçoe cada. vez mais. 
tra.das que teem com a Central trafego mu- Questão social, economica e politica de 
tuo, e p1r outros motivos ta.mbem a. ponta.- ma.gna importa.ncia. 
dos, o material da Estrada. de Ferro Central A segunda parte do material é o lastro de 
serve até de deposito para as cargas que tran· ferro, sobre o qual é montado o madeira
sporta., .e isso as vezes por muitos dias. mento. Este não é de facil deterioração, a 

_Portanto, mais uma. razão parJ. provar que não ser as rodas e dessas mesmas apenas o aro. 
nao temos necessidade de gastar tão grande E' certo que a fundição de rodas, que, si não 
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me engano, e privilegio dos E~tmos Uniilos, 
:1. cujas fabricas a propría luglu terra vae 
buscar rodo.s par;~ o matel'ia.l das suas es
tradas ; a fundição de rodas, digo, tem che
gado entre nós a certo grão de perfeição. e 
isso desde o tempo saudoso, de boa e intelli
gente dirooção do operoso Dr. C. Niemeyer, 
a quem muito deve <t estrada. de ferl'o, quan
.do era não Central mas sim Pedro ll : é 
grande a quantidade de material abandonado, 
quasi perdido por falt't rle aMommodação, 
atirado ás margens da estrada, ou amonto
ado em diversos poutos ; on,1.e accommo
darão mais este ma.teri:ll encommendado, em 
tão grande escala. 1 Só se pre~endem con
smnmil-o com os deso.stres ... 

com o conhecimento pratico das cousa ad
quirido pela ob~ervação que eHas medes
pertam e pelo interesse que a ellas ligo. 

0 SR. URBANO DE GOUVE:lA-V. Ex. provou 
1:JCr feitamente que o traf~go e..--tõ. normali
sado. 

0 S1~. LI:'\S DE VASCONCELLOS-Si não h a 
·ironia na pln·ase do nobre amigo, deputado 
por Goyaz, S. Ex. con~luira commigo que 
não ha. necessíc'!ade de tão grande credito 
para. material, conforme auto1·isa o parecer, 
quo creio sel' assignado pal' V. E:l(., si me 
não ongano. 

O Su.. U1m.o\NO DE GouvBA-0 parecer não é 
meu. 

O SR. BuExo DE Ai\'DRADA- A commissão O SR. CUPERTINO DE SIQUEIRA-E o pare· 
marc<~. uma porcentagem para os r1esa.stres. cer diz que o credito não normalísa o tl'afe

go; é necesso.rio,mas não e suillcíente. 0 SR. LINS lJE VASCONCELLOS-••. mas 
não seri com o meu voto que se ha. de O SR. LINS DE VASCONCELLos-Pois eu aca· 
conceder credito para isso, si é que isto está I bei de_ ])l'O':ar, C?nforme me perl}litte ~ minh~ 
no progl'amma da commissão. fraca mte!IIgencla, que o credtto nao esta 

Lembrarei ainda i Camara. Sr. presidente, justificado e até poderã. d;J.r mais uma. vez 
que h(). uma. gra.nde quaatidade de machinas lo:;::tr a abusos aos quaes a. Camara (leve se 
nas officinas, e provavelmente em outros de· oppor tenazmente; porque as leis aqui vo
positos de Sel'ra acima, cujas peças são de tad.as nem sempre são fielmente executadas: 
grande custo. e para exemplo citarei a ultima reforma (de 

o SR. CuPERTI!I:O DE SrQuEm.<~.-Em estado um<J. parte do serviço da estl'aila de ferro) 
de trabalhar~ Yotar1a pol' esta C3.mara no anno passado. 

0 Sn.. LINS DE V.A.SC(fr\CELLOS-Tenha o no
bre deputa~lo paciencia; e$pore a conclusão 
do meu pensamento, sem cortar-me as pllra. 

·ses. e ha de ouvir o que eu quero dizer. 
Essas peças de gl'ande custo,niio ~:aro, des

apparecem, mesmo porque não e po3~ivel 
uma ftscali~ação rigorosa . 

Mas, com os reparos que podiam sel' feitos, 
pr-incipalmonte sendo augmentadas a.solliciuas, 
não seriu. difficil aproveita.l' g ra.ntle nu· 
mero. dessas mac1linas, sobretudo hoje que 
basta remetier o numero de uma pe~a, que 
não seja possivol fabricar aqui, para ter·se 
da fabrica respectiva peça pet·feita.mente 
igual, fundida nog mesmos moldes. 

creio ter provado que a crise de transporte 
não depende da. falta de material rodante ... 

0 SR. ÜOPERTL'i"O DE SIQUEiltA-Em abso· 
luto não. 

0 SR. LINS DE VASCOXCELLOS- ... talvez 
nem mesmo relativa.mente. 

Si o nobre deputado estivesse no recinto, 
e ouvisse o princLvio d(l.S minhas observações, 
-veria que eu provei isto exubera.ntemente. 

0 Sa. CUPli:R.TlNO DE SIQUEIRA- Infeliz
mente eu estava em trabalho de commissão. 

O SR. CuPERTrlS"o DE SrQUEIItA-Mas nós 
temos o direito de fiscalisa.r. 

0 SR. LINS DE VASCONCELLOS-Isto deu-se. 
estando ainda com podores o Con'gresso que a 
havia votado. Quu.n&o muis quando nos reti
rat•mos ..•. 

Citarei ainda o facto de ter $Íclo votada a 
QU<Lntia de 5.000:ú00$ para o cstabele~imento 
de Estac•1es •le triagem em S. Diogo, 3.quello 
credito ibi consumido, foi além disso proro
gado e até hoje não· !bram estabeleeidas essas 
Estações, tanto que.~.gora se pede novo cre
tlito pam o mesmo fim. E t•eceio tanto . mais 
votar o credito pe'li•io pelo governo, quanto, 
em relação á Estra.d>L de Ferro Central, pre
,·ejo muitos planos e melhoramentos a rea
lisat' e desejaria. que o governo nos apresen
ta~se estes planos que, sondo estudados can
venientemente, pudessem aproveitar com a. 
a.pplicaçã.o da quantia que ora se vem pedir 
á. Camara, evitando assim seu r1esperdicio, ao 
menos por a.pplicação intempestiva, 

0 SR. BUENO DE ANDRADA-A Commissão de 
Obras Publicas apresentou dous planos para 
esse fim, planos que foram a Commissão de 
Orcamento, que deu parecer rererente ao cre
dito. 

O Sa. LINS DE VAsCON<lELLos-Niio vim O Sn.. SE!l.ZEDELLO CoRRÊA.- A c ommissão 
fallar com!? technic?, nem como tinal?-~eiro, d_e Ol'çame_nto pre;;umm que com o credito 
ou proftssLOnal, Sim pela responsabiLidade tivessem s1do en~1ados os projectos da Com· 
·que ·me e:~.he como representante do. Nação o . missa-o de Obras Publicas ; deu. parecer sobre 

-... .;:::· 
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o credito porque este vinha acomp~nhado de 
um.a. Mensagem ~,o~ tendo uma tabella expli
cativa e a Comm1ssao de Orçamento entende 
que nioguem melhor do que o.governo póde 
dizer o que é necessario para a estrada de 
ferro. 

0 Srt. LrNS DE VASCON<JEU.OS- Pet'dOe-me 
V. Ex., com o que digo não tenho em mente 
C:On~emnar .a illusti-a.da. commissão, que se 
hm1tou a fazer um pouco mais do que o go
verno pediu e elle concordou com ella . (Tro
cam-se varios apartes.) 

Senhores, as considerações que estou fazendo 
teem por fim chan:w.t· a atten\~~o do governo 
para umas tantas cousas, que precisam ser 
attendidas; não privando com elle, não tenho 
outro. meio sinão esta tribuna para fazel·o, 
acreditando prestar um serviço: si assim não 
fosse, não estaria. aqui abusand<> da. paciencía. 
da Camara. 

Por isso é que disse, entre outras cousas. 
que durante seis horas não h<'. trafe"o na. 
Serra.. E porque, :pergunto eu~ ( Ha "1larios 
apartes.) 

.0 SR. SERZEDELLO CORRÊA-A ad:ninistra
~.ao d~ es~da. diz que ·a crise de tra.ns:po.-te 
e dev1da. a falta de material ,que está. e~tra
gado. O governo, examinando. concordou. 
tanto que apresentou Men~agem. Si a Camara 
~econl~ec~ que nii:o é exacto, a íncampeteocia 
e attrlbUJda ~o ministro. Ell dei o meu voto 
a favor do credito. 

O Sn.. LINs DE VAS<JONcELLOs ..... v. Ex. quer 
ver~ conclusão a que chegamos~ A adminis
trõJ.çao da. estrada não está na altura. da 
missão que lhe foi confiada! r .. 

E ~in:io, vejamos: a administração dot e~
trada vae ao ministro e diz-lhe : « a. crise de 
transporte é devid<J. ã insu fficiencia do mate
rial rOdante»; mas confessa. ta.mlJem que rde
vid? a umas tantas causas) o material 'fi~a 
~ut~ vem.s, longos dias, servindo de depo
Sllo a. carga. que contém, a.lem de se prestar 
n. outros misteres; ainda. mais affi.rma-se que 
durante seis horas não ha tra.Cego no trecho 
d_a. ~erra; publica-se quasi diariamente a esta.
t!sbca do transporte de cargas feita. pela es
trarla, provando que cada vez mais au"'menta 
o numero de kílogrammas de cargas tr~nspo1·· 
tad~s; a.ccrescente-se a. isso o estrago do ma.· 
ter1al por desastres multiplos e quotidianos 
e pe!g~nto eu agora. não 1la flagrante con
tradwçu.o em tudo que se apontou parâ pro
var que a crise de transporte e deV1da, pelo 
menos em maior parte, á. deticiencia de carros 
:Para tal fim 1 Creio não ser ncecessorio ser 
muito atilado para. chegar a tal conclusão. 
.._ Affirma-se que dnrante·seis 110ras não ha 
u:afego no trecho da Serra ; mas diz a admi· 
n.1stração que aquelle trecho é causa. da. crise 
de transporte, e . que ' para remediar o mal e 

preciso duplicar <L linb<~., fazer outro ramal 
:por Sanfu Cruz ou cousa que valha, e mais 
outra~ tanta.s allegações feitas com o mesmo 
criterio; o ministro. por sua vez. vae ao Sr. 
Presit!ente da Republica, aflirma-lbequo tudo 
isso é verdade, e que p(l.ra remediar aqueUes 
males são necessarios 14 mil e tantos contos, 
S. Ex. dirige sua ·Mensagem ao Congresso 
pedin~o o credito; e, si não houver um abe
lbndo, como eu, que venha aqui dizer estas 
verdades. a Camara votara o credito pedi~ o, 
acredit1.1ndo, bem como o honrado Sr. Presi
dente da Republica e mesmo o Sr. ministro, 
que tudo quanto lhe disseram e a pura ver
dade. E depois o contribuinte que gema :sob 
o Jleso dos impostos. 

Da-seocredíto:dentro de algum tempo reco
nhece a atilada admínistração que as causas 
reaes da. crise são outJ•as que não as a :ponta
das ; q_ue urge removel.a.s ; por isso pede-se 
novo credito, o assim po1· deante u.te se 
s.certar. 

Felizmente, St•. presidente, lá est:.i. <L ini
ciativa. particular com uma estrada de ferro 
na Esta-cão da. Mangueira, e talvez dentro em 
pou~o na. ex-lll!a rlas Moças, mostrando a 
admínistraçiio da Central qual a causa da 
crise de transporte, e como se a faz. cessar ; 
sangrando copíos:J.meuw a Centrn.l e annul
Ja.ndo quasi o futuro reser.-ado a Estrarla do 
Rio do Ouro. 

Tu,1o isso que acabo de dizer de nada 'Va
lerá (nao tLpoiados),mas ha de fic.:tr nos Annaes 
desta. Cama.m, para um dia ser ]JOr mim in
vocado. 

0 SR. SERZEDELLO CORRÊA. - 0 credito não 
é :para se gastar do uma. só vez. mas em tres 
ex~rcicios. 

0 SR. LINS DE VAscor;CELLOS - E quando 
cheHar o segundo exercic1o ja as necessidades 
terat•, provavelmente, augmentado e maiOl' 
quantia sel'á necessatia. como acontece, em 
geral, nt~. noss"' administração. 

Estou de a.cc01·do com a verba de 1.000:000$ 
pedida :para creaçã.o de uma. officina · e para. 
o . au(;mento ~c offici:'a.s existentes, porque, 
re,to 1sto, sera. a.prove\tado o material enorme 
que existe abandonado. 

0 SR, SERZilnELLO COR.tiA- V. Ex. appro· 
vando esta. verba deve approvar a outra des
tinada ao concerto do material. 

0 Sa.. Lu'iS D:t VASCONCELLOS-De acccrdo. 
(Ha apa.rtes.) 

O S.rL PREsniSNTE-Previno ao nobre depu· 
tado que a hora está dada. 

0 SR.· LINS DE V ASCONaELLOS - Não desejo 
abusar por mais tempo da bomlade de v. Ex. 
e da Camara ; J:Klr isso -pet;o a V. Ex. que me 
conserve a palavra para. a sessão :seguinte. 

0 SR.. PRESIDENTJ:-Serâ. attendido. 
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Fica. a. discussão adiada pela hora. 
Passa-se á. hora destinada ao expediente. 
o Sn. 1• SI!:CRBl'ARto procede 6. leitura do 

seguinte 

EXPEDrENTE 

Otllcio do Sr. I• secretario do Senado, de 
hoje, enviando com emendas a. proposição 
desta Cama.ra. declarando de liVl'e escolha do 
governo além de outras que já são pela legis· 
laçã.o em vigor a nomeação de directores do 
Thesouro, inspectores da Alfa.nde~a ~a. C~· 
pital Federal e Caixa. de Amort1saçao, dl· 
rector da Casa. da. Moeda., administrador do 
Diar io Of!icial e Imprensa Nacional e director 
da Recebedoria. - A' Commissão de Orça
mento. 

Vem ã. Mesa, é lido, apoiado e sem debate 
approvo.do o seguinte 

Re![uen:mento 

authentica., as informações e os pa.recer es 
sobre a pretenção de Jose Gomes da Silva, a 
que se refere Antonio Leonardo de Menezes 
Amorím. 1• escriptura.rio ~o Tbesouro Fede· 
ral, no requerimento que JUnto devolvo. 

Sa.ude e fra.ternida.de.-Francisco de Paula 
Rodrigt~e.s Al11es, 

I! Do parecer da Directoria Geral das Ren· 
das Publicas do Thesouro Nacional, trau
scripo na. consulta. da. secção de fazenda. do 
Conselbo de Estado do 26 de 1na.rço de 1872, 
resultou estas doutrinas : 

a) Restituir a sua. -posioã,o anterior o em
pre.,<>ado, que foi demittido em virtude de de
liberação do ministro e não de sentenç& por 
crime commettido, importa. reconhecer in· 
justa a demissão e extingir os seus etreitos 
como si ella. não tivesse lagar. 

b) Semelha.nte acto, valendo uma. perfeita 
reintegração, que apa,.oa o vestígio da iDju.s· 
tiça. e restabelece o conceito do empregado, 
deve accarretar como consequencia necessa-

. ria o pagamento dos vencimentos para in-
Requeiro que a. Mesa. da C&.mara ~JI\ a.uto- demni~çã.o do prejuízo causado nos meios de 

torisada a. nomear uma commi!são de nove subSistencia. do me3mo empregado. 
membros, para apresentar' ao Presidente da Te.es doutrinas estão consagradas mais syn
Republica a.s felicitações daCa.mara dos Depu- theticamente nos seguintes termos do parecer 
tados, pelo ti" annivereario da proclamaçi!o da dnquella. secção: 
Republica. _ «A no1Úeação para. um Jogar de accesso não 

Saln das sessões, 13 de novembro de 189;:~. podia ser "legitimamente feita, sínão consi-
.FranciscD GlyceriD. derando e1rectivos os serviços e o cargo an

ter ior ; e si foi nesse sentido uma reparação 
de injustiça, deve prevalecer ta.mbem pa.ra o 
eiieito de ser considerada. como uma. reinte· 
gração.» 

o Sr. Pt•eeident.e-A' vista. da. re· 
solução da. commissão, nomeio p~ro. s. com· 
mis,ão os Srs. Francisco Glycerio, Arthur 
Rios, João Lopes. BelistLrio de Souza., Serze· 
dello Corrêa. ltodolpho de Abreu, Victorino 
Monteiro, CoP-lbo Cintra. e Augusto Monte· 
negro. 

A ma.ioria. da secçâl), discordando do pare· 
cerda Directoria Gera.l do Contencioso, não 
considerou como objecto de graça. e sim de 
justiça ou de equidade e no caso de ser defe~ 
rida nos applica.veis termos da ordem do 
Thesouro n. 381, de 29 de outubro de 1855, 
a parte do pedido r ela.ti'l"a ao abono do ven
cimento pelo tempo da. demissão . 

Versou lHeferida consulta. sobre o requeri· 
menta de um empregado, que, demittido, por 
deliberação do mmistro, do cargo de 1• escri· 

O SR. PRESIDENTE- O pedido !lo nobre :pturario da alfandega do Rio do Janeiro. 
peutado serã. a.ttendido. após 39 mezes e quatro dias, durante os 

quaes não cessou de promover a. sua. rehabi· 
litação, obteve a reparação c.om ser nomeado 

OSr. Lins e Va@concello$-Sr. 
presidente, metendo sido envia.das as infor· 
mações que pedi por intermedio da. Mesa. ao 
Ministro da. fazenda., eu requeiro a S. Ex. a 
publicação della.s no jornal da Casa, para co
nhecimento de todos. 

DOC1JDNTO A QUE SE REFERE o sa. LINS para. igual cargo, de accesso, do Thesouro 
DE VASCONCELLOS Nacional. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda..-Rio 
de Janeiro, 7 de J!::~vembro de 1895. 

Sr . 1• sacretario da Cama.ra dos Depu
tados- Satisfazendo a. r equisi<}ful, contida. em. 
vosso officio n. 272, de 11 de outubro :(lrO· 
ximo passado, remetto-vos, na. inclusa oopia. 

Na especie ora vertente concorrem conui· 
ções, que justificam melhor a.inda uma. deci· 
sã.o favo1>av-e1 do Exm. Sr. mnistro da. fa
zenda, porquanto trata-se de um funccionario 
que, Eobre ha.ver corres-pondido sempre a con· 
1ianç3. de di1Ierentcs administrações pela. sua 
intelligencia, assiduidada e zelo no desem-



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 19/05/2015 16: 17 +Página 23 de 27 

SESSÃO EM 13 DE NOVEMBRO DE 1895 257 

penho rlos respectivos deveres, tanto assim pas;;ado, exarado no officio do inspector da 
que. depois de re8tituido ao quadro, ha me- r.o~~ma Caixa de Amortisação junto a este 
recido acees:>os até o c:~.rf(c, que ora occupa processo. 
vant:!.josamente, de chefe da. 2• secção da Quanto á liquidação, me reservarei :para 
Alfa.ndeg1l de Pernambuco, não só foi rçsta.- dtl.r parecer em tempo, opport,uno- Peço a 
beie!'ido na pos~e precisamente do mesmo a audiencia da directoria do Contencíoso
ca.rgo. de que fôra demittido por uma deli- Em 24. de julho de 1894_-Alonso de Al
bel'açü.o do J\1inisterio oa. Fazenda se:n haver -meii!la_ 
comrnettido falta prova.da, de t'tl gravidade 
que merec~sse ser fulnunado ].)01' semelha-nte 
acto, ma-s tambem durante gra.nde parte do 
período decorrido entre a. dembsão e a re~ti· 
tu;ção ao quadro serviu de eollaborador ra
muuera.do na mesma. repartição ; 

4." Estou de aceordo com os :pa.receres da. 
directoria de contabilidade. 

A nomeação p:1t'a o mesmo cargo que foi 
privado o <:mprega.do, importa reintegração 
para todos as elfeitos. E" uma. reparação da 
injustiça e violeacia praticadas ; portanto dã. 
direito não só a percepção dos vencimentos. 
como i contagem do tempo para a antigui· 
dade de classe-

Directoria geral de contabilidade, 24 de 
julho de 1894.- Pedro Soares. 

5.' Concordo.- Directoria gerai de cou
tabi!ida.de, 25 de julho de 1894.- C. A. 
Naylor_ 

Assim é de toda justiça que, de accordo 
com a resolução de consulta do conselho de 
estado n. 983, f1e 15 de maio de 1872, o de· 
ereto de 7 de março de 1888, que nmneou o 
requerente I" escripturario da extincta. The
souraria da Fazenda de Pernambuco, seja 
considerado como uma perfeita. reintegração 
nã.o se) p:tra o fim de contar-se como de etl'e
ctivo exercício o interstício de 29 de outubro 
de 1883, quando foi desligado da repartição, 
a 26 de março de 1888, quando reassumiu o 
exercirio, mas tambem para a percepção dos 
respectivos vencimentos, deduzido o que re-
cebeu como collaborador, na. fórrna da lei, 6.• Tambam concordo.- Director geral 
Jlcando assim inteiramente apagarias os ves- da contabilidade, 25 de julho de 1894.- Dr. 
tigios da injustiça, sem o que não poderli. Democrito Cavalcante. 
ser completa a reparação. I 

0
Apre.sento o. pro~e$SO _junto, refere~~e _ao 7 .' Pernamouco-N .6-23 de novembro de 

l _escrrpt?-ra~lO da Ca~xa de Amortlsaça~, 1889- Ruy Barbosa., presidente (lo Tribunal 
.Toao da S1lve~ra Sa.mpa~, que o~teve deferi· do Thesouro Nacional, communicanJo ao 
meut? por despach~ de ,-,1 de ~o.to do anno Sr. inspector da thesoura.ria. da fazenda de 
proxlmo passado, baseado no, antece~entes Pernambuco que fui indeferido o requeri· 
com q~o .o thesouro .fi~mo~ a regra d~J~lg:ar menta, transmittido com o seu otncio n. 73, 
~~l c~lSI.l 1dent1co no "e~t:do dos prmc11?1os de 15 de junho do corrente n.nno, no qun.l 0~ 
e· po.tos na. consulta de 2G de mar~o de Hi62, emprega, los da mesma. thesoura.1•ia, ! " escri-
~ fa~e dos q1;1a~s e de aresto tão rec~~te ptura.rio Jos~ Gomes dtlo Si~Ya. o 2• escriptu· 

~·10 pode subsistir 0 fun~am~nto . da deClsao, rario Manoel Zeferino dos Santos podir:tm o 
~ ~ue. tra~a. a communJCac_a.o, u!dusa. por pagamento do vencilllento relativo ao tempo 
~e~~~ \extmcta thesourarla de ta:r.endo. de em que estiveram afastados do quadro dos 

m uco. empregados da fazenda, por motivo da de-
2" sub-directoria da contabilidade, lS de missã.o que so:!freram em outubro de 1883; 

julho de 1894.- F,.ancisco F. da Sitvrz Ma· visto que os supplica.ntes não foram rein· 
chada. tegrados em taes lagares, mas readmittídos 

na carreü•a da fazenda, o que níio impli
ca a idéa de que a:1uella demissão nio 
houvesse sido justa.-RHy Bm·bo$a,Confere
Leão. 

~."Estou de accordo com a opinião e:xter
nada na inrormação acima. 

2• sub-cl.irectoria da directoria da conta
bilidade do Thesouro Federal, 19 de julho 
de 1894.- O sub-director, H. P. de k~-
.,edo_ . 

3.o De accordo com a infurma9ão da 2' 
sub-directoria., além de que o caso é identico 
ao do 1" escrípturarío da Caixa de Amorti
saç.:o ··João da. Silveira Sampaio, que foi 
a!.tl:lnttida wníocme se vê do despacho do 
Sr. ministro, datado de 31 de maio do anno 

C amar:~ V. V' !I 

Estão conforme os originaes.- Frat~cisco 
Fc!'1-eit·a da Silva Machaclr:J • 

Veem á Mesa as seguintes 

Declamçücs 

Deela.ro que !li -estivesse- presente oo~ 
votado contra. o projecto n. 32 E, de 1893~ 

s3 
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·'Dctado pelo ex-vice-presidente da Repu
blica.. 

Sala das sessões, 13 de novembro de 1895. 
-Alcindo Guanabara. 

Declar.:J que se estivesse presente votaria 
pelo veto no projecto n. 32 E, de 1893, regu
lando o proce..<:So de apuração na. e1eiçãa de 
Presidente e vice-presidente da Republica.. 

Sa.la. das sessões, 13 de novembro de 1695. 
- Ani;;io de .Abreu. 

Vão a imprimir as seguintes 

N. 159 E- 1895 

Redacçtio final do projeeto n. 159 IJ, do co~
rente amto. Emendas da Camat·a dos 
IJeputados ao projecto do Senado n . 159, de 
1895, qw? altera a tabella tU> a'l't . 33 do 
decreto n. 818, de tf de outubro de 1890, 
accresccnclo mais 500$ ao 'Oencimento men· 
sal dos membros do Supremo Tribunal Fe
deral e 80 •; 0 aos dos empregados da se· 
creto;ria do mesmo tribunal, 

Accrescente·se : 
São tambem augmenta.dos os vencimentos 

dos juizes secciona.es, seus substitutos e pro
curadores seccionaes, do modo seguinte: 

N. 228 A- 1895 

Redacção final do projr:cto n. 228 do corrente 
anno ~uo appro11a o decreto do Poder Elll· 
ecu!i'Oo n. 2 .126, de 10 de outub1·o de 1895, 
quo abre ao Ministerio da Justiça e Negocias 
lnte1·iores o c1·edlto ex traordinario de 
53:364$190,J>ara J"Jaffamento das despe::as 
r ealisadas com o funeral do 1narechat Ji'lo
Tiano Peixoto. 

O Congresso Nacional resolve : 

Art. unico. E' approvado o decreto do 
Poder Executivo n. 2.123, da 10 de outubro 
de 1895, abrindo ao Ministerio da Justiça e 
Negooios Interiores o credito extl'8.0rdinario 
de 53:364$190 para pagament o das despezas 
realisadas com o funeral do :Marechal FIO· 
rlano Peixoto; revogando-se as disposiçõe;; 
em contrario. 

Sa.la. das commissões, 13 de novembro de 
1895.-Paranhos Mant~:negro.-Ji'. Lima Du· 
arte.-]. A. NeitJa. 

N. 249 A-1895 

Redacção final do projecto 1l . 249, elo corren
te amw, que auturisa a abertura da ercditos 
parciaes ate à somma d.: 14.000:000$ ao 
.lfinisterio da Guerra, para occorrcr iis de3· 
pe:as ea:waordinarias, ja .,.econhecidas, com 
o exercito ~ co1·pos pat1·ioticos rao estado do 
Rio Grande do Sut e pam a liquidaçao ria.~ 
que forem 1leriflcadas ate o finl do actual 
exerci cio 

Aosjuizes seccionnes do Districto Federal, 
estados do Rio de Janeiro, S. Paulo. Mina.s 
Gera.es, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernam
buco e Pará. terão mais 2:000$000. 

Os juizes seccionaes dos outros estados O Congresso Nacional resolve : 
terão mais 1 :000$000. 

Os juizes substiLUtos t~rão mais 1:000$000. Art. I.• E' o governo autorisado a abrir 
Os procuradores secc10na.es terão mais ao Ministerio da. Guerra credites pa.rciaes 

1:000$000. até á somma. de 14.000:000$000, sendo 
Os omclaes de justiça terão 1 •;. da. co- 12.847=D?2$5!>0 .~:ara. a<:correr á.s despezas 

bra.nça da divida. activa., alêm das custas do e:z::traordma.rms Ja. reconhecidas com o exer
regimento de 2 de setembro de 1894, e po- etto e corpos pa.trioticos no estado do Rio 
dend~ accumula.r os ca.rgos de contim1os e de Grand~ d? 8'!1 e o saldo de 1. 152:077$50~ 
porte1ros. para liqu1daça.o das que forem verificadas até 

Art. Fica. alterada a ta.bella que bai- o fim doa.ctual oxercicio. 
xou com o decreto n. 255, de 30 de novem- At:t · 2. • O governo fará. a.s operações de 
bro rl~ 1894, na. parte referente aos juizes credlto I?-ece!!sarlas a execução dos credites 
de. Corte de Appellação; accrescendo mais extraord:inarJOs e supplementa.res devidamen· 
20D; mensaes pa.:ra cada. um. sendo 2/3 de or- te autor1sados. 
denado e um de gratificação. Art. 3.• Rev02am-se as disposições em 

Art. O governo a.brirà. no primeiro contro.rios 0 

exercicio o credito necessario para a. execução . -
da presente lei. S1.1.la das commiSsoes, 13 de novembro de 

1805. - Paranhos Montenegro.- F. Limu 
~la das commissões, 13 de novembro de 

1895-ParatthO$ Monteuegro. -F. Lima D~.~
aTle.-J. A. Neiva 

Duarte.- J. A. Nei11a, . 

Vão a imprimir os seguinÚ!l! 
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PR.OJ EO'l.'OS 

N. 268-1895 

Autorisa o governo a abrir ao J!inis
tv?"io da Fazenda o crcdilo SUJ'11lementar de 
5.522:847$682 á 1)e?·ba-RepJsiçüu e ,-esli
tuiçQes- art. 7•' n. 29 da lei n. 266, de 24 
de de:embro de 1.894, pam. pa.garMHto da 
divida li9uidada proveniente de impostos 
cwrecadados pela. União e pertencentes M 

estado de S. Paulo, na f6rma da Constituõ
çao Fdderal 

A' commi.ssõo do orçamento foi presente a 
mensagem do Sr. Presidente da Republica, 
rom data. de 24 do pro:x:imo passado, em que 
solicita. o c1•edito de 5.522:84i$682 para pa
gamento da divida liquidada., do governo da 
União para. com o estado cte S. Paulo, pl'Ove
niente rios impostos de transmissão de pro
priedade e industrias e profusões arrecadados 
pelas estacões desde 14 de junho de 1891, em 
que foi promulgada a. constituiçiio do refe
rido estado até o regula.r funccionamento de 
sun.s repartições administaa.tivas. 

Segundo o exame a que procedeu uma 
commissuo es-pecial do Tllesouro Nacional no· 
meo.da pelo !llinisterio da Fazenda, ficou ve
rificado, quo: 

A receita em 189! e 1892, 
foi.......... . ........... 6.1!5:947$281 

A despe--l.ll. em 1891 c 18!l2, 
foi . . • . . • . . . . . . . . • . . . . . . . 1 . 103: 22:2..$~'>6 

Adriiciono.ndo-se a somma. 
dos impostos de expol•t.a
çii.o do mesmo estu.do, o.r
l•acadada pela alfo.ndega 
llesta capita.l, de 14 de j u
nho de 1891 a 30 de se
tembro de 1892. •.. . ... . .. 

5.012:7:?.'5$•256 

510:1~65í 

To~~. . ............. 5.522:84í $682 

A commissã.o nada tem a oppor, visto que 
trata-se de ~olver uma divida proveniente de 
arrecadação de impostos, que, na forma da 
Constituição Federal, passaram a pertencer, 
aos estados, sendo que, quanto á. respectiva 
liquidação cumpre-lhe respeitar e. palavra. do 
governo, que a. considera. regular e legal
mente feita • 

.lssim, a. commissão ê de parecer que seja 
adaptado o seguinte projecto de lei : 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. I. • E' o governo autorisa.do a. abrir ao 

Ministerio ds. Fazenda o credito supplementa.r 

de 5.522:847$682 á. verba- Reposi~.ões e re· 
stituições-art. 7•, n. 29, rla lei n. 200. de 24 
de dezembro de 1894, para }lagamento da di
vida liquidada proveniente de impostos arre
cadados pela União e pertencentes a.o estado 
de S. Paulo, na fórma. d<"i. CoDStituição Fede
ral ; fazendo para isso as necessarias opera
ções de credito. 

A.rt. 2. ' Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sala das commissõCs, 11 de novembro de 
1895.- Joao Lopes. presidente.-F. P. May- . 
?'inh, relator. - Augusto Severo. - Ser::edello 
CorríJa.- Paulino de Sou:::.a Junior. -Lauro 
MuU~t. 

N. 269-1895 

Aulorisa ao ,qo1:erno a concedlw a Jose Joaquim 
de Miranda, cO'fl{e1·eate da Alfandega de 
Santos, um anno de · licença, com o ,-espe-'
ctivo Ol'de1taào, t>ara tratar de sua saude 
O}tdc lhe con~:iC?" . 

A' com missão de petições e poderes ioi pre
sente o requerimento de José Joaquim de Mi
randa, conferente ela Alfa.udega. de Santos, so
licitando um anno de licença com o re~pe
ctivo vencimento. na fórma. da lei, para tra
tlw da sua. saulle onde lhe convier, pot• se 
achar doente. 

O peticionaria e:o;híbe nm attestado medico 
que a.tlirma. l'Offrel' elle bronchite asthmatica e 
outras manltosta.ções morbida> de artlrritismo 
co11stitw:ionat no appa.relho digestivo e que 
elle precisa submetter-sc a tratamento por 
longo tempo em estaçtí~s hyc1ro1uinera.es. 

Provado. desta fórma a a.llegação que mo
tiva. o perlido. o. commissão é de parecer que 
seja adot.>tado o seguinte projecto : 

O Congresso Nacional resolve : 
Artigo unico. E' o governo autorisado a. 

conceder a José Joaquim de Mirando., confe
rente da Aliaudega de Santos, um anno de 
licença com o respect ivo ordenado. p~ra tra
tr ar d.:: sua sa.ude onde lhe convier; revogadas 
as disposiç:ões em contrario. 

Sala'das commissões, 11 de novembro de 
1895.-Gonçalo de Lagos, presidente.-Lan
duljJlto de Magalhaes, relator. - Eu;;ebio de 
Queira:::. 

O S a· . Presidente- Acba.ndo-se
alleantaua a hora. des;gno para amanhã a se· 
guinte ordem do dia. : 

Votação do requerimeuto do Sr. deputado 
Adolpho Gordo, para que o projecto n . 35, 
1695, volte á commissão; 
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Votação dos seguintes projectos n. 261, de 
1885, autorisa.ndo o governo a abrir ao Mi
nisterio da indus!ria Viação e Obras Publicas 
o credito supplementar rle 115:100$ para 
occorrer ás despeU\S relativas á verbn. -
Agencia Central de Immigração- n. 3 (]o 
:1.rt. 6° da. lei n. 266,de 24 de dezembro (!e 1894 
(2" discussão); 

curso especial de aspirantes e machlnistas, 
toman•lo p::n• base o projecto apresentado em 
1893 pelo conselho da instrucçã.o da mesma 
escob.; 

l" discussão do pr~jecto n. 187, de 1895, 
a.utori8aodo o governo a mandar passar Pl
tent es de general de briga.rla. a todo o coronel 
reformado O\l honora.rio que porvar estar 
comprehendido no decreto de 12 de novembro 
de 1894; 

I" discussão do projecto n. 173, de 1895, 
1' parte a.te 2 l/2 horas, ou antes considerando empregados publicas os confe
Discussão uoica elo projecto n. 243, de rentes das capatitúas das alfa.nclegas da Re-

1895, autorisani\o o Poder Executivo a con- publica ; 

N. 96, de 1895, regulando o estado de sitio 
(3• discussão) ; 

ceder a Candido Guedes Chagas. conferente !"·discussão do projecto n. 156 A, de 1895, 
da Alfandegada Bahia, um anno de licença autorisando o Poder Executivo a abrir um 
com o respectivo ordenado, para. tratar de credito de 6:333~!0 para paga.mento do pes
sua sa.ude onde lhe convim~; soal e expediente da Delegacia de Terras e 

Discussão unica ao projecto n. 351 ,de 1893, Colonisaç;Io no estado do Minas Geraes , no 
declarando que a pensão de 264$ annuaes,] anno de 1893 ; 
concedida ao coronel Affonso de Albuquerque 1' discussão do projecto n. 215 A, de 1805, 
Mello com sobreviV'encia para sua mulher. conferindo o direito à aposentadoria aos func
deve entender-se que é sem prejui7.o do meio- I cionarios da. Inspectoria Geral de Saurle dos 
soldo (48) que a esta compete, nos termos da Portos da Capital Fe'leral e aos das luspe-
1egisla~ão vigente, devendo-se-lhe continuar ctorias de Saude dos Portos dos estados; 
a abonar aquella pensão como em vida de seu Discussão unica do parecer n. 89 A, de 
finado marido; 1895, opinando no sentida de n:1o ser appro-

z• discussã.o do projecto n. 81 A, <le 1894, vado o projecto n. ~9. deste anoo, que sub
mandando coD.servur na coliocação que stituo pelo qcte a elle acompanha. a. tabella 
que occupa.va no Almanack "lfititar, por oc- F annexu. á Consolitütçclo da$ Leis tlo.~ Al(aa
casiã.o do seu fallecimimto, o nome uo ?o.Iar~- dega .~ c ,l{e.:tz< rl~ Rc1tda..< Fçderaes; 
cha.l Floriano Peixoto; 1" cliscu~~1to do project.o n. 199, de 1895, 

!;• discussão do projecto n. Uil A. de 1895, autorisando o governo :~. ta~er reverter a 
elevando ó. cathegoria de alf<tndega do 4.• ot•- activa, mandando addir a uma das compa
dem a Mesa de Rendas da cidade de Pelotas, e nhias, como r.encnte mais modorno, até que 
da outras providencias ; lwja vaga, o tenente rcrormado do corpo de 

:l" disc11ssão do projecto n. 193, da 1895, bombcii'Os .José .Julio, com o voto em sepa
autorisa.ndo o Poder Ex0cutivo a reformar os ra•lo 0 Jlllreccl' du. commis,ão rle constituição. 
estatutos da Escola Polytechnica do Rio r\e legishLçi"to e ,iustiça ; 
Janeiro, de accordo com o projecto formulado Discussiio unica do projecto n. 168, de 
pela respectiva congregação em 11 ele Jn[l,io 1895, concedendo a D. Clemencia Sa.lles 
deste a.nno, com as restricções que indica, e a Gatvão. ''i uva do conselheiro Manoel da 
nomear effectivos, independer:te de concurso Cunhi1. Galvã.o, uma pensão annualde 1:200$; 
nos termos do art. :318 rl.odecreto n. 1.159, Discu~s~o unlca do projecto n. 172, de 
de 3 dezembro de 18U2, os lentes substitutos 1894, concedendo a pensão de IDO$ mensaes, 
que na referida escola exercem interinament!l repartidamente,a Ursulina. Candida do Couto 
o magisterio ha mais de 10 a.nnos, sem inter- e outra. mãe e irmã do fallecido cirurgião 
rupção alguma.; naval Dr. João Pinto do Couto ; 

3" discussã.o do projecto n. 189, de 1895, Discussão uoica do projecto n. 2i9,de 1893, 
orga.nisando o estn.do·maior do exercito. a mandando que continuem a ~er gagos a D. 
Inte~denc!a Geral da. Guerra, e dá. outras Mathil>le de A?ciot_y Lins, desde 1 de julho 
provtdencta.s ; de 1892, o monto-piO e meio soldo de seu fa.l· 

2• discussão do projecto n, 132, de 1895, lacido filho o alferes Sebastião Carlo~ de 
tornando extensivo ás praças da br·igada poli- A.ccioly Lins ; 
cial da Capital Federal e do corpo de bombei- Discu.s'São uni.ca. 11,o projecto n. 191. de 
ros, que se inutilisarem durnnte o tempo de 1805, concedendo o. D. Maria Amalia de 
praça: o direito dr;. que gosam as :pr~~-as do Co.stro !l'err~ir3:, viuva do coronel Joaqnim 
exerc1to e a.rma.da., de serem recolhidas ao Mauncto Ferre1ra,a pensão de 200S; mensaes· 
Asylo ~os In!alidos ; . . Discussão unica rlo projecto ~- 197, ri~ 

1• ~~s~ussao do proJecto. n. 248, de 1895, 1894, relevando a prescripção em que ir.· 
autorts:tndo o Podel' Execut1vo a reformar o correu D. Maria Josephina Feítal Lima paro. 
-ensino da Escola Naval, anne:x:ando-lhe um perceber ao meio soldo a que tem rlireito; 



c!mara aos DepLiaOos - lm"esso em 19/0012015 16:17 • Página 27 ae 27 

SESS1o EM 13 Dg NOV.EMB:RO DE 1895 261 

Discussão unica. do projecto n. 122, de metro, entre a capital de Mn.tto Grosso e o 
1893, concedendo a D. Olympia. Carolina da porto de Aveiro, ou outro ponto que melhor 
Silva Barata, viuva do desenbarga.dor Joa- os estados determinarem, na margem do rio 
quim Antonio da. Silva. Barato., ;nma. pensão Ta.pajoz no Pará ; 
mensal de 100$000 ; P discussão do projecto n. 247, de 1895, 

Discussão unica do parecer n. 85 A. de concedendo aos cidadão Miguel José Garcez e 
1895, autorisa.ndo o governo a permittir á Antonio de Azevedo Martins, prviilegio por 
companhia Great Somhern a construcção de 15 annos para fabricarem no pa.iz e venderem 
uma ponte sob o rio Qnarahim, no esta.do do na Capital Federal e nos estanos aros ou rodas 
Rio Grande do Sul, a qual foi a.pprovada. de borracha, ada.ptaveis a diversas especies 
pelo Senado por dous terços de votos·, na de vehiculos ; 
fórma do art. 39 da Constituição ; 2" discussão do projecto n. 139, de 1895, 

2" discu::são do projecto no . 202, de 1894, transferiddo ao dominio do esta.dCI do Ama
determinando que os ofiiciaes do exercito re- zonas, na.s condições que estabece, as fa
formados ou que se reformarem de accordo zendas nacionaes denominadas do Rio Bra.noo, 
oom as disposições do decreto u . 193 A, de 30 situadas nos campos deste nome na.qnelle es
dejaneiro de 1890, si estiverem graduados tado; 
·ao posto immediato, sejam considerados, para. Discussão unica do projecto u.224, de 1895, 
todos os effeitos, como si t lv-essem effectiva- concedendo ao soldado reformado do ex
mente providos na classe de que tiverem a. ercito Franklin Ferreira de Moura uma pen-
graduaçiio ; são de 30$ mensaes ; 

2• discussão do projecton. 219 A, de 1894, Discussão unica. do projeto n . 190, de 1895, 
conce•lendo ao engenheiro Julião de Oliveira. concedendo pensão annual de 1:200$ a. D. 
Laca.ille privilegio, por 60 annos, para. a. con- Manoela Alice Nunes dos Santos, viuva. do 1• 
strucção, uso e goso de uma. estrada de ferro, tenente de artilharia Joaquim Severo dos 
que,partindo da cidade de Ca.talão e passando Santos ; 
polns de Goyaz, Cuyabá, Pa~oné, R. Luiz de Discussão unica. do projecto n. 192, de 1895, 
Caceres e Jogar navega.vel do rio Gua.poré, concedendo a D. Joaquina Angelica Bragança 
termine no estado de Matto Grosso, em ponto Dias dos Santos, vi uva do majol' Francbco 
limitrophe com a Republica da Bolivia, e Antonio dos Santos, a pensão mensal de 
outros favores relativos a. essa con=ão, 100$000 ; 
eom parecer da commissão especial de viação Discussão unica do projecto n. l!l6, de 1895, 
gera.! da Republica.. autorisando o governo a conceder a DD. Hor-

Discussão unica do projecto n. 169, de tenci:J. Adelaide Guillobel e Josephina. cons-
1805, concedendo a D. Luiz:J. Etchbarne, tanç:~. Guillobel, filhas do fallecido coronel 
vi uva do capitão de fragata Fernando Etch- reformado do corpo de engenheiros Joaquim 
barne, a pensii:o annual de 1:200$000 ; Candido Guillobet a pensão de 1:200$ a.n-

Discussão unica. do projecto n. 283,de 1893, nuaes, repartidamente. 
concedendo a. D. Juliana Morei Garcez Palha, 1 discussão do projecto n. 2'>...5, de 1895, 
viuva do tenente do exercito Diogo Ga.rcez dando novO: organiso.ção â. gt1arda nacional ; 
Palha, a pensão annual de 960$000 ; 1" discussão do projecto n. 91 A, de 1895, 

Discussão unica do projecb n. 110 A, de autorisando o governo n. mandar construir 
!894, elevando de 60$ a. 100$ mensa.es a pen- eobre o rio S. Francisco uma ponte ligando 
são do alferes honora.rio do exercito Antonio Joazeiro, na Bahia, a Petrollina., em Pernam-
Paes de Sá. Barreto ; buco ; 

I• discussão do projecto n. 117, de 1895, 1• discussão do projecto n. 229, de 1895, 
mandando colloear o 1• tenente de artilharia autorisando o POder Executivo a conceder a 
José da Veiga Cabral e outros nos logares José Domingues Mendes ou a quem melhores 
que lhes competirem na. escala de promoções, vantagens oll'erecer, :permissão para estabe
reparando-se, assim, os prejuizos quo sof- lecer uma linha de navegação entre os rios 
freram na promoção de 17 de março de 1890; Pardo e Jequitinhonha, no estado da Bahia, 

!•discussão do projecto n. 166 A, de 1895, construir um cães na. cidade de Cannavieiras 
pe~mittindo 11.os medícos e pharmaceuticos e um canal ou uma pequena ferro-via. li
adJuntos do serviço sanita.rio do exercito a gando os dous rereridos rios, segundo as con
eontribuir para o montepio de que tro.b o dições que estabelece ; 
decrcton. 942 A, de 31 de outubro de 1890 ; 1• discussão do projec;o n. 17 A, de 1895, 

!• discussão do projecto n. 202, de 1895, propondo varias modificações no projecto 
autoriso.ndo o Poder Executivo a conceder n. 17, deste anno, que organisa a. força ar
n~s condições que indica. a Andr é Ga.udieley mada. do Brazil; 
0? a quem mais vantagens o11'erecer, privile- P discussão do projecto n. 22i', de 1895, 
l:SO por 60 anuos, para construcção, uso e autorisando o Poder Execut ive a. abrir um 
Ko.>o de uma. e&trad~ de terrro de bitola. de credito de 21:840$366 supplement~ ã. ver~ 
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-Exercícios findos-para occorror ;i.s despe
zas que fora.n: liquidadas com o serviço qua
rentenario de Santa Catha.rina., durante o 
anno de 1893; 

1" dtscussão do projecto n. 221 A, de 1895. 
equipàra.ndo os vencimentos dos bibtiothe.
ca.l'ios das faculdades de medicina aos dos se
creta.rios, o os d,os sub-bibliotheca.rios.aos dos 
sub-secretaries, e inclue os mesmos funccio
na.rios nas disposições do al't . 295, ca.p. XIX, 
disposições geraes do Codígo das Disposicões 
Communs ás Instituições de Ensino Superior, 
dependentes do Min\Sterio da J:ustica e Ne-
gocies Interiores; 

Coatinudção da. 3• disous~ão do projectQ 
n. 80, de 1895, permittindo av empregado 
federal transferido á adm~nistrru:M muni
cipal ou á do Estado coutinua.r a concor· 
rer para. o montepio dll. repartição a que per
tencia, sem prejuiso do novo montepio muni· 
nicipa.l ou estadual, com parecer sob n. 95 
de 1894. . 

-t~ discussão do projecto R. 223, de 1895, 
antorisando e Poder Executivo a. relevar a. 
D. "h1a.rga.rida Moreira de Castro, -viu -va do 
coronel Francisco de Almeid3. Castro, do pa.
gll.mento da. quantia de 5:882$198, resto da 
importa.ncia recebida. :pelo mesmo coronel 
para despez~s com o pessoal da fortaleza de 
~viaca.pà; 

2• parte (ás 2 l/2 horas ou antes): 
CDntinuaçã.(J da 2• discussão do projecto 

n. 203 A, de 1895, autorisa.ndo o governo a 
despender até á. importancin. de 14.519$600$, 
repartidamente, em tres exel'cioios, com a, 
acquisição do material rodante e melhora
mentos indispeu~aveis ao serviço da Estrada 
de Fel'ro Central do Brazil, de accordo com 
o especificado na tabella. annexa , e ma.is 
800:000$ pa.l'a pa.,<Tllmento de 60 locomotivas, 
segundo o contracto feito com Quayle Da
vidson & CO.mp., com voto em separado do 
Sr. Bueno de Andrade ; 
Disau~o unica. das eme~das do Senado ao 

projecto n. 110 E, de 1895, fu:ando a despeza 
do Min.isterio da Marinha, para o cxercicio 
de 1896; 

Dr. Tíburoio Vaieriano Pecegueiro do Ama
ra.!. preparador de medicina le~a.l da. Facul
dade de .Medicina do R.ío de Janetro, os venci· 
mentos que daixou de .Pllrceber d~ lagar de 
prep:~:rador de chimica. inorganíca. da. mesmo. 
1aculdade . · 

Levanta-se a. ses~ã.o á.s 4 horil.S e 20 mi
nu tos. 

143' S!'SSÃ.O EU l4 DE N"OVEMilllO DE 1895 

P residencia dos Srs. A l-lliiW Rloj (t• vice·pl'C· . 
sidente), Thoma:; Delpllitao, (f• secretario) 
e Rosa c Sil1;a (presidente) 

1" discussão do projecto n. 150, de 1895, 
reorga.nis3.ndo o montepio, obrigatorlo dos 
empregados publicos com voto em separado 
do Sr. Medeiros e Albuquerque; 

Ao meio-dia -proceda-sa á chamada, a qual 
respondem os Srs. Rosa e Silva, Artbur Rios, 
Tavares de Lyra, Llmr. Bacury, Gabriel Sal
gado, Matt~. Baoo!lar, Augusto Monteneg-ro, 
Luiz Domingue~, Costa H.odri!,'1les, Gustavo 
Vóras, Eduardo de Berrado, Christino Craz, 
Nogueira Paranaguil, Gonçalo de Lagos, Tho· 
maz Cavalcanti, Francisco Benevolo, Au
gusto Severo, Trindane, Artbur Orlo.n,lo, 
Pereira. tla. Lyra, Luiz de Andrade, Cornelio 
dn. Fonseca, He1-culano Ba.nrleira, Gouç.'llves 
Mo.ia, Carlos Jorge, Menezes Prado, Santos 
Pereir:~.,Augusto de F1'eitas,Miltoo, Francisco 
Sodré, Manoel Caetano, Torqu~to Moreira, 
Serzedello Corrêa., Americo de Mattos,Eusebio 
de Queiroz, Silva Cnstro, Nilo Pecaoha, Agos
tinbo Vida.!, Ernesto Bruzilío, Julio Santos, 
Ponce de Leon, Lnndul pho de Ma.g-alhiies, 
Campolina, Lima Duarte, João Luiz, Cal'V<\
tllo Mour-iio, Monteiro de H:trros, Chn.gil.s 
Lolmto, Gonçalves H.a.mos, Feri".J.r. Juniot', 
Fortes Junqueira., Ú\IOouoiet• Godofredo, Ro
Jolpllo Abreu, olegario 1\faciel, Paraiso Ca
valct\llti, Costa Machado, Paulo Queiroz, Do
mingues de Castro. Gusta.vo Godoy, Alves ~le 
Ca.stro, Ovidio Abt•autes, Urbano de GouveJtl, 
Xavler do Valle, Mariano R!l.mos, Paula Ra
mos, Francisco Tolentino, Emilio Blum, Fon
seca Guimal'ií.es, MarÇ-:1\ Escobar, Aureliano 
Barbosa e Vespa~ia.no de Albuqaerquc. 

Abre-se :1. sessão. Discussão unica do porecer n. 93, de 1805, 
j ulgando que não ha. mais que defetir no re--
querimento em que Maria Jo3.quina. de Al- W lida a sem tlelJute appt'ovada. a acta tb 
liuq_uerque e outras pedem a inclusão no SI!.Ssiio antecedente. 
Ol'Qa.mento do Ministerio d;1. Fa?:~nda., do cre-
dito necessario :para. o pagamento do meio 
soldo vencido e por vence1·, 11 que teem di- PRtMimtA PARTE DA ORDEM DO DIA 
rei to desde a. da ta. do fal!ccimento de .seus 
res~ectiv~ m~idos e fill~o ; ~ão ~~~l~'Gnrlo namet•o fH\1':1 so vota.r :1~ mn-

Dis~ussao untca do proJeoto n. 210. de 180, torms mdtca.do.s u;t ot•,lom (lo 11\1\, llt\SS:\-SC :i. 
nutor1sando o Poder Executivo a pagar ao .u1uteril\ em discu~. 
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lente! da E..:Cols. ou sl ·r· .. p>.:~nta. a opinião fere o qu.e se deu no concurso em que Conte 
de uma .maioria "ictorioõa. Neste ultimo c Stunn G.:sputa.ra.m um loga.r .··O maior phi.;. 
ca.so qu3.'lÍs foram os lentes que divergiram e losopho da humanidade, o grande geometra. 
si a comrni;;são teV'e conllecil'!lento da.s ra.- oue havia dcseortinaljo todos os segcedos d~ 
zões que cada. um desses lentes teve pari< nlatlJematica nli.o foi nomeado. 
suas divergencias. Na gscolu Militar ha. um grande numero 

Reputa essencia.es o conhecimento de todos de lentes distiuctos que não teem concurso e 
esses·. pontos á. commissiio, pela ro.zão simples oukos que em tempos passados fizeram con
de que em uma Congregação de lentes, con- curso. e nem por isso era.m lentes do merito 
tando .mesmo como a da Polytechnica profes- de alguns s.em concurso. 
sores dota.veis pelo saber. e certo que nem O Dr. Trompowsky é uni grande professor 
todos ~'tstão habilitados para. elaborar uma e uma gloria. do ma.gisterio; os irmãos Mor-~ 
reformn completa do ensino. especialment~ · Reg·o já se notabilisaram por traba.lhos qul:l 
qua.ndc. se quer a.branger o lado puramente lhes deram nome, o capitão Gomes rle Castro, 
theol'ico e o l<tdo pratico ou technlco. Dl'. Teix~1ra de Souza e outros que não teel!l 

Um lente pelo facto de saber bam a m,q,te- concu1'so e são professores "}Ue com ma.ior 
ria que lecciona, não está. por isso habtlitado brilho exercem o ma.giste1'io. P~·~e pois 
a elaborar uma reforma tão completa como que os lentes substitu tos que tiverem lO ao
esta. Si elle e especialista. ha sempre nelle o nos de exe••cicio e forem pr opostos pela. Con
perigo que se nota. em todos os especialistas, gregação ~ejam nomeados sem concurso. Em 
em todos os livro.-; de especialidade, o alarga- segundo lagar que o lente substituto repr o
mento de sua. especialidade. a. s.ftrmaÇ;cão de 'Vado não possa continuar a.lecciono.r a mate
que esta especialidade é de uma impor- ria. em que foi reprovado. 
tancia capital quando n:lo quer o'lividir e Passa agora a apreciar o desenvolvimento 
constit uir sciencias separadas de cada uma dos cursos e a distribuição das ma.ter ias. 
das d<cisões da sciencía que professa.. · O curso geral e um curso constituído pelas 

Uma reforma destas só póde ser elaborada sciencias que são essenclaes do estudo rla.s 
por um espirito que se pQrca na ana.lyse, sciencias que vão constituir as espech>lldades 
mas que tendo uma longa synthese possa. to- como o. mecanica :racional é necessa.r i:>. a me
da via dar v&lor âs especialidades que o te- ca.nica a.pplicada, a resist.encía. dos materiaes, 
nham e possa comprehender a.o mesmo tem· mas ainda de todas as sciencins que porlem · 
po até onile devem ir o lado pratico. E' por dar sã orientação ás especialida.des que lhes 
isso que o orador :pergunta. si a reforma. tem possa fornecer um destino exato e racional e 
os sufrragios de toda Congregaç.ão ou si ella o conhecimento dos methodos scientitlcos que 
tem apenas os votos da ma.ioria.. Não conhe- são o& inst ru.."llentos do aper feiçoamento bu
ce de perto os proressores da Escola Polyte- mano, do desenvolvimento da intelligencia. 
chnica, alguns. porem. que conhece. assegura Ora, no curso geral vê a nstronomio. coito
que são homens de grande saber.O professor de cada depoisdepbysica embora se diga physica. 
chimica. inorgadica e um homem que conhece a expe-rimental- vê a pbysica. antes da cinema
su& sciencia, .con1lece-a. bem, mas tem sobre tica e dynamica. 
tudo e. comprehensão pbUOsol)híca. do desen- Discute o orador l:J.rga.mente este assum:pto, 
volvimento do espirito humano, e um :pro- mostrando que h11. a.hi uma. violaç-~o da Ol'· 
fessor preparado. O lente de mecanica., Dr. dem logica e do desenvolvimento hístorico 
Liciolo Cardoso, conhece toda. a. sciencia. ma.- dessas sciencias. Mostra. como as leis ela hy
thema.tica de que tem feito especialidade e é drosta.tica, da hydrodynanlica.. a. static-.a. dos 
um espírito orientado pela moderna philoso· gazes, a barologill., não :podem ser compl'e
phia. ~ue pa.ra. elle não tem segredos. O Dr. bendi<hs sem noções clal·as da mecanica. 
carne1ro il& Cunha e um professor notavel. F(l.lla ainda. sobre astronomia, mostrando 
Ainda. ha dias publicou uma memoria. sobre como o pb.enomeno a.stronomico maiS com
formulas a.tomicas de certos saes, que !anca plexo, quer geometrico, que1• mecanico. é 
~a.;0de 1nz s~bre a theoria atomios.. O Dr. sempre mais simples do que o phenomeno 
V1eU'a. Souto e um professor preparado :para. tenestre o mais simples. 
discut~ todos osa~;sumptos ecouomicos e cujo Sócomprehenderia a mineralogia no curso 
saber e. con!J.eoido por todos. geral, com a. geologia.. corno um a.ppen<\ice 
De~eJo p01s saber como pensavam estes l en- da chünica- Discute a questão da dc)endencia 

tes, Sl concordaram com o actual projecto. em que está a geologia da bota.nica. e da 
O nobre deputado pelo Pará apresentou zoologia, de um lado ; e de outro, da mine· 

emenda in ti mine ao art. 2•. Não eju.sto. Um ra.logia.... . 
concul'l!O custa dinheiro, tempo e saude. · o orarlor termina censurando a ausencia 

Si. um lente a Juizo da Congregação e que da biologia no curso geral depois de tazer 
lecctOna ha dez annos, deu prova de sua com- ainda largas ponderações sob?e outras matr 
petencie, não hal'a.Wes para o concurso. Re· r ias. (Muito bem ; 1-Jtuito bem.) 
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comparecem mais os S1•s. Thomaz Dalfino, ~ São succe~ivamente sem de!Ja~e approva· 
sã Peixoto, Carlos de No:-aes, J?ricio_ Filho, do.sa:J~edo.cçoes tlnaes_dos pro~ectos n~. 15Q~, 
Hollanda de Lima, Benedicto Le1t~. V1Ve1ros, de l89o, 228 A, de 189;:, e 249, de 189o, pa.a 
Anizio de Abreu, Al'thu,r Vasconcellos, Pire? ~erem enviados ao Senado. 
Fel'reira, Frederic~ Borges, João _Lopes,_ Jose [ E' posto a. votos e a.pprovado o requeri
Bevilaqna , Junquen·a Ayres, Jose Mar1ano, menta do Sr. Adotpho Gordo, para que o pro
Tolentino de Carvalh~. Martins Junior, Gas- jecto n. 35, de 1895, volte ú. Commissão. 
par Drummond, Mede1ros e ,.;.lbuquerque,Cle- , . - d · t ,

61 mentino do Moo,te, Neivo, Tosta, Aristides de E a~nunctad_a. a ~ot.aça~ 0 pro)ec o n.- ~ , 
Queiroz, Vêrgne de Abreu, Leovigildo Fil· d~ 1~9o, _ a.utorJsanuo. o ,~veEno a a~r1r ao 
o-ueiras, Jose Ignacio, Flavio de Araujo, Ro- M:lllsterlO da !ndustrHt, V1açao e Ob1as Pu
drigues Lima, Seba.stião Landulpho, Para· bhcas o cred~to supplementar_ de 1_15: 100$ 
h Montenegro Galdino Loreto Antonio para occ~rrer as r!espe~as ~elat~vas a verba 

n °~ · ' l o· ' G d -:\genCia Central de 1mm1graçao- n. 3, do rle S1qneJra, França C_arva ho, .ca.r :.o oy, t 6, d l ·. 266 de .,4 de dezembro de 
AlciHda Guanabara, Lms de Vasconcellos, Be- ar • ., a. et ~.: . • -
lisario de Souza, Erico Coelho, Fonseca Por- 1894 (2· drscus~ao) , 
tella, Barros Franco Junior, Sebastião de La- Posto a. votos é a,pprovado o seguinte 
cerda.. Urbano Marcondes, Pauhno de Souza art. 1" do 
Junior, Ma.yrink,Ribeiro de Almeida, Alvaro 
Botelho, Valladares, Cupertino de Siqueira, 
Arthur Torres, Carlos das Chagas, Bueno de 
Andrada, Padua. Saltes, Francisco Glicerio, 
Furtado, Lamenba Lins. Almeida Torres, 
Lauro Muller, Pereira da Costa., Victorino 
Monteiro, Cassia.no do Nascimento. 

Deixam de comparecer, com causa parti
cipada., os Srs. Costa. Aze•edo, Coelho Lisboa, 
Filete Ph·es, Enéa.s Martins, Theotonio ne 
Brito, Torres Portugal, llderonso Lima. Pe" 
dro Borges, Helvecio Monte, Francisco Gur
gel, cunha Lima, Silva. ~Iariz, Chateaubri
and. Arminio Tavares, Marcionilo Lins, Mi· 

PROJECTO N. 261-DE 1895 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1. 0 E' o governo autorisado a abrir 

ao Ministerio c1a lndustri&, Viação e Obras 
Pubticas o credito supplernent~r de.ll5: 100$ 
para occorrer ás despeza.s r~latrv_as a<: Verba. 
Agencia Central de Imm1 graçao~ n. 3 do 
a1·t . 6:• da lei n. 266, de 24 rle de;:;embro (le 
!894, !t~zendo para isso cs necessa.rias operv.
ções. 

guel Pern_nmb~co, Olympio de Campo~,Za.m~, o Sr. Presidente annuncia. ter 
Paulo ~mmara.es •. Eduardo Ramos, D10nY:s10 sido approvo.do 0 art. 1• por 95 votos, contra. 
Cerque1ra, Tolentmo dos Santos, Marcolmo 11 Moura, Athayde Junior, Almeida Gomes,Vaz · 
de _Mello. João Pe~ido. Luiz ~etsi, · Franci_sco I 0 S JO'"-é 1'\'.lariano (p~la ardem) 
Ve1ga, Leonel F1Iuo, Octav1ano de Br1to, .~- . ~- .-
Ferreira Pires, Theoton i o de Magalhães, Pinto req uet v e r 1.fica.çao de votaçao. _ 
da. Fonseca, Matt1• :.\!achado, Manoel Fulgen- Feit;1. a verificação a Mesa annuncHL o ~e
cio, Simão da cunha, Lindolpllo Caetano, guinte resultado : "Votaram contra o art1go 
La.martíne, Alfredo ElHs, Francisco de Bar- 11 Srs. deputados. (O Sr. Jose 1\.Ia1·iano da sua 
ros, Casemiro da. Rocha, Almeida. Non-ueira.. cadeira reclama in.<i.<tentemeHte contra o resu~
Dino Bueno. Adolpho Gordo, Moreira. d~ Silva; tado armotracioclo, affirmanrlo que uotarum con
Paulíno Garlos,Cincínato Braga,Hermenegildo tra apenas 7 Srs. cleputados, niio luwendo po<"
de Morn.es, Luiz Adolpho, Cara.cc!olo, Alencar tanto nt«mero legal para a 1JotaçtTo.) 
Guimarães, Brazilio da Luz, Angelo Pinheiro, 
Apparicio Mariense, Francisco Alenca.stro e 
Pedro Moacyr. . 

E sem causa, os Sr3. Lourenço de Sá, Fer
nande_s Lima, Araujo Góes, Rocha. Ca.valca.nti, 
Octav1ano Loureiro, Geminiano Brazil, Gou
veia Lima, Cleto Nunes, Jose Carlos, .Alberto 
TDrres, Domingos de Moraes, Costa. Junior, 
Vieira de Moraes. Alberto Salles, Martins 
C~sta, Rivada.via. Corrêa. e Pinto da. Rocha, 

O Sr. Presidente- Achando-se 
presente numero legal rl.e Srs. deputados, vou 
proceder á votação das ma terias encerradas 
hontem na ordem do dia. 

C~mam v. Vll 

O Sr. Pre~ddente -Para respon~ 
der ao nobre deputado. e em a.ttenção aos 
ereditos desta Camara eu vou subrnetter o 
artigo á nova votação. 

Feita a nova votação, pronunciam-se contra 
o projecto 7 Srs. deputados. 

O Sr. Thomaz Delphino 1• se
cretario (pela ordem)- Sr. presidente, a Ca
mara acaba de ver que do la.do direito do re
cinto levantaram-se cinco Srs. deputados. 
Puderam ser contano~, vistos I>Or toiln. a Ca
mara. O nobre deputado St•. Nilo Peçanha 
tambem esta v::~. depena primeiro. votação ..• 

3~ 
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UM SR. D~J.>UTADO - Então votou de 
modos. 

dous Desde que V. Ex. _não quiz a.ttender ~ 
minha justa rec~amaçao, clla.m!Jondo-me quast 
nominalmente a. ordem, eu tmha natural
mente o dil•eito de defender-me, e V. Ex. 
sabe que quem defende tambem attaca. · 

0 SR. TIIOlU.Z DELPHINO - :Não me corn
~00 entrar na in~gação do modo pelo qual 
votam os ~enhores deputados ; compete-me 
apenas registrar a. manifestação desse voto. 

O voto do Sl'. Nilo Peçanha, e o voto dos 
SJ:s. deputados do lado opposto, cliio exacta.
mente o numero de votos a.nnllllciado pela. 
Mesa. 

Foi por iSso que disse a. V. Ex. que_ a 
votação era viciosa e que, si a ~es~ nao 
quizesse veriflcal-a, da.va-me o dtreJto de 
considera.l·a uma votaclio traud~lenta.. 

Ora., si V. Ex. não me perm1tte, nem aos 
meus colle"as, que, não com o titulo de des
mora.lisa.r ~ ea.ma.ra., ma.s de imprilnil' todo o 

O Sr. Frederleo Bor~es (peZa cunho de seriedade aos nossos trab~lbo_s, 
oJ·c;lem)- Sr. presidente, na. occa~•ão em que exerçamos 0 direito dessa pequena fiscallsaçao 
se verificava pela. primeira vez a votação nas -vota~ões, é melhor riscar o nos..«< nome 
desse a.rt.igo, eu e o meu digno collega, depu- das listas da, chamada, porque o nosso papel 
tado por Minas Geraes, o Sr. Monteiro de será aqui nullo. 
Barros conversa vamos um pouco afastados t.lo o meu desejo e convencer a v. Ex; de que, 
recinto. Naturalmente o Sr. secretario ao quando reclamamos. é no iutuito de que n~o 
contar os voto~ do lado esq11erdo iucluiu-nos se po$sa dizer lá fóra que se abre a. sessao 
no numero daquelles que vota.ram contra, sem numero e que se vota.m projectos impor-
assim como incluiu o Sr. Nilo Peçanho.. tantes sem tambem !la ver numero le;ral. 

O SR. PREsiDENTE- Nem podia deixar rle Si a. verificação das votações significa. :uma 
contar, uma. vez que VV. EEx.s. esta.--va.m desconfiança à Mess.. mande-a V. Ex. r1scar 
de pé. do Regimento ; lll:as, emqu~nto e}Ie <!er 

o Sll. FREDERICO BoRGES _ Me perdoe ao ~eput~o o diretto de pedll' vertficaça.o, 
v E · pedl1-a.-btn. 

• x. Peço, portanto, a V. Ex., Sr. presidente. 
Na occasião da verificação alguns collegas, que não considere absolutamente como uma 

deputa.,Jos pelo ll.io de Janeiro, chamaram a o!!ensa á. seried:J.de com que a Mesa deve pt•o
a nosso. a.ttenção para. que perm11.neces- ceder qualquer recla.ll\a.ção que façamos no 
semos de pé pDrque se veritlcav-a. a. votação ; sentido de sereo:: verificadas a.s votacões. 
mas como eu e o llobre deputado o Sr. Mon
teiro de Barl'os votamos a fa.vol' do projecto, 
ficamos sentados. 

Dalü resultou lYrovavelmeute o enga.no 
contra o qual o nobre cleputo.do por Pernn.m~ 
buco reclamou. 

E' esta. a explicação que eu julgo dever 
!1nr ó. camara., certa de que será etln. tomado 
nn. devin:t considoraçiio. 

O Sa•. Cupel."tlno de Siqueira 
(pel~ ordr:m)- Em abono do. Mesa, devo de
clarar que entrav-a no recinto quando se 
:procedia. ã. votação, e mantive-me proximo 
~ mioha. bnncnda.. 

E', pois, possível que tivesse sido contado 
dun.s vezes, o que póde explicar o incirlente 
que provocou "- recla.ma~io do nobN depu
tno:lo por Perno.mbuco. 

O !!!!i1.•. P1•etd<iento- V~\ll-Se proce
der t\ vota.ç.ão do :.l.rt. n . l". o Sr. Prcll!lidcnte-A Camo.ra. .iá 

arolx>u de ouvir a explicação do facto que 
O Sr. Jor4é Mt~riauo (pela or- se deu. 

dem)-Sr. presidente, preciso dar uma expli- Estavam de pé 11 srs. de:putados, e assim 
cação a V· ~- c á 03-mara · foram contados pelos dous secretaríos. 

Quando reclamei contra. o resultado da. vo· Como presidente da. Camara não tenho o 
taçi"io, eu pensava. vir em auxilio de V. Ex. , dever de con~r votos; annuncio sómente o 
vir em auxilio da Mesa e da Camara, concor· resultado da votação, conforme u.s informa· 
rendo pa.ra que oão se flZessem nesta. Co.ma.ra. <:OOs dos secretarias. 
votações fraudado.s, votaçVes vicio>as, e fa.· N"ao preciso que o nobre deputado pol' Per
zendo esta reclamação, Sr. presidente, eu nambuco venha troçar ti. Mesa a regra. (l? 
estava no uzo de um di.reito, e quem uza. do dever ; e não podia deixar de o cham~ a. 
seu direito não offende a. ninguem. ordem, uma. vez que, Jazendo a recbma.çao, 

V. Ex., porém, levou a mal que eu, deante g. Ex:. a fer. em termos inconveniente!!, 
da evidencia de sete pessoas apenas que \ (opoiados) vindo logo accusar a Mesa de f.raU· 
est3.vam de pe, tivesse o direito de reclamar dar vota.cões. 
cont:ra essa votação, dizendo-me que o fazia A Mesa, que representa. a confi~nça. da. 
por espirito de "j)erturbo.ção, pa.ra desviar a Cama.ra nã.o podia. aeaar de repelhr com a 
ordem dos trabalhos da. Cama.ra. · ma.xima energia essas accusa.ções a.ffrontosas 
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Je seus creditas; e desde o momento em que 
pudesse acceitar uma. aecusação dessa ordem 
era. indigna. de se manter neste legar e 
teria a. honra precisa para. despreZll.l' o 
cargo. · 

uma vez que se verificou terem Yota.do 
97 Srs. deputados a favor do projecto, e 7 
contra, nã.o ba numero. 

Vae votar-se novamente o art. l• do pr o
jecto, e si se verificar que realmente não ba 
numero, far-se-ha. a chamada. . 

\losto de novo a Yotos e approvc.do o art. l o 
do orojecto. n. 251, de 1895. 

É' tambem a.pprovado o seguinte a.rt. 2•. 
Revogam-se as disposiçõed em cont1•ar!O. 

O Sr • ..João Lopes (pela ordem)-
Requer dispens:l. de interstício para. o projecto 
entrar em 3" discussão. 

Consultad3, a Camara concede a dispenso. 
pedida. 

E' annuncio.da. a votaç(io do projeto n. 76, 
de 1895, regula.ntlo o estado de sitio (3• dis
cuss:-d.O.) 

São successivamente postas a. votos e rejei
tadas as emendas otr~recídas :pelos Srs. Fer
reira. Pires, Anizio de A.. breu, Adolpho Gordo 
e Mooeil'Os e Atbuquerque. 

E' ~nnnnciada a. votação da seguinte emen
da do Sr. Milton : 

Substitua-se o nrt. 5" pelo seguinte:
Logo que se r eunir o Congresso, o Presidente 
da. Republiça. lhe retatarà, motivando-as, as 
medidas de excepcão, que houverem sido to
madas, (Al't . 80 § 3• •la Constituição. ) 

O t!lr. Augu8tO de Freitas 
{peltt o1·tlenJ)-Sr. presidente, pedi a palavra 
para solicitar de V. Fx. um esclarecimento 
que t l:lputo indispeu~a.vel para. o voto que o. 
ca·ma.r·a vae dar. 

O prnjecto el11horado peb. commissão esta
belece a. reunião do Congresso 3J dias depois 
da declarocã.o do sitio para, tomando conhe
cimento d<> estado de sitio, suspendcl- o ou 
pormittir que continue. 

A emenda do Sr . deputado Milton, redigida 
como està, sendo uma transcripção do texto 
constitucional , parece uma medida innocente, 
i~to é, logo que o Congre~so se reunir, o pre
sidente dará conheciment<> das medidas por 
elle tomadas. 

Entretanto, a acceitação desta emenda im
porta 11. annulla.ção completa. do systema ado
ptado pelo projecto, q11e é u 1·euníão imme
dia.ta. do Congresso, sempre que o sitio for 
declarado pelo Poder Execut ivo. 
. Si a. Oamara. acceitar esta emenda, o pro
Jecto fica!":~ compromettido nesta parte. 

O Sr. lUHton (pela ordem)- Sr. pre
sideute,já. que o meu digno collega., deputado 
pelo l" districto da Bahia. entendeu conve· 
niente explicar o que legisla. a emenda por 
mim a.presentada, tambem tomo a. liberdade 
de e:x:pliear it. Camara. qua.l o meu pensamen· 
to, redigindo a óita emenda. 

Pelo projecto, Sr. presidente, logo depois 
da. declar3.1,ão do sitio o Congresso se reu
nirá p3l'a sobre elle emJttir a sua. opinião, 
a.pprovando ou deixando de approvar as me· 
di.das que tenham sido tomadas pelo Poder 
Executivo. · 

Segundo a minha emenda, esta. reuniã.o do 
Congresso, não ter-á. Jogar ímmedia.tamente, 
mas no tempo proprio, porque. segundo já. 
tive o~ião de expendcr, o Poder Executivo 
é o competente par a. fazer a reunião extraor
dínaria do Congresso e não o Poder Legisla
tivo, como quer o :projecto. 

Em 2• lagar. creio ter demonstrado tam· 
bem que a reunião immediata do Congresso, 
de algum modo tolherá. o Poder Executivo, 
nas medidas que for ohriga.do a tomar deante 
dos graves aconteeimentos que determinarem 
o. decretação do sitio. 

!li e lJarece que a emenda. nã.o contraril)u <> 
projec.o, ou pelo menos, não vae de encon
.tro'ao systema que foi at1opto.do pela Com
missão Especial. 

Era esta a. explicação que tinha. a dar. 

O Sr. Scba&lt.iào de Lneerda 
(pelam'fli:m)-Sr. presidente, V. Ex. annun
c!ou que esta emendo. era. substitutiva do § l" 
do art. 6•. 

A emendo. nõ.o dech\ro. qua.l o artigo que 
vae substituir; me parece que eHa vae sub
stituir todo o v.1·tigo. 

V. Ex. o.t tenda aos termos du. emenda.. 
O A.rt . 6" tro.tn do duas hypotbeses, do. 

o.pprovaçiio do estado de sit io lleclo.ra.cll) pelo 
Pocler Executivo e da epprovação do.s medi· 
das de excep~lio, 

A emenda. uorno esta redigir13 vem substi
tu ir completamente o artigo deixando sem 
prevenir a segunrlo. hypothe~e & que me re
tiro, a. a.pprovaçii.o do estado de sitio pelo 
Cong1•esso Nacional . 

Posta a. votos e rejeitada a emenda do Sr. 
Milton. 

E' a.nnnpciada o. votaçiio do substitutivo 
otrcreílido pelo Sr. Leovigildo Filgueiras. 

O § r. Leovigildo F ãlgueil•a@ 
(pela or·dem)-Sr . presidente, pa.1·a poupar a. 
V. Ex. a leitura. do substitutivo geral ao 
pl'Djecto em disoussã.o c convencido como es
tou de que nii.o ha nccessic1ade de se regular 
a suspensão de garantias constitucionaes em 
um pai:r. ondeclbspraticamentc nãoexi:Stem, 
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retil'M'-se do pa.iz, com assentimento do go
verno. 

re<rueiro a v. Ex. que consul~ á Ca.mara. si 
consente na. retirada. do meu p1•ojecto substí· 
tutivo sobre o art. Coustituição da. Repu· 
blica. 

§ 1. o A detenção sõ poderil verificar-se em 
logar comprebendido na parte do territorio 

consultadi.L, a camara. concede a retil'ada declarado em estado de sitio, ou estabeleci· 
ed"d · mentos militares proximos. 

P 1 a. . . § 2.• No caso de a.pplieação do desterro, 
Em segmda. e posto a votos e Q,ppr~vado como medida de repressão, 0 governo desi

em 3• discussão, e enviado i Comm1ssa.o de gnara os loga.res, nos quaes não poderá re· 
Redacção, o seguinte sídir o paciente durante o estado de sitio, 

I devenrlo este conservar-se solto no ponto do 
P:RDJECl'O N . 96 DE 189:; f territorio. par-a onde transferir a sua. ha.bi-

ta.ç.-ão: . 
O Congresso Nacional decreta : § 3.• Durante o estado de sitio o Poder Ex
A.rt. 1.• No easo de imminente verigo por ecutivo, por si ou por seus agentes, colhera 

agg-ressão estrangeira. ou grave cornmoção toõ.os os documentos, que :possam servir de 
intestina. exigindo a. segurança publica. e base ao processo e que .firmem a. responsabiU
sendo manifestamente inefflcazes as mer1ida.s da'1e dos cidadãos envolvidos no movimento 
ordinarias para a manutenção da ordem e revolucionaria. 
regular tunceionamento dos poderes ].)Ublicos, Art. 3. o Poderá. o Poder Ex ecO. ti v o sus
attenta. a natureza da insurreição ou conspi- pender o estado de sitio declarado pelo Con
ração, a sua extensão e os elementos de que gresso Nacion:~.l , si, na ausenciadeste,tiverem 
dispõe, poderâ ser rleclara.do em estado de cessado os motivos, que determinaram a. de
sitio pelo congresso Nacional, e, na. sua au· claração. 
sencia., pelo Poder Executivo, Ulr, ou mais Art. 4. 0 suspenso o estado de sitio por 
pontos do territorio na.cional, ficando ahi sus- a.cto do Congresso Nadonal, do Poder Ex
p~;nsa.s as garantias constitucionaes (Const., ecutivo, ou pela. terminação do tempo tlxl\dO 
art~. 34, n. 21, 48. ns. 15 e SO). na sua deqlaraçâo, ce~sam todos os effeitos 

§ 1.• A resolução do Congresso Nacional, d<:lle decorrentes, devendo irnmediatamt~nte 
declaratoria do estado de sítio e o decreto do ser passados á. ordem das autoridades ,iudi~ 
Poder Executivo. quando a. este couber o ex· ci&rias competentes. a.tlm de s&rem process;l.· 
ercicío de ~l attribu ição, determicarã.o a. dos, todos os cidndü.osque se acharem detidos, 
parte do terrítorio nacional e o ~mpo du· remet tendo·se â.s referidas autoridades cópias 
rante o qual ficarão suspensas as ga-rantias dos documentos comprobatorios da t'6Sponsa· 
constitucionaes (Const., art. 80). bilid:~.de cl"imínal de ta.es cido.dã.os, bem como 

§ 2. o A resolução do Congresso terâ uma de quantos tiveram parte no acto revolucio
só discussão em cada. lllna das casas, e, a.ppro· no.rio. 
vada, será promulgada· pelo presidente do Para.grapho unico. A ro:.-ma.~iio ~o processo 
Senado. e o julgamento dos cidadãos, cuja responso.· 

§ 3." O esta.do de sitio de~lara.do pelo Con- bi!idade for apurada, não dep13nde de :prévia 
gr~so ou :pelo Poder Executivo. sómente sus- delibe:r·ação do Congresso,a.pprova.ndo ounií.o, 
penderá. as gara.nti:~.s constitucionaes consa.- a declaração do estado de sitio, quando íeita 
gradas no art. 72 §§ 8". lO, 11. 12. 13, 14 e esta. pelo Poder Executivo ou dll sua. delibe· 
17 (principio) concernentes á. liberdade indi- 1':\Ç"lo sobre a.s medidas de repres&'\o por este 
vidua.l. ao domicilio do cidadão e li sua. pro- impostas, quando declarado o sitio pelo pro-
priedade. prio Congresso. 

No caso de exigir o interesse 'PUblico a Art. 5.•Sob pretexto algum, poderá. o Con-
oocupação o~ apropriação da propriedade par· gresso Naciona.[, ou o Poder Executivo, de
tícula.r, sera. obrigado o Estado ã. indemni· clarando em estado de sitio qualquer parte 
sa.ção. entendendo-se, no ultimo caso, feita ai do territorio nacional, crear tribunaes ex
desapropriação :por utilidade publica. (Const., traordinarios ou de excepção, ou ampliar a 
a1•t. 72 § 17). jurisdicção dos tribunaes militares, conferin· 

§ 4_-• As immunidades parlament&r~ serão do-lhes o julgamento de civis (Const., art. 72 
mant1das durante o estado de sitio declarado § 1" e art. 77). 
pelo Congresso ou pelo Poder Executivo. Art. 6. o Declarado pelo Poder· Executivo . 

Art. 2.• Declarado o estado de sitio :por o estado de sitio, o Congresso Nacional, inde· 
qualqu~r d~ poderes, limita:r-se-ha. o Poder :pendente de convoca.çã.o, reu.nir-se-ha extra· 
Execut1vo :~. nnpôr: . ordida.ria.mente 30 dias depois, contados da 

a) a. detenção em Jogar não destina.do aos data da declaração. 
ré os de crimes communs ; § 1 • • ~unido o Congresso, o Presidente da. 

. b) .o des~erro pn.;a. outro~ pontos do. ter- Republica., em mensagem especial, e no prazo 
r1tor10 nacional, ll&.O preferlndo o pacumte de oito dia,s, lhe_relatar.i. os motivos, que de· 
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terminaram a declamç.ão do sitio e as medi~ 
das de excepção, que houverem sido tomadas, 
remettendo-lhe tpdos os documentos justifica
tivos do seu acto. 

§ 2." Examinados· por amba.s as Ca.maras os 
documentos apresentados, e. entendendo o 
Congresso não dever suspender o estado de 
sitio, porventurs. ainda. existente, limital'-se
h:J. a. apprcva.l-o, :.tguardando o juizo definiti
vo sobre as medidas de excepç.ão, p<J.ra. quan
do. cesS?.do o estado de sitio, llle forem rela
ta.das, na immediata sessão ordinaria. ào Con
gress~ e nos oito primeiros dias. tcdas as me· 
didas que tiverem sido toma.das. 

traordinariarnente para exercer esta attribui· 
çõ.o. 

Art. 8. • A a:pprova.ção ou rt>jeição do pro
jecto de amnistia, pot· venturn. apresentado e 
referente a.os í'.:ctos, quedetermimtra.m a sus
pensão das ga.rantias const it ucionaes, não 
dep~nde de prévia deli.bera.çã.o do Congre~so 
Na.cJ.ona.\ sobre a. declaração de sitio feita. pslo 
Poder Executivo, ou sobre a.s medidas de ex
cepção por el!e impostas, quu.ndo declarado 
o sitio pelo me5mo Congresso. 

Art. 9. • Revogam se as disposições em con-
trario. . 

E' posto a votos a approvaU.o em discussii.o 
unica. e enviada á. Commissão de Rodaccão o 
seguinte 

PI1..0JECTO N. 243 PE l89:i 

§ 3 . • Tendo cessado o estado de sitio por 
a.cto do Poder Executivo ou pela terminaç.ão 
do prazo. ou ainda. sendo suspenso pelo Con
gresso, este, examinados todos os documen
tos c informações o:fl'erec:dos pelo Poder Ex· 
ecutivQ, ap:provará. o estado de sLio, ou, no O Congresso Nacional resolve: 
caso de violação da Constituição ou das dis-
posições da. presente lei, promoverá. a. respon- Artigo unico. E' o Poder Executivo autot'i· 
sabilidade de quem de direito. sado a conceder a. Cantiido Guedes Cllagas, 

§ 4.• A falta de ap1•esentação ao Congresso con~erente da Alfandega. da Bahia, um anno 
Nacional, no prazo prescripto, dos documen· de hceoça. com o respectivo ot•denado, para. 
to3 e informações ju~titicat.iva.s da. declü.raçào tratar de sua. saude onde llle convier; revo
do sitio e das medidas de excepção, não inhi-J gadas a.s disposiçõe3 em con'trario. 
birá o Congresso de exercer a attribuiç;Ic, I , 
queJhecompete(Const.,art.34,n.21). 1 E po5to a ~otos e approva.do, salva.a 

§ 5.• O e:xí.\me dos documentos apre.sentu; A emenda, 0 segumte art. 1• do 

PROJECTO N. 251 DE 1895 elos será ioici:1.do na ~mar:~.. devendo ca.d.a 1 
um dos ramos do Congresso deliberar definitt·j 
vamente no prazo de 20 dias da dat<J. da apre· 
sentacão do p:~.recer pela respectiva commis- O C<lngresso Nacional dec1•eta: 
são. 

Nilo apresentando o Poder Executivo os do
cumentos de que trata o § 1•, o Congresso 
nelillerara pel:1s informações que homer co
lhido. 
Esto~ documentos ser-:io publie-'l.dos no Dia

rio tio Cou!JI'esso, quando nssim resolver n. Ca
rnara ou o Senado. 

Art. 7. • Sendo declar:J.do o sit.io pelo Cíon
;:resso e estando este fuoccion:~.ndo no tempo 
d:J. terrnin:v;ã.o do lJrar.o f.~;~do na resolu~ão; 
o Poder Executivo lhe relatará todas as me
r1idas que tiver tomado, dentro de oito dias 
da cessação tlo si tio. 

Pa.rngra.pho unico. Si o Congr~so encerrar 
a. sua sessão antes de suspenso o estado de 
sítio, sómente se reunirá extraordina.riamen
te para. conhec~r das medidas de excepçtl.o to
In.'\das, qu..1.ndo. findo o prazo da declaraçà.o 
do sit io fixado n::t resoluç1io, o Poder Execu
tivo prorogal-o por mais de sessenta. dlas. 

Neste caso, o C<lngresso se reunira noven tu. 
dias depois da. termim·,ção .do pr:1zo fixado na 
reso\ u çã.o legislatb;:a.. 

Decorrendo este f..wto depois de encerrada a 
s~sã.o ordina.ria do ult \mo anno da legisla
tura, cabe ao novo Congresso reunir-se e1:-

Art. 1. • A peosii.o de 2ti4$ annuaes conce
dida por decreto de 20 de junho de 1837 e 
approvada \]ela lei lle 2 de setembro de 1838, 
sob o n. 3J, ao corouel Ationso de Albuquer
que Mello. com sobrevivencia pa.ra. sua. mu
lher D. Mario. Rarb;tra de Albuquerque,pctos 
bons serviços prest;J.dos, aue.udo a!(ere.s, a 
favor da lega.lida.de, na an'tiga. província do 
PaJ•â, onde loi gru.vemente ferido. deve en
tender-se que e sem prejuízo do meio-soldo 
(48$) que lhe compete, nos termos da le
gislação vigente, devenrlo-se-lhe continuar a 
o.bonat• aquella pensão como em vida de seu 
finado marido. 

Posta a. voto!!- t.am i.Jem e approvada a 
emenda do Sr. Carlos Jorge, offel·ecida na 
ses~ão de hoje. 

E' posto a votos e ~ppt•ova.do o seguinte 
art. 2": 

<(Revogam-se as disposiçces em contrario.)) 
E, o projecto assim emeorla.do, approvado e 

enviado à. Commissão de Redacç.ão. 
São successivamente postos n. votos e ap

provados em 2• discussão os seguintes arti
gos do 
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PROJECTO N. 81 A DE 1893 

O Congresso Nacional rac:;olve: 
Art. L a E' conservado na collocaçii.o que 

ocaupa.va. no Almana.k Milit..·u· :por occasifio do 
S3u prematuro fallecimento o nome rlo bene
mertto e IJranteado consolidador du. Repu
blica., Marechal Floriano Peixoto. 

Art. 2. • Revogam-se as di~ posições em con
trario. 

E' posto a votos e approvado em I• dis~us
são o seguinte 

PROJECTO N. 161 DE 1895 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l. • A Mesa de Rendas U;J. cidu.de de 

Pelotas, considerada esta.cão dependente da 
Alfandega do Rio Gran,1e, nos termos dos 
decretos ns. 7.063, dll 31 de outubro de 1878 
e 1.863 A, de 31 de outubro de 1894., terá de 
ora. avante o pessoal fixo constante da. tabella. 
annexa, com ~ vantagens que lhe competir 
por lei. 

Paragrapho unico. O inspector da. mencio
nada a.lfandega designará um ou mais em
pregados para coadjuvar o trabalho do, refe· 
rida estaçã.o, quando as conveuiencias do 
serviço o exigirem,e m2..nterá o pessoal subal
terno necessario para o seu melbor desempe
nho. 

Art. 2.' Ficam revogadas as disposições 
em contrario. 

O s~·. Ca$l'!i:.'lnO do ~usci
:rneauo (pe~a; ordem) requer despensa de 
interstício para o IJrojecto entrar em 2• dis
cussão. 

Consultada., a Camara. concede a dispenSi.\ 
pedida. 

Continu:t a 3• discnssã.o do projecto n. 193, 
de 1805,autol'isanrlo o Poder Executivo are· 
formar os estatutos da Escola Polytechnica cto 
Rio de Ja.neiro,,1e accordo com o projecto for
mulado pela 1·espectiva con;.!:reg-a~.ão em 11 de 
maio deste anuo, com as restricç:ões que in
dica.; e a nome;~.r elrecti vos, indenpendente de 
concarso, nos termo~ do art. 3ltl do decreto 
n. 1.159,de 3 de dezembro de 1892, os lentes 
substitutos que na referida escola exercem 
interinamente o ma.gisterio ha mais de 10 
a.nnos, sem interrupção alguma. ; 

O Sr. Vergne de Ab••eu vem 
&.penas responder a intcrpellaçii.o que o hon
I;'ado representante da. Capital Federal dirigiu 
a commissão a respeito do projecto ora. em 
diilcussão. 

S. Ex. perguntou, c.om muita insistencia, 
si o projecto que foi remettido a. commisS<'io 
era. obra da. Congreg:1ção ·do. Escola Poly
tecl!niC<t ou somente de uma maioria victu
riosa. 

A commiss::Lo sonte uão p01Ier responder a 
S. Ex. nos termos em que fui feita a per· 
gunta. 

o projecto foi rcmettido officialmente a 
commi;;são pelo Ministro da. .Justiça. e Ne
gocias do Interior, dechtrando S. Ex. que era 
um trabalho feito e redigido pela Congre
gação da Escola. Polyteclmica; que era um 
projecto debatido, di~cutido em sessões suc
cessivas, larg:t e proticientemcnte pelos di1Ie
rentes membros do corpo docente daquelle 
in~ ti tu to, rle cuja com petencir1. e capacidade 
ninguem melllor do que o orador que o -pre· 
cedeu na tribuna, pôde dar mais exacto e 
mais consciencioso testemunho. (Apo!ados.) 

A Cama1-a viu que o honr<tdo represen
tante da. Ca-pital Federal citou aqui não um 
nem dons, mas um rol tlo capacidades, que 
fazem a gloria do magís te rio naq_uella. Escola. 
(Apoiados.) 

Portanto, um h·aballlo nestas condições, 
nii.o se póde averbar de uma obra individual, 
rle uma olt·~t do especi:llístas. de trabalho de 
um :!rupo de lentc5; Jllll.S de lü sahiu como o 
producto, o ft•ucto da locuurar;-.ão de toda a 
Congregação. 

A Cama.m sabe fJ.liO em corpos collectívos 
as decisões de mo.torirLS de pequena impor
tancia só pódom ser tomadas pela maioria de 
votos p:-esentes. o coln muito mais razão 
quantlo se tt~>ta do uma. materla de tão su
bida importauciu. COlllO esta.. 

Não se exige, ll<J!ll seria possível exigir a 
unnnimh\udo t.l!l opiniües para fazer Y"ingar 
qualquel' these. 

POl'W.nto, o projecto a)wcseuta.do á Cama.ra 
é o rructo, o pl'Otlucto, o trn.balho da Congre
gação da Escola. Polyteclmica, que re-presenta 
-a> doutrinas dominante~ e vencedoras nar 
quella corporatã.o em sessiles successivas. 

. Nem ao menos so tra.ta. rle um projecto 
d1scutido e elabor-a.do •le albg-adí!ho; foi dis· 
cu tido durante muitas sc~sües naquella E>· 
cola. 
Qu<~nto ao outro ponto e!ll que S. Ex. ar· 

guiu o trabalho r1a commi~s:Io, tambem não 
tem l'azão, a arguição não procede, porque 
S. Ex. referiu-se ao projecto primitivo, discu· 
tido em 2• discussão. quando é certo que o 
art. 2•', talvez o nobre deputado não se recor
de, foi supprimido nessa aiscussão, em vir· 
tude de deliberação do. C:~omara. 

. Portanto, o art. z• contra o qnal pronun· 
mou-se o nobre deputado pela Capital Fede
ral! não fiçura maig no projecto 93 A. Essa 
art1go cah1u em Ulllíl. votação da Camara, 
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contr>a a qual a commissão bem a seu pezar, 
não quiz revoltar-se. 

A commis5ão não insistiu em 3" discussão 
nem apresentou emenda, determinando como 
era de inteira ju<tiça que fossem nomeaiios 
effectivos os lentes substitutos que exercem 
interinamente seus cargos na Escola Poly
technica ha mais lO annos. 

Assim, respeitou a deliberação da Camara 
o voto da maioria, e não quiz fn,zer obra de 
capricho pessoal, insistindo pela adopção 
desta medida. 

Sente, porque é realmente uma injustiçn, 
da Camara, não querer contribuir para que o 
governo o faça a devida separação aprovei
tando os serviços desses professores. 

Nesse ponto, repete a arguição do nobre 
deputado p 'la Capital Ferleral, cahiu no va
cuo, porquanto o art. 2" que S. Ex. pretrn
deu impugnar, não figura mais no projecto. 

Quanto ás outras accusações que S. Ex. fez 
a,o programma, o orador confessa sua incom
petencia para entrar na materia. 

Mas pede pel'missão para pôr-se em des
accordo em mais de um ponto. 

Entende que a Camara deve e foi neste 
sentido que a commissão apresentou o pro
jecto nos termos em que o fez, adoptar uma 
simples meclida, autorisando o governo are
formar os estatutos da Escola Polyteclmica 
de accordo com as bases que lhe foram offere
cidas pela Congregação. 

A commis3ão não diEcutiu absolutamente 
de meritis o fundo, a substancia da materia 
contida no projecto de Estatutos da Escola 
Polytechnica ; respeitou e p61diu e convidou 
que a Camara neste sentido désse tambem 
uma prova de homenagem, de respeito á 
competencia e capacidade da Congregação 
daquelle Insiituto Superior, para roformar 
seus estatutos. 

Ora, pergunta o orador, a respêito dos 
cursos jurídicos que foram reformados recen
temente por decreto de outubro proximo 
findo, o que se deu 1 

A Commissão, aliás composta, e o orador 
accentúa bem esta circumstancia para de
monstrar que a Cornmissão rle Instrucção 
Publica quiz neste ponto estabelecer o regi
meu de igualdade, a Commissão apresentou 
um projecto reformando os estatutos das di
versas Escolas da Republica. 

Em sua maioria essa commissão era com
posta de lentes, quasi todos de Faculdades 
livres e officiaes, e elaborou um projecto que 
foi o anno passado largamente discutido,mas 
que foi adaptado. 

Este anno a commissão repetiu seus es
forços, e conseguiu que fosse adaptado na 
Camara o projecto remettido ao Senado. 

Ora, si este projecto foi adaptado este anno 
pela camara,e si sahiu e~coimado de defeitos, 

é porque, como disse, foi elaborado no seio 
de uma commissão com posta de competentes. 

No caso vertente, .. si o Congresso o deli
berasse fazer uma obra sua, isto é, sem a in
tervençilo, sem o concurso, sem a iniciativa 
dos competentes e das autoridades, que são os 
lentes da Escola Polytechnica, o que aconte
cerii1? 

Nunca se conseguiria a fazer um projecto 
acceitavel ou assimilavel, porque se encon
traria, de um lado, os preconceitos scientifi
cos do nobre deputado pelo Ceará, e do outro 
lado os preconceitos não menos caprichosos 
do nobre rleputado pe a Capital Federal, por
que SS. Exs. se colloca.rn no ponto de vista 
da doutrina positiva. Portanto, a Camara 
não chegaria, sinão com penosíssimo trabalho 
a adoptar um projecto razoavel. Por isso en
tendeu a cDmmissão que era preferi vel r eco. 
nhecer, prestar homenagem á capacidade e 
competencia da Congregctção, para autorisar 
o governo a reformar os estudos. 

O Sn. JosÉ !GNACIO-V. Ex. sabe dizef-me 
si houve algum voto divergente na Congre
gação? 

0 SR. VERGNE DE ABREU - Não consta; 
V. ~x. dirá si as leis que emanam do Con
gresso levam o voto da minoria. 

O Sa.JosJ~ IGNACIO- Só conheço um caso: 
é o do Senado da Bahia, onde prevalece a 
minoria. 

0 SR. VERGNE DE ABREU-Mas, continuando 
entende que a Camara deve contribuir para 
libertar os estudos desta tutella vexatoria do 
Parlamento. 

A Camara deve dae uma certa latitude á 
autonomia dos corpos docentes principal
mente dos institutos do ensino superior,como 
este de que se trata. 

Por isso é que a commissão se escusa de 
responder á critica que fez o nobre deputado 
pela Capital Federal ao programma dos 
cursos, critica que assenta em Ultla questão 
de precedencia de mateda, que não e de im
portancia capital. 

0 SR. TumJ.'.Z CAVALCANTI-Não apoiado. 
Peço a palavra. 

0 SR. VER(êNE DE ABREU- 0 nobre depu
tado sabe que o curso geral de que trata o 
projecto, é apenas um curso preliminar, pre
para os alumnos para os cursos especiaes. 

Tambem nos preparatorios V. Ex. sabe 
que na classificação das materias não se obe
dece a essa ordem logica que os nobres depu
tados 11ertinazmente querem que se esta
beleça. 

O orador não quer abusar da paciencia da 
Camara, tanto mais quando confessou que 
não desejava .,esponder neste ponto á critica 
do nobre deputado, 
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Respeita 8" competencia, a capacidade e au
touomia da Congregação da Escola Poly
technica para fazer UJ#l programma de estu
dos,e por isso a commissão autorisa o governo 
a .reformar os estudos. 

Neste ponto tem concluido, e espera que a 
Camara adapte o projecto em 3' discussão, 
como já o adaptou em 2'. (li:Iuito bem; muito 
bem.) 

São lidas,apoiadas e postas conjunctamente 
em discussão as seguintes 

Emendas 

Ao projecto n. 193 A, de 1895: 
Substituam-se os §§ I • e 2° do art. I" pelo 

seguinte que será collocado onde convier-O 
art. 103 fique assim redigido: -Os presentes 
estatutos, no que respeita á organisação do 
ensino, começarão a vigorar no anno lectivo 
de 1896, salvo com relação aos actuaes alu
mnos dos cursos geral e especiaes que pode
rão terminar seus estudos sob o regimen em 
que se matricularam. 

S. R.-Sala rlas sessões, 14 de novembr·o ele 
1895.- Yer.r;ne de Abreu. ' 

Ao art. 2"-Substitua-se:-Fica o governo 
autorisado igwdmente a nomear effectivos, 
independente tle concurso, no3 termos do 
art. 318 do decreto n. 1.159, de 3 de dezem
bro de 1892, os lentes substitutos que ex-

ercendo na referida escola interinamente o 
magisterio ha mais de lO annos, sem inter
rupção alguma, foram propostos pela congre
gação. 

Paragrapho uni co. Os lentes substitutos 
que foram inbabilitados em concurso, não po· 
derã.o continuar a leccimmr devendo a con
gregação propor ao governo quem os substi
tua.-0 governo em tempo opportuno man
dará abrir concurso para os lagares de lentes 
ou substitutos vagos. 

S. R.-SnJa das sessões,l4 de novembro de 
1895 .-Serzedello Con·êa. 

Fica a discussão adiada pela hora. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' annunciada a continuação da 2" dis
cussão do projecto n. 203 A, de 1895, auto
risando o governo a despender até a impor
tancia de 1.4519:690$. repartidamente em 
tras exercícios, com a acquisição do material 
rouante e melhoramentos indispensaveis ao 
seeviço da Estrada ele Ferro Central do Bra
zil, de accordo com o especificado na ta bella 
annexa, e mais 800:000$, para pagamento de 
60 locomotivas, segundo o contracto feito com 
Quayle, Davidson & Comp., com voto em se
parado do Sr. Bueno de Andrada. 

E' lida, apoiada e enviada á Commissão ele 
Orçamento a Eehuinte 

EmendaM 1Jrajecto n. 203 A, de 1895 

Contemple-se com I. 132:497$668, á E;:trada de Ferro Rio d'011ro, que serão applicados 
conforme a tabella que segue: 

Trafego 

6 AJ?.parelhos telegraphic03 de Morse ...... ... , ...... . 
Pitllas completas, fio isolaria, etc ................... . 

Locomoção: 
3 Locomotivas Baldwin, typD Mogul 

8 - 24 O com freios vVestinghouse, 
entregues a bordo ne<cte porto ..... . 

6 carros de I" classe para 44 passageiros 
sobre trechos ....... - ............. . 

6 ditos de 2" classe para 60 passageiros 
sobre trucks ...................... . 

30 wagons serie I sobre trucks ......... . 
12 ditos ser i e E, fechados sobre trucks .. . 

() ditos serie F, fechados sobre 4 rodas .. . 
7 freios W estinghouse pam locomotivas. 

30 freios \Vestinghouse para carros de 
passageiros .. , ........ , ... ~ ...... ~ .. . 

109:205$250 

96:000$001 

60:000:6000 
~19: U00$000 
54:000$000 
13:200$000 
14:894$187 

21:136$500 

3:000$000 
1:000$000 

106 ditos ditos para wagon!!' ............. . 23:485$000 490:920$937 

4:000$000 
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Machims e ferramentas para a• of
ficina.s : 

torno p:na rodas de locomotivas com 
placas rle 5' 6" .................... . 

pl<Lina par" metaes ................. . 
pr·ensa, llydr·aulic·1 p:ll\l, eixar e desei-

xar ro:las de locornoti vas e wagons .. 
torno li:nado mecanico .............. . 
macllina de furar radi:ll. ............ . 
martellete para força de 6 cavallos .. . 
ventilador para forja e fundição ..... . 

serra circular de 36'' com mesa ...... . 
I plaina para madeiras ............... . 

40 kilometros de linha de trilho de aço 
Krupp de 21\500 pot· metro3, 

ditos de linha e tronco, 20 kilometros. 
ditos ramal da Penha, 7 » 
di tos dito do fguassú, 13 » 
correspondente a I. 720 toneladas a 

;f 6.18. o. o. o o o. o o o o o o. o •••• o o o o o o o 

25.000 r' o r mentes de madeira de lei. ........ . 
24 chaves para desvios completos a ;t ~4.00 

Pessoal : 
2 turmas especiaes para. transformação 

da linha. composta de z fdtore~ e 
24 traba.lhad •. res ................. . 

Edificios e dependencias: 

!5:750$000 
6: t•OO:)OOO 

:J:OOOSOOO 
I :5002;0011 
4:000$000 

JO:OOOSOOO 
1:500$000 

I :80'1$000 
1 :50D$00J 

2()!.): f>63~;320 
F>5 : uoo~:ooo 
13: 037~~>!00 

• 

41 : /.)' J ~'!OU 

16:D26:~000 :357:97i$l2 J 

Reconstrucção da ponte marítima e 
seu prolongamento de mais 20 mett·os 4:000$000 4:0JO;i;OUO 

Linha telegraphica : 
60 kilometros de fio de aço de o,moo5. o ••• 

1.000 isolar1ores de porcellana Capanema ... . 
1. O'JO cruzetas de ferro fundido ........... . 
1.000 parafusos com porcas p;;~.m isoladores .. 

2:400$000 
4:500!-;000 
l :20JSOOO 
1:000$000 

20 "/o para descarga e conducção do 
material importado, montagem de 
locomotivas e maclüoas, ferramen
tas para as or-Il.cinas, augmento das 
mesmas, abrigo para carro::<........ 1~:749$611 

Somma ................ . l.l32:497$'.j68 

Sala das sessões, de outuLro de 1895.- ,1merico rle Mattns.- Fi·ança Cannlho. 

O Sr. I .... ino;o de Vasconcellos
Sr. prPsidente, conforme disse na ultima, ses
são, quando fui interrompido por ter S9 com· 
pletacto a hora, o creditll pedido par(l. melho
ramento na Estrada de Ferro Central. não se 
acha justificado de modo a autorisar esta 
Camara a votal-o conforme foi pedido. 

Creio ter demonstrado sufficientemente as 
proposições que avancei. 

Disse que para isto me soccorrin, não de 
autore3 technico3 de que não tenho conheci
mento, e por isso pedi a V. Ex. e á Camara me 

C amara V. V JI 

desculpassem ter de intervir· em deh;tte para 
o qual me faltav<t cornpetencia. profissional· 
mas da experiencia q U<' tem <J homem pmtic~ 
qt~e enc>Ha a yc!SponsaLilida.<le das co usas pn
bltcas, c.1mo e <levet· de todo aquelle que tem 
assento nesta Carnar~ .. 

Creio que isto é motivo sufficiente para que 
se me desculpe qualqw~r incorrec\~ão de phl·a
se, ou mesmo qualquer apreciaç-ão feita sem 
os termos techn:cos. 

Provei com a propl"ia \Iensa:;em e co:n o.; 
pareceres das ~i ver:;as com missões, que não 

3:; 
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era a deficiencia do material rodante a causa 
primordi<tl da crise de transporteE., e por 
isso chamo a attenção ela Ca.mara para o 

• 0 SR. LINS DE VASCONCELLOS-Infelizmente 
já habituei-me a ser contrariado pelo Sr·. 
deputado. 

que se acha escripLO ás pags. :i e ~elo Parecer O SR. URBANO DE GouvEIA- Com muito 
ela Com missão de Orçamento, e a pag. 8 do pezar meu. 
relatorio da Commissã.o d•'· Obras Publicas d<1 
Camara dos Deputados (tudo contido neste 
projecto 203, de l8\J5) por onde fe vê que 
aque!las doutas commissoes attribuE m á bal
deação, em estradas de bttolas d1ffer·entes, a 
causa principal da ceise de transporJ;e : com 
o que está em desaccordo_ o voto em separa~o 
assignado p;'los meus lhstmctos culle ;as, CUJO 
nome peço permissão par<1 citar, iirs. Jun
queira Ayres e Urbano de Gouvei11. 

Naquelles diversos pareceres, S··. llresi
dente, falla--se tle cer-to modo sob r·~ ala.rga
mento e estceitarnento rle bitola, e bto des
pertou minha attenção, de modo cue julg-o 
esta uma d;ts questões a resolver nL Estrada 
de Ferro Central e que deve ser h vada mn 
conta quando se tiver· r1e fitzer acqt isição de 
mais material para a Centra,l. 

O SR. BuiêNO DI~ Al'iDRDDA- Em nenhum 
paiz do mundo fez-s•.\ ala.rgamento c e bitol<1, 
isto é uma irl'l'enção Llest 1 Carnarr, o anno 
passado. 

0 SR. LIN:i DE VASCONCELLOs-Eu "into que 
o nobre deput;\do me aiTtstecom es'.e8parte, 
para terreno all1eio á minh<t competencia; 
não sou proiis-ional. e, como por mais de 
uma vez teuho repetido. entro nestr. questão 
apenas com o conhecimento pratico 'as cou
sas e com a. ,·esponsabdidade que t rdos nós 
temos nesses assumptos; mas, urnn. vez pro
vocado, devo dizer que entendo que uma das 
grandes ner~essidades em relação á Estrada 
Central é a da uniformisa.ção da bitola, 
nunca porém pelo alarg<llnento. 

0 St:. BUENO DE ANDRAIH.- V. l~X. tem 
falado melh•_;r do que muitos proüssiona,.s. 
(.lpoiados.) 

0 SR. BUENO DE ANDRADA - 0 orador está 
pregando a doutrina geralmente acceita pela 
a engenharia bmzileira. 

0 SR. LINS DE VASCONCELLOS-Kiio SOU en
genheiro; leio, porém, alguma cous11 do que 
se escreve na Europa e nos Estados Unidos, 
em revistas scient.ificas sobre este ramo ela 
actividarlc humana, e o que ali encontro, é 
justamente o que estou expondo. 

O aparte com que me honrou o nobre rlepu
Ldo por S. Pi1Ulo, veio corroborar o que eu 
disse l1ontem ,e com mais um argumento que 
não me occorreu no momento. istp é, que a 
uni.formisa.ção é tanto mais necessaria quan t.o 
a differença de bit.)la é uma. das causas da 
cri~e de transporte, conforme pens8.rn as Com
missões de Orçamento de e Obras P ublicc1.S. 

0 SR. URBANO DE GOUVEIA -N[o lm tal. 

0 SR. LI:\S DE VASCONC ~LLOS - V. Ex. me 
perdoe ; não estou fazendo esta aillrmaç~,o 
por conta propria. EU a consü1 d;13 proprias 
pahvras <JUe acompn.nham os pareceres que 
instruem o pedido (~e credito. !~si ellas não 
exprimem uma verdade, então acjuelles que 
o r ientararn o governo par-a vir i erlir f'8Se 
credito, não tiveram a intuição completa 
das necessidades da Central. 

0 SR. URBANO DE GOUVEIA- Vamos ver a 
demonstração. 

0 SR. LINS DE VASCONCELLOS-A demons
tração está nas proprias palavras dos pare
ceres a. que me tPnho referido e na opinii'í.o de 
um dos membros proeminentes de uma curpo
ração, cuja competencia V. Ex. não póde pôr 
em duvida, o Club de Engenharia ... 

0 SR. 
9
LINS nr,; VASCo:-;CJcLLOS-Seja qual f'ur 0 SR. URBANO DE GOUVEIA-Não é O Club 

<t despem a i'<tzer co:n :t uniti;rmisa..:-ão (pelo de Engenharia. 
est!'eitamcnto) dD. bitolét, creio que eJa. ;-;e.rá O SR. Lr:\s DE VAscoNCELLOS ... é de um 
bem empreg;icta porque tr<uá comrJ come- proflssional distinctissirno, que si não é em
qnenci<t irmnecliat L o de;a.ppa.recim~nto de p1·egado n:t Centr·al. .. 
um dos incouvenient<es <J.pontados pe!.•l,S Com- 0 Sn. Urun:\o nr" Gol'VEIA-Niio é. 
missões de Oeç~urte!l to e Viart'io. como causa 
pcincipal da Cl'ise de transperrte, isto é, a O SR. LJNS DE VASCO:\'CELLOS ... já occupou 
baldeação. logar proeminente naquelh estrada.. e por·-

O sr,. BusNo nE ANDRADA_ E co:n a cir- t:mta. üllla com conhPcimentodecausa, e com 
cumstu.nci:t tle qne com o terço ela.;; despezas proficiencia., ex-catlwdra, é o Se. Dr. Ozorio 
do alar''<l.rnento, Sl) estaiJellcerú. a unifonni- de Alrneirla; e V. E~: me pennittirá que lhe 
saçiio p~la b:tol<• c>treit<<. lembre que a opmrao deste dr~tmc,to nrofis-

' . siorml ew't. exarada no parecer da. illustrada. 
O Sr:. LL":' DE \ AS_GONCI·:Lr;.Js- Ar•·tda. que, Commissão do Orça~nento a pag. :L 

cuc;Las:;u mru:;, a un!lorrnh:v;ao tievra ser iu•.ü~ ~r. presidente, creio ter mais nma vez. e 
pelo estrett<J mento, mas nunca pelu alarga- eorn outros argumentos. provado o que disse 
wento. 1. lwntem: primeir·o que não é a defficiencia de 

O SR. UrtBANO DE GouvEIA ~Nào apoiado. material J"odnnte a causa principal da crise 
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de transportes ; segundo que o alargamento 
ele bitola ele modo algum Sctti sfar it ou reme
diará esta crise. 

0 SR. BUE:\'0 DE ANDRADA--Muito bem. 
0 SR. LINS DE VASCONCELLOs-Em prova 

dio;to j á citei o facto Ie·1,brado nest t Ctmara, 
lembrado mesmo no p ropri o parecer da Com
m issão de Orc;amento, de ll. ~arem os vvagons 
com a carga que aqui recebem, nãu tendo 
escoadom·o nas est radas com que a Central tem 
trafego mutuo . 

0 SR. URBANO DE GoUVELI.-Estra,la'3 que 
não teem o material correspondente. 

0 SR. LINS DE VASCONCELLOS-De quem é a 
culpa? 

Daquelles que fizeram os contractos pa,ra 
tal serviço. E não haverá meio de remediar 
esse mal~ 

0 Sn. URBANO DE GOU VEIA-A culpa é dos 
engenheiros tlscaes. 

0 Sn . Lrxs DE VASCOXCELLOS-Os tlscaes nã,o 
são mais de que representantes do governo ; 
si elles não cumprem seu eleve r, o governo 
demit ta-os para fatlar a verdade ao pai ~ . 

0 SR. BUENO DE ANDRADA-E nii:o nodem 
ohri ga.r as companhias a, a ngmentar 'o ma
terial. 

O Sr..Lrl':sDE VASCCti\CELLOs- Só porlem obri
g<ti' o cumprimento de clausulas expres:;as 
em contr<1cto, de <1ccordo. 

Por tanto, o que se conclue de twlo is.;;o, 
sem attribuir· e3pPcificada.rnente a culpa a 
esta ou aquella. administração; é que :J,s 
administrações nilo teem t ido a ré hoje a 
cond.ucta que era para desejar e que ll1es 
cu;ll pt·i a; e . .;sas admi nistrações,melhnr do q ne 
o or:'~ ·!or, deviam cO!lhecer essas fal tas e offn
recer ao governo ensejo de )'emedh l-as , pro
pomlo medidas ou providenc· ias que até hoje 
não teem sido propostas . 

Portanto, o ap,,rte do nohJ'e deputado vem 
em meu auxilio, e prova q ue ct atlministra
ção da estrada não pres tou ao governo in
forrn et.ções bem exac1a:> de morJo a, justificar 
o pedido do credito de 14.000 :000$ feito ao 
Congresso: arranjou on melhor co!Jeccionou 
u ma,s t antas causas e com ellas tez somnF1 
para cheg·ar a. quantia pedida. Isso não é 
adm inist.l'a r, e mui to prindpalmente ne::;t a. 
época em que a. Commissii.o de Orçamento 
allegro. e prova as ditlicut ·' ades, a a nemia 
quasi do erario publico. aconselha a maior 
econom;a e invoca o patrio tis mo da Camara 
para se poupêtr o mais possíve l o dispendio dtL 
recei ta da Unüio. Com a propria renda dfL 
Est.rrda de Ferro Central. vma adlninistra
çã<) intelligente, economica 'l acti va .. ~uppriri:t 
muit:J,s das necessidades nlli existentes, com 
grande economia para o Thesouro. 

Dizendo isto, Sr. p t·esidente, não tenho 
outro intuito sin fio o muito generoso e pa
triotico, de prestar ao governo o apoio, _o 
auxilio c os esclarecimentos a que todos nos 
somos ob J•igados . 

Qn<tnto á d uplicicla de de linhü.s, diz-se qu e 
a rlifiiculdade está no t J'e,:ho d t~ Sorr:t; o 
nobre depu tado yor S. Paulo atil r ma, que, no 
trecho da Ser ra, durante seis horas não ha. 
trafego ; um outro collega falia do accumul o 
de earro8 ca rregados nag E~;tações de Serra 
abaixo; cita,m outros motivos; para explicar a 
crise, é grande a confusão; mas creio que o 
verdadeiro moti vo e a fal ta de direcr;ão a da.r 
ao serviço . .Ta t emos macllinas de granrl e 
força, que es tli.o q ua,si todas montadas, sin ii.o 
todas e que na tra.cçii.o da Serra teem pres·Gado 
serviços extraordinarios. Si tem havido al
guns pequenos inconvenientes, devido á 
abertura dos trilhos , pelo e:ôta.clo dos dor
mentes, que em toda a linha é muito máo e 
pelo peso das machinas, isto é f<wil mente 
remediavel. (Apa-rtes .) 

A admiili str« ção passada não teve o ensejo 
de prestar a. conservação da linha o cuidado 
de que ella necessitava, e isso por motivo 
que fodos conhecem; a actua l, S"nilores, já 
alguma cousa. fez , mas ainda não o su!li
ciente pa,ra pol-a em condiçCic3 mais r egul:.t
res ao menos, o que uma. <tdministraçii.o 
activa, intel!igente e \'alidu, já O teria COJBC
guido. 

A duplicid ade de linha é uma elas magna,s 
questões a. r Esol ve l', em relação á Estrada de 
Feno Cent ral. l-i:sta que~tão tem sido discu
ti r1a. na impr;~n s ; t e !lO Club de Engenlw.ria; 
é um 1los pr(lb!emas mais ,,e,·ios a resolver e 
no entanto n;1da se di z de di finith·o sobre tal 
assurnpto . ( .lpartes). 

E' lamentavel que a. 'lirecção da Estr·ada 
de F1\rro Cen tral ou o governo, não t ivessem 
vindo protesra r cont,r a a conce:;siio , feita. ha 
pouells di: ts por esta Ca.mara. de uma estrada 
a prcrticulares; estrada que está cJm,,inada, a 
ser cJnsitlerada t ronco da Crmtral. 

Eu que falei contra essa concessão, dou 
hoje graça,s .a, Deus por ter sido dla entregue 
a uma comp;mhJ a particular, porque ao me
nos daqui pol' deante as necessidades do 
paiz Bm rela ,,:ilcfú. tm nsporte ele c<~ rgas , que 
devia ser feit0 peh1 Estrada de Ferro Central. 
serfto convcJ Jientemente · a.ttendil.los por 
aquella outra estnub .. 

O SR. U!WAXO DE GouvF. rA·-'-0 Eatado não 
pócle ser ind nstrial. 

0 SR . LINS DE V ASCO\'CELLOS- Enteetanto, 
em relaçã o á Estrada de Ferro Crn teal, eu de
se;j<v• ia. qne fos~e . 

Si :1s cc ns8s eoativua,rn deste modo, creio 
que :1 ide:t ave,,t e< cla pel<t Commissão de Vi·
ação é Obras Publicas, em relação á alienação 
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da estrada, será a unira solução possível, o 
que •'e coração lamento. 

Não sou inti"ansigf·nte, !tiaS acredito que 
as razões que instruf m o pe lido de cr edito, 
em ~ua maioria, não são mnito acceitaveis, 
tenho duvidas em votar por elle. 

0 SR . BUENO DE Al\DRADA-Foi um serviço 
de chegar a contas. 

ü SR. URBANO DE Gouve;rA-0 qu e V. Fx. 
acaba de rlizer vae uma cenoura á commis
são. 

0 SR. LINS JJE VASCONCELLOS-Não ha cen
sura, ha uma simple:.; apreciação e nem eu 
tenho a int~nção de o.lfen·ler a ninguem. 

Disse me1is que r eceie1va votar esse credi to 
em· ora não ~eja par a um o-ó exercício, P?l'
que lemb:·o-rne o q u· · se .leu com um credito 
de 5 mil contos, vot.ar\o em 189:2 para o esta
beler:imento do Es ações de triagem em 
S. Diogo, Estações que a i :da estão por fazer, 
estando o credito vot<tdo e até pro rogado. 

Por isso receiava. que, por qwtl •JUer mo
tivo sendo rnuda.ua a arlmiuistração, ou 
mes~o co m a adual , ddxasse de applicar o 
credito a" fim para que o votamos, ou !.lesmo 
tivesse elle appl caçã<) mu ito diíft>rente. 

Cnnfo: mo fez notar· h ou tem o nossooollega, 
dep11tado pelo Rio Gmnde do Sul, e ex dirc
otor da•1n ella est.rada, a. estr·ad:t não deu o 
defld que S'3 lhe attrihue. S. Ex. clis~e qne 
havia um saldo de mil contos, se me nao on
crano e eu accrescento que essa renda liquida 
3u sd!do a que S. E:<. reJ'eriu-~e , reunida n. 
quantia de cinco mil •.1 tantos cont,,s desviada 
da caixa geral e mais a!'; quantias i nclebi ta
mente, dewiadas P••r muitas repartições da 
Estrada que a actual adm inistração tem ti,'o 
a culposa condescell'1 uncia._ dA não q nerer que 
se liquide , apezar de ter atdo começ:ada esta 
tarefa addicionada ao augmento de renda 
(provavel se não certo) da mesma Estrada da
ria m la:r;;ga rnal'gem para qPe uma admrms
tração economica e intelligente satisfizesse 
gradualmente (mesmo nas condiç~es em que 
se pede o credito, em tre8 exerctciO:;,) as ne
cessidades de que se ressent'" a Estrada. 

o SR. URBANO DE GouvEIA- S. Ex. disse 
que as som mas de tu··lo is~o da vão para se 
prover as neces;;: idades da Centrai. Essas 
sommas não podem ser gastas sem lei: é o 
que estamos. fazendo, votando a lei para 
isso. 

o SR . LJN:l DE VAsCO;\CELLOS- S. Ex. com 
os seus apartes vae me desviando para um 
terreno onde não pretendo entrar. AppeUo 
porém para o collega que está ao meu lado, 
que poderá dizer alguma cousa neste sen-
tido. · 1 

Não sei corno no Tbesouro a escripturação 
da renda proveniente de E. de Ferro Central 

é feita; o que me consta é que a renrla 
da e.- tr-ada é rPcolhida-a Bancos. Mas, não 
discutamos isto. 

O certo é que a propria renda da estra·la 
bem póde servir par~t ir supprindo as suas 
necessidades. 

0 Stt URBANO DE GOUVEIA -A estrada não 
póde lançar mãos da sua. renda sem auto
risaçiio. 

0 SR. LINS DE VASCONCELLOS- E~tou de 
perfeito accor<iO; mas para isso exigia que 
na l~Iensa;:em se explica.s~e completamente 
quaes as condições da estrada em relar;ão a 
sua. receita e despeza, p<:l.ra que não tivesse
mos duvida~:; sobre isso. nem fosse!l1 0S misti
ficado:; com informações e pedidos, tal vez, 
niio muito exactos. 

O SR. URnAl\O DE GouvEIA ·-Está no rela
tor·io e nas tabellas. 

Consta a li-ren·'a liquida, tanto; e isto é 
computado na receita . 

0 SR. C .. \.SSIANO DO NASCIMENTO- Eu entro 
em duvida SI a Central tern renda liquid<~. 

Em regra a •iespeza da. Central ern muito~ 
exercícios é super·ior a receita. 

O SR. URBANO DE GouvEIA- Não é isto 
que diz a receita; tem da·' o nove mil contos, 
~e te mil contos e até cinco mil conto:;:, 

0 SR. LINS DE VAS CONCELLOS - A Yi.sta de 
tudo isso fico ainda em maiores duviuu.s subre 
a. renda. da Central e tambem sobre sua appli
cação e competente escri pturação. 

Acredito.porém,qne uma boa administraçãJ 
dada ao serviç:o daquella estrada, econornica
monte feita, sobre tudo aproveitando-::e do 
seu pessoal aquelle que com dedicação e in
telligencia se pt·est:1r a auxiliar o governo, 
deverá produzir dentro em pouco t empo o 
rest:l,belecirnento dos creditas daquella via 
ferrea. 

0 SR. RIBEIRO DE ALMEIDA - Para isto SO 
o arrendarnentd. 

0 SR. LINS DE VASCONCELLOS - V. Ex. me 
perdoe; aconselharia outras tentativas antes 
de chegarmos a-té lá. 

0 SR. RIBEIRO DE ALMEIDA-E' a un:ica SO
lução. 

0 SR. LINS DE VASCONCELLOS - Si, porém, 
es,-as tentativas não forem proveitosas, é o 
caso de ir-c e até esse extremo. 

0 SR. RIBEIRO DE ALMEIDA dá UUl ap:trte. 

0 SR . LINS DE VASCONCELL03-V. Ex. não 
mo leve pam este terreno, porqu(\ então se
r ei obrigado a explicar as causas des sa des
organisa\aQ . A proposito de,·o dizer: qnanrlo 
lá esteve o nosso illustre collega, o Sr. VPs
pasiano, uzou elle do maximo rigor e nesse 



SESSÃO EM 14 DE NOVEMBRO DE 1895 277 

trmpo_ nã.o houve na estrada a mínima mani- 1 Central. quer em relaçã.o á concurrencia que 
festaçao de desagrado ''o chefe, 11em o me-l deve estabeleeer com uma outra congenere 
nor desastre. que vem ter tL Esta ::ão da Mangueira. 

O SR. RIBEIRo DE ALMEIDA-A má arlmi- Da leitur·a do pa.recer da Commbsão rle Or-
nistração não está só em haver desastre; está çamento, do pa-recer 1'a Commissão de Viação 
no retardamento rle cargas, etc. e Ohras e elo voto em separado, ·resulta a 

· conclusão de que esse trabalho represen tando 
O _SR. ~INS DE VASCONCELLOS- Naquella oc- um esforço por parte rle seus auto-

casrao nao havJa reclamação de cousa alguma r9 s, manifestando a er·udição pouco vulgar 
ne~te sentido. 

Mas 0 rigor desenvolvido pelo illustre co!- daquelles que os subscreveram, não satisfaz 
1 em todo o caso as exigencias que nã.o sómente 
ega que na.1uella occasião tinha plE'na auto- eu, mns grande pal't,e de nossos cal legas rc-

ri sac:-ão para fazel-o. manteve o pessoa l em conhecer<~rn necessari.a quanto antes attender 
conr

1
ições de não !Javer inegulal'idade no em relação á Central. 

servJço. 
O que é verdarle é que deixou alli amigos 

hem bons e que foram até apr0veitados pela 
actual administração, em lugares de conti
ança. 

Si o actual di.rector tivesse melhor orion
tação t:l.lvez n[o se désse na estrada o que 
actualmente se observa. 

O SR. V!ôSPASIANo DE; ALBt:QUERQm: - Ga
ranto a V. Ex. que nunca demitti empre
g-ados por motivos politicos. (Ha tr,pt:o·tes.) 

0 SR. LINS DE \' ASCONC:F.LLOs-Outros fhzem 
grévrs, não sei se ha razão p"ra f:,zel·as. 
Dei~arri de lado estu. questão, porque não 
des:Jo entrar na aprecia.çi'i.o rlella. ; qu:wrlo 
muno ftpella_rm p~::1. n patriotismo da(juel
le,; qne as foment:w, lembrando-lhes o eles
credito que isso traz a jovem Republic<t o 
patz deve ao Sr. Vespasiano serviçns pres
stados n:tquella estrada por occasião dos dia~ 
mais .~ngustiosos da revolta.a.os quaes .i á tive 
occastao de refieir-me e fol go em repetir, nc
cr0scenbndo quP.at.é pesso;llmente. recebi de 
S. Ex. se1·viço relevante pa.ra Pes;:oa de minha 
familia ferida na via publica no dia 13 de se
tembro. 

o S1t. RrnEIRO DE ALMEIDA-V. Ex. sabe 
que o mPllloramento que é preciso introduzir 
na Central é um registro das disposições 
finaes para quem embarca. 

0 SH. LINS DE VASCONCELLOS - Creio que 
niio ser·á neces~ario e si o patriotismo daquelle 
q ure concorrem para desmora li~ação de lia se 
•1ispertar por um momento, este livro não 
ter;i. do figurar no ~fu archivo. 

Mas, deant;., das divergencias que se en
contram nos d i versos pareceres e no.> di ver
sos p!'ojcctos aprese nt<tdo:<, não sei mesmo 
como resolver semelhante questilo. Pelo 
menos. quanto n. mim. continúo a dizer que 
nc: minha.s dnvi·'as permanecem da pé, espe
r·&ndo, porém, que o nohre relator do parecer, 
o Sr. Dr Cul'el·tino de Siqueira, cnm a pro
fkiencia e illu ~trrv;{.o que ll1e :-ão peculiares. 
destrua as considera<;õe.; perfunct.oria.s que ftz 
sobre as verbas p ·diclas e me convença de 
que devo votnr por ella.s ; no caso contrario. 
porém, eu r11anter-me-hei na duvida eur que 
aiuria me acho ne.- te m menta, 

Ha nincla um punto sobre o qual niio posso 
deixar ''e iallnr , embora com a mesma não 
prnficiencia. (Nao apoiados.) 

O SR. CASSIANO Do NASC!nU:NTO- Não é só Refiro· me á desannexac:ão do serviço dos 
V. Ex., o paiz mesmo rleve. suhurbios. 

O .sn.. LrNs DE VAsco"'CELLos-Di~se, Sr. D.iz o voto em separado que é de toda a 
pr·estdente: e repito, porquanto me parece vantagem o desannexaçi'ío do servrço de su
uma questa~ vttal. que me admirava que a burbio ela Estl'::tda ''e Ferro Central. porque 
admm tstraçao da ~?stradi1 não tivPf:~e sug .•e- ella exige ~aiJr conservação de linha e por
rrdo ao gove no o aprovei ta menta da Es- qw1 dá prejuízo. 
trad:t do Rio do Ouro de mo'o a oer utlli- Esta con:::ervação dar-se-hia inevitavel
sado como uma ramificação da Central. mas m~nte, porquoe1t.o o trecho da Estrad" Cen
rarniticaçãl? rlestinad:1 a pl'estar serviços ex- tral percorrido pPlos trens de suburbios, é o 
t,mordtnanos e de interesse vital, para. a mesmo percorrido pelos trens que de todos os 
Ceutral, como se pÜ'1e vm·ilicar pelo lum inoso mma~s vêm ter á Estação CentraL augmen
e prat1co pa.recer rl.a maioria da Commissão tando portanto o serv iço do trecho do subur-
de Obra~ Pu'llicas. bio consider<Ldo tt·onco da estrada . 
. Acredito que si a a.dministração da. estrada Não posso neste momento oíferecer á Ca-

tJve:,~e peestado, como em r:lo seu dev1•r, a.t- mara dados positivos, com os qu:~es r:lemon
tençãrJ a~ que<tõ~s ele fLHUI'O que se acham stre que o serviço dos suburbio3 não deixa 
llltl tnMnente lig-.,c]o,; á Centr,d, tenJ, en~a.rado de(icit. mas qtutS! que posso atlirmar que 
de frente o:> mdltoram••ntLlS a introclu;~il' na deix:L lucro, 
r~st:r-a~la d~ Ferro do R:io do Our·o, quer em I t.; n~ln é a p'êimeira vez que se levanta e~ta 
relaçao drrectamente a Estrada de Ferro questao no Pal'lamento; em outros tempos, 
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quando memno o movimento de pas~ageiros 
de suburbios era muito menor, esse serviço 
já deixava lucro. 

Acredito que o serviço de suburbios, pela 
aflluencia .de passageiros e pelo g1·nnde nu
mero de trens que exije, perturbo de alg·uma 
fúrm<1 o serviço da Central,para serra acima, 
mas nem por isso deve-se-o abandonat' a uma 
companhia particular, quando a estrada tem 
o material proprio, pessoa l idonE·o e mpaço 
necessario para o estabelecimento do uma li
nha especial. independente. 

Mas, mesmo que is to nU.o se désse, quando 
estudos já não se tivessem feito, r1ada mesmo. 
a hypothese que a estrada tives:<e deficit se
ria lieficit a.pparento; isso não de~ia se Jazer, 
o governo teria c· >m isso perda real em suas 
rendas, sobretudo as indirectas. 

Eu me recordo que em tempos já bem re
motos,nm provecto administrador da Esr,J•ada 
Central, o Sr. Mariano Procopio, que era um 
homem experimentado na. administração de 
estradas de ferro. foi de opinião que se Ü1Ci
litasse o transporte de materiaes na estra,la 
de forro, até gratuitamente, para fa.cilitctr 
as construcçõe5 e o povoamen~o à ml\rgem 
da linha. · 

Quem conhece os subtll'bios servidos pela 
Estrada Central, como o orador, pórle garan
tir que grande lucro o Tllesouro P ublico usu
frue, ma.ntondo, regular isando e mEsmo 
augmentando os trens de suburbios, ainda 
que independmltemente da linha que tenha 
de servir a outru serviço exigido da, estrada; 
assumpto sobre o qual já estão fe itos os es
tudos, que não me admirarei. ~rjam apro
veitados para petlido de concessão por algum 
particular. 

De dez annos pa1·a cá a popubção doi' su
burbios tem crescido ex trao r·rlinariamente. 
de modo a sentir defficiençia. de transporte; 
quando mesmo desse de(icit aquelle serviço, 
seria a1uelle rlcficil largamente compe11sado 
pelos lucfiJs indirectos que o Thesouro au
fere com o desenvolvimento desm população, 
j á pelo imposto de transmissão de proprie
dades, já pelo imposto predial e outros. 

Nestas condições seria mico a! vitre a1:ceitar 
a idéit de confiar_ aquelle serr:iço a particu
lar, que explorar ~a a populaçao em preJUtzo 
do governo. 

Acho que seria de vantagem a separação, 
mas pela p1·opria estrada, que já tem pessoal 
hahi.lit.ado, que tem matPriaL que tem espaço 
necessario para estabelecimentos de linhas 
especiaes; e com isto impediria, sobr·etudo, o 
conflicto com uma acl ministração estranha. 
que vie~se se pôr em contado, ao lado cla
qnel a, com o seu pessoal e material. 

O serviço feiLo por particuhu cr>mo se tem 
dito aqui, seria melhor, offerece mais van-

tagens ao publico; mas eu desejaria, ver isto, 
para poder acreditar. 

O SLL UnBANO DE GouvEIA- Ahi estão a.s 
estradas particulares para demonstrar: as de 
S, Paulo. 

0 SR. LINS DE VASCONCELLOS- Ha annos 
não vou a S. Pa.ulo; sei, porém, que o~; su
bur·bios daquella Cidade teem se desenvolvi~o 
ex tra.ord inariamen te, mas em todo caso nao 
se póde estabelecer parallelo entre elles e os 
suburbios do Rio de .Janeiro. 

Os suburbios do Engenho Novo, por ex
emplo, sã.o servi'1os, alem da estrada de ferro, 
por uma linha ele bonds; entretanto, ba certas 
horas do dia em que esses dous meios ele trans
porte não dão escoamento aos passageiros. 

O SR. U l<BA NO DE GouvEIA d<t um aparte. 
0 SR. LINS DE V ASCOXCELLOS- A propria 

estrada de Petropolis que não tem de satis
fa?:.er exigencias tiio gmw1es como a Central. 
estamos vendo o modo irregular por que faz 
o ~erviço . 

Receio. portanto, que esta campanhê, que 
jft de muito tempo se faz, não com o hrn d~ 
separar, mas com o fim de acabar, como, ::a 
nfw me engano, deu-se no minister io vresi
clido nelo Sr. vi8conde ele Ouro PrEJto, sob 
pretexte> de que o Engenho Novo era secvido 
pOl' linhas ele bo11ds, icléa que felizmente não 
vino·ou, poraue <tlguem que tinlla. as:;ento no 
Sen~r1o, e que .:onheCJa as necessidades dos 
suburUos , se oppoz ; reeeio, repito, que esta 
campanha vingue, e seja e>se serviço confiado 
a particulares, com prejuízo do gover·no e 
vantagem problematica da população da· 
quella zona. 

Naquella ej_)OCa queria se acabar, hoje quer
se dar a particulares . 

A questão de separação é uma questão ha 
muito tempo estudada, e que já devia e~tar• 
em execução, si as di versa'> administrações 
que tem tido a estrada, e a que actualmente 
tem. tiv'essem prestarlo ao assumpto a impor, 
tancia que elle merece, encarando-o como 
uma das causaH da crise do transporte. 

Ha, além dos pedidos apresenta;1os, uma 
emenda do nobre deputado por Pernambuco , 
cujo nome peço licença para citar, o Sr.Coelho 
Cintra, que satisfaz perfeitamente as exi
gencias de uma parte da população rlos arre
dores desta C<1.pi tal, preenche perfeitamente 
as condições que silo necessarias quanto antes 
attender em relação a elo Rio do. Omo,satisl'az 
por este morlo interesses presentes e futuros 
que se acham Jig·ados it Central e que serão 
facilmente aproveitados por uma concurrentf'i 
que lá esta j ;i, na Estaçiio da Mangueira e bre
vemente á b ~c ·ir'a mar ,correll'l o para!! elamen te 
com ella e habilmente dirigich por proüssio
n1es de toda a competencia. Chamo para esta 
emenda a attenção da. Citmara. 
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Dou parabens á minha sorte por :3.Ex. a ter 
apre·mntado, porque si asl:im ni"to fôra, teria 
de apresenta r de accordo com o nobre depu
tado, o Sr. Americo de Mattos, conforme já 
tínhamos combinado a emenda que attende'n
clo á situação do Rio do Ouro em relação á 
Csntral melhorasso as condições dos llabitan
tf1s daquPlhl zona, onde a producção do. pe
quena ltwoum niio é tão diminuta que possa 
ser <!esprezada. e prestas.-:e /L Central o serviço 
que ella está destinada a presl:tr. 

Creio ter rlíw bastante para proc;ar as 
proposições que avancei, demonstrando a 
mcollerencia que ha entre os diversos 
pareceres e o projecto, e entre elles e a Men
sagem do honrado Presidente da Repnblica. 

0 SR. URBANO DE GOUVEIA- Nesse ponto 
não apoiado. ' 

0 SR. LINS DE VASCONCELLOS -·Declaro a 
V. Ex. e i Camara que a minha intenção, fa
zon,1o estas ligeiras observações, não foi ab-
8olutamente ützer opposição ao governo. O 
governo, ao con tril.rio. deve contar com o 
meu fraco concurso para o bom <1esempenho 
da missão que lhe está confiada e acho mesmo 
que nesta occasião estou prestando-lhe real 
SH!' viço. (Apoiados.) 

(1lfuito bem; mu:'io bem. O orador é c-:m-
phmentado.) 

Fica a üi:;;cussão adiada pela hora. 

Passa-se á hora destinada ao expediente. 
O Sr. !"secretario procede á leitura do se-

guinte 

EXPEDIENTE 

Oillcios: 

Do Ministerio dos Negocias da. Marinha, ele 
I 4 do corrente, devo! vendo mncciona.r1o um 
dos autogra.phos da resolução elo Cor;o-resso 
Nacional, autorisando o governo a ~1'Lrir a 
es;:e mini:;terio o credito extrHordinnrio de 
:237: L32$.3l8, p;1ra despezas com a reorgani
sar;ão do hospital de Marinha.- Intcirctda, 
officiando-.,e ao Senado. 

n,,_-,,I'Sií.o para o qm<d:'o :wtivo dn armada.
A' Curnn•issào de Marinlm o GumTa. 

Telegru.mma, - Curityba., 13 do novembro 
de 1895-A' Mesada C:1mara dos Srs. Depu
tados- Rio. 

Teve lJg:cr hoje a installaçií.o solemne da 
I" sessão da 3" legishctura do Congresso do 
Estarlo. 

Foi enviad:t pelo governi1clor, Dr. Xavier 
da Silva. a Mcusag·em, propon·1o minuciosct
mrnte os rlfgocios publicas e expondo muitas 
medidas :L t-em d~1 administração e do cres
cente desenvolvimento do Estado. Foi eleita, 
a Mesa definitiva, presidente, Padre Alberto 
Gonçalves, I o e 2° vice-presidente, Brazilio 
da Luz e Theodorico dos Santos ; lo, 2", 3° e 
4° secreüwios José Corr<~:1, Theodorico Gui
mal"ães. Francisco Hl'ito e Arthur Sebrão.
Sc1Uclações.- José Corrfc~, de Freitas. 

O §r. Martins .Junior-Sr. pre
sidente, V. Ex., lu• de recordar-se de que em 
uma elas seso;ões p•tssadas, na hon do expe
diente, usei da pal:1vra p3.ra pedir li Mesa, 
quo t. Ex. dignamente preside, que incluisse 
na. ordem do dia da sessão seguinte, ou de 
uma das sessões proximas, o projecto n.24l A, 
deste auno, que melhora a aposentadoria do 
ex-lente da Facuida•le do Recife o Dr. Pinto 
Junior. Recordar-se-h<1 tambem V. Ex. de 
que nes3a occ:1sião me observou que não 
podia ser attendido o meu pedido, em virtude 
de parecer o anuo pa.ssado approvado peht 
Camara, que declarava a Camara incompe
tente para melhorar aposentadorias, Entre
tanto, repliquei a V. Ex., mostrando a in
coherenei<t em que, a proposito do parecer, 
me pare<:ia ter cahido a Camara, <tpprovando 
o anno passado esse parecer e este anno vo
ta.ndo 111 1 projecto melhol'amlo a aposenta.
dol'i1t do conselheiro Silveira ne Souza. E, 
pergunki a V. Ex. si, dada.~ essas !jlnd~ções, 
nlio era oossi v e! rmnedial' o ineonvemente, 
em virtude do qtml nlio podin St;l' dado para 
CJ['(lem dd dia o projccto n. 241 A. 

V. Ex. me indieou então o meio a seguir, 
o esse rneio era apl'esentar á Cam<1ra uma 
inrlicaçã'-' «ti1re de Ztne ros'e :1pprovado detl
niciv1tm<-mteoparecerarespeito do assumpto. 
E' isso o que venho fazer hoje. 

Do Ministerio dos Negocias dét G uena. de 
13 ''o coerente, euviando o requerimento e 
mais p:lp,,is do capitão do 40° batalhão de in
úmtar~a Febronío de Brito, pedindo a gra
tJficaçao do p1sto de major.- A' Com missão 
de Marinhi1 e Guerra. 

Requerimentos: 

. De Anna Josephina Garcez da Cunha, pe
dmdo uma pensão.-A' Comruissão de Pensões 
e Conta.s. 

Eu venho apresentar á Camara uma in
dicação no sentido de que, reunidas as Com
missões de Fazenda e Orçamento e Legislação 
e .Justiç t, se resolva definitivamente a ma
teria, do modo a formar ou firmar-se pa
recer sollre o caso. 

Do lo tenente da armada reformado Mi
guel José da Motta Leite de Araujo pedindo 

Mando á Mesa a minha indicaçií.o, e V. Ex, 
terá a bondade de, opportunamente e regi
mentalmeme, esubmettel-a á discussão e á 
approvaç,ão da Camara.. 
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E' envià·'a ás commis-;ões de Far,enda e de 
Constituição e Ju,;ciç·a e de Orçamento a se
guinte 

Indicaçao 

Indico que as Commissões rle Fazenda e Or
çamento e de Legislação e Justica deem pa .. 
recer sobre a competencia. ou incorn petencia 
do Poder Legis!ttti v o parn. t•1mar conheci· 
mento de reclamações ou de projectos ~obre 
melhor·amentos de aposenta·lorias, votando 
a Ca m:~ra e:; . .;e parecer r to sentido de firmar 
doutnna a respeito da J·ypotht·se. 

Sala das >es,;ües, 14 de novembro de 1895. 
-1llartins Junto r. 

O ~..;r .. :ro~•é ~1aria.no (Este dis
curso dei.w de se1· pui;L·ruln, tendo s1>fo en
t>·egue er1t tonro ao oJ·wlor .) 

(J §.-. Pre,...idenlte-A nornr.ação da. 
c >'lliJIISsão e,:üi. f<:iV1 e a Mesa acrerlit.a que 
procedeu como sempre ~f~lll j)['eoeu pa.ção par
ti daria e sem pretendei' excluir quem (! uer 
qu(~ rosse. 

Cornprehende o nobrfo tlepubdo que não 
JYl~;:o entr.1r em apreci:1çôes sobre os nomes 
que compõem a cOilJJni::bão. a. qual vae repr.,. 
~ent:rr não um part.ido, mas a C<Lmara. 

Veem á :\Iesa a$ spgninte3 

Declaroç[ie, 

Declaro que votei contra. o proiecto n. 06,, 
de lti~J5, regulando o e~tadode sitio. 

Sala. das sessões, 14 de novembro de 1895. 
-Gahriel S11lgudo. 

Deel~t1'a.rnos ter votado cOJ~tra o prcdecto 
d. \J6, do <:895, que regula o estado de sitio. 

Sala das sei'sões 14 rle novembro rle 1895.
Cas.')·i,mo rio .i\Tasc:·nM~nto. -Jlfarçai E"'sco'Jo'r.
Vesp .. tsüwo rle AlhuquerTW'. -Pe1·ei·,·n da 
rosta.-r1urelionn Barbosa.- Victorino Jlon
teiro. -Fonseca Guiman7u. -I1,<tula Ramos. 

Decl~ro que votei contra o prc•jtclo que 
regula. o estado de si tio. 

Sala t.las m~sões, 14 de novemh"o de 1805. 
-Francisco Bene·colo. 

Declara ter votado cont.r~. o pro,iecto n. 95, 
de 1895, regulando o esta,do do sitio. 

Sala. das ~ess<5es, 14 de novernbro de 1895. 
-Josd Bevtlaqua, 

Declaro ter vot<1r1o contt·a o projecto n. 96, 
de I t;05, regulando o estado de sitio. 

Sala da~ sessõe::'. 14 de novembro de 1895. 
-Thomaz Cawlcanli. 

Vão a imprimir as seguintes 

RllDACÇÕES 

N. 243 A-1895 

Rerlacçao final do projecto n. 243 do corrente 
anno. qtw atttoJ·isa o Poder· Executit:o a eon
cedeT a Ca11Clitla G"tede.-; Chagas. con.('e1·ente 
da .Alfanrleoa da Bnhiu, wn anno de licença 
r,nm o ?'e,·pectiro ordenarlo.para. tTa.!ar de stta 
s·wde <•nrle lhe conrier 

O Congresso Nacional resolve : 

Artigo unico. E' o Poder· Executivo auto· 
sado a conceder tt Cancl do Guedes Chaga~. 
conf'erente da Alfan~ega. da P.ah1a. um anno 
de licença com o respecti\·o ord•nado, para 
tratar de sua saudte, nrlc Jhe convier; revo
gadas as clisposiçiíes em contrario. 

Salit dos commissões. 14 r1e novembro de 
1895.-Parunho< M ontenegro. - F. Lima 
Duarte.-}. A. Neiut. 

N. 251 A-1895 

R1 da.cçr7o final do projer;to n. 151. do co•Tente 
onno, que declara q11e a pensao 1le 264$ an· 
nwws concedida 110 co,.onel Af/(mso de .4/bu· 
querq11e 1lfello cüm sobrc~ivencia pora sua 
m.ulhe1· dere entender-se que é seo1 pn;jui;;o 
do meio soldo (4<:i$) que a esta cnmpe1e, nos 
ter·mos da legislaç,;o vi,r;ente, devendo-se-lhe 
continuar a 11bonar aquetla pensr7o como em. 
vida rle seu finar/o nwrido 

O Congresso Nacional de-creta 

Art. J . 0 A pens~o de :!G4S annmws conce
dida por decreto de 20 de junho de u~:n e 
approvacla. pela lei <1e 2 de ~eternbro t!e 1818, 
sob o n ::!4. ao coronel Affonso de Albuquer
que Mello. c0rn sobrevr venci" para sua mu
lher D. Mar·ia Barbara. de Albuquerque, p2los 
bons ~erviços prestfJdos. quando all'e1•es. a fa
VO!' da legalitla.d··. na antiga provincict do 
Para, onde roi gravemente. ferido, rleve en
t.ender-se que e ROITI prej uizo do meiO·~OJdo 
( 48$) que lhe compete, nos termos da legis
lação vigente,devendo-se-lhe continuar a. abo
nar aq uella pensão como em vid~t i! e seu fi
nado marirlo, a contar da data em q uedeixou 
de recebei-a. 
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Art. 2. 0 

contrario. 
Revogam-se as di:::posições em Inllustria, Vla.ção e Obras Publicas o credito 

supplernentar de 115: !00$ para occorrel' ás 
despeza.s relativas á verba-Agencia. Central 
de Immigraçiio. n. 3 do art. 6'' da lei n. 266, 
de 24 de dezemhw de 1894 ; 

Sala das commissães. 14 de novembro de 
!895.-Paran!ws Montene_qr·o .-J. A. Neiva. 
-F. Lima Duarte. 

V<lo a imprimir os seguintes 

PROJIICTOS 

N. 264o A- 1895 

2" discns~ão do projecto n. 268. de 1895 , 
autori~an·1o o governo a abrir n.o Mini~terio 
da Fazenda o credito supplementa1' da quantia 
5.522:817$682 á verba-Repo~içõds e resti· 

I tuições-a.rt. 7", n. 29, da lei n. 266, de 24 
, de dezembro de !894, para pagamento da 

l divida liquidada proveniente de impostos 
. . arrecadados pela União e pertencentes ao 

A.v lonw _o Poder Exec~t:vo a mandar _contar estado de S. Paulo, na fórma n<t Constituição 
mats mio me;;es e :..8 dtas de servtço ao v d , 1 . 1 ,, t t d · l A ' u· ld · .. e 81 a ' , ene~.e .a ~rmar.a. rt,!ur .••'C.t emt:·o ]" di::<CIJSSÜO do projecto n. 227, de 1805, 
c~r., SeJw Belfort, zlm a os etfc.ttos da 1 e· au tnrisan !o o f·o·ler- Executivo a abrir um 
fm·ma c!'edito de 21 :84()8366 supplementar it verLa. 

Foi presente á Com missão de Marinha e 
Guerr-a o projecto do Senado n. 264. de !895. 
que au t.ori~a ao Podel' Executivo a ma nclar 
contar mais oito me3es e 28 dias se1·viço ao 
)" tenente da armada Arthur \/i.raldemiro 
de Sena Bell'o!'t, para. os effeítos dare· 
forma. 

Sen,lo o projecto de toda justiça. pensa a 
comrnis;:ão que a Camara deve acceital-o. 

SH h das St'S~Õe:l, 14 rl() novpmbro de 1895. 
-Gub?·iel Salga1o,presidente .- úvidio Abran
les . relator.- r·artos JoJ ·I)e .- Cavatwnti.
: tn tom: o de Siqueira. 

N. 254-1895 

(Do Senado) 

O Congresso Nacional r esolve : 
Art. !.•· Fica o Poder Executivo autorisa''o 

a mandar contar ao l" tenente da armada 
Arthur \Valdemiro da S1'rr" Belf,Jrt, para os 
eifeitos da reforma mais oito mezes e 28 C:ia.s 
de serviço. 

Art. 2." Revogam-se as disposições em 
COIJ trario. 

Senado Federal, 9 de novembro de 1895.
.loao Pe'lro Relfort Vieira, vice -presidente, 
servindo ·de presidente.- G1tstavo Richanl. 
set'vindo de ]·> secretnrio.-.loaqtâm José Paes 
da Silvn Sarmento. servindo de 2" ~ecretario. 
-Dominr;os Vicen te Gonçalves r/e Sou~a. ser· 
vindo de 3" secretario. -Manoel t.la Silva Rosa 
Janior, ser·vindo de 4·· secretario. 

O 81•. Pr-esident.e -Achando-se 
arlea.ntada a hora, designo para. sabbado, 16 
do cor1·ente, a seguinte ordem do dia: 

Primeira parte até ás 2 1/2 horas ou antes: 
3" d iscuss[o elo projecto n. 261, de 1895, 

autorisando o governo a abrir ao Ministerio da 
Camara V. VH 

-Exe1•cicios find os-para' ccorr-er ás desp~zo.s 
que !'oram l iq uid a'la~ com o serviço qua.ren· 
tenario de Santa Catfiarina, durante o anno 
de 1893; 

Discus>ão unica do projecto n. )tiS, de 1895, 
concedendo a D. Clemencia. Sa1los Gal vão, 
viuva do conselheiro Manoel '~'l Cunha Galvão, 
uma pe11 ,ii0 nnnual de I :20(l$C!OO; 

D~eussiio unira, do projecto n. 135, de JSH4, 
concedendo a pensã.o de 300$ mensaes, a 
D. Ludovin:l. Alves Portoca.rreJ·o. vi uva do 
marechal Hermenegildo de Albuquerque Por· 
tocarrero ; 

l" discussão do projecto n. !GL A. de 1895, 
elevando á categoria de a.lf'andega. de 4" ordem 
a Mesa de Rend.as rla cidade de Pelotas e dá 

I 
outra~ providencias; 

l " discussão elo prqjecto n. 193, de 1895, 
autorisn.ndo o Poder Executivo a refl1rmar os 
estatutos da EscoLL Polytcchnica rlo Rio de 
.Janeiro de accordo com o projecto formulado 
P'~la. respec:tiva congreg>~ção em li de maio 
deste ann•'· com as rest 1·ic~ões quo indica, e a 
Jlt~mear effectivos, inrlependenf.e de concurw, 
nos termos tio art. :3 18 do decreto n. 1.159, 
de 3 de dezembro de 189,', os lentes substi
tutos que na reter·ichL escola exeuem n1te1'i· 
U:irnente o mRgisterio, <t mais de 10 annos, 
sem interrupção alguma; 

:-p discussão do projecto n. 189. de 1895, 
organisando o estado-maior elo exerf!ito, a 
Intenencia Geral tht Gtwrra, e dú. outras pro· 
videricias ; • 

2a discussiío do projecto n. 132, de 1895, 
tomando·ext.onsivo ;is praças da lJr·igarla po
Jici<tl da Capit<tl Fe<1er·al e tio corpo de bom
beiros. que ,,;e inut.ílisare rn dnrantc o tempo 
de pra<,:a . o direilo de qne gosam as pra1}ttS 
do exercito e armada, de serem recolhidas 1:10 
Asylo dos Invalidas; 

:~ discussão do projecto n. 2~2. de 1895, 
autorisando o Poder Executivo a abrir um 
credito até 1. 200:000$, supplentar á ru
hrica - Exel'<~icios findos - para pagamento 

3ü 
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da quantia que for devida á C···mpanhia União D. Maria Josephinlla Feita!. Lima para per· 
Sorocabana e lttmna : ceber o meio-soldo a oue tem direieo; 

l' discussão do projecto 11. 248, de l SD5, Di:Jcussão unica. !lu pi·o}:eto n.J2·~. de 1893, 
autorisando o Poder Executivo a reJormar o concedendo a D. Olympia Carolina cl:1 Silva 
ensino da Escola Naval, annexando-lhe um Barata, viuva do desembargador Joaquim 
curso especial de aspirantes e macltinistas, Antonio da Silva Har:1t:.t, uma pensão mensal 
tomando por base o projecto apresentado em de 100$000; · 
1893 pelo conselho da instrncçã.o ~a mssma Di::;cuósã.o unica do parecer n. 85 A, de 
escola ; 1395, aut.orisr,ndo o governo a permittir á 

I a (]iscussão do projecto n. 187, de 1895, companhia Great Sotrtl!ern a. construcr;ão de 
autorisando o governo ~- nuwdar passar pa- uma ponte sobr·e o rio Qvarallim,no ostitdodo 
tentes de g-eneral de brigada a todo 0 coronel Rio Grande do SuL a qtml roi ctpprova·la pelo 
reformado ou honorario qm' provar estar Senado por dous terços ele votos, na Córrna do 
comprehendido do decreto de 12 "ele novembro art. 39 da Constituição ; 
de 1894 ; , 2" clis.cussão do project.o n. 202, de . I 894, 

l" discussão do projecto 11 • 173, de 1895, determmando que os offlctaes do oxerctto re
considerando empregados publicas os cont8- formados ou quo se re orrnarem de accordo 
rentes das capatazias das alfandegas da Re- com as disposições do decreto n. 1!)3 A, de 30 
blica ; de janeiro de UlDO,si estiverem graduados no 

la disc'!lssão do project0 n 156 A, de 1895, posto irnmedüto, sejam consi.:erados, para 
autorisanrlo o Poder Executivo a abrir um todos o:; efl'eitos, como si estivessem effecti
credito de 6:333$310 para pagamento dopes- vamsnte providus na ch1ssede que tiverem a 
soal e expediente da Deleg::1eia de Terras e gr·actuação ; 
Colonisação no estado de Minas Geraes, no 2" discussão do pr·ojecto n. 21!1 1\, ele 18\H, 
anno de 1893 ; coneedendo :w engenheiro .Julião de Oliveira 

Lacaillo privilegio por GO armas, par<> a con-
1" discussão do projecto n. 215 A, de It~95, struccção, usoegoso de umaest.rada de ferro, 

conferindo o direito á aposentadoriaaosfunc- que pa!'tinclo da ddade de Cttalão e pas:;ando 
cionarios da Inspect.orir1 Geral do Saude dos · s pela~ de Goyaz, CuyalJá, Pocoue, . Luiz ele 
Portos da Capital Federal e aos dn,s inspecto- Cacores 8 logar nave!!avel do rio Guaparé, 
rias de sawle dos portos dos e.-.tados ; termine no estado de Mattn Grosso, em ponto 

Discussão unica do 1x1recer n.89 A,de 1895; limitrophe com a Re;,ublica rla Bolivia, e 
opinando no semido de não ser approvado o outros favores relativos á essa concessão, eom 
projecto n. 89,.,.. deste ;wno, que sub~titue parecer r1a commissão especial rle viação geral 
pelo que a e!le ~campanha 8, tabella fi, an- 1. 1, , bl'ca. 

• " 1 ·d - 1 1 • d li(' d t a .,e pu t , ne,xa a eodons·,d açao c as ,.e:s as Í . em egas j Discu;são unica do projecto n. 169, de 1895, 
e J•fesas e Rendas Fedemes: concedendo a D. Luiza. :Etchbarne, viuva do 

l" discussão do ptojcto n,. 199, de 1895_, e;1pitão de fragata Femando Etc!1berne, a. 
au~OJ'Jsando o g-overn.o a fazer revortet' a pensão annual •'e I :2UG$000 ; 
act1va, mandando adcl!r ~ umtt das c~mpa- !Jiscussãounic:tdo projecto n. 28:3, ,]e 1893, 
ninas, como tenente rna1s moderno ate que concedendo a D. Juliaru Mor<~! G<trce~ Palim, 
haj<1 vaga, o tenente reformado do corpo de viuva do tenente do exercito Dioo·o Garcez 
bombei!'os .José Julio, com_o voto em snr~a- Palha, a pensão annual de ~Jô0$000"': 
raclo e r~arec~r d!l comnussao de constttmç:w, Discus,ão unica do pr<•.iPcto n. 110 A, de 
legt~laçao_I:J Jns.tJça i . _ 189'1. elev[mdo de 60$ a IOD$ rnensaos a pen-

DJ~cussao umca cw pro.)ecto n. I tZ. de silo do alf'eres honor(.\rio do exercito Anton'o 
!894, concectendo a penBão do 100.:; men:.;ae~, Pae> de Sú. Barreto; 
repartir!a~ente a U~su!ina .. Candida do Cou~;o i" dieicus~ão elo prQjedo n. 117,.de 189.), 
e outra, nme e ll'mct do t~,llectdo ctrurgmo m 1111 c[ando colloca.r o 1" tenente de artilharJ~I, 
na v~.! Dr:,. João. Pinto do .conto .r. _ .José da Veiga Cabl'<tl e outr-os nos !og:1res que 

DI>'cussao umca. ''? pru.Jecto n. 2;9,de 1893, Jhes competirem mt e:.;cnla de promoçõe:;, re· 
mandando que :ontmuern a ser pagos a D. I parando-se. assim. C·lS prejuízos que soifreram 
Mathtlde de Actnly Lms, desde I ele Julho de na promoção de 17 de março de lt-:90 ; 
1892, o montepw e mew:~oldo cl<~ seu f<tllect- l·' discussão do projeeto n. I 66 A, de 1895, 
do filho o alferes Ssbastmo Carlo~ de Ac<:toly pe':mit.tindo aos medicos e pharmaceut'<cos 
Lms; adjuntos do servir.:•) s:111itario do exercito 11 

Discussão unica do projecto n. l9Lde 1895, coutrilmil' para o montepio de que trat:1 o 
concedendo a D. Maria Ama.lia de Castro decreto 11. D42 A, de 31 de outubro de 1890; 
Ferreira, vinva do coronel Joelquirn Mcmricio. 1~ discussão elo p1·ojecto n 202, drj Ii:l95, 
Ferreira, a pen~ão de 200$ men~<tes ; I autorisando o Po 1er Executivo '<1 conceder 

Diocussão unica do projecto q1• ;!J7, de 1894, na~ cow1:ções que indica a An•h·0 Gaudieley, 
relevando a prescripçií.o em que incorreu _ou a fjuem mais van tn.gen~ oJfe.reeer, previle. 
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gio por 60 anuas, para construcção, uso e f 1" di;;cussão do projecto n. 221 A, de 1895· 
goso de uma estrada de ferro de bitola. de I equiparando os vencimentos elos bibliotl!eca· 
metro entre a c:1pital r1o Matto Grosso e o rios das facutrlad.es de medicina aos dos secre· 
porto de Aveiro, ou outro ponto que melhor tarios, e os dos sub-bi: liotltecarios aos dos 
os estados determinarem, na margem do rio sub-secretarias, e inclue os mesmos runccio
Tapajoz, no Pará ; na rios nas di::; posições do art. 295, cap. XIX, 

I" discussão do projedo n. 247, de 1895, clisposit;ões. geraes do ~o digo ~ela~ Disposi<;:ões 
concedendo aos cida;1ãos Miguel José Garcez e Comrnuns as Insti~mçoe~ de J!;:Jslno SuperiOr, 
Antonio de Azevedo Martins, privilegio por d_ependen~es rlo iVIlmsterJO da Just1ça e Neg-o-
15 annos para fabricarem no paiz e vendarem CIOS Interwi·es : 
na Capital Federal e nos estados aros ou rorlas Continuação da 3" discussão do projecto 
de borracha, adapta.veis a diversas especies de n. 80. de l8D5. pormittindo ao ernpreg r do 
vehiculos; federal transferido á administração muni-

2" diô'cussão do projecto n. 139, •le 1805, cipal ou á •1o Estado continuar a concorrer 
transferindo ao domínio do estado do Ama· para o montepio da repartição a qne per· 
znna.s, nas con•!ições que estabelece, as fa- tench, sem pr,"juizo do novo monü>pio muni· 
zenrlas na.cionaes denominadas elo Rio Bl'anco, cipal ou estadual, com parecer sob n. 95, de 
situarias nos campos deste nome naquelle es- 1894 ; 
tado; l" discussão do p1•ojecto n. 223, de 1895, 

Discmsã.o unica. do projecto n. 221, rle 1895, autor·isando o Poder Executivo a relevar a 
concedendo ae saldado reformado do exercito O. Margarida Moreir;t de Castro, viuva do 
Franklin Ferreira de Maura un,a pensão do coronei t•'rancisco •le Almeida Castro, elo pa· 
30$ mensaes; gamento da quantia de 5:882$LH8, resto da 

Discussão unica do projeeto n. 190. do 1895, iinporttncia recebida pelo mesmo coronel 
concedenrlo a pensão annual de 1:200$ a n. para despezas com o pessoal cl11 l'ortalez;t de 
Manoela Alice l\'unes dos Sa.ntos, viuvaclo ! 0 i\Iac.tpá; 
tenente de artilharia Joaquim Severo dos 2' parte (ás 2 l/2 hor~ts, ou an'.e3): 
Santos; 

Di~cussão unica do projecto n. 192, de 1895, Continuaçi'io da 2" discu,são do projecto 
concer1endo a D . .Joaquina Angelica. Brag>tnÇi1 n. 203 A, de 1895, a.utorisaw1o o gover·no a 
Dias dos Santos, viuva do major Fraucisco de;;penrlor até á import.ancia ''e 14.519:600$. 
Antonio elos Scwtos, <1 pensão mensal de reputidam,,nte, em tt'os exercícios, com a 
100$000; acq li isição do material rodante e rnelhora-

Discussã.o unica do p1·ojecto n. 196, ele !895, mentos indispensavei8 ao serviço da, Estracl;> 
autorisando o goveJ'llO a canceder a DD. I-Ior· de Ferro Central do Rrazil, dí, accordo com 
tencia Adelaide Guillobel e Josephina. Con· o esp2citlcado na tahella annexa. 8 m•J.is 
stança Guillobel, filhas do fallecido coronel 800:000$ para p:tgamento de 60 locomotivas. 
reformado do corpo do engenheirns Joaquim segundo o contracto feito com Quayle David
Candido Guil!obel, a pensão ele 1:200$ an· son & Comp., com voto em separado do 
nuaes, repartidamente ; - Sr. Bueno ele Ancll'ade. 

l" discussilo do project.o n. 225, ele 1895, Discnss;i.o unica das r>m~n~as do Senado ao 
dando nova organhação á guarda nacionaJ; pro.)eet? n._ llO E, de_lS9,,, li:mnclo a despe7:a 

ra discussão do projecto n. 94 A, de 1895., do lVIll~ls_terw da Marmha, p>wa ~ exel'C!ClO 
;n!torJSf1ndo o governo <t manrLtr constr~:ir ele l89o , 
sobre o rio S. Francisco uma ponte ligando. l" discussiio do projeet.n n. 150, de 1895, 
.Joazeira, na Bahia, <1 Petrolina, em Pernam-,reorganha.ndo o montepio obriga.torio dos 
buco; emp1·egn.rios publicas, com o voto em sep;tc'ado 

1" discussão do projecto n. 2729, de 1895, do :Sr. Medeiros e Albuquerque; 
autorisando o Poder Executivo a conceder a Discm.são lenica do pn.recer n. D3, de 1895, 
José Doming-ues Mendec> ou a quem melhore.:: julgando que não ha. mais que deferir no re
vantagens offerecer, perrniss[o para estabe- querimento em 1ue Maria Joaquina. de Al
lecer urna linha de rmvegCLção entre os rios buquerque e outros pGdem a inclusiio no 
Pardo e Jequitinhonha, no estado da Bahia, orçamento do Ministerio r1a Faz;encla, do cre· 
construir um cáes na. cidade d(J Cannavieiras dir.o necessario para o pagamento do meio 
e um canal ou uma pequena ferro-via ligando soldo vencido e por vencer, a que teem di
os r1ous referidos rios, segunr1.o as condições reito desde a data do fallecimento de seus 
que estabelece ; respectivo,; maridos e filho ; 

I" discussão elo projecto n. 17 A, rle 1895, Discussi'io unica do projecto n. 216, de 1894, 
propondo varias moditlcaç•)es no projecto autorisando o Pode1' Executivo ;t pagar ao 
n. 17, deste a11no, quo organisa a [(.1rça ar-j Dr. Tiburcio ifaleriano P"ceg-netro elo Ama· 
mada. no Brazil; . rill, preparador de medicina legal da Facul-
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da<! e de Medicina do Rio de .Jadeiro, os ven-! Maciel, Pal':tiso Ctwalc:mti, Linrlol_lllto Cae
cimentos que deixou de perceber do Jogar de tu no, Carlos das Gb" ga~, L''!llar~we, Cosl<L 
preparador de chimica inorgaoica da mesma! M;.tch:11lo, Alfredo Ellb. Franc1~co de. Bll'ros, 
faculdade. Cascmi.ro da R.oc:ha., Almeida. Noguen•a., Do-

Leva.nta.se a sessão ás 4 hora.s e 20 mi-. mingues de Castr~. Dlno Bae_no, Gu~tavo 
nutos· GcJrloy, Adolr>ho Gordo, More1ra cLtSüva, 

· 1:-':llllino Carlos, Cinr.in<.tto Bl:'aga, Franc1~co 
Gliccrio, Furtado, HermenegilrJo de :Moraes, 
Alves de C·•stro, Ovidio Abrantes, Crha.no de 
Gonveia, :S::.vier do Valle, Luiz Adolpito, 
Cara~ciolo. Almeida Tot'res, Bra:z.ilio, da Luz., 

ACl'A DE 16 DB t'iOI"L>Ml!RO DE 1895 Francisco Tolentin·o, Emilio Blum, Angel:J 
Pinheiro. Pereira da. Costa, .·\pp:tricio i\Ia
riense Francisco Alencastro,e P~dro Mo;lcyr. 

Presir1..encia do Sr. A1·th.w· Rios (t• vice- E ~m c;m5a os Srs. Lima RtCUl'V, Gabriel 
presidente) Salgado, Matb Bacel!ar, Holland<; de Lima, 

Ao meio-rlia procede-se á chamada, á qua.l 
responrlem os Srs. ROS3. e Silva, Arthur Rios, 
EJuardo de Berredo. Nogueira Paranaguá, 
Augusto :vrontenegro, Frederico Bo;•ges, Gou
Ç<:~lu rle Lagos, Francisco Ben~volo, Jesé Be. 
vi!aqu'l., Tt·in<la·le, Hereulano Bandeira, nlil· 
tnn, Silva. Castro, l,andtüpllo de :'1Ia.;2:all\á~~. 
João Luiz, Gonç:tl"~"es R;~mos, !_;'ort(,~ Jon
queir·a, V<~.lladares, 1vlal'iano Ra.mos, Lauro 
1liiller, PaulaRamos. \21) 

Deixam de compal'ecer com causa partici
P"-U'\ os :S1·s. Costa Azevedo, Thomaz: Del
fino, Coelho Lisboa., Tavares de Lyr~~. Alencar 
·}uimarães, ::;á Peixoto, Fileto Pil'es, Eoéa.ti 
Martin~. Theotonio de Brito,Carlos de Novaes, 
Bric~o Filho. B~nedicto Leit<>, \·h·eiros, Luiz 
Do•nmg11es, Costa Rodrigues, Chrislino Cru:r., 
Torre~ Portugal, IHefon~o Lima, JoiioLopeõ, 
P0•lt·o Horg-es, Hel,·elcio }foDt~. Augu~to Se
Ve\'0, l.'r:tncbw Gurg-81, Jun0neíra Ayres, 
Cunha Lima, Silnt Mariz, Ch:t~e:mbr·íand, 
.lo>é Mariano, Tolentillo de Ct~.rvalho, Gaspo..: 
Drnmmonll, A1·rninio T<W:t!'e~. M:1.rcionillo 
Lins. Mi~nel Pot·nambncfl, C!e:nentino do 
J\!<1nte, Ulympio rlc Gampos, M<;mer.es Pl'<tilo, 
Zarna, S<\ntn' Pcruíl'a, :\ ugu:;to i.le Freitas, 
Neiva, Franci>~o Sculré, Tostn, Manoel Ctte
tnno, Eduardo Jl,1.mos, PJ.t~l~ GJímariíes, 
Vorgne de Abreu, Dionysio Cerqueir:t, Ro l!·i
~~~~'s Lima, Tolenti.no dos S:mtos, !\In.rcolino 
~foura, Pamnhos ll!ont~negr·o, Athayde .lu

mor, Torquato Mor'rlira, ~'ran(,;a. C 'l'V:tlho, 
Oõcnr Goc!oy, Alcinrlo Gunnabara., Lins de 
Va.;;cencclllls, Belis:trio de Souza, Fooseca 
Portell~. Etrzebio <te Queiroz, Nilo Peç:\nht\, 
Ponce de Leon, Urbano Marcon•1e3, Almeida 
Gomes, C;wvalhoMourão, Vaz de Mello, 'vlnn

teiro de Barros, Chaga.s Lobato, João Penido, 
Luiz Dctsi, Francisco Veiga, Alvaro Botelho, 
Leonel filho. Octavia.no de ·Bl'ito, Lamo11nie!' 
Gorlofredo, !Ubeiro de ,\ lmeida, E'er:·eira 
Pire5, Ro<.lolpho Alll'ell, Tb.eot,..uio de i\hga· 
lhãel!, Pinto ô~t Fonse~,~.:Y~3.tt<'l. M.::wh:1do, 
1!rtnoel Fulgencio, Simão da Cnnha, Olegario 

Gnstavo Ver.:~. Anizio de .\bt·en, Artim~ de 
V<~sconcello~. Pires Fe:>teir<l, T!wmaz C<tv:-.1-
canti. Arthur Ot•lnndo, Martins Juniot', P&
reira· ne Lvré\, Coellho Cintm, Lui;: de An
drade. Corne1io ria Fonseca, Loui'Cn·;:o de Sá, 
Med~i'ro:> e A.l~uqctet•que, GouGalves ~!>ti:\, 
G<trlos .Jorge, Fernandes Lima, Araujo Góes, 
Roch~ Cavalcanti. Geminiano Brazil. Gouveia 
Lima. Aristides de Queiroz. Leovigildo Fil
gueiras. José Ignacio. Flavio de Arauj_o, Se
bagtião Landul:pho, Cleto Nunes, Galdmo Lo
reto. Antonio de Siqueira. José Carlos. Ser
ze·lello Corrêa, A.merico de Mattos, Alberto 
Torres. Eríco Coelho, Agostin1to Vidal, Er· 
nesto Bra.zilio, Julio Santos, Barros Franco 
Junior, Seba.stiiio de Lacerda, Paulino de 
Souza Junior, Mayrinl;:, Campolina.. Lima. 
!marte, Fen·az Junior. Cupertino de Siqueira. 
A.rthur Torres. Domingos de Moraes. Paulo 
Queiroz. Buenó de AÕ.drn.da, Costa. Junior, 
Padua. Salte<, Vieira de Moraes, Alberto Sal
!I'S, LaiDenlla Lins, Fonseca Guimarães, 
Mo.rtins Cost". :M<lrçn I Escobar, Rivndavia 
COL'['ea, Victol'luo 111ontelro, ,\~Jre!if.1-oo Bur
bos;~., Pinto ri<t Rocha.. Vespasütno de ,\lbu
querrzue, e Cas.siauo do Nasr;imento. 

O Sr _ P'T:esidente-·Responderam :i. 
ch:J.mada apenas 21 Srs. deputa.'1os. HC!je 
não ha. sessão. Designo para. segunda-feira, 
18 do corrente a mesma ordem dia de hoje, 
isto é: 

Primeira parte até as 2 l/:2 h01'3S ou antes: 
:I• discussão do pr~jecto n. 261, de 1895, 

autodsando o governo a a.bl'ir M Ministerio 
d~. lndustl'ill, Viu.çilo e Obra.~ Publicas o cre
dito snpplementa1• de 115: 100.) p:tra o occor
rer ás •lespezas relativas 1i verba- Agencia 
Central de Irnmigração. n. :3 rlo ttrt. 6• d<\ lei 
n. 266, de 24 rle dezembro de 1894 ; 

2' rlis~ussüo do projecto n. 26!1, de 1893. 
autorisanrlo o goverao :t abt·ir ao Minlst<'rio 
da Fazenda o credito supplemen!a.r ela qu:tn
tin. <le 5.522:847$6S2 â. ver[)a.-Repusições e 
restituições-art. 7" .u. 29, da. lei n. 266, t.le 
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2.4 de dezembro ,1e 1894, pa.ra pa.garnent() ela 
divida liquidada pl'ovenlente cte impostos az·
rccadados pela União e pertencentes ao estado 
tle S. Paulo. na f<írmil. di). Constituição Fede
raL 

I' discus~ão do pro.iecto n. 22i, de 1895. 
autorisando o P"d~1· Executivo a abrir um 
credito de 2! :840$366, supplernenta~ á verba. 
-Exercícios finaos-para occorrer <1.$ despe
zas que foram liquidadas com o serviço QUa
rentenario de Santa C<J.tharina, (iurante o 
rumo de 1893; 

Discussão uníca do projecto n. 168, de 1895, 
concedenLo a D, Clemencia Salles Gal vão. 
viuva. ·~o conselheiro Manoel da Cunha Gal
vão, uma penSão annua.l de 1:200$; 

Discus$àO unica tlo project.> n. 1:35. de 1894, 
concedendo a pensão de 300$ mensaes a Dona 
Lur.lovi na Alves Portoca.rrero, viu va do mare
chal Herm~negildo de Albuquerque Porto
caricro ; 

1• discussão do projecto n. lôl A, de 1895, 
eleva.odo il. ca.tegorit\ de Alfandega. de 4' or
dem a. !\-lesa de Rend<L~ úa cidade de Pelotas 
e d:'l outras providencia~; 

3• discuo>ào do projecto n. 193, de 1895, 
autorisaodo o Poúei' Executivo a reformar os 
estatutos da ~scob Polytectmica. do Rio de 
Janeiro, de accordo com o projecto formulado 
pela respectiva co agregação em 11 de maio 
,teste anno, com >~s restricções que indica ; 
e " nomear efl·ectivos, indep;mden te Je con
cur:;o, nos te;·mos do art. :>. !!:$ do decreto 
u. l159, de 3 de dezembro de 1~2, os lentes 
s11L>stitutos que na referida escola. exercem 
iuter"iunmeote o m;1g-i::;terio h:~ mais de 10 
a::mo3, sem ínterl'upçào alguma.; 

3• di$Cussão do projecto n . 189, de 1895, or
ga.ni:;ando o estado-maior do exercito. a In
iendencia Geral da Guerra e dá. outras provi· 
dencias; 
2~ discussão rlo projecto n. "132, de 1895, 

tot·oando e!lemivo á.s praças dn bt·i~pda poli
ci!\1 <b Capital ~·ecter;tl e do corpo de bom
beiros, '1 ue se inutilisarem úurunte o tempo 
1le praca. o direito de f]Ue g-osam as praç>lS 
do exercito e ::.1·rnada, d() serem recolhidas ao 
Asylo dos lo validos ; 

;;a discussão do projecto n: 222, tle 1895, 
autorlsando o Poder Ex;ocutivo a abrir um 
rredito al.y 1.200:000$, supplementar à ru
brica-Exercícios findos- para o pagamento 
da quantia que for devida a Companhia União 
Sorocabana e Ituana ; 

I" discussão do prvjecto n. 248, de 1895, 
antfl r is.\ndo o Poder Executivo a reformar o 
<·nsino tl:t Escola Nav .. I, annexando-lhe um 
Cllli;O e~peci;ü de aspirantes e machinistlw, 
t.umllnuo por ba~ o projecto apreseíltadb em 
1!103 pelo con::elho da instrucção da mesma 
cscolu ; 

1" d iscuss;1o do projecto n. 187. de 1895, 
a.utorisando o gavemo a mandar p3.Ssar pa
tentss de gener~tl de brigada a todo o coroner 
rerormo.do ou honorario que :provar csta.t· 
comprehend!U.o no decteto de l:t da novem
b!·o de 18\14 ; 

l" d!scns:;ã.o do pro,jecto n. 173, de 1895, 
eonsiderantlo Clllpregados publicos o:;; confe
rentes das capatazias das alf:J.Udega.s da Re
publica; 

l'discW!são do projecto n. 156 A, de 1895, 
autoris,ndo o poder Execut ivo a abrir um 
credito de 6:3:3:3$310 para pagamento do pes
soal e f:XPediente da. Dele:,racia de Terras e 
Colonisaoão no ~tado de Minas Geraes, no 
anno de 18!J3 ; 

l" discus~ão do projecto n. 215 A, de 1395, 
confeo-inno o •\irei to á aposontadoriaaos fuoc
ciooa.rios da Lospectoria. Geral de Sa.ude rlos 
Porto;; da CapiCal Federa! e aos das lnspecto
r ias de saude dos portos dos e~tados ; 

Discussão unica. do parecer n. 89 A, de · 
1895, opinando no sentido de não ser a.ppro
vado o projecto n. 89, deste unno, que sub
~ti~ue pelo que a. eUe acompanha a tabella F 
annexa a. Consolidaçr.To das Leis das .4lfan
d e_qas c ]l:Iesas de Rendas F~deraes; 

P discussão do projeeto n. 199, de 1895, 
autorisando o governo a fazer reverter ã. 
activa, mandando addir a uma das compa
nhias, como tenente mal;; moderno. até que 
haja. vaga, o tenente reformado do cnrpo de 
bombeiros José Ju lio. com o voto em sepa
rado e parecer da. commi~~ã.o de constituiçã.::>, · 
l egi:;Jacão e jnstic:~o, 

Discu:»ão unica do projeeto n. 172, de 
1894. conce:!c!ldo a -pensão de 100$ mensae;;, 
repal'tidamentc, a Ut-suliM ca.nd.ir.la do Couto 
e out-ra, mã.e e irrni do fa.llecido cil'urgiao 
naval Dr. Joio Pinto do Couto. 

Discu,siio u nica. do projecto n. 2i9, de 189".3, 
ma.ndando que continuel!l a ser pagos a. D. 
Mathilde de A~cioly Lins, de$de I de julho de 
1892. o ll;Ontepio e meio-soldo rle seu falleci
(10 filho o ·alferes Sebastião Carlos de Accioly 
Lins; 

Discussão unica. do projecto n. 19L,d.e 1895, 
concedendo a. D. Maria. Amalia. de Castro 
Ferreira., v iuva do coronel Joaquim Mauricio 
Ferreira, a. pen~ão de 200$ mensaes ; 

Discussão uoica do :prr•jecto n. 197, de 1894, 
relevando a. prescripção em que incorreu 
D. J\Iaria Joseptlina Feita! Lima pa.ra. per
ceber o meio-soldo a que tem direito; 

Discussão unica do projecto n. 122,de 1893, 
concedendo a D. Olympia Carolina. da Silva 
Barata, vluva do desembargador Joaquim 
Antonio rla. Silva., Barata, uma pensão meneal 
de 100$000; 

Discussão un\ca. do pa.recer n. 85 A, de 
1895, autorisanco o. governo a. permittir a. 
companhia Great Sowhern. na. construcçã.o de 
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uma ponte sob o rio Quara.him- no estado do j na Capital Fedem! e nos esbdosaros ou rodas 
Rio Grande do Sul, a qu1tl foi approvada pelo de borracha, adaptaveis a diversas especies 
Senado por dous terços de vetos, na fôrma do de veiliculos ; 
art: 3~ da C_onstituiç~o : , I 2" d\scns>ão do projecto n. 139, de 1895, 

. 2" dtscussao do proJecto n. 202, de lSD.,, 1 transferindo ao domínio do estado do Ama
tleterminando que os officiaes do exercito re-I zonas, nas condições que estabelece, as 
formados ou que se reformarem de acco1·do fazendasnacionaesdemominadas do Rio Bran
com as disposiçiies do deereto n. 193 A. de 30 co situadas no.s campos deste JJome naquel!e 
de janeiro de 1890, si estiverem gradua·1os estaco : 
no posto iml!lediato,sejam co~side"ados, pal:<l Disctissão unica do projecto n. 224, de 
todos os efYe1t?s, como se estivessem ~ffeett- 1895, concedendo ao soldado reformado do 
varnente prondos na classe de que h verem exercito F!'o.nlüiu Ferreira de Moura uma 
o gra~uaçã~ ; . pensflo de 30$ mensa~s ; 

2' d\scus:;aodo pro.:ec.to n. ~~g A, ele _18~-1 , Diwussiio unica do projecto n. 190,de 189:5, 
~onc~dendo.a? el!genhmro Jul!ao de Ohvow1. concetlendo a pen~ãoannual de 1:200$ a D. 
,,acallle pr1vlleg10 por 60 <.tnnos, para a con- Manoela. Alice Nunes dos Santos, viuva do 
struccão, US•) e goso de uma. estrada de ferro. , [' ·• tenente de artilharia Joa.Ci uim Severo dos 
que partin·1o do. cidade tle Catalão e passando Santos. 
pela:> de Goyaz, Cuyabá, ?ooone •. S. Luiz 11.e Di•cu.ss"'o unica do projecto n HP de 189:-· 
Cace~es e Jogar na;egavel do l'IO Guapore. conc~den:lo a D. Joaquina Ange,tica ~Bragan~ 
t7r~me no estado ue Matto_Grosso, ern _ponto Dias do~ Santos, viuva. do major Francisc'Ü 
hrmtrophe com a _R•·p~blrca. da. Bo~na, e Antonio dos Santos, a pensão mensal de 
outros favores re~;:~vos a e~sa con~es~ao~c~~ lOO$OOO ; 
parecer d<J: commhaO cspcmal devuçao .,elal n1seussão unica do projecto n. 19ü,de 1895, 
da 1;\epub~rca, _ 1 • autoris:.~.ndo o governo a concedera DD. Hor-

D!scns~ao untca r,o P1'0Jec~o n. 169• de tencia. Adelaide Gutllobel e Josephina. Con-
1~9~ co~cede!l~o a D .. ~- Lmz ~tchb~rne: tanç:~ Guillobel, filhas do f!Lilecído coronel 
vm a de ca.pJ~o de fla,ata !.~rn.tn~ Etch reformado do corpo de engenheiros .Joaquim 
barl_l:· a }ensa~ a.nnua.J _de 1.2..!0~00, 

9 
Candido Guillobel, a pensito de 1:200$ an-

Dt:,cuB!'ao uruca d~_proJeeto n. 283,d~ 18. 3, nuaes. repartidamente; . 
c~n~~dendo a D. Juhan~ Morel G?-rcez , .alha, 1• discussão do projecto n. 225, de 1895, 
vm\ a do tenepte do exercito Dwgo Garcez dando nova o~ganh;çã.o a rruarda nacõon 1-
Pa.lh:~ a.?en>a.~ ~nnual d_e ~60$000; p di,cuRsão do ~rojecto ~- 94 A, de ts9s: 

o~.cus.o.o umca do,proJ~cto n. 110, A, de autorisando o governo a ruaodar construir 
1§9~ elevando de GO.~.a. lO·J$ me~saes a pe~- sobre o r·io S, ·Francisco U!Ua ponte ligando 
sao ,o alf~res honora.110 do exerc1to Antomo Joazeiro na Bahia a Petrollina em Perna.m· 
Paes de Sa Barreto· ' ' ' 

1' discussão r] o pr~ecto n. 117, de 1895, buco ; . ~ . ~ 
mandando coll~mr o 1" tenente de artilharh 1·' d1scussao do proJecto n. 229, de l89a, 
José da Vei"a. Cabral e outros nos lo"ares autorí~ando o Poder Executivo a. conceder a 
que lhes competirem na escala. de promo"'ções, José Domingues Mendes, o~~ quem melbores 
repa1·ando-se, as~im, os prejuízos que ~of vantagens o~er~cer. perans~ii.O pa.t't1. esta~e
freram na promo~ão de 27 de março de !890; lecer uma ltnlla_ de navega.çao entre os r;os 

1• di~cussiio do projecto n. lGoA, de 1895, Pa.r~o ~ .Jeqm~mhonh~- n~ estado da ~a~1a, 
permittinrlo aos medicos e pharmaceuticos cons.l'ulr um caes na Clda''e de Ca.nnavtetr~s 
ajuntas do serviço sanital'io do exercito a. e. um canal ou um_a. peq_uena ferro-v1a 
contribuir para o montepio de que trata o hga~d9 os dous referl\los r1os, segundo as 
decreto n. 942A de 31 de outubro de 1890· comhçoes que estabelece; 

1'' discussão do'proje<:to n. 202. de 1895: 1" discussão. do pz·qj~cto "!· l7 A, de 1_895. 
a.utorisando o Poder Executivo a conceder propondo va.rtas modtficaçoe.s no pro.]ecto 
nas condiçoos que indtca a ,mnré Gaudieley, n. 17, deste ai_lno, que organisa. a força 
ou a quem mais vantagens offerecer, privi- armada do Braztl; 
legio por 6ll annos, para. construcç1í.o, uso e I" discussão do projecto n. 221 A, de 1805, 
go~o de um<L estrada de ferro de bitola !le um equiparando os vencimentos dos bi~liotheca
metro entre a capital do Matto Grosso e o rios das lilculdades de medicina aos dcs secrc
porto de A veiro, ou outro ponto que melhor tarios, c 03 dos sub-bibliotbccarios aos Jos 
os estados determinarem, na. margem do rio sub~secreta.rios, e inclue os mesmos funccio, 
Topajoz, oo Pará , narios nas d.ispo;;ições do art. 295, cap. :XIX, 

1~ di~cussão do projecl.o n. 241; da lil95, disposições gel':J.es do Codigo das Disposições 
concedendo a.os cidadã.os Miguel Jose Garcez Com1nuns ã.s Instituições de Ensino Superior, 
e Antonio de Azevedo Martins, privilegio por dependentes do Ministerio da. Jnstiçn. e Ne-
15 annos para :fa.bricarem no paiz e venderem gocios Interio1·es; 
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Continuaç~.o da. 3• discussão do projecto 
n. 80, de 1895, permittindo ao empregado 
federal, transferido á a.~ministração munici
pal ou a do Estru:lo. continuar a concorrer 
para. o mont~p_io ài1 repartição a. que perten
cta. sem pr-eJUlZO no no...-o monteoio muni
ciiJal ou estadual, com parecer sob n. 95 de 
1894. , 

1• discus~ão de projecto n. 223, de !895, 
autorisa.ndo o Poder Exe~utivo a relevar a 
D. Margarida Moreira de Castro, viuva do 
col'onel Francisco de A!me\da Castro. do 
pagamento da. quantia de 5:882$198. resto 
da impor:ancia recebida pelo mesmo cornnel 
pal'a. despozas com o pes~oal ela fortale;m de 
~=lu.capã: 

144> SEssÃO E;I 18 0!!: :XOVEMBRO DE 1895 

Pl·csidencia. dos S;·s. Arthw· Rios (f' 1Jice
presidente), Co~ta. Alle11edo (2• ?; ice-pt·esi
dc-,te) e Aj·tht!r Rios (1" 'O;ce-p,-esidente) _ 

·Ao meio-dia procede-se ó. chamada á ouo.I 
resFond•·m as Srs. Rosa e Silva 'Arthur 
Rios, Costa Azevedo, Thomo.z Delfm~, Ta.va1•es 
de Lyra. Sá Peixoto, Lirnll- Bacul'y, Gabriel 
Salgacto,Matta. Batel lar, Augusto Montenegro, 
C~rlos de I\ovaes, Bricio !'ilho, Hollando, de 
Lima, Benedicto Leite. Yiveiros , Luiz Do
mingueõ, Costa Rodrigues, Gustavo Véras, 
Eduarrlu tle Berrêdo. Cllrbtiuo Cruz, Anizio 
de Abreu, Nogueira Pa.r:tnagui, Pires Fer-

2• parte (às 2 1/Z horas ou antes) : reira. ,\rthur de Vasconcellos. Frede1•íco 
Continuação da 2" discussão do projecto Borges.Gon,·alodeLagos. Tllomaz Cavalo;•ntí 

n. 203 A, de 1895. autorlsando o governo a João Lope~, Fra.nci~co Bet.evolo .. José Bevi: 
despender atli a: importancia de 14.5!9·690~ laqua, Augusto Severo, Trindade, José Ma
repartidamente, em tres exercidos, c.om ''~ riano, Arthur Orlando, Ma.l'tins Junior Pe
acqubiçã.o do mo.terial rodante e meLhn~·a- reira de tyra.. Gaspar Drummond, C~t>Jho 
mentos indispemo.veis ao serviço da Estrafla Cintra, Luiz de A~drade, Cornelio da Fon
de Forro Central .io BrazU, de acwrdo com seca. Loul'enço de Sa., Mede1ros e Albuquer
o especificado na tabt%J. annexa e mais que, Herculano Band~ira, Gonçalves Mais. 
SOO :000$ para. paga.me~lto de 60 locbmotivas, I Carlos Jorge. Araujo C?es, ;Rocha Cavalcanti: 
segundo o contracto fel to com Quayle David- Men~zes Prado, Gouveta Lnna, Zama, Santos 
son & Comp., com >oto e!:YI. se!Jatallo do Peret~a, A!,lgu~to de Freitas, MiLton, Neiva, 
Sr. Bueno de And1·a.de; Francisco sodre, Tosta, 1>1a.noe1Caetano, Aris-

Discussão unica <las emendas do Senado ao tídes do Queiroz, Eduardo Ramos, Vergne de 
:pr·:jecto n. li O E, de 1895, fixanrlo a despeza Abre.u, Leovigildo Filgueíras, José Ignacio, 
ôo Ministerio da Marinha., para 0 exercicio Fla.vw de Araujo, Sebastião Landulpho, Pa· 
de 1896; ranhos Montenegro, Torquato Morem:~., Gal-

1" discussão do projecto n. 150, de 1895 dmo Loreto, Antoniode Siqueira, JaseC.arlos, 
renrganisando o montepio obri""atorio dos S rz~dello Conêa, O:;car Godoy, Alcindo Gna
emprega<ios publicos. com voto e~ sepa.rado nabara., Americo de Mattos. Lins de V~con
do ~r. Me_deiros e· Albuquerque; cel_los. Alberto. To~res, r;el~~ario de Souza, 
. D1scussao unica do parecer n. o:::. de 1895, E:l'Jco Coell~o. Euzebio de Que~roz. Silva Cas· 
JUlga_n~o que não ha mais qup, derer:r no tro, Agosttm ho V1da.l. Emesto Braziho, L.:r
I·equerlmento em que !lbci:J. Jooquina ne bano . M:lrcondes, Paulino .!e Souza Junior, 
Atbuquerque e outras p~•:em a. inclusão no' }.~ayruü':. Landu\pl>o de Magalbã<:s, CanYpo
orçamento do Ministerio da Fazenda, do cre- !ma, Luna. Duarte, João Luiz, Ca.Htllho 
d1to neces>ario pa-ra o pagamento do meio- Mourão, .Monteiro 1le Barros, Chagas Lobato, 
S(~ldo Yencido e por vencer, a que teem Gonçalv:es Ramos, Fe!'ra~ Junior, FortP.s 
direitO desde a. d:J.ta. do !i!.llecimento de seus JunqueJra, Alvaro Botelho. Octa;-iano de 
l·esrecti>os maridos e filho ; Brito, La.mounier Godofredo, Ribeiro de Al-

lli~~u~:,ão urrica do p?ojecto n. 2lô, r1e 1894 me\da, Cupertino de Siqueira. Rodolpho 
at:t)!'lsaud? o_ Poder Executivo :J. IJagar a~ A~reu, Arthur ~oues, Olegario .Maciel, Pa
Dt . TJburcw V ale!'Jauo Pecegueiro do Ama- ratso Cavalcantl, Carlos das Cllaga.s. Costa 
I'J.!, p~ep~:r-<i~O_[' de m~dicina. legal da Facu1- Machado, Paulo Quei~oz, Bu~no de Anrl:rada, 
flade (le .\1edi<;ma ltO RiO de Janeit·o os venci· Padua. Salles, Francisco C.hcerio, Furtado, 
IU•·nto~ que uei::wu de perceber ti~ lo~>ar de Alves de Castro, Ovidio Abrantes. Urbano de 
}lrepnrndor de chimica. inorga.nica. da ti\esma. Gou...-eia, :Xa':ier do Valle, Mariano Ramos, 
faculdQdíl. Lamenha Lms. Almeida. Torres, Lauro 

Mu~l~r. Paulo Ramos. FNncisco Tolemino. 
Emdw Blmn. Fonsec:l. Gnima.rães. Ma.rçal. 
Escobar, Pcl'eil•a d3. Costa., Victorino Mon
~eiro, Aureliano Barbosa.. Pinto da Rocha.. 
Vaspasinno de Albuquerque e Cassiano dÓ 
Nascimento. 

Abre-se a. sessão. 
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Deixam de comp!l.recer com cau~a partici
pada os Srs. Coelho Lisboa, Alencar Gui
nJarã.es, Fileto Pires, Enéas Martins, Theo
tonio de Brito, Torres Portugal, Pedro Bor
ges, Ildefonw Lima, Hel 'i'ecio Monte, Fran
cisco Gurgel, Junqueira Ayres, cunlla Lillla, 
Silva ~!ari~, Chateaubriand. At•nünio Ta.va· 
res, Ma.l"Cionillo I.ins, Miguel Pernambuco, 
Clementino ilo l\·lonte, Olímpio de ca.mpo;, 
Paula Guimarãe~, Dionysio Cet•ptHlira, Ro
drigues Lima, Tolentino dos Santos, Mar
collino Moura, Athayde Junior. Fl':J.nça Car
valho. Fonseca Portella , Nilo Peçanba, .Julio 
Snntos, Seb;u,tiiio de Lacer,1a, Ponce de Léon, 
·Almeitla Gome:;. V;J.r. d.o Mello, .Joiio Penido, 
Luiz Detsi. Francisco Veiga , Leonel Filho; 
Ferreira Pires. Va.lladares, Theç,tonio da l\!a
gtllhães, Pinto da Fou~eca. • .Matta Mac!Ja.do. 
Manoel Fu\gencio. Simão da Cnnlla, Lin
dolpho Caetano. La.martine. Al!l'edo EJlis, 
G<~seuüro da Rocha. Franci>co de Barros, AI· 
mel da Nogueira, Dfn•, Bueno, Gusta. vo Godoy, 
Adolpho Gordo, :Moreira. da. Silva.. Paulino 
Carlos, Cincinato Bl'aga, Hermenegildode Mo
raeo:, Luiz Adolpbo. Canl.cciolo. Brazilío da 
Luz, Angelo Pinheiro. Apparlcio Mariense, 
Fraocisco Alenca>tro e Ped• o Moacyr i e sem 
causa os Slli. Fernandes Lima, Octavia.no 
Loureiro, Geminia.no Rrazil, Cleto Nunes, 
Barros F1·anco .runior, Domingos ,je Moraes, 
Costa Junior. Vieira de Mor·aes, Alberto Sal· 
les, Martms Co;ta e H.i •·a.da Yia Corrêa. 

São li•las e sem dehate approvadas as actas 
da sessão de 14 e a do db 16 do corl'ente. 

PRIJ1E1RA PARTE DA Oi:ODEM DO DIA 

E' annunciatla a 3• discussão no prc;jecto 
n. 261, de 1895. u.utori~:mdo o govet·no a 
abrit· ao Mini~terio •ia. lodustria, Viação e 
Obras Publicas o cradito supplementar de 
115:110$ para. occorrer a.s despezl\s l'elati vas 
ã verba-Agencia. Central de Imrnigração 
n. 3 do art. 6• da lei n. 265, de 24 de dezem~ 
bro de 1894. 

Ninguem pedindo a. palavra., ó encerrada a 
discussão e adiada a votação. 

Entram successivamente em 3• discussão, 
que é ~em debate encerrado., es artigos do pl'O· 
je!lto n. 268, de 1895. autori~an1io o governo 
a abrir ao Mini,terio da Fazenda o credito 
suppl('mentar de 5.522:1:!47$682 á ver•ba-Re
posições e restituições-art. 7". :'. 29 da lei 
n. 265, de 24 de dezembro de 1894. para pa
gamento da di vida-liquidada. "P~ovement.e de 
impostos arreca~arlos pela Uni:lo e per ten
centes ao estado de S. Paulo, na fórma da 
Cocsti tuiçã.o Federal. 

Entra em l• discussão o projecto n. 227, 
de 1895, autorisando o Poder Executivo a 

abril' um credito de 21 :840$366 supplementár 
a verba-Exerci cios findos-para occorrer as 
despeza.s que foram liquidadas oom o ~erviço 
quarentenario de Santa Catllarma. durante o 
annv de 11393. 

Ninguem pedindo a po.la\Ta, e ence1•rada a 
dis<:n~~ão e adiada a votação. 

E' annUMlada a. discussão unica. do pro
jecto n. 158, de 1895, concedendo a. D. Ole
mencia So.Ues Galvão. viuva do conselheiro 
Manoel da. Cunha Gah·ão, uma. pensão annual 
de 1:200$000. 

Ninguem pedindo a palavra, e encerrada 
a d iscuS'lão e atlialla a. votaÇ"JO. 

E' annunciadn a. discussão unica. do pro
jecto n. 135. de 1894, concedendo a pen~ão 
de 300$ mensaes. a D. Ludovirm Alves Porto
c:ll'rero, viuva do marechal Hermenegildo de 
Albuquerque. 

O !SI"· Coelho Cintr:a- Sr. pre
sidente. :permitta V. Ex. que eu chame a 
attenção da Camara para. os innumero8 pro
jectos de pensões que 1igura.m na ordem 
do dia. 
A~ criticas circumstancias do Thesouro, as 

ditliculda.des financeiras em que nos achamos. 
~egundo nos mostra. o proprio Ministro ela 
Fazenda, nos aconselham que proce<lamos 
com maximo críterio na. conces.são de~tas 
peosões. 

VeJO oa ordem do dia de hoje a conce>são 
de uma pensão de :lOO:!; á viuva de um rna· 
recital. que, como V. Ex. sabe. pela legi~la
çã.o vigente tem de rneio-~oldo 500$, ou mais. 

Ne,tas condições, vou apresentar um re
querimento pura. que nã.o só este project.o, 
como outros identicos que se acham na or
d"-m do dia vão a Commis,ão de Orçamento, 
atlm de que sejam separadas as concessõe~ 
que são de ve!'dadeira justiça, e possa. a Ca· 
mara assim. com m~lhor conhecimento de 
causa., deliber-ar a. respeito. 

Já é enormissima a somma que se despende 
com a. classe inactiva de pensiooistas doEs
tado, e não <i justü que, quando vamos pedir 
a'1 oontribuinte o pagamento de novos im
po:;tos, estejamos a faze1• concessões desta 
orde1o, sem grande cuidado. 

Vou manda.t· o meu requerimento. 
E' lido, apoiado e po~to em discussão o 

seguinte 

Requeiro que o projecto n. 135, de IW4., 
vã. â. Commissão de Orçamento, para inter
por -parecer. 

Sala das sessões, 18 de dezembro de 1895. 
- Caelho C'inera. 
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O Sr. G~par Drunun.ond-, No caso vertente. que diria a Commissão 
~r. presiden te, me parece que não tem razão de Orç<tmcnto 1 Que h:~. uo exercic!o rutar<• 
de ~er o rertuer imeot.o dv uobt•e deputado receita que chegue ps.r.• pagamento da. pensio 
po1' Pernamt:uco. de SOO$ il. viuv<L do ma.recha.l Porto~arrero ~ 

Creio que nenhum projecto 0~1 requeri- I E" sr:i o que podia. diz,~r a co:nmissã.o; ~obre 
mento é ~uhmcttido á con$jjeracão desra Ca.-1

1 

o merito do projecto. nad•1 allsotntn.menre 
mar:~.. sem que previamente tenha. sido ou- podi:t. adeant.:w. porque n:'t.dhe compete, esta 
vída sobre elle a. respeetiva.c"mmissão. acima de su~" attribuições. 

E' j usto. quando robre um projecto ou sobre A CommiS$ão dl\ Orç.a<JJento desej<ll'ifl. <•eco-
um parecer surjam du vidal!, haja emendas. ~elhar a<•s Pod~res Publicas (( ue. ~~~~ rna.teri:L 
que volte esse. p rojecto ou parecer á com- do pensõe:s. est.abeleces;;e uma. lei geral re-;;u
missã.o para emittir parecer. !ando as condições em QUC as vi ll v as P. or-

Ma.s, qu:tndo se trata de um proiecto que phic~ de fnnccionarios pou!am pel·cebex- este 
não tem disoussã.o. e sobre o qual j:í. foi ou· auxilio. 
vida uma cotnmissã.o. '{!ara. que voltar á. mesma. O nobre depu tado podia p~opor. em relação 
commissão ou ser submettido a. qualquer ao pro,jecto de que ~e tr:l. ta. reduc~o da peo
outra. 1 ~o. podia. ped ir me.~mo que voltasse .-~com-

Isto é quorer a. todo o transe o nddita.- missil.o competente, mas nunca que fosse 6. 
mento do projecto, t anto mais qua.nto m~ Commiss:ã.o t!e Orçamento. porque o assumpto 
pa.rece que o requerimento nã.o só se refex·e e~cap?. completamente a. ~u<~. a.lça.oa. 
a. este projecto que se rliscute. como a. outros Ha, inconte.'ltaveimente. tacili•1ade :13. coa-
que se acham n:3. ordem do õia.. ces>ã.o rl.e pensões. mas niío considera neste 

A camara de>e ter coragem civica. para caso a de que se trata. e em todo caso não é a 
resolver estas quest~s; não h ·1. razàn para se Com missão de Orçamento que deV"e d izer a 
avolumar os arch í vos da. secretaria com pi'O- respeito. 
jeetos adiado;. . 

A razão que apresentou o nobre deputado 
em relação a est~ p7ojecto, e umn. razão de 
ordem particular, que não lJÓie affecta;r, nern 
p•·pjud1ca.r os outr-os que estão nu. orclem do dia. 

S. Ex. àiss:l: ;; ~n~fi.o importa ern gr~tnrle 
mmma, trat.'l.·!it> de um:J. vi.nva. que .já. tem de 
meio-soldo 500$000. 

~ias. Sr. presidente. ao lado dt>sta. pemã.o, 
ha na. ordem do rlia out ras insignificantes . 

Eu cits.rei. por exemplo, a de um pobre 
velho mil i t<'1.1', CJ ue fez a. r.a.rn p:m h a <.lo Pa-
raguay, e que '\"' 1~ volr.ou cego. e que tem 
uma pensü.o a pena.!; Je 60.$000. 

Pois a sor te de~te homem pôde ser "'qui pa
rada à. sorte •' a vtu\·a de um JD:\recba.l? 

Parece-me. pois. que a. Ca.mara de'lfe re
solver. rejeitando ou <\p:provando o projecto, 
mas nada de adiamento. 

E' o que tinha n. dizer. 

O Ss-•• :ro.-ê C:~:rlo!iõ-Sr.presidP.nte, 
>enho justifica. r o meu voto contra o requeri· 
mento do nobre deputado por Pernambuco, 
I)Orque o com;idero inOlli)l\rtuno. 

S. Ex. , zelador, como c. dosinteres~cs do 
Thesouro, de\·i:l ter escolh.ido. para. apre
sf'ntar o s~u r .•que1·imento. occasião m:~.:s 
apropriada e nlío ago• a.. depois qne. jà. furam 
approvados innumero~ IlGdillOs de peu:ões e 
apusent.a.dot·üJ.s. 

Por i~so Mho mais justo e naiural que ~e 
apresente um projecLo l'egu!amenta~1or dos 
pedidos de pemõ~ e ~po~e· Jtadorias, que 
aqui alfiucm. do que impedil'mos a.goro. que se 
dê uma ~n,ão pa1·a. ajud:w a. viuva. de nm 
illustre militar. de um funccionario de a.lt.O 
merecimento. para que ella possa acabar 
seus ultimas dias com desca.n~:o e tra.nquil· 
!idade. 

Recordo-me. Sr. pre~idente. de que. em 
O Sr. 'João Lopelil não a.ttribue ao uma. das sessões paliiladas. nós votámos seis 

nobre deputado por Pernambuco nenhum in- projectoo de ~n~ée:< ~ e eruqua.nto me 1om
. tuito de protelar a. discussão dest~ ou de brar tambem cte que sendo fi!ilo de milita.r, 
qualquer outro projecto de pensão; crê que minha mãe, com a pensão concedida pelo&-
S. Ex. é levado a. apresentar seu requeri- tado, pôde e<luca.r os seus filhos, e de~tre 
mento pelo zelo. que tem sempre mostrado, elles o que tem assento nesta Ca.ma.ra; nunca. 
dos dinlleiro~ publicas. mais pod·erei negar o meu voto a. uma. pensão 

Entretanto, pediu a palavra. para pondera1• a. vi uva de militar. 
o. S. Ex:. e à. Ca:na.ra quo nã.o e justo que Além disso, não e tarde po.ra irmos ao am..: 
este 1Jrojecto. já. estudado pela COmmiss1i.o de paro da. viuva c1e um militar (!a ordem do 
Pensões. commissf1.0 eleita pel:~. C>~.ma.t•a. para. marechal Portocarrero. cuja fé de officio é 
e:u.minar a ma. teria., vi\ .i. commh:siio de 01'-~das mais brilhantes. e a quem esteve en~ 
çaJnento. tregue a defesa do territorio nacional nas 

Esta commissão não tem que fallar sobre aguas do Paraguay. 
J>eo~ões, e h to é sobrecar1·egal-a. de 1.ra.balbo A' sombra. dessa. gloriosa ba.ndeira !Jasteada 
inutil. por Portocarrero no forte de Coimbra.~ reco• 

~Miar& v. vn 37 
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Jhem-se mais algumas viuvas d.~ militares ou 225$ e não 500$. como disse o illustre 
distioctos; mas, justamente no fim da ses:;ã.o, rleputado por Pernambuco. 
quando temos (forçoso é dizel-o) aberto as .->.proveito a occasião parn referir-me a. um 
mãos para distribuir um sem numt·ro de cre- ponto, em que tambem tocou o meu illustre 
ditos pnro.de.~p~zas nunca justincacla.s perante collega. deputo.do pelo Para. 
a nossa consciencia, mas appl·o ·adas pela Disse S. Ex. que a viuva tinha. montepio, 
convenienl!ia de serviços que se fizeram, e não se lembrando, porém, que o marechal 
que é necessn.rio serem r<·gnladas, para a Portocarrero se reformara. no principio de 
boa. marc'_\a. financeira ela Repub·ica.; não e 1890, quando nii.o exístw. ain<b. esta insti
justo que {echemos a. porta a. uma ~licitação tuição. 
justa. Não é meu intento justificar a. petição de 

Eu reconhe::o que não ba nesta c.ama.ra um que se trata., porque os serviços releva.ntis
só coracãL· quo St>ja capaz de negar o seu voto si mos prestados pOl' aquelle marechal são co
a pen~ões para viuvas de militareA; e estou nbecido:::: de todo o paiz; e por isso, só o 
certo de que o meu iUustre collega, autor do conhecimento dos feitos gloriosoo do finado 
requerimento, quando disse qne E.•ssa viuva era. sufficíente para. justificar a pretenr) io de 
de quem se trata podia. considera:--se bem ga.- sua. viuva. . 
rantida, J•Ol' isso que, sendo Tiuva de um Alémo.lisso,como muitolJem disseo illcstre 
marechal, tlnlla. o meio soldo , ~essa alta deputado pela Capital Fe:!eral, e corno está 
patente. esta. v& na pel'suasão de que real- na. consciencia de todos, aquell;. illustru se
mentt ella. percebia. esse meio-solr.io pela. ta.- nho'MI. está já. em uma idade t.'io avançada., 
bella. moderna.. que e inca. paz de obter meios de subsistencia, 

Não succede, porem, assim. O pranteado a. não ser aquelle:; que o Estado póde d~r-lhe. 
marechal Portocarrero falleceu qu;<JJdo a inda Eram essas as palavras que pretendia dizeL' 
vi~orava uma tabella. de vencime3tos muito á Camara. não só :para contradizer as propo
extguos; e, portanto, a viuva estt recebendo sições que aqui foram avançadas, como para 
o meio soUo de a.ccordo com os -v':ncimentos tornar salientes os serviço5 prestados -por 
da. occa.sião, e hoje em dia não póé e ma.nter- aquelle illustre morto, juscificando a pens;io. 
se nas net~essaria.s condições de vHa, pol'que 0 SR. AUGUSTO SEVERo-E pela propl'Í3. be· 
recebe apancu: duz;entos e poucos mil l'éis. neftciada. (Mt~ito bem.) 
( Apartes.) ' · 

Estou. tratando apenas de just.H caro meu 
-voto, e ta.;;o-o com muito peZ&.r, porque · a. 
commissão sabe que deixo de aco upanlla.r o 
illustre deputado po:o Perna.mbucc só em oc
casiões muito flifficeis como esta que agora. 
me traz à tribuna, 

Voto, pois, contra. o requerime.1to e ostou 
certo de que a Cama.ra. e o seu illt•stre autor 
se convenee1j,o de que elle não tem cabi· 
mento. 

Tenho concluído. 

O Sr. Tho01a:~.: Cavalcanti -
Sr. presidente, não tomaria a palavra, para. 
occupar a. a.ttenção da Camara. si o meu il· 
lustre colle{,ra deputado por Pernambuc.). jus
tificando o seu requenmento, ní:.o di~sesse 
que a. viuva-do marechal Portoca.rrero recebia. 
nessa qualidade. 500$ de meio-soldo, 

Si S. Ex. tivesse conheeimento da pre· 
tençã.o desta. veneranda senhora. havia de 
vet• que o ~eu pranteado marido foi reformado 
compulsoriamente em 1890. Ora, nest;l epoca. 
não existiam as tabellas actuaes. Ni!sse tempo 
os vencimentos que o ma1·echal P<,rtocat-rero 
recebia er:tm os de brigadeiro. e r r rormado 
compulsor[amente em marechal .-!e ca.tnpo, 

· passou a. raceber 450$000. 
A sua -viuva, -porém. passou a rc cel~r sim

plesmente meio soldo, isto ê, me;ta<;e de 450$ 

O Sr. Bevllaqua-Realmente sur
prehendeu-se por ter de vir á tribuna de· 
fender este projecto, nMcido de um reque
rimento de que foi portador o a.nno pas
sado. 

O nobre collega, que :~.pr&entou o reque
rimento }la.l'a que o pr ojecto voltasse :i com
miS\ÜO, j il teve cabal resposta do illustre 
presidente da Commissão de Orçamento. 

O orador comprehende os escrupulos e as 
apprebensões dos seus iUustres collega.;; de· 
a.nte da verba, já. a.vulta·Hssima de pensões. 

Participa desses escrupulosa não se furturá 
a collaborar com SS. Exs. para impedir 
quanto possível a marclla vertiginosa que 
vae tendo essa. verba. 

Ma:; o illu~tre presidente da. Commissão de 
Orça,mento reteriu-se ainda. a casos em que, 
exceptlionalmente,não se póde recusar a muni· 
tlcencia do Esta<io para com aquelles que 
muito_ m~cer~ram da. Pa.tria.. ~o caso presen· 
te ser1a mut•l relembrar· ::1. sene brilhante de 
serviços do iiJustre marechal Portoc:arrero, 
cujo norne em todo o Br112il repercutiu, quan· 
do foi fet•ido dolorosam~nte. si ~m que cbei~ 
do or~lbo por aquelle leito de armas ctue e 
conhecido na. nossa historia. pelo feito he1•ol· 
co do forte de Coimbra. ( Apoiados). 
~ anno pa...~o. por occasião da a.presen· 

ta.ção do requer1mento da sua illustre, digna 
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e nã.o menos heroica. viuva, foi publicada bri- E' lida, apoiada. e posta conjunctamente em 
Ihantissima. fé de o!ficio desse general. a. qual discussão a seguinte -
consta dos Annaes desta Camara. E quem 
tiver e;studado com um pouco de intflresse a 
hi~toria desses tempos dolorosos rle nossa 
Pa.tria, terá verificado que a. illustre víuva 

Emend~ 

que ora se apresenta, pedindo meios de me· Ao projecto n. 135, de 1894 : 
lhorar a sua. snbs\stencia, quando a. Patria 
precU;ava. dos serviços de seus filhos, ella 
uma senhora.,não recusoupr~tal-os ao lado de 
seu heroico marido. Tcido o mundo sabe que 
na guerra do Paragua.y verdadeiras heroínas 
se apresentaram noca.mpo de ba.talha,correndo 

Em vez de-300$- diga-se: igua.l ao meio· 
soldo que percebe - 225$000. 

S. R. - Sala das Sl'.SSões, 18 de novembro 
de 1895.- Jose Be~ilagua. 

os mesmos riscos que os combatentes e pre- Ninguem mais ped;ndo a palavra, é encer-
sta.ndo serviços não menos :relevantes que rada a rliscussão e a.úia.da a votação . . 
aquelles que empunhavam as armas, porque Entram suceessiva.mente em 2• discussão, 
ellas ministra. vam os medicamentos e affron- que é sem debate enct·rrada. 08 ar tigos do.pro
~vam o perigo com o mesmo denodo e he- jecto n. 161 A, de 1895, elevando á. catego
rois~o que aquelles que se batiam em defesa. ria. de Alf;J.ndl'.ga de 4• ordem a .Mesa. de Ren
da P_~trla. . _ das da. Clr!ade de Pelotas e dá outras provi· 

A rdustre Sra. D. Ludovma Alves Porto- dencia.s ; 
carrero, acompanhando aquelle punhado de , _ • - . 
bravos no forte de Coimbra., esteve até aoul- Eutr: em 3._drscussao o proJecto. n. 193, 
timo momento da re~istencia. a tra balhar na de 189o, autor1sando o Poder Execut1vo a re
conft~(<ção de munições e a pensar os feridos ; form~.r o~ e.•t~tutos da Es· ola Polytec~nlca 
depois de e~got:W.ososrecuruos fiUe o_ gov7rno do Rio de Jau~rro de a~~ordo com ~ p~oJecto 
havia accnmula.do naquelle posto o.ifficrl de forn•.lllaio. pllla res-pe<>trva Crm~e,aça? em 
dei'B!'a. nacional, despoJou-se de seus vestidos 11 dll f!lat~ deste Mno, com _a~ _re~tr1cções 
para com elles confeccionar munições. Não que tndlCn. , e. ~ nomear e~"chvo~, mdepen
lgno1·a a camara que as municões daquella. dente de concu1so •. no~ te1mos do art . 318 
IÍ)loca eram muitas vezes ieitas com os ves- do dtmreto_n. ~ •. 159, ~e 3dedezemb~ode 1892, 
tidos dessa. heroina.s brazileiras os !f ntes. snb •. titutos que na ~efe~da esco~a. 

. , • . exercem mtermamen te o magrsterw ha ma.1s 
Sente, portanto,_ quando ve p~ssarem ~~- de 10 a.nnvs sem interrupção alguma. 

columes tantos proJectos de pensao, que seJa ' 
justamente este o alvo de ataques e, infeliz
mente, pa1·a. a. maior parte ataques infunda
dos, que relevam a 1a.Ita de carinbo com que 
são tr<~.tados aquelles que se sacrificaram pela. 
Patrw .. 

E' e;cnsado reproduzir o quo o nobre depu
tado 1>810 Ceará., o Sr. Thomaz Cavalcanti, 
troux.~ ao conhecimento da Càlllara. O mare· 
ch:~l Portocarcero não era mll.l'ecbal e1fecti v o 
que d~ixasse o meio-soldo de sua patente. 
Era apenas marechal titular, por elfeito po· 
sterior da reforma que teve como siJllples 
brigêl.deiro. 

Mas, para dar provas de que tambPm man
tem a.pprehensões pelo crescimento da. verba 
-Pea~ões- e, entendendo que a pensão deve 
ser para que 08 pensiona.do8 pvssam vivec· 
strtctamente, com certa dignidade, o o:rador 
acceitarâ e proporá mesmo, jã. que ao tempo 
em que foi reformado o iUustre marechal 
n_ão havia montepio; que. 3: ye1:1são seja. redu
Zida. ao que lhe caberia. s1 Ja tive!se gozado o 
beneficio do montep~o. E' uma. r educção 
muito razoa.vel e com a qu;,l julga rlissipar 
os ~t·upulos dos nobres collt~s,acl'OOitand.v 
port~nto, que será. a.ccei~ a sua emenda. . 
(Muito ·bem ; muito btm~. ) · · 

O Sr. Thomaz Ca valcant.i -
81·. presidente, eu não pretendia voltar á 
tribuna. para. discutir o assumpto, visto que 
rccounecia de algum modo a anciedade da Ga· 
mar•\ em approva.r v projecto em discussão. 

Mns o meu illustre colle~a. dopur.ado pela. 
Bahia, o Sr. Vergne •le Abreu, na u ltima ses
são, tratando de ju~tifica.r o projecto, avançou 
uma proposição que me obrigou a dar um
não apoiado, cuja. explicação me arrasta neste 
momento á. tJ·ibuna. 

O meu illustre collt..ga disse na•1uella occa
sião que em questão t.le precedencia de mate
ria. de ensino theorico não na importancia. 
ca.pir.al. 

Ora, Sr. presidente, nesta Camara existem 
muitos lentes e emeritos professores, e por 
conseguinte essa proposição deveria ferir 
mal aos ouvidos de SS. Exs. si estivessem 
presentes para ou vir que a· questão de pl'ece
dencia. do ensino de certas ma terias não tem 
im!JQrtancia. <-apitai. · . 

Sr. pre!-idente, no ensino thi'Or'co de um 
curso como o da E~cola. Polytechnica., que é 
ba.sea•io ideiJ'amente em scicn~i ;,ll abst.ractas, 
em f>C.ienclas fundam• :ntaes, a. questão de pre
cedencía. ~m toda iruportancia. 
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E,. Sr ._-presidente, .esta q~estã:o de. prece-' Pass:1ndo essas duas cadeiras para o curso 
dencta nao .se nota so no ~n~tno theortco, ob- · geral, o resultado era que, em logar de tres 
se;va-se até em_ todos os f2,nsmos pt•atlcos, em anno_s para cada um do_s cursos especiaes, 
tou.as as profis,oes. ficar1am os mesmos rcduz1dos a dous nnnos 

Que diria um constructorde casas si eu qui- desde q_ue_ bou;·esse um~ mel11~r distribui~ 
zesse que elle principí.asse a construcçã.o de das mar~rtas, _porque nao VeJO qual a r~zão 
uma casa. collocando em primeiro Joo-ar 0 desta exigencta, ~8tabclecendo tres cade1ras 
cumieira ~ " no r· anno, tre..~ no 2", ~es no 3" e tres em 

Que diria um marceneiro. si eu quizesse ca.d~ _um dos cn\Sos espec1a~s. . . 
pue eHe fizesse uma mesa., principiando pelo S11sto ~c>sse fettó por um mdtvtduo que ti--
aeu enverni~amento? · vesse ma.ts ou illé'nos sympathta pelo Positi-

Que diria um alfaia.te, si eu quizesse qu~ -oismo, h~ viam de dizer gue era questii." de 
elle preparasse um paletot, collocando em escola. plnlosophJca, e banam _de _:lazer disso 
primeiro lo .. a.r ~ "'Ola e os botões ~ ca va.llo de b;<tal h a; mas, como e felto por in-
Portanto~ o m:u collega. deve ·estar con- d~viduos não filiados.~ esta doutrina, nar1a. 

-venci·~o. de que a questão de pl·ecedencia das dizem, na:da a es~a crltlcam. . 
ma terias das profi:::sões, como no en~ino, tem q. que e facto e que esta systema.ttsação não 
importancia e importancia. capital. e~ta de accordo com a conve-::iente organísa-

Esta parte rlo discurso de S. Ex. foi filha çao dos cursos. . 
da arguwentação te i ta p€lo meu illustre col- Ha um outro ponto au1da que .merece os 
lega pela. C<\pital Federal, o Sr. Serzedello, reparos. . 
qua_!ldO criticava o programma e indagava a _E' u.quelle que t~akl. ~as mn.terias qu_e cou
raza.o por que collncr•.vam-se certas ma terias st1tuem os conllectmenoos preparator10s do 
depois de outras que elle julgava, com todo cur~o geraL 
!1-~rto, que eram dependentes. tinham ligaçiio D1z o art. 30_ em seu n. 4 que os candlda
mtima, o que dava. em resultado, no entender tos devem ~er Sl'to approvados nos seguintes 
de S. Ex. e no meu nã(> ser o ensino bem preparat~rtos: portuguez, í'rancez, inglez 
mini~trado. ou al!emao, etc. 

O projecto que estã em discus~ão divide Não cor?PI'ehendo esta dualidade de inglez 
em duas pa.J;'tes a.~ mate!·ías daquella. Escola ou all~mao. , . 
-curso gera.! e cUl'sc,s esoeciaes. 011 e pr~1so lllglez, ou allemão ou os 

O curso geral, composf, de nove cadeiras, ~nus ;•o J?e:m~o temp~; si é preciso sómente 
contem as materia8 que os org,•niS!Ulores do mgl~z. nao pod~ ser;-1r o_ allemão; e. si é 
programma jul""ararn ou corno funda.mentaes prectso o allcmao, nao pode servir o in"h'z. 
aos outros curs~s ou communs a todos os Acho que isso é Utn pouco irregular."' 
cursos. Quanto á collocaç·ão da materia ella foi 

Desejo, porém, que o illustre relator (\a ~qui convenient,.mente discutida pelo meu 
commissão rne dê explicação de uma :parte 11lustre colleg-a deputado pela. Capital Fede· 
deste programma e e a. seguinte ; r:1l, nada pocterei <Hliantar a S. J<;x., porém 

As 3"" cadeiras do 2• a uno e do 3", são com- devo rr.pettr agora, como da outra vez. que 
~uns a. todo o curso. ON, desde que ellas aclto que este systema que está se a.doptando 
sa.o communs a. todos os cursos ellas tinham a?tualmente em nosso paíz de reformal" día-
collocaçã.o mais natural no curso geral. r~a.mente o ensino, longe ele ser conveniente, 

. . so traz r~sult.ados negativos e então achando-
O SR. YERGNE DE ABREU da um rparte. me na tnbuna, a.proveito a occasião para de-
O SR.. Tno~rAZ CAvALCANTI - Mas desde clarar novamente que me pronuncio contra 

que são materias corr.muus a todos os curEOS, este modó de proceler. 
e natural que pertençam ao curso geraL Todavia manda. a lealr1ade que diga conter 

Si o nome do curso fosse curso fundamen- a actU:al refo_rma no-vos cursoe cuja falta já 
tal. a argumentação ~~e meu illustre collega, se fazia sentJr. · 
teria. todo e cabimento. Era o que tinha a dizer . 
. Mas o nome ê de curso geral e, portanto,_ Ninguem mais pedindo a. pa.la"Vl'a e encer-
e um curso que contem as ma terias com- r ada a discussão e adtada. a votação: 
muus a. todos os cursos. E_?tra em_3·• dí~cussil.o 0 projecto n. 189, de 

Senhores, a E>cola Polytechnica. tem tido l89.:l, orgarusando o estado maior do exercito, 
diver.:;os regulamento~ e todos elles na parte a lntend•~ncia. Geral da Guerra e da outras 
-cur:>o geral -consignam ;imple~ e. exclu- providencias. 
sivamente a ma teria que ê commum a todos 
os ~ursos especiacs, porque a curso pro para- o 8•·· Th<)lnaz Cavalcant.i ·
torlO da Escola Polytechnica era feito separa- Prometteu vir á tribuna demonstrar que o 
damente. . projecto não tra.z ne~um augmento de des-



peza e que, os beneficios que delle resultam 
para a boa e completa organisação da força 
armada são incon testa v eis. 

O projecto crea em um dos seus artigos as 
seguintes repartições: estado-maior do ex
ercito, rlirecção geral de artilharia, direcção 
geral de engenharia, direcção geral de saude 
e intr;ndencia geral da guer,·a e reforma a se
cretaria da guerra e a contadoria. 

Póde-se dividir estas repartições em dous 
grupos: um composto de repartições que por 
essa ],•i, vão ser transformadas ; o outro das 
que vão ser creadas, como sejam o estado
maior do exercito, a di1·ecçao geral de arti
lharia e a dí1·ecçao ger·al ele engenharia. 

O orador observa, porém, que estas repar
tições vêm substituir as seguintes sur)pri
midas pelo prvjecto: repartições do ajudante
general, de quartel-mestre general, com
missão teclmica militar consultiva, o com
mando geral de art.ilharia, o com mando geral 
de engenharia, a dir·ectmia geral de obras 
militares e a intenrlencia cia guerra. 

Supprimida a repartição !lo ajudante-ge
neral, fica o estado-maior do exercito e em 
lagar da repartkão do quartel-mestre ge
deral e intendencia da guerra, a intendencia 
geral G.a guerra. • 

Portanto, a creação destas repartições con
sÜlta mellJOl' as necessidades do serviço, por
que colloca sob a direcção de um ofll.cial·ge-

neral, todo o serviço de esiotdo-maior dando-~ Russia, da França, da Austria-Hungria, da 
se o mesmo no serviço de artilharia e enge- Allemanlla e Italia. 
nharia, que serão dirigidos por officiaes-ge- No projecto apresentado pela commissão ha 
neraes.sah1dos d.essas armas. lmaterias inteiramente novas que o orador 

N'~ mtendenCla ficap1 co i locados todos os passa a enumerar para que a camara, melhor 
serv1ços ~oncernente~ a parte matm:ml! ~ua reconheça de sua irnportancia. 
fiscaltsaçao ~ e~ped1m;te para dbtrlbmçao. A aetual repartição do ajudante-general 

Esta orgamsaçao _es~a ef!l completo accordo compõe-se rle tres secções, todas exclusiva
com todas as repartlçoe~ s1m1~arPs da Europa mente do exprrliente, transferencias, licenças, 
e lendo o. que se passa em d1verw~ pa1zes .a fé de officio, informaçõe3, promoções, ek. 
este respmto, o orador prova que. s1 o Braztl ~ , , . " , , . _ '" 
tem um ministerio da guerra com seis repar- Como ve a Cai?ar~., nes~a ,1 e par tlç~o n,w 
tições, nações ha que teem 12 8 15 . ha nenhum .dos 8erv1ços de e~~ado-maJOr dos 

Antes de entrar em outras apreciações de- d~versos pa1zes onde ha exercitas bem orga-
clara que os officiaes elo exercito que teem ms~dos. , , .· 
c mm;ssões fixas em reo-ulamentos especiaes N.este ponto 0 mador le o que cons115na_ o 
e

0 
que vão servir nestas"rept>.rtições, ficarão pro.Je~to, que tra!a tambem da orgamsaç~o 

com os vencimentos que teem actualmente, da. paz, da guerra que actualmente mw 
notando que o numero actual de ftmccionarios exJs~e. . _ . 
é o quanto exige a nova organisação. Por Le a compos~çao de cada um elos serv~ços 
consequencia, o que visa a reforma é uni- creados. pelo pro.Jecto e cl~z que estes serv1ços 
formisar a administração, porque regula- convementem_ente or~amsados em Regula 
ruentos lla de 187:2, 1878 e do outras datu.s, mentos espec1aes tri:lrao a VAnta~em de esta
feitos isoladamente e que só teem eontribuido belecer ~ma completa harmom~ entre as 
para a desorganisação do serviço. repart1çoes ora creadas e as ex1stentes que 

Para mostrar que o projecto não é uma ficam dellas dependentes. 
invenção da Com missão de M •rinha e Guerrd,, Termina declarando que e'pera ser este 
e sim o reconhecimento das necessidades elo projer·to approvado pela Camara, visto que. 
serviço, o orador lê a organisação militar de consultando os interesses geraes do exercito 
alguns paizes da Europa, no que é relativo tem como consequencia a segura garantia 
ao a~sumpto do projecto, princip:1.lmente da de nos;a Patria (Muito bem; muito bem.) 

• E' lido, npoiado, e posto em discussão o seguinte § I. o Tc1mbem reorganisará os arsenaes de guerra, fabricas de 
polvora, laboratorios pyrotechnicos e pharmaceutico, de modo que 
fiquem em completa harmonia com as novas repartições devendo in
troduzir todas as modificações necessarias ao hum desempenho da mis
são constitucional r1o executivo em qualquer emergencia. 

SubstHutivo ao projecto n. 189 A elo corrente anno 

Art. 1. 0 • 
O Poder Executivo reorganisará a direcção e a•lministração da 

guerra, segundo o pl • no junto e fará a regulamentação dos serviços 
ahi cNados, precisando, tanto quanto possível, a natureza de cada 
um e bem assim as funcções de seu pessoal. 

§ 2." ~'icam supprimidas as repartcç1Jes 11 e ajudante e quartel-mes
tr generaes, os commandos dos corpos esprciaes, a commissão te
chnica militar consultiva, a ,lirectoria gPral de obras militares, a 
inspector1a geral do serviço sanital'io e a intendencia da guerra, logo 
que forem organisados os serviços sem~>lhantes creados por essa lei, 
passando o que lhes compete acmalmente para as repartições creadas 
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ou reorganisadas, o serviço naval da commissão technica para o con
selho na vai e o almoxarifado da intendencia para o arsenal de guerra 
da capital, devendo o pessoal não aproveitado no estado-maior, di
recções e intendencia ser distribuído ás diversas repartições da 
guerra. 

Art. 2. 0 

Os officiaes do actual corpo de estado-maior de l" classe, nos pos
tos em que se acham, constituirão o corpo de estado-maior o qual 
ficará immediatamente subordinado ao chefe do e3tado-maior do ex

'"drcito, que os distribuirh p~los serviços de estado-maior, segundo 
as exigencias do mesmo serviço. 

Art. 3. 0 

~ ... 
Os otliciaes do estado-maior de artilheria, dos corpos de enge

nheiros, de saude e do actual corpo de estado-maior de 2" classe fi
carão subordinados: os primeiros ao director geral de artilharia; os 
segundc•s, ao director geral de engenharia; os terceiros, ao director 
geral de saude, e os ultimas, ao intende!Jte geral da guerra, sendo 
distribuídos pelos serviços q'Je lhes competirem, conforme os regu
lamentos e exigencia do mesmo serviço. 

Art. 4, 0 

Além dos officiaes do corpo de Estado-maior, porlerão servir no 
estado-maior do exercito os officiaes do corpo de engenheiros e estado
maior de artilharia e os capitãe~ dos corpos arregimentados que tive
rem o curso de estado-maior e forem propostos pelo chefe do estado
maior do exercito e nomeado pelo ministro da guerra. 

§ 1.0 Os capitães de que trata este artigo ,ó poderão desempenhar 
funcções do estado-maior, depois de t~rem dous annos de effectivo 
serviço de fileira, neste posto, na arma respectiva. 

§ 2. 0 O serviço de ajudante de ordens será incumbido aos capitães 
e suba! ternos do exercito, preferidos os lJ.Ue ti verem o curso de estado
maior ou o de sua arma. 

Art. 5. 0 

Os officiaes de artilharia servirão indistinctamente no estado-maior 
da arma ou arregimentados, ficando de nenhum effeito o art. 6° e 
seus paragraphos da lei n. 39 A, de 30 de janeiro de 181!2. 

.Art. 6. 0 

Os cargos de amanuenses, no estado-maior do exercito e nas di
recções geraes de artilharia e engenharia, serão exercidos por alferes 
ou 2'• tenentes que excederem dos respectivos quadros, passando a 
serem por praças do exercito, logo que aquelles forem sendo classi
ficados. 

Art. 7. 0 

O estado-maior do exercito, depois de organisado, formulará imme-. 
diatamente o plano geral da defeza do paiz, da distribuição da 
força, da composição dos quadros do pessoal do exercito, etc., o qual, 
presente ao governo, será por este submettido á consideração do 
Congresso na proxima sessão legislativa., pa.ra servir de base á com
pleta execução do n. 18 do art. 34 da Constituição Federal. 

Art. 8. 0 

A Capitd Federal, os estados de S. Paulo, Minas Geraes, Goyaz, 
Rio de Janeiro e Espírito Santo, constituirão provisoriamente o 
4° districto militar com séde na capital. 

Art. 9. 0 

Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Sala das sessões, 18 de novembro de 1895.-Thoma:; Cavalcanti. 

REORGANISAÇÃO DA DIRECÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO EXERCITO 

Art. I. o 

Tanto em tempo de paz como de guerra, o exercito será dirigido e" 
administrado pelo ministro da guerra, em nome do Presidente da 
Republica. 

Art. 2. 0 

Posto que todos os actos executivos devam ser assignados pelo 
Presidente da l{epublica e subscriptos pelo ministro, todavia, este 
poderá se corresponder com as diversas autoridades, expedir ordens, 
instrucçõe~> e fazer certas nomeações. 
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Art. 3.0 

o Ministerio da. Guerra é essencialmente um orgam de direcção e 
administração e terá a seguinte composição: 

Gabinete ou secretaria, 
Estado-maior do exercito, 
Direcção geral de artilharia, 
Direcção geral de engenharia, 
Direcção geral de- saude, 
Intendencia geral da guerra, 
Contadoria geral da guerra. 
Paragrapho unico. O ministro da guerra terá junto a si, consti-

tuin•'o seu gabinete p;~rticular, o seguinte pessoal: 
l secreta r i o, official do exerci to. 
2 ajudantes ele campo, officiaes do corpo de estado-maior. 
2 ajudantes ele ordens, officiaes do exercito. 
2 ou mais empregados civis do ministerio. 

Art. 4.• 

Além das repartições acima dependem do Ministerio da Guerra: 
A escr>la superior c1e guerra, 
As escolas praticas, 
As escolas militares, 
Os collegios militares, 
A escola de sC~.rgeiltus, 
Os a'·sen:,es de guerra, 
As fabricas de polvora, 
Os laboratorios pyrotechnicos, 
O laboratorio pha"rrnaceutico, 
Os hospitaes e enfermarias militares, 
A bibliotheca do exercito, 
O obssrvatorio astronomico. 

I. GABINETE 

Art. 5.• 

Art. 6.• 

Para o desempenho desse trabalho o gabinete terá tres secções: 

A Ja seJ-ci encarregada: 

Da corresponclencia com o Coogre~so, com os outros ministerios, 
com os c0mmandos elas regiões ou distrietos militares e com as demais 
autoridades civis e militares com as quaes se entende directamente; 

Da informação e preparação de todos os papeis e demais trabalhos 
que tiverem de ser assignados pelo Chefe de Estado ou pelo ministro 
da guerra. 

A 2a será incHtrtbida: 

Do registro, archivo e expedição de todos os papeis que disserem 
respeito ás diversas repartições do Ministerio da Guerra; 

Das informações que forem pedidas de documentos archivados: 

A 3" secção tratm·â: 

Do que diz respeito ás reformas, pensões, concessão de honras, con
decorações e outras recompensas. 

De todo• os negocios relativos ao pessoal civil do Ministerio da 
Guerra. 

Para.gl'apho unico. O gabinete terá o seguinte pessoal: 
I clwfe de f!:A binete, official general ou superior do exercito, 
l ajudante de ordens, official do exercito, 
3 chefe~ de secção, civis com a graduação de major, 
4 F• officiaes, civis idem de capitão, 
4 2" officiaes, idem idem de I o tenente, 
7 amanuenses, idem de 2• tenente, 
I porteiro. idem idem, 
4 contínuos, 
4 serventes, 
Ordenanças. 

li. ESTADO-MAIOR DO EXERCITO 

Art. 7,0 
o gabinete (ou secretaria) concentrará todos os trab~l~os que . . , _ 

teem de ser assignados pelo Chefe do Estado e pelo m1mstro da 1 O estado-maro~ do Ex~rmt~ e o or15tw que prepara o exercito para 
guerra. a uefesa da Patrta, por Isso e espeCialmente encarregado do estudo e 
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applicação de todas as questões relativos á prepara\ã", direcção e 
execução das operaç5es militares. 

Paragrapho unico. O estado-:11aior do exercito tem sob suas or
dens, para execução de todo o respectivo serviço, o corpo do estado
mair•r. 

Art. 8." 

Para boa execução des5es encargos, o estado-maior <lo exercito 
terá um gabinete e qnatro se'çôes. 

. O gabinete será encw·;·egc(do: 

Da corre3pondencia com todas as autoridades civis e militares no 
que cliz respeito ao ;et·viço de~estado-maior; 

Da, preparação de todos os pap2is que teem de ser assignados pelo 
chefe elo estado-maior do exerdto. 

Da ordem do dia do exerci to, ,le todas as ordens concernentes ao 
serviço e acquisição de liYros, revistas militares e technicas. 

A. i• secção tratw·â: 

Do estudo historico e estatístico do exercito nacional e do; estran
geiros, especialmente dos americanos, e de tudo quanto pmsa inter
essar á boa organisação elo nosso; 

D1 organisação ele paz e de guerra de nosso exercito e do que diz 
respeito a seu recrutamento e instrucção geral; 

Das missões militares no estrangeiro e da publicação de t'Jdas as 
informações uteis a no3&0 exercito. 

A 2" secçao incwnbii'-se-ha: 

Do estudo dos theatros de operações de guerra eventuaes e dos 
meios de defesa interna do paiz ; 

Da preparação e organisação dos grandes exercicim e manobras, 
das operações de guerra c dos planos de campanhas provaveis; 

Da organisação dos serviç:1s de ostulo-maiol', dos transportes, das 
etapas e do serviço da retaguarda, em caso de guerra. 

A 3' secçlio serd encarregada: 

Da organisação d<1 carta geral do paiz e dos mappas geographicos 
e topographicos de no3sas fr?nteiras,· segundo os dados recebidos, e 

de todos mlev~tnütmentos g,,o'e>icm e topograpllicos interessando a 
geographia militar; 

D.1 organisaç.ão do plano de viação geral da Republica. sob o ponto 
de Yista militar e da de~ignação e traçados das estradas, linhas e 
pontos estrakgicos; 

Do empr•ego das estrada~ de ferro, canaes, telegraphos. telepho 
nos, IJ:tlões, pombos correios, cryptographia, semaphoras e todos os 
systemas de signaeB, etc. em caso de guerra.. 

A 4:! scc(,;{{.:; L-"itC!J.n·egr_n·~s::~ha: 

no que diz respeito á disciplina e jmti(,'a militares, ás promoções, 
ás t1•ansferencias, ás licenças e outros negocias dos officiaes do 
exercito; 

Dos assentarnento3 rto3 otnciaes generaes e dos do rorpo de estado
maior e das inrormações annuas dos outros ofllciaes; 

D-1 organbat;ão do alma na!~ ann ua.l do exerci to e das listas de an
tiguidade de todos os resp2ctivos officiaes; 

o., que diz respeito á coclificação das leis militares e ao registro 
do estado ~i vil dos officiaes; 

Do que é relativo ao asylo de Invalidosda Patria. 
Paragrapho uni co. O estado· maior do exercito terá o seguinta 

pessoal: 
l chefe, marechal ou general de divisão, tendo pelo menos o curso 

de infantaria e camllaritt. 
l ajudante de campo, officittl rio corpo do Estado maior. 
2 ajudantes de ordens, cJ.pitães ou sub.ilterno do exercito, tendo o 

curso de sua arma. 
l Sub·cilefe, general de brigada com o curs'J ele estado maior ou 

coronel du respectivo corpo. 
l ajudante de ordens, subalterno do exer0ito, tendo o curso da sua 

arma. 
I chefe do gabinete, coronel do corpo do estado-maior. 
3 chefes das I", 2' e 3' secções, idem, idem. 
I chefe da 4" secção, official superiiJr do exercito. 
2 serven ks, idem idem ; 
2 adjuntos do gabinete 1 

dficiaes de estado-maior I 
12 ou mais adjurí tos das la, 2·• e 3,, secções\ 
4 ou mais adjuntos da 4•, officiaes do exercito. 
16 ou mais amanuenses, praças do exercito. J 

l encarregado dos pombos-correioso, fficial do exercito. I 
l archi vista, official do exercito. 
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2 aju tln.ntes, praç11. do exoc·clto. 
r porteiro, ofllcla! reforma.t1o ou hotHil'itrio do exet•aito. 
3 contínuos, ex- pr·aças do exerci to. 
3 ~crventes. idem, it.!em . 
·Ordennnr;as a pé. 
·O•·d!lnt\llÇns a. ca v a lio. 

Jll. DIRECÇÃO GERAL DI" All1'11.1lARI,\ 

Art. IH 

i A Dircctoria Geral de Artilharia é o orgão que lratacsp~ciu l mcnle 
'da. }>reparação do mater ial de rwtilhar>ia, dn.s munições de guerm 
1e de todo o ar·mamcnt • ncccssari > ao cxot•cito ; nsstm como, ela 
:dh ~cção da. instrucção ;chnicil. e out.ros misle t·es do pessoal de 
'artllhiulo. . 
! Pat•agraplw uni co. Depende desta dirilcção o corpo de e.;~tado-nmior 
da n.rma. 

Al'~ . 10 

Pam o de,empenh•:J desses encn·go~ . a dil'erç:ío g.mtl de a1·tilh11ria. 
terá um gabinete e tres secções. 

O [Jai.Jill clc ser<l encari'<' !Jmlo: 

Da corrc;pontlenciu. com todas ns uutor•i(ladcs civis e militm·es, no 
que diz respeito no sGrvl(;o rle nrtilhar·m ; 

na t>reparação rio todos os papeis que ti ,·et•em do ser nssigmuloi 
p~lo director geral ; 

Do reg-istro, m·chi vo c expedição de todos os doeumentos quo 
entrarem no. dh•ec;;iio. 

:\ 1• .<~CÇiiO S~l't! illcttlllbidtt de (1{([0 ')11111110 t/i; 7'C<)ItJÍIO : 

A' a.dopçiio, a·:quisição, fabri011çii:o, reparação, modifi~ação, etc. , (le 
todo o nl'tnamento nMos'il!.rlo a.o exercito, cupulas ;:: imtm•íns . tor res 
.encoUl'a.Qn.•las c demais matct•io.l de arlilhal'Ílt c t•espeativas ex
perienclas ; 

A' tlh·ecção o llscalisa~i1o da parte technicQ. dos a.rscnn~s. fnbrica 
. do at'ffiliS, etc. ; · · 

A' l'egulamenta.çito de todos os serviços de artilluu•in. 

A 2 · se,·çio ser<l mt<:w-rrJ!Jilcla. de tuclo qll,'tnlo J rcla! ico: 

A' tulopçã.o, acquísição, fu.llrica<; ií.o, t t•a.nsrm•mação, regulamenta~'ão. 
etc. , d•1s pol voras, dtts mun ições de guer 1·a (cartuchos, espoletas, 
~stupilhas, etc . ). minas. torpedos, ele. ; 

A' dit·ccção tcchnic.'\ tias fabricas de polvora a de munição, labo
ratm•io3 pyrotcchnicos, etc. 

A 2 ·• ~eupia in ·ami.J i!·-se-lw de tucla quant•J J t·elativo : 

A' direcçito teclln icu. dos csto.belccimmtos de inslm•çl'io theoríc.'l. o 
pratica. de m•filhat'ln, dns forttl!e?.as e COI•pos do. arma e respectiva 
instruccão r1o pc~soal ; 

Aos nssontnmentos e outros negocios dos officiaes do corpo de 
e3taclo ma.ior da arma; 

A ' mobllisnc;ü.o do l'B>eoo.l e material, etc., em caso de guerra c 
dos grandes exel·c.icios. 

Pumgr o pllo unicv. A direc~~"ío gemi de artilhuío terá o seguin te I' 
pessoJ l : · 

I tlil·eclor, general de divisão. 
2 ojudant·!s da ordem, subalternos de ar tilharia. 
1 clteio de ga,binete, coroneis ou tcnentea-col'Oncis tlc cst'l.do-ma.iot• 

d~ a.rtilhari:t. 
3 cheles rle secção, coroneis ou tenentes corJnels t!o estudo-maior 

•le :u•tilhtwia. 
8 ru ljunto~. official super ior ou capitão, idem. 
8 amanuensrs, (JI'aças elo exel'ci to. 
I poi·Ieiro·achiv ísta, ofllchll'Cfol'mudo ou honor•ario do exet•cito. 
2 conUnuo;, ox-pmc;ns do exercito. 
2 ser·venLcs, idem it!em. 
OrdommçM u. pé e <L cn.vallo . 

lV• DIRECQÃO GERAf, DID J>NGENIIALUA 

At·t. 11 

/1. Dincção Geral de 1~n:.zenltm·ia. ó o orgiío qne tr·nb. cspecinlmonte 
da. con;;ti'Ucção dn.s vins de commnn!cnções com npplicaçií.o mil itar, 
tlns tor~íflcações e dos erli fic ios mil itarrs; as~im como, dn, direcçito 
da ins~J·ucção tcchnicn. o outt•os negoclos do pcssonl de en&'cnharia • 

Pn.t'11grnpho unico. l)()!lOIHle d!!sta dírecção o corpo no estatlo· 
maior de engenheiro.;. . 
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Ar&. 12 

Par11. a execução desses encargos, o. dit•ecÇ<1o geral de engenharia 
tm·á 11m gabinete e tl'es seccõe~. 

O gabinete ser<! cncm·reyado: 

Da corre.>pondencia com todas ug autorida;lcs civis c militm•os 
no que diz rE-speito ao set·viço de engenharirl.; 

Da preparação dos papeis quo devem set• <tssignados pelo director 
geral; 

Do registro, at•chiYO o expedição de todos os documentos que 
entr:u•em n11. rlirecçflo. 

A f" s~oçlio s;t•ú it!C!Itn~icla tlc wdo qwmto é l'clatôvo: 

A' construcção, reparação, conset•va~iio e destruição das Yias
ferreas. telegrapllos , tt~lephonos, pontes e canne>, sob o ponto de 
vist:~ militat·; 

A' 1lirecc;ão tochnica. c administrativo. das vias-rerreas, telegrphos 
tclepho:wg que depen·'erem do Miuislcrio da. Guerl'a; 
A' construc.;ão, reparaçií.o e transformação do material de enge· 

nharia, velocip:des, IJalões, etc.; 
A' triangulação do terl'itorio da Ropublíca, como subsidio á carta 

geral; 
A' construcção das estradas e linhas estt·ategica.s. 

;1 2' secça& S<Wà CI\CW'l'C[lt!Cla de ltulo qw:mto d relatiuo: 

A' construcção, rep:n•ação e (lemolição ou de3trniçiio das fortifica
ções e dos edilicios militares; 

Aos tt•ahulhos de ataque e defesa dos pontos tol'~illcados; 
A' cotB•.rucçno do minas, tot•peclos e outras machina.s tle des-

t l'ulção; 
A's colonif.a militares. 

. .l 3·• secç,to tl'(llat'<i (lo QUrl 1li; ;•uspei/o : 

A' dirccção tcchntca dos estabelecimentos de instt•ucção tle ango. 
nltaria e corpos da arma e respectiva i nstnteção; 

Aos rl.ssentamcntose ncgocios rlos onicia(',s do es~atlo·mnior ds arma; 
A• mobilisação <lo pessoal, material, etc., em caso de guel'ra. e dos 

ra.ndes oxcrcicio3. 

Para.gmpbo unico. A direcção geral de engenharia terá o seguinte 
pessoal: 

1 director, gener:.1l de di visão ; 
2 ajudantes de ordens, subalternos do engenheiros; 
I chefe rle gabinete, coronel ou tenente-coronel de engenheh•os; 
3 chefes do secçiio, coroneia ou tonentes·cOl'OllCis de engenheiros ; 

li adjuntos, officiaes do corpo de engenheiros ; 
8 amanutJnses, p1•aças do exercito; 
I porteiro-archivista, official rel'orma.do ou honora.rio do exercito; 
2 contínuos, ex-praças do exercito ; 

ot·tlenanças a. pé ou 11. cavallo. 

V. DinECQÃO GEltAL DE SA.UDE 

Are. 13 

A Dil'<>cção Gel'al de Samle <i o orgam que tt•a.to. especialmente de 
assogura.r nos hospitaes,entel'mDrias o corpos de tropas, todo o pessoal, 
matet'ial e medicamettto ncccssarios às bons regras de ]Jygieue e {t 
saude das t1•opas, tant·1 em tempo (]e paz como de guerra, assim 
como o pessoal e medicamentos necessarios ao tratamento da cava
lhada. pr•ecisa ao exercito. 

ParagJ•apho unico. Der•endam desta direcção o corpo <le saude do 
exercito (medico, phM•maceutíco, vetel'inar·ios, etc.) 

Art. 14 

A dirccção geral de saude com}>or-se-ha «le um gabinete o tres 
secçõeS! 

O go./Jinetc ser!! encarregado : 

Da corresponclencin. com diversas autoril.lades civis e militares no 
que di:r. respE\i to ao serviço S'l.lli tario; 

Do. preparação (le todos os papeis que tiverem lle ser assigmulos 
pelo d irectol' geral de saudc. 

;1 t~ seti:tio incuml!iJ~se·ri tlu tvdo qttr) di;; respeito: 

Ao possoo.lmedico, vcterinario, enfel'meiro, padioleiros e emprc
ga.do> civis da dit'ccção; 

A' direcçii.o o administração dos hospitacs, enfet•marüts, lnboratorio 
de ba()teriologia em icr·oscopia clin;co.; 

A' todas as questões de hygiene rolath·a aos osto.bclecimontos mili
tnres, quartcis e fortalezas. 
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f · A 2• "'""' ,.,,,,.d d" "''' '"""" d<' ,._,,,;,,' 
.l.i Aos instrumentos cit·urgicos, appal'elhos, appositos e ntensilios 
{-1eccssaríos aos mu·ati vos ; 
h Ao~ meios r.lo curativos, do agasalho, de transpot•te doa onfel•mo~ e 
f;lua. alímenta~ão; 
:Til A? deposito do matel·ialrelativo ao serviço medico, enfermeiro, 
;;oadJOleiro e de ambulancia. 
:q 
~-l 

;:_( A 3·' secçao ser1! encan·egada do Ç{IIC di~ tCSJ>Cito : 

i~ Ao pessoal phnrmnceutico, fornecimento e flscalísnção dns dro· 
.'·gns, dos melli<'.amentos, dos vasilhames e utencilios de pharmncia; 
-- i A' tlil'ccçiio technica tlo la.bora.torio chimimo pl!armaceutico, 
;;~las phal'llmcias militares e dos deposites do medicamentos, em 
,;jempo de paz e de guerra.. 
·-:) P••J';JgratJho untco. A dit•ecção geral de saude tora o seguinte 
'ipe~soa.L: " 
~f 1 dirP.ctor grwal, o chefe do cm•po de saude. 

~ 
1 assistente, medico lle •1" Ol! 5" classe. 
I chefe de gabinete, medico officinl superior. 
1 chefe da l" sccçüo, medico de lo L• clas~c n. 1. 

I' 1 ellefo da 2, dita, medico ele 1" ou 2• cla..<;se. 

~ 
1 chero da 3" dita, plla.rmaceutíco de [a classe. 

. 2 o.djunto5, medico de 3-• ou 4" secção, soJHlo um do ga!Jinete. 
f I adj\tnto. plU\l'tnaceutico de 3" ou 4" classe. 
~ 2 pt•imeiros officiaes, empregados civis. 

2 ~egtwdos rlitos, idem, idem. 
4 u.manucnse, idem, idem (terceiros escriptura.l'ios actuaes ). 
1 por-teiro, ex-toraça. do exercito. 
2 continuas, i•1em, idem. 
'!. Serventes, uem, idem, 

YJ. INTENI>ENCIA GERAf, I>A 6UERRA 

At•l. 15 

A lnlendenci~ Got•a.l da Guerra é enmrregada de as.>egur(lr ao 
orpos de tropa.s, áa fortalezas e aos clamais estabelecimentos rnili· 

to.rea o fornecimto do ma.tlwial necessario á subsistmtcia e á accom· 
modação do pessoal do exercito, assim como it.s tropas todo o f:u"da
mento, equipamento, rtrreMnonto, correu mo, ;umamanto, munição e 

demais materill.l da guert'll e de transporto, !Jom assim a necoss[trlfl. 
cava!IH~da. 

PMagrapho unico. A intcndrmcin. gel'al tem sob sutts ordens o pes
soa.! encarregado de seu set•viço. 

Art. W 

A itüenrlencla geral llr1 guerra. tm•(l ulll g,,hinete o tres seações. 

O go.bi>W!e sal'á rmcar~c{la.Zo : 

0!1. corrospondencjg com as divel'sas rmtorirlades civiB e militares 
no que diz respeito ao aerviço ela Intendencia. ; 

Da lJreparnçü-o de todos os pn.peis quo teem de set• assignados pelo 
intl'mlento grwal ; 

De tnllo quanto ó relativo ao pessoal tanto civil como milíta.r lltl 
lnteudoncia. 

,t 1•' secção se1•à enr:arl'lJgada de /t~rlo qtecmto rli:> ,·espeito : 

Ao fornecimento, mrg-a o descarga do equipa.mcnto, a.rreiamento, 
col'reiamc, ammmcmto, munição, rmt~erial de guerra e do transp01•te 
e iust.rumental bellico neccs3:1L'ios aos cm·pos rle tropas ; 

Ao fornecime11to e ajusto de contM do fitrdamento (las praç.as de 
pret rio exel'cito o da mataria prima l'espectiva. 

A 2' secçiio se1·á encm·1·egada da tudo gua11to cliz respeito : 

Ao forn()cimento, carga e descarga tle todos os moveis, utensilios e 
uemnis mnterial movei dl'~es~11rios i1, subsistrmci~t doo corpos elo n'o]la 
e estabelecimentos militares; . 

Aos meios de tran~porte, acampamento, n.barrancn.monto, aconto
narncnto e aqu::wtelamento rias tropas e sel'viço postal militar, tanto 
em tempo ele p<tr. como de guerra. 

~1 3-' sccçt7o serd cncm·,·egacla tle tudo gua11to cli;:; n;speito : 

A' acquisição, conservaçi'ío e administração dos terrenos, edificio e 
materiaes fixos nccesmrios ao serviço do exel'eito ; 

A' illuminnçiío o outros misteres necessarios lWS qU(l,l'tcis, fo1•tn.· 
lezas a demais estabele~imentos militares ; 

A's couctelarias necessarias a uma bo~~ cavalhadt\ pa.\'a o exer()ito ; 
A' remonta. 
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PamgrLtpho unica, A i11tendench geral d:t guerra terá 
es;;o:\1 : 
I intendente, orllcial general do exercito, 
I ajud~utc •le ordens, ol!loia.\ do exm•dto, 

o seguinte I Da liquitlação dM dividas <lo exercício findo, dus imlemn isuções 
entre os mínistcl'ios e do tempo de serviço dos empregados civis do 
Ministerio dil. Guerra.. 

.I chefe de gabinete, official superior do exet•cíto, 
:3 l'hefes de seccão, idem, 
1 cnc;tJ"regado da. illnmina.ção, etc., o meia! de engenheiro, 
8 adjuntos, olllciaes t•.dbrmo.'los ou honr;rat•io~ do exercito, . 
9 am:~.mHmses, ex-praças do exercito, 
I J!Orteiro, ex-pt•aça do exercito, 
2 continuos, idem, idem, 
2 set•ventes, idem, idem, 

Ordeunuç.\S a cavallo e a pé. 

Yll· CON1'ADO!tiA GEHAJ, IH. GUERR·~ 

Art. 17 

A 3·• secç<To tvrá pm· fim; 

O exame tle todo o pagamento rJU!l ti ver de sor feito pt~la, contado· 
ria. geral ; 

A tomn•la e njuste de contas dos respon3:weis por dinheiro o mais 
valores pertencentes ao Ministorio da GW.ll'l'a; 

O avorlnmento do todos os vencimentos pagos pelil- contadoria 
geral. 

.~L pagadu1·ia serll cncwTcga<la: 

Do pagamento dos vencimentos do todo o pessoal do exerci lo na 
Capital Federnl, o lln todas 1\S contas que lhe forem apresentadas 
depois do comp::tente proce;;so e or1lem do pagamento; 

Du recebimento do to·la c qualquel' quu.ntidude que for mandada 
. _ recolher ao respectivo cof1·e pot' autoridade competente. 

"\.Contadoria Geral da. OnerJ'a é oncarrega~a ~la_ orgamsa.ça~ do 01'·. Pal'agrapho uuico. A contadoria geral da gum•t•a teriL o seguinto 
amcnto da guerra, ~a demon~t~açã~ e destriiJL~~çao dos cre~ttos re- pessoal : 
pecLiV'I)S, do eontenctoso do mtmsterm da guena. 0 do pa.,amento I contador geral , civil com a. graduação do coronel. 

:lns tropa~ na. Capital Fedel\ll. 3 Cla~res de secçáo, civis com a graduação de tEmente-coronel ou 
major. 

A1•t. 18 

4\ conl.atlorin get•a.l da. guerra. terá. tres secções c uma pagador ia. 

>1 i" secçcTo se1·d eriCIOT~gada: 

Da organisução ilo orçamento (ia .Ministerio da Gnot•ra e da de· 
non~tracão tia ueccssitla.do tle cl'ctHtos sU}lplemeutures c extroordi
~:u·ios; 

Da <'seríptumção e distribuição do~ credítos á contauoria goral e 
s rcgionnes e divisional'ias ; 

Dr> exame e e.scripturação do iotla a cll'sp~za rcaliZ<\11a 1)01' conta 
o ~rtnísterio da Guo:ora, em todas as conta(lorins. 

A 2" secç<1o serà iocztmbída: 

Da matricula de todos os empregado3 civis pentoncentes ao 1\linis-

Do exame de todos os contractos feitos pelas 11iVet'S:\s ropartiçõus 
o llliuisterio lla Guerra, e lle toda 11. dospeza 1eittl e não paga; r.
t•io da Gu{}fl'lt; 

6 Primeiros officiaes, civis com a graduaçito de capitão. 
12 Se;:untlos oillciacs, civis com a gnuluação de primeiro tenente, 
12 Amnnuen;es, civis cnm a gt•aduaçiio de segundo tenente. 
12 Pra,tlcttntes, civis com a. gr aduaçíio de s:\rgento-ltjudante. 
l Paga.dot•, civis com a graduação de mtpitão, 
3 Fiei~, civis com a. graduação de segundo tenente, 
I Pm•leil'O, er-pmça tio exel'cito. 
3 Continuo9, i•lem, id•,m. 
3 Srrvcntes, idem, itlem. 

Vlll , ll1SPOSI\~ÕF.5 GEllAE~ 

Art. 19 

Pa1·a IHu·monisat·, tanto quanto possível, os diversos sm•viços que 
competem ús repartições da. guel'ro., existirão as segLtinte~ com
missões : 

Comuússao supet·iol' de !JUCI'I'a, composta do chefe do est!Ldo·maim• 
do exercito, dos directores o intondentes g€n\1es e l)l'csidida polo rni· 
nish·o da gucr1•a ; 
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r 
CommisJ<Tt> teclonica tlc estado-maior, composta do sub- cltclo o 

ehefes do g11.blncte e das secções do esta.do·malordo oxercito, e }WCSi· 
dlda pelo respectixo chefe ; 

com1mto n iniciaLivlt e responsnbi1itl;1. na tlirccçã.o e execução llO I 
l'CS[JeOLÍVO 8Cl'YÍÇO. 

§ !. o F..sses fuuccionario~ ser ílo nomeados poL' deoroto, n~Bím como . 
03 chores de gablnote e do secção. · Com missões ·teclm ictiS de artilharia, ele enycnlun·ia, de saud11 e da ilt. 

fiJmlcncia . composf.to cn.du. uma dos chefes •1o gnbinoto e da~ Eecções o 
preaidida veto chofo dtL respectiva. repartição. 

§ 1.0 A primeira commissiio tratará de todas as questões de inte
resso geral do exerci Lo e defcs11. da. Patria, e us ott tl'iiS daa quQStõos 
particulares relativas n. cada uma.rlas especio.lidadcs indicad(ls pot• seu 
titulo. 

§ 2 ." OS adjunto~ , assist r ntes , aj tv'nntes ele campo e tio ol•dens, e 
tloma is emprcgadoil serão. nomeados pelo Ministerio dn. Guerra sob 
proposta do rospectivo chefe, exceptuamlo, po1 em, os contlnuos e 
serventes que o serão pelos cllefes (lus repartições . 

Mt . 21 

§ 2. • Por osses cnca1'gos os· momln•as dre..-as, commissôas ncnhurn 
yencimeuto terão alóm tlos que lhes competirem }JOt' seus res]>cctivos 
cargos. 

Em ca~o de gucrru, a o:gnnisa<;>ão do estnrlo·ma.ior. dit•ecçiies, in· 
tend"ncias. etc., do commflndo em chefe do exercito em c1t mpanlla 
ou operações de guerra, sará feita com o pessoal das respectivas rc
pal'Líc;ões geraes . e os dos comnHJ.ndos d<.:s corpos de exercito e di vi· 
s'les, com o das l'egiões mílito.t•es, confot•me designrtr o respectivo 
regul~!nento. 

Art. 20 

Ao ehofo do estado-maior do exercito, nos dircctores gm'ae.> tlo :u
tllharin., de engenharia e de sautle e ao in lendento gcTa.l da guerra, 

S. ,.Hi. - Sala das sessões , IB d13 novcmbt•o de 1895. - Thama:: 
Caualdànti . 

Vem igualmente fi Mesa. e ó lido o seguinte 1 E' lldu , apoiada c pos ta conjuncl.amentc em 
discussiio a. fegnínte 

.lleqtccl·irmmto 

Requeiro que o projcc!.o n. 189, de 18!>5, 
'VOlto á commissão, afim de quo esW. dê ptt
reoet• sobre o substitutivo J10l' mim apresen
tado. 

Sala das sessões, 18 de novembro de 1895. 
- 1'homa• Caualcanti. 

. Ninguem mais podindo a palavt•a, é onoor
rada. a discussão o ndiada u. votaç.fio. 

E' annunoiada o. 2' d iscussão do pt•ojecto 
n. J 32, de 1895, tornando extensivo ás praças 
tlEI. brigada policio.I da Capita.l Fcdcml e 1lo 
OOl'PO do bombeiras, q,ue se inutilisa.rem du· 
ra.nte o tempo de }>raça, o direito do que 
gozam as praças llo exercito o armada, de 
J;orem recolhidas ao Asylo doo lnvalidos . 

Entra. em discussão o a.z·t. 1•. 

Emencla 

Ao projecto n. 132, de 18!J5 

Art. 1." ~m voz dns pnlo.vras-q uo se in· 
utilisarcm dma.nte o tempo 1le pro1ça. - tliga· 
sa-:)Ue so ilmtilisnrem om set· viço . 

s. n.-saln. das sessoes, 18 de novembro de 
1893. - Jfal'icmo Hamos. 

Nlnguom pe(\indo a palavra, é encHrada a 
dismmlio do art. 1 "· 

E' igualmente encerraJa a d iscltS~iío do 
art. 2•. 

E' anuunciada a 3• discuss.'io r'o projeoio 
n. 222, de 1895, autorisando o Poder Ex· 
ecutivo a abl'Íl' um Cl'l.'dito até 1.200:000$, 
supplcmeutar á 1·ul>rica. - Exel'cicios findos 

-pnra paga men to da qu~ntio. que for devid 
a CO'llp·mhin União Sorocabana e Ituo.na . 

Ninguem pedindo a palavt•a ó encenada 11. 
di.scu .;~i'io c adiada. a. Yolaçào. 

Ent.ra em I • discussão o projecto n. 24B, 
de 1895, o.utorisando o Poder Executivo a. 
r eformat• o ensino da Escola. Naval , anne
xando-lhe um curso especial de aspirantes e 
rnachinistas, tomando pot• . b~se o projecto 
o.pi•escniado em 1803, pelo consellw do in· 
stl·ucçiio da mesma escola. 

Ning uem l>edln·'o a palavra, ê encerra•! a a 
disctwito e atliu.da. o. vota~ão. 

Entm. em I" d iscussão o projec to n. 187, 
de 1895, n.utorlsando o governo a mandar 
passat• patentes de general de l>rigmla a todo 
o coronel r c:\formado ou honorat·io que pro
var estar comprehenrlido no decreto de 12 do 
nl)ve mbro de t B94 . 
· Ninguc:n pedindo a p .1Javm, é encc!'rodo. a 
tli~cmsiío o at.liada a 1•o!açiio . 
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Entra. em I• discussão o Jlrojecto n. 173, 
da \895, considerando empregados publicas 
os conferentes das capatazias das Allandega.s 
da Republlca. 

Niguem pedindo a palavra, é encerrada a 
discussio e adiada a votaQão. 

Entra em l• discussão o projecto n. 156 A, 
de 1895, autoi"i:sando o Poder Executivo a. 
abrir um credito do 6:333~10 para paga
mento do pessoal e expediente da Delegacia 
de Terras e Coloni~açã.o no Estado de Minas 
Geraes, no anno de 1893. 

Ningoem pedindo a pala.vra, é encerrada a. 
discussão e adiada a votação. 

Entra em l• discussão o projecto n. 215 A, 
de 1895, conferindo o direito é. aposentadoria 
aos funccionarios da Inspecf;()ria. Geral de 
Saude dos Portos da Capital Federal e aos das 
inspectorias de s:mde dos portos dos Estados. 

'Ninguem pedindo a palá.vra, ê encerrada ~ 
discussão e adiada a votação. 

E' a.nnunciada a discussão unica do parecer 
n. 89 A, ne 1895, opinando no sentirlo ela não 
ser approvado o projecto n. 89, deste aono, 
que substitue pelo que a elle acompanha a 
tabelia F annexa á Consoti-'açtlo das Leis das 
.Alfa.ndeg!!s e Mesas de Rendas Fede1·aes. 

O ·Sr. A.u .. ellano Barbosa -
Corre-me o dever de, como primeil'o signa· 
tarlo do projecto n . 89 do corrente anno, 
vi:l' fazer uma. breve a.llocução. profei·ir um 
pequeno discurso. em opposição ao pa1·ecer 
da Cotnmis~ão de Orçamento lavi·ado pelo 
illnstre Sr. Dr. Serzedello corre a.. 

Parece incrível, pe1•mitta-se-me •lizel·o. 
que e;se parecer tenha sido lavrado pelo 
mesmo cidadão que Ia. vrou o parecer refe· 
rente ao Orcamento da Receita da Republica: 
parece incrível que esse parecer tenha sido 
lavrado pelo talentoso deputado qu~ tão br i
lhantemente tem coliaborado na Commissão 
de Orçamento ; p11:rece incri vel, finalmente, 
que t enba. lavrado este parecer o cidadão que 
occupou na Republica. o alto cargo de Minis
tro rla.s Finanças. 

Peza.-me e ma.goa-me sobremodo o ter de 
mostrar de modo claro e incisivo os erros 
patentes de cada um dos periodos desse pn.· 
recer, erros que salt-tm á primeira· vistCL 
mesmo aos olhos daquelles que não são 
grandemente entendidos em ma.ter ia e le,<>is
la.ção de fazenda. 

Começarei, Sr. presidente, pela leitura. do 
parecer , período por período, offereceodo 
contra cada um destes periodos a contestação 
que elles merecem. 

Diz o illustre relate~r: 

O projecto n. 89, de 1895. submettido á. 
apreciação da Commissão de Orçamento tem 
por fim ampliar a tabella F da actual Com~· 
lidaçüo que os Regnl(.l,men tos aduaneiros pre . 
screvem. 

O seu intuito, sem duvida, prende-se:~ á. 
utilidade publica, que convém apreciar de 
harmonia com os interesses fiscaes. 

A tabella F, que está em vigor, contém42 
artigos apenas ne tarifa, ao alcance da.s 
f<~culda.des das Mesas de Rendas no que inte
ressa os seus despachos, conforme o disposto 
no (lrt. 125, n. 6, da. ColJsolidaçao de bar· 
monia com a escassa competencia profissional 
do pessoal que lhe é dado e o reduzido com
mercio local que exige. 

E' assim que esses 42 artigos são em geral 
al'tigos que a. um golpe de vista, se verifica 
a qualidade e quantinade ; e a embalagem e 
o ca1·aeteristico exterior do transpor~e ou 
acondicionamento desde logo o indicam. 

Não se tornam, portanto, de mister espe· 
ciaes aptidões· para sua conferencia e cautelaS 
fiscaes que os Regulamentos aduaneiros pre· 
screvam. 

O t'rojecto em questão eleva ao numero de 
208 o~ a.rtigoo ou productos consignados na 
ta. rifa e aliás sujei· os a uma inftnldade de 
tnxas que suas decompo.sições exigem e 
estã.o fixadas ; e o que é mats comprehenderu 
diversa~ ~lasses de t.'\rifa. que escapam ;i. 
competencJa do3 empregados -as Mesas dA 
Rendas, que são os de inferiores classes das 
repartições do palz. 

Sr. pre~ideute, quanto, ú. compe lencia, si 
niio real, pelo menos legal, dos emprega.doo 
das }.fesas de Rondas da. União, si nQS tempos 
do antigo impe:-io ella podia ~er contestada, 
hoje jé. não pode mais em vista da. propria 
Consoticlaç<To das Leis das A. lfcmri.ega$ e Mesas 
de Re,ldrl.~, maxime em relaçfto ás Mesas de 
Rendas do Rio G1·a.nde do Sul. 

Diz essa. Collsolidaçao no art. 128: «0 ser
viço a cargo das ~ :esas de Rendas será des
empenha<!.o por um administra.dor, como 
chefe da Estação, o qual accumnla.rã as func
ções de tbE.>soureiro de um ~cri vão; podendo 
es~es logares stn· seroidos por empregados effe
ct:vus ou de fa:;enda. e-m commissão, como !or 
mais conveniente ã. flscalisação. ~ . 

Diz mais a Conso!iclaçao no art. 137: «Para 
os loga.res de Mesas de Renilas ~erão pre(el·i
dos sempn~ que for JlCssit~el, os ir. di viduos 
com idoneidade precisa para bem exercei-os 
e que ti1)erem pl"a!iClL !lO setviço rlas .JH(an
degC!S e conhecimento da legislo.çiío ?'etpectica..l> 

_ Vê-se, pois, que a allega.ção de incompetcn· 
c1a dos empregados das Mes:\s de ltendas, 
quer sejam as do Elltado do Rio Grande d'o 
Sul, quer sejam as de quaesquer outros Es-
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ta.dos da. União, é completamente destituída. 
de fundamento de:mte tios textos expressos 
de lei qut~ venho de c~tar. . 

Si ti ,-,~r mos especta.llaen t.e em v1st.a as 
· };{esas de Rendas do Estado R.io do Gr-'ndo ~c 
Sul, locali~adas todas em Cida~es das fr?nteL
ras, argentina e uruguaya, a.10da !lla1s . ca
rente de base e funda.m•·nto se evtdenc1a. :.\ 
a.rguwentaç-;Lo exarada no parecer da Com
missão de Orçamento. 

Bal!ta para. demons t1·al-o a leitura, ainda 
mesmo ligeira, dos arts. 145 a. 147 da Conso· 
Jidaç(io das Lei.~ das A~(andega.s e 11Iesas d~ 
Rendas. 

X esses :ll'tigos, qlle consub3tanciam disposi
ções de decretos promulgados pelo governo 
'Provisorio da Republica, está. contida u~a. 
tegísla.çií.o tcda e~pecial para o Estarlo do RLO 
t>rande do Sol e merecl'-DI'S, dentre as suas 
di~posições, e~pecial menção p<~ra o caso que 
nos ozcllpa.. o da. competencia do pe,;soal r! as 
Mesas de R.enda.s, a do art. 146, n. 2, 2" 
parte, que determina _expressamente que a 
nomeação para. os cargos de administradores 
da5 Mesas de Rendas da fronte.ra só podem 
recahir em emprertados das Alfa.ndegas e da 
Delegacia do Tliesouro Federal, disposição 
c:;sa. que tem sico rigorosamente cumprida. 

Portanto, Sr . llresidente, quando ã. compe· 
tend a tlos emprt·hrados da.s !\tesas· de _Ren'1~~· 
ou o que quer dizer a mnsma. causa, :\ babih
l.:!('"io legal dessas mesas para. o despacho de 
importação das mercadorias const.1ntes elo 
project.o, a. argomenta~ã.o do lllustr<l relator 
do pil.l'ecer é falha, não tem apoio na._ disposi· 
ção expressa ria. lei que rege a ma.tena. 

Qu:mto á. competencia. real, ella. sô deixa.rá 
de e::.:i~;tir no dia em que o governo do nosso 
paiz for presa dt> um relaxamento e incuria 
ta~s. que o ínhabilitem paro. o cumprimcmto 
de deveres elementares, situaçiio a. que feliz· 
mente. ainda. não cbegâ.mos. 

A 011tr•~ impugnaçãa qua decorre do topico 
do parecer que acabo de ler, é attinente ao 
numero de mercador ias constantes da ta.
bella F e ao de mercadorias constantes da. 
tabella apresentada. em substituição. 

Reduz-se a impugnação de S. Ex. a. dizer 
que as mercadorias da taoolla F. em numero 
de 42, são em geral artigos cuja qualidade e 
qua.ntida/le verificam-se a um simples golpe 
de vi>ta, são indicadas pela embalagem, ca
racteristico exterior do transporte ou aoon
diciona.mento, sã.o mercadorias que não exi
gem especiaes aptidões para sua conferenciB 
e a cujo respeito tornem-se necessa.ria.s RS 
C:\Utelas llscaP.s que os Regulamentos oduanei
r.)s prestrevem, .to passo que as mercadorias 
.c,mstanks do p1•ojecto que se discute ~ão 
sajeitas a. uma. infiuida.rle de taxas, innu· 
meras siio suas decompoaições e esti\o tlxadns 

na tarifa e. o qne ê mais, comprehendem-se 
em diversas ~la.s."Cs dessa. tar ifa que escapam 
á competencia dos empregados das Mesas de 
Renda.,:. 

Dei.x>l.rei de })a.rte,ou antes, não me occupa· 
rei mais da. allega.ção de incompetencia. dos 
empregarlos, allegação graciosa. injusta e 
mesmo <~ntipatbica de S. Ex., para lembrar
lhe quP- sua argumentação só teria cabimento 
!:.Í S. Ex. pu•lesse provar que a respeito das 
merca.dorios constantes r1o projecto existem 
as proclamadas ditficuldades de reconbeci
mento, de quaJid,,de e quantidade, quer pela. 
embalagem quer pelo característico exterior 
do transporte ou acondicionamento, o que 
não fez nem poderá fazel-o. 

Um simples golpe de vista. sobre a tarifa. 
bastara para mostrar a sem razão de sua. a.r. 
gumentaçã.o. 

Mas, Sr. presidente, para mostrar a pecca
bi!id.ade da argumentação de S. Ex. e suffi. 
ciente um exame directo e perfunctor io da 
tabella F em confronto cum a. tar ifa. 

Nessa tabella. está contido o artigo - Folha. 
de Flal'!dres em la.mina.s. Si fórmos à. tarifa 
veremos que essa. mer~adoria incl Uida. na 
classe 25a- Ferro e aço-, decompõe·se em 
duas divislíes e cada uma destas em duas sub
divisões; portanto, sujeita. a quatro taxas, 
cujo acontliciona.mento. assim como póde va
riar pa.ru cada. divi~ão, póde ser identico. 

A uma ~ú dessat> Sltb·hvísões limita-se 3 
faculdade de tle;;pacho para ns Mesas de 
Renda~. 

Nessa. tabelln. ~st:l contida a mercadoria.
B::Lrro em canos ou manilhas para encana· 
mento ou para cbaminês, barro em telha. 
simples ou Tíclrndo, bano em tijolos retra
ct:\r ios. Va.e se :i. t.1rifa e verifica-se que estú. 
ella. incluída na. classe 2Cl-' - Pedras, terras e 
outros mineraes - que o artigo- Ba.l•ro-de
compõe-se em duas divisões, a primeira. com 
duas subdivisões e a. segunda com 15, por~ 
tanto, sujeito a 17 taxas e cujo acondiciona~ 
meato, assim como pôde variar para. ea.da 
divi~ão e subdivisão, llÓ le ser identico. 

A quatro dessas subdivisões llmitA-se a. 
facnldade de despacho para as Mesas de 
Rendas. 

Estão ainda incluídos na ta.bella. F mais as 
seguintes mercadorias : bigornas para fer· 
reiro, breu. papelão. 

Indo ã. tarifa, verifica-se que a primeira, 
inclui da na classe 34•- Machinas, a.ppa.rçthos, 
ferramentas e utensilir 8 diversos-decompõe• 
se em duas divisões. correspondenrio a cada 
u ma. dellas uma tau e que só a. respeito de 
u ma dessas diVISÕes compete o despacho das 
Mesas lle Rendas; verifica-se que a. segunda. 
-Breu-uma. qualidàde r1e gomma, es\ã. in
cluída n&. classe 9•-summos -ou suecos ''ege• , . 
tnes, bebidas alcoolicas e fermentada.s e oii· 
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tros liquidas, que o artigo - Gommas - de
compõe-se em 18 d iv isões. dE~composta uma. 
destas em duas subdivisões e outra. em tres, 
que em relaçilo a esses artigos vigoram . 22 
taxas e cujos envoltorio, assim como pode 
variar para cada div~iio ou subdivisão, :pôde 
aliás ser identico. 

Limita-se a uma só dessas sub!livL'IÕes a 
!ll.CUldade d~ despacho ás Mesas de Rendas. 

Assignalei com um- oh r- o topico do 
pa.recel' da comroissão em ~tne ella estranha 
ter no projecto se destacado uma especie de 
mercador ia, como o breu comprehendido em 
um artigo submettido a 22 ta:.::as . 

A commissão, ou para melhor dizer, o seu 
relator, não viu que essa mercadoria. está in
cluida na tabella. F. 

Que seja esse oh ! um oh ! niio de mofa, de 
piedade, e sim de surpresa ... 

Com esse oh ! poderia a.ssignalar outros 
topicos do pa.recer, mas não me quiz dar a 
esse trabalho, que seria. fastidioso; tantos 
são os seus pontos fracos que eu perderia a 
conta dos oh ! oh ! 

A t erceira. das mercadorias a que me referi 
- o papelão - está ~ujeita a duas taxas, dis
tingue-se em papelão envernisa.do e não espe
<lifica.do e só este ultinto podem despachar as 
Mesas de Rendas de 1 a ordem. 

Está. portanto, demonstrado que Dê\ ta.
bella F. que ora vigora parr. a.s Mesas de 
Rendas de primeira or•lem. lia muitos artigos 
que estão nas mesmas condições de classlfica
çilo e taxas ciaquelles que se mencionam na 
tabella. annexa. ao proje<:to em discust'ão. 

Não é, po r tanto, argumento nem pódo 
servir <le base para. impugnar-se o !Jrojecto o 
numero avult•tdo de merc:idorias que possam 
ser despachadas pelas Mesas de Rendas, nem 
a Sll:lo cla>siíicaçii.o em maior ou menor nu
mero de taxas ou a. sua decomposição em 
maior ou menor numero de subdivisõeS em. 
especies. 

O que é preciso determinar e o que S. Ex. 
precisava Jazer certo e que a. cla.sslftca.ção dos 
ar tigos da tabella oo projecto nii.o apresenta 
as mesmas condições de exame das da. ta.
bella F, quer quanto á sua. quantidade e qua
lidade, quer quanto á embalagem e cara.cte
r istico ex te1'ior do transporte e acondiciona
mento. 

S. Ex. não é capaz de mostrar nos artigos 
da ~bella proposta pela bancada r io-grau 
densa um só que nã.o sej& susceptivel de facil 
exame, ao alcance da capacidade dos empre
gados de fazenda, que são traquejados natu
ralmente no serviço. 

Portanto, Sr. presidente.si nós formos exa
minar um por um os artigos que no enten
der de S. Ex~ não podem ser importados 

pelas Mes.as de Rendas. 'lê-se que alguns 
comportam 22 taxas ou subdivi:;ões ; mas ê 
preciso que S. Ex. considere si em tOdos 
elles é ou não apanbasel a. su;~ qualidade 
á. primeira visto.. a um simples golpe de 
observação, sem necessida~e de exame algum 
indirecto ou de proce:>-<o de conferencia com
plicado. Veja.rnos alguns ao acaso. 

SeJa· -por ex. o 1" rla tabella. do pro
jecto, pr ime:ro tambem da tarifa,-.\nimaes 
vivos e deseccados. Está sujeito a nove taxas 
as:!im discriminadas: c:ma1·ios. cysnes. papa
gaios, gado asinino, muar, cavallar. va.ccum, 
lanigero. suino, caprino, p:!ixes pequenos. 
etc, pelxe3 de qualquer especie, animaes 
desecca.dos. 

Agora pergunto aos nobres deputados: 
qual serà o empregado de fa.zen·~a. que não 
s:-~.berá. distinguir dentre os anima.es qual o 
muar, cava.lla.r, va.ccum, la.nigero e mino 'I 
Qu:~. l é o homem que vG um pouco que 

precise de exame lndirec:o. ele grande~ tr~
halhos para uma verificação desta ordem! 
Que competencia para isso precisam ter os 
empregados de _Me:;as de Rendas de primeira 
ordem, que ali~s estão debaixo da tiscaiisa.
ção immediata dos empregados das Alfa.n· 
rlega~ da Republica., par:~. fazer a. distincçiío 
entre uma e outra. dessas especies1 

E. Sr. presidente. para llào me alongar, eu 
considerarei mais alguns art•gos de que se faz 
grande cabedal para mostrar a completa ina
nidade da argu menta.ção do ill ustre relator 
do parecer. 

Vejamos a. esmo. Apanhemos por exemplo, 
os artigos con templados na classe 11. •- Pro
dueto,; cbimicos, 1:omposições pb:wma.ceut icas 
e medic:~.mentos em geral. 

A causa cheira. sem duvida á sciencía ; pa
rece difll.cil, mas não o é. 

Nã.o no:> assustemos que a p!l.rte de conhe
cimentos necessa.rio> para. dist inguir os arti· 
g<ls enumerados no projecto ê exígua, está ao 
3.lca.nce de intelligencia vulgar. 

De entr e esses productos, ue que tanta 
(juestiio fa.z o rela.tor do parecer. estão enu
merados na ta.bella. annexa ao projecto os se· 
guintes: 

173 Acetatos ou 
rolenbito~ 

1 de cobre ( crystalli-
1 sado ou em pó \ ver· 

' 

dete); 
de ferro; 

py· de ammoni<~. ou de 
. ammoniaco liquido 

f 
ou ~olido ; 

de chumbo, l iquido ou 
cry~tali~do, sa.l ou 

: vinagre de cllUmbo 
· ou de Sa.turno. 



c~ ara ~os Oepl.la~os- lmiJ"eSSo em 1910512015 16 19- Página 19 00 37 

SESSÃO E.M 18 DE NOVEMBRO DE 1895 305 

de c.Jbre ~imples , 
pedra lip~s. vi.
triolo azul ou capa· 
rosa. azul ; 

acetico r o r t, e ou 
e r ysta.ll i s a v-el, 
e puro de verdete 
ou glacial; 

oxydo 3-21 Sulfatos e hypo- de aluminio ; a.rsenioso ou 
branco dtl arse- sulfatos de ferro ; 

!74 Acidos 

nico_; 
ca.rbobco ou. phe-

nico; . 

zinco, vitriolo bran
co ou eaparosa 
branca; 

\ antimonio para ar
tes. 

bydrochlor1co, cb~o
ryildco ou murla.
tico; 

nítrico ou azotico ; 
sulfurico, oleo ou es

pírito de vitriolo, 
sulfuroso liquido. 

322 Sulfitos, bisnlfi tos J de ,., _ 
etc., etc. 1 SO•.w. . 

a.rsenico amarello ou 
r ubro; 

de ferro, chumbo na. 
176 Agua. mineral. n~tural ou artificial de 

qua.lq uer qualidade. 
324 Sulfuretos,hydro

sulfato 
tura.l ou ga.ione., 
de cobre, de mercn· 
rio, negro ou ethio· 

!83 Ammonia. liquida, a.leali volatll ou es
pírito de sal ammoniaco _ 

192 Arseniato rle potassa. ou de soda, im
puro para artes e industrias. 

210 Carbonatos 

de potassa (sub) ou 
bicarbonato de di
ta· 

de s0d:1 (sub) ou bar
r ilha do commer
eio ou aleali mine
ral; 

de soda. (bi) ou bicar
bonato de soda.. 

219 Cblorureto de calcio liquido ou solido 
impuro para artes e industrias. 

Dito de sodio, :>&l eotnmum ou de CO'Li
nb.o.. 

220 Cbn~olatl) medicinal de qualquer qua-
lidade. 

221 Chromo.tos de chumbo. 

230 Cya.nuretos 

2"77 Mel . 

281 Nitra.tos ou 
a:zota.tos 

289 O:xidoo 

CUDa.ra Y, Vll 

~
• de ferro ( azul da. 

Prussia.); 
de pota.ssio. · 

í de chumbo; 
t de potassa. 

de chumbo; 
de ferro; 
de manga.nez ; 
soda ca.ustica ; 
lex.ivia de sa.boeiro ; 
pota~sa. ca. ustica ( im-

:pura); 
de zinco, alvaiade de 

zinco. cimento ou 
tuthia preparada.. 

pe mineral e (deuto 
ou bl ) cinabrio e 
vermelhão. 

Aprouve ao illustre relator qualificar de 
difficil reconhecimento taes productos. tal
vez pelo simples facto de terem na tarifa o 
nome de productos cblmiC\ls, difficulda.de essa 
duvidosa pa.ra. qnem quer que viva neste 
mundo com o poder de enxergar a distanci.a. 
de um dedo da. ponta do nariz. 

lla.sta sua. enumeraçiio para. que, Sr. pre
sidente, Vtlja V .Ex. e vejn. a Ca.ma.ra a. que se 
reduzem os productos chimicvs. de que faz 
tanto ca.bedal o nobre r••lator da commissão. 
São todos elles productos de conhecimento 
tão trivial, a re.~peito dos qua.es nã.o se pUde 
a.drnittir que não possa~n ~er cla.>sificados 
pelas empregados das Mesa~ de Rendas da 
Uniiio; elles são de conhecimento vulgar dos 
homens, mesmo ile infcriol' educaç.'io ; co
nhecem-n'os pedreiros, carpinteiros, pint.ores, 
ourives, etc.; são productos applica.dos a in
dus'trias rudimentares, commummente divul
gados. 

Se si tratasse de productos chlmicos para. 
pharma.cia, remedios. etc., teria razão de ser 
a opposiçã.o que o illustre relator do parecer 
faz ao projecto nesse ponto. 

Mas trata-se de prod.uctos cujos conheci
mentos estão ao alcance da.s indiVíduos menos 
educados. 

Continuando a. aua.ly:>a.l" o ps;recer do illus· 
tre relator, vê-se que o motivo principal 
que S.Ex. apresenta. é este. para cuja leitura 
"PeÇO a a.ttencã.o dos ilustres coUegas que me 
ouvem. 

Diz o pa.re-.:er : 
« Pensa a Commissão de Orçamento que este 

-projecto exc"''e mesmo os limites que n.s dis
postçõ&t regula.mentares ha.viam da.do à.s Al· 
randegas de primeira. ordem. quando lhes ra-

30 
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cultou despachos sobre ~J.gua., de mercadori~~s I e as disposições d~s ordens do Thesour~ de 3 
de diversa.s cla.sse.s, co:;forme se reconhece de março ele 188::> e 4 de novembro de 1885, 
confront:>ndo a. tab~lla H que contem 120 ar- não s~o um obsta.culo ao augmento de mer
tigos a1lena.s com os 209 do p1'ojecto alludiêl> l cador1as que possam des~achar as Mes~s de 
n. 89.~ Rendas de P ordem, em vtsta. doq~eesta e~ 

Mesmo no exercício d<L faculdade que .os v!gor pe_la. ta.bella F que contem em St 
Itegulamentos consa.gra.m a estas Alfandeg<~S mercadc>!'Jas enumeradas na ta.blllla H, na 
ue primeira ordem, p~rmi~tiD;dO a.utoriear! tabella K e mesmo na tabella. G . 

. despachos sobre a.~ua, u;to e, for~ de Alfan- Mas. Sr. presidente, quando mesmo não 
dega. e suas dependencias, no~ ca~s. docas _e fosse incontestavel o que aca.bo de demonstr(IJ' 
littoral. os volumes de merca.dor1as d~ fac;l pelo exame comparativo da. ta.bella. F com as 
conferencia e de uma sô ta.'! a.. de :perfetto re- tabellas H. K e G, ainda assim seria Rem 
conhecimento, os v·1lume;: de certos lotei! ou valor algum a opinião exarada. no va.recer . 
pa.rtidas ~ão obrigados a entrad~ e e~a.me Essa opinião, além de encerrar em si a. 
nos a.rmazens. fie 011dese presume que e po~- doutrina. do emperramento, a. negação de 
sivel esca.pa.r á. a.cção tiscar de modo o meuus progresso e sati~ftt.çio justa ás necessidades 
regular. _ que e.>te vae fiLZendo nascer, nã.o tem apoio 

A orrlem do Tbcsouro de 3 de IJ:!arc_o. oe na legislação tlsca.l vigente. 
1895, e de 4 de noq•mbro de JSS6_1l'lo d1spen- L ~i":..-s~ com alguma attençã.o a Conso!it.la
sam exame uos arl!laZCJls. nem t:1o pouco as çt.1o das Leis das AZ{andegas e ..111'esas de 
duss conft>rencicias, ean_tes muito re~mmeu- Rem:Z.:s e ver-se ba que e.stas comportam 
darn o modo de s~> ~en.hsal' t ;\l <serv1ço, I>C•r dentro de ra.zoavsis e prudentes limites.como 
qua.ntn,_f!em sempre ~e trata de m_~r~·~orlr:s quer o projecto, uma. amplinção de attri
que. SU.lel~ll.S a. Uma SO ta:X:<L C de rlt!11ctJ 8-SSC• bui~õeS. 
rnelhaçno, se não prestam ll: equtvoco PCil' Quanto a competencia de seus empregados, 
parte d~ empregados de med1o.ua. eomp;, ten- arguida de iuferior,tacanha, imufficieote. já 
cía. ou a.pti.dão, como sã. o os liu.s Mesa.s de llz ver que não pa.s>a. de graciosa. e tevia.na 
Rendas.» . deante dos textos ex:pressos da Consolidaçao. 

D~ixo.rei, por em quanto, de lado consld~- Qua.nto ao con)nncto àe suas runcções quer 
r~coes de or•1e~ ~eral ~.:'r3: occup!l-t'·llle ~o se llS encare pelo grão de a.utoi·idade, 'quer 
somen~~ daquella" que S.\o 1mme~~atamen.:e pela.s obriga(.'ües e responsabilld~;~des a. qu~ 
suggerl'- O.S a ~odtl -~quelle <l.11e (\UI7.!ll' cla.Ne estii.o a.dstricta.s. ver-se-ha. que a.s Mesas de 
a.o pequeno~ 11l~tgrntlcaf!tB traba;bo de ro.zo~ Rendas e seus empreg,Jdos aão equiparados ás 
~ma. a.nalyse, coa!paratJva dos ,...ene~os 0011 Alfandega.s e seua empregados (a..rt. 133 da. 
t1dos n_n. tn.beUn. r com os !'O. tabell H, eto Co11$0Jidaçr!o.) Em uma. palavra a.:! Me~as de 
que 11110 enumar<Ldos to1los aquclles . Q\:e Renda.:; regem-se ne!!Sll pa.rt1oular pelas 
pódem ser rlespn.chados n. bordo ou ~obl e mesmas leis que as Alfa.ndega.s. 
a.sg:prehende-se do topico que vom ele Sl•r Quanto_á capacida.,de •las M~ de Rendas 
oit.ado q\le o il\ustrl'l 1'e\11.tor do parecer pre· pa.ra. 0 _rla;;pa.c_~o das mercador1a.a co~ta.~tes 
tende QUe a fu.culd;lde do despacho pócle :-;0 do \>roJecto, • ~!\to sob o_ aspecto matenal. 1sto 
lilnita.r-se o. generos !>usceptiveis de rlespacl o é, 51 podem d_;spo~ de arma.zens. _ depos1tos e 
11 bordo ou sobre aguu. e sobre os quaes pó<:e entre~ostos, 1550 e cousa. que !111-0 pó(le ~er 
ser díspensadn._a. ccnfc.wencia. na porta da Sll· c~nt~tada em frente da proprm da. _Cansa: 
hido. du. repa:t't\ç[o fisc\\l e \\t'IUil.7.1lm\~ell1. Ir aç:co. Quem ~~r de modo oont:aa.l'lO, cel 

Este modo de opinar tem cont1•a. SJ a pr"· t~nwnt!" nuncs. se _deu ao tl"abalh? de_ ler o 
pria, conH~cção da tabella F da qual se >ê (jt:e titulo V I c seus ca.pttulos d& Co,lsohdaçuo. 
a.o passo quCI dos ~eneros nella enumerados Devo ma.is uma vez lembrar e.os Srs. depu· 
22 estão incluidos na ta.bella. H, 24 estão ia· ta.dos que os generos enumerados no pro· 
etuidos na. ta.beUa. K. tabelle. em 'IUil ae <i.n\l· jecto não I>cdsm ser contemplados entre 
rueram as mercadorias que devem pagar ar- aquel!es a respeito dos quae~ se podem a.pre
mazenagem dobrada. e das quaes não se póde ~entar_ a.s dill!culdades de armazenagens, oon· 
sup:por que exijam cnutela.s fisca.es menos ferenctas e rigorosas ca.ute\a.s ftscaes a que 
rigorosa-s que as estabelecidas para o despacho allude o parecer da commissã.o. . 
e conferencia. dos da tabella H. A questã.o <:ailital a. debater-se Da discussã.o 

A prevalecer o argumento constante do rl.o projecto era a de saller si as Mesa;; de 
:pa.recer ftcaria sem razão d& ser, tal como R~ndas de primeira orden:, dada.a a legislação 
està. confeccionada. a. propria. ta.bela F. •agente, a orga.nisação a. que por ella. estão 

.Assim, :pois, Sr. presidente, a argllíção de sojeit&s, a competencia legal e real de :;eus 
linita~ a. faculdade de despacho sobre ag\•.a em-pregados, teem on nã!l <:a.pacidade -para. o 
P"-'ta. ás propria.s All'andegas, a obrigatot·ill- despacho de. importação das mercadoria.'l 
datlede entrada e exame nos seus armazen.:;, nelle enumerados. 
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creio ter rebatido com vantagem o parecer 
da. commis...«ão sem omissão de um sõ dos to
picos. que li perante a. Cama.ra., ter provado 
que é uma allegação inaoe a da impossibili
dade leg'<~.l e material de permittir-se á Mesq, 
de Rendas o desp:tcho dessas mercadorias. ter 
mostrado o nenhum valor des:-a argumen
tação, que vae ·le encontro a tudo quanto se 
conhece nas •lisposições ile leis actuaes. 

Tenrlo ligeiramente feito esta discussão, 
na qual não me alargo, rlevo fa.L:er esta ob
servação : nunca fui empregado de fazenda., 
níl.o sou pratico nestas questões ; mas, Se
nhores, a. necessidade de ampliar ou dar 
maior desenvolvimento ao commercio. não 
só da fronteira do Rio Grande do Sul, como 
dos portos · do Bmzil, servidos pela. cabo
tagem, e que teem mesma. relações com o 
exterior, me levou a apresenta.r este pro
jecto. que não é relativo só ás Mesas de Ren
das do Rio G1•ande do Sul, cujas difficulda.des 
exigiram tal vez um regimen especiaL 

mentação da. população, e que por alli são 
importados. 

Portanto este projecto é apenas a renova
<;)ão do que, ba um bom numero do annos, 
ha 40, já fazia. no Brazil sem dar maus 
resultados, e· tem por si a opinião de empre
gados da. mai~Jr competencia. e da ordem dos 
que acabo de nomear. 

0 SR. PRESIOENTE-Lembro ao nobre de
putadO que está. esgotada. a hora. da 10 parte 
da ordem elo dia. · 

0 SR. A URELIANO BARBOSA - Nesse caso, 
peço a V . Ex. que me ma.ntenha. a palavra. 
(Muito bem; mteito bem.) . 

Fica. a discussão adiada pala. hor:t. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM 00 DIA 

E' annunciada a continua.cão da 2' dis· 
cussão do projecto u _ 203 A, de 1895, a.uto
risando o governo a despender a importancia. 
de 1·.519:6!l0$, l'flpartida.mente em t.res exer
cicios, com a acquisição do materi!l.l rodante 
e melhoramentos indiS•lensaveis ao sc~viço 
da. Estrada de l"erro Central do Brazil, de 
accordo corn o espec:ilica.do na ta.bella anne::s:a, 
e mais $0<1:000$ para. pa.g>~mento de 60 lo· 
comotivas, segundo o contracto feito com 
Qua.yue· Da.vidson & Comp., com voto em 
separo.do do Sr. Bueno de Andrada. 

E' lida, apoiada e enviada á Commissão de 
Orçamento a seguinte 

E meuda 

Qu,,ndo elaborei este projecto fui pedir o 
auxilio da competencia profissional e pro
vada durante muito annos a um dos mais 
babeis empreg&.dos de fazenda. que a Repu· 
blica. tem, o Sr. escriptura.:-io da Alfandf'g& 
de Uruguayan:~. Sa.la.thiel Sa.turnino de Pa.iva, 
que tem administrado todas as Mesas de Ren1la.s 
de primeira. orrtem do Estado do Rio Grande 
do Sul, que tem servido com competencia. 
reeonhecida em todas a.s Alfa.ndegas desse Es· 
tado. Não contente com isto, consultei ho· 
mens compl·~tamente entendidos nesta ma
teria, como o nobre deputa.d.o por Mattc 
Grosso. o Sr. Luiz Adolplio. empregado dis
tincto, inspector da Alfa.ndega, e que foi justa
mente o que mais me animou a. apresentar 
este projecto. Ora. si nós nã.o procurar- Ao projeeto n. 203 A, de 1895 : 
mos o auxilio dos homens competentes, es-
tamos com]Jletamente pelados para legislar O Poder Executivo mandará. construir, de
sobre assumptos desta ordem. Além •li:;so, pois dos necessa.rios estudo;;, o prolongamento 
as ~Ie..oas de Rendas do Rio Grande do Sul jâ. do ramal du Sa.nta Cruz, da Estrada de Ferro 
gozaram durante muitos ~~onnos destas attri- Central do BrazH, at8 o porto de Augra dos 
l>uiçües, I!o tampo da. monarchia, quando não Reis, :pas..ando Púl' ltacurussá. 
t1nbam a organisão complicada que t eem hoje Si liÜ.O couber na verba a que se refere o 

. e eram simplas postos ftscaes, por assim dizer, art. l" do prójecto, o governo ii.ca. autorisa.do 
collocados na fronteira. Temos a lei de 1859 a abrir no proximo exercício o credito neces
habititando as Mesa.s de Rendas a processar os sa.rio, até a importa.ucia de 1.500:000$0<)0. 
despachos de importação de todos esses gene- S. R. -Sala. das sessões, 18 de novembro 
ros e de muitos outros. de 1895. - Paulino de Sou:;a Junio1·.- Se-

Proclamada a Republica., para se cohibir o lisario de Sou::;a. 
contrabando .que entra. no Rio Grande pela. 
fronteira das R.epublica.s do Prata., foram 
mandados como delegadoa do Thesouro em
pregados da. maior competencia. e ca.pa.cida.de, 
f?ram os Srs. Curvello e Maca.hyba, e o ul
ttmo delles reconheceu a necessidade de a.m· 
pliar as a.ttribuições das Mesas de Rendas e, 
uta.ndo das a.ttr ibuições lata.~ que tinha leva
do do governo,autorisou o despacho d.a.quellP.s 
generos qua. julgava. ma.is precisos pa.l'a ali-

O Sr. Cupet~t,ino de Siqueira 
-Sr. presidente, por uma razão fo1•tuita. 
coube-me rela.b.r o credito de 15.000:000$ 
destinad(} a melhoramentos da Estrada ·de 
Ferro CentraL · 

A Com missão de Obras Publicas j<i. se a.cba va. · 
divi•lida anr.eriormente em maioria e minoria. 
quando-foi presente o eredito · em U.iscussiio <• 
a circumsta.ncia de achar·me a.u3ente na occa-
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sião em que se discutil'a.m no seio da. com mis
são os melhora,nentosda Central, impe·l iu-me 
que tomasse urna das opiniões ma.n~festada.s 
no seio da. com cn;s~.ão e collocou-rne na posi
ção de neut1·o por occasi(i.o de dar parecer 
sobre o credito solicit~tdo pelo governo. Essa 
posição, não cr·laocio ditficulda~les a qualquer 
solução i ntermedi~. determinou qne o menos 
competente (rn1o apoi"do.,) dos mem!•ros da
quella cornmisM.o fosse o rel;.tor do credito 
que se discute. · 

Sou. l~Drta.nto, forçado a. vir razer a defesa 
ilo cre•hto e si não o fizer de modo a. levar a 
convic~io á. Carnara nos Srs. D••puta.dos será 
isso devido a. exiguida.de de meus rt>.cursos e 
a. minha reooabecida incompetencla.. (Nõo 
apoiadct .) • 

Assumpto de alta. importancia e grande 
responsa.biüdade,eite ba merecido llo humilde 
relator o mais a.ccurado estudo, a attençã.o a 
mais solicita e a. nun:i ma. reflexão. 

Procurarei, pois. provar q••e o credito pe
dido é indispensa.vel á. manutenção do trafego 
e oece~sario, como meio de minora.r a. crise 
de transporte, mais que insuffi.ciente parare
gularisar os serviços da Central. 

Prova.l-o-hei, Srs. deputados, não com a 
minha humilde opinião, nem C<)m a autori
dade da minha palavra que reputo ele nen· 
hum merito, de nenhum valor, mJ.S com a 
opinião e autoridade dos competent<'!s, com 
as opiniões tlos engpnheiros os mais illustres 
do paiz, com a. opiniã.o ma-nifestada. na im· 
prensa. e muito especialmente com a. opinião 
manirestad~ n<· Ctub de Eugenha.ria.. procura
rei provar que as medidas hoje solicitadas no 
cNYTito fa.ze•n ·oartf.l do conjuncto de medirlas 
em tzylos os teli1p~ conselhadas pelos mais 
babeis profissic ·na.es do pa.iz. 

Sr. presidente, o que se tem discutido 
nesta Cam~ra em relação ao credito pedi·Jo 
para. · melhoramenW< na Central, nã.o é o 
valor nem a. importa.ncill do cred.•to, é a pro
prio. CentraL Isto prova, Sr. pres·dente, a 
necesirla.de que ha de toma.r·-~e providencias 
tennentes á. molhorar o.quelle serviç{·. 

Sr. presidente, H. maioria da Commil!'sâo de 
Obr:J.s Publicas. da.nrlo o seu assen LL'llM to a 
concessão do cri3dito,declarou que eU·~ nã:oera 
basta.n te para regulari:>ax· a.q uella. via-fe1·rea ; 
é sua conv1cção de que só com esse recurso a. 
Central não .se regula.risa.rá, ma.s tambem é 
sua convicção que es~:e recurso é es~encial, é 
indispensa vel. 

O SR. BuENo DE ANDnmA-E' urgente. 

ferrea., re,"Ularísar o seu trafego, vem a téia. 
da. discussã.o a sua. administração. 

Precisa.mos comprehender, Srs. deputados, 
que o problema, por sua gravidade e i.mpor
taneia, exige to·la. isenção de e>?irito, estudo 
serio e rlespreoccupado de considerações es
tranhas ao assumpto. 

As medidas a tom~tr sã:o r1e ordem technica, 
a su~ necessidade é absoluta. e não pód.e estar 
a. mercê de no~sa.s sympathia.s ou de nos:~as 
pretlilecç~.s. 

A inobserva.n<lía. de semelhante conducta, 
toda e qualq11er consid'!ração estranha ao as
sumpto, só ser·vira para ditncultar a ::;oluçàl) 
li o problema n aggra var cada. vez mais a crise 
dt> tr-&nsporte. 

O credito pedido tem por fim a.ttender a 
sel'viços urgentes e indispensaveis da nossa 
primeira via.-ferrca. ellc 1leve pairar pois em 
terreno elevado. deve estar independente de 
qualquer conliam;a. ou desconfianca que nos 
po>Sa merecer o. actualadmini:>tra.ção. 

Aquelles que impugnam hoje o credito pedi
do. por falta ,1e confiança ao director. P.Sses 
me~mos serã.o forcado~ ama.n hii a vir pedir 
o.o Congresso as medirias nelle consignadas, 
ta. I é a. necessida·le a.bsol uta, o seu caract.er 
impe-soal. 

Esta. é a minba. convicção e a. dos engenhei-. 
ros brazileiros.Ennã.o argum~ntarei com roi~ 
nha opinlã.o; é muito incompetente, .falta-lb& 
prestigio p •l"a fazer pesar no animo dos no
bres deputados. 

Eu terei depoi~ de sustentar a.s medidas que 
constituem o objecti vo do credito com a. opi· 
niã.o dos mais notaveis engenheiros. 

Em primeiro Jogar, not•rei que o voto 
em separado do illustre deputado por São 
Paulo. membro da Commissã.o de Obras Pnbli· 
cas. não se refere an parecer da. maioria. da 
Commissão de Obra.s Publicas; elle 1'iscute e 
analysa um parecer a.nterior;do. Commis..'<f10 de 
Orçamento. ap•·esenta.nrlo emendas a este. e 
não ao da Commissiio de Obras Puh!icas. 

Portanto, ao relator da Commissão de Orça
mento comJl€'te, com mtüs razão, defender e . 
refutar a. at·gumentaç'"d.O do autor do vuto em 
separ-c1.do 

No emtanto, comquanto o autor no seu 
v~to _?m separado se refira ao parecer da Com· 
m1ssao de Orçamento. na sua argumentaçlio 
aproveita-se de dados fornecidos pela Com· 
missão de Obras Pubtical!, em ~eu parectlr, e 
attendendoá sua a1•gumentação. eu pl'ocuJ•c~.rei 
dar-lhe uma l'esposta, espemndo que o nobre 

O SR. C~ERTINO DE SI~liEIRA- O que se deputado na de convencer-se c\e que não tem 
procura d1~cut1r. Sr. P.~uteo~e. o qne tem 1 raz •o na. a.rguição que fez á. Estrada. de Ferro 
sido discutido é a adrlllmStraça.o da. Q:,u tral.l CentraL . _ 

Semprequeseagita.mos negocios.da. Central 
na. opinião publica,sempre qu!l se dt,;cute u'?-a O SR. BUENo Dlil ANDRADA.- Si me ciln• 
medida. pa.r&JJlelbora.r osserVlçosdaquella VIa- vencer. 
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o S'R.. CUPERTINO DE SJQllEIRA- .•. e prin
cipalmente em relação a. sua _parte tech
nica. 

Nessa. parte, Sr. presidente, o autor do 
voto em separado é de uma injustiça. dolo
rosa. 

Ul\I SR. DEPUTADO-AS ofHcinas são rudi
mentares .. 

O SR. CUPERUNO l>E SIQUEIRA..-Procurarei 
provar que a Estrada de Ferro Central,· em 
relação a sua -parte technic<~., não se enver
gonha e nada tem a temer nem a invejar da. 
melbor estrada de ferro. 

0 SR.; BUENO DE AlSilR.IJ) .... dá Um aparte. 
0 ~R.. COPERTINO DE SIQUEIRA- 0 nobre 

deputado arliuiu ainda a maioria na Com
missão de Obras Publicas por ter mantido o 
mesmo credito modificando as verb~J.S; en
tretanto, o nob'l'e deputado reconhece que 
alguma~ das ve~·bas não lembradas no pe 
dido do gov~rno, porem lembradas pela 
maioria da commissão. são necessarias e ur
g-entes. S. Ex. eshanhou que a. commissão 
fizesse ess!l. innovação, mas estra.n ha.ndo rT e 
maneira nenbuma. pediu aCa.mara que ne
gasse as novas verbas, não perlidas pelo go
verno, más incluídas na proposta da Com
missão de Obras Publicas. 
~ que :Prova., Sr. presidente, que iL Com

IDlSSão de Obras Publicas não an~ou mal 
q'uando incluiu na. sua proposta verbas não 
:previstas pela. administração. mas que me
-receram o a-sentimento do autor do voto em 
separado, que, procurando impugnar as 
verbas pedidas. não encontrou uma só pa
lavra para a.rguil-as. 

De fórma. que a. censura feita pelo nobre 
deputado não tem uma vantagem prntica. 

0 SR. BUENO DE A.'iD:R.A.DA. dà um aparte. 

O SR. CUP.e:R.TlNo DE SrQ.UEW.A. - O nobre 
deputado não pô'1e ceusurar a cómmissão de 
b:cver reforça.·lo a. verba -Officinas- não 
pôde contesta. r · es..~ nece sidn.de. não pô·le 
contestar a neeessidade da nrba pa,·a melho
ramento da. linha. do centro e construc~-ão 
de a.rmazePs ; de onde se conclue tacita.· 
mente. que S. Elx. concorda, julga n~cess:1ria, 
e o r1eclaro~ mesmo d~ tl'lbuoa, a consigoação 
(le verb • s uao solicitadas pela. a.rim in is tração. 

A parte d? credito de _que o nobre depu
ta.do faz matar cabedal. e a que se refere á 
acquisição de material rodante. E para pro
'Var que o material rodante existente na. Es
trada Central e su(!iciente, S. Ex. al"Q"Umen
t~ nã.o só com o pequeno }lercUt'So do mate
rLa.l rodante da estrada., mas tambem com a 
desncc~i<\ade d'~ acquisição de material -ro
d~nte, attendendo-se que trata-se da t'anda
çao de novas officinas e melhoramento da. 

actual, medidas que no entender de S. Ex. se 
repellem. 

A segunda razão é que o mat(lria.l da. estrada 
de ferro não é utilisallo r~m ~ua cB.pacídaue 
total E;le en,eDde que a utilisa.ção de 50 •f• 
do material rodante é insigninc,tnte. 

De modo que,a•lmittindo quase possa utili
sa.r toda. a. capacida.rle do material ro'lante, e 
duplicar o percurso, e\le chega. a conclusão 
que se póde,com o mesmo ,nnteriat, transpor
tar quatro vezes mais merca.dol'ia.s do que 
actua.lmente. 

0 SR.. BUEN'O DE ANDR..\DA. - Não disse 
quatro vezes mais. 

0 SR. CUPERTlNO DE SIQUEIRA.- 0 nobr& 
deputa•lo estabeleceu as pz·emiss<J.s, e eu tiro 
a conclusão. 

Si ~e póle duplicar a Nlpaci(iade, sí se páde 
duplkal' o percurso, como a:<Sfoverou o nobre 
•l!'pUtado, a. conclusão que tiro, com alguma. 
logica.,ê que o trafego teri auglllentado quatro 
vezes mais. 

Qu:mto ao pequeno pel'<)Ul'so, dado de que 
S. Ex. se utilisou parn amrmar o mau em
prego do material rodante, preciso dizer á 
Ca.mara que no parecer· que publiquei tive a 
lealdade de fazer notar que 1rata.v ... -se de es
trar1as de ferro. de via-dut~la. 

Indiquei mesmo o numero de k.ilometros 
dessas es tl'adas de via.-dupla,q ue eu compara. va 
com a Estrada Centl'fll. 

A~sim, a E•trada do Norte, cujo percurso 
medio é de 45 k.ilometros, em sua 'totalidade 
é de via~upla. 

O nobre deputado oomprehende que a Yia.. 
dupla augmenta o percurso dos tren~, redu. 
zindo as paradll.S, aproveitando o tempo. 

0 SR. BuENO DE ANDR.A.DA.-A Via. dupla. 
nunca augmentou a. velocidade dos trens. 

0 SR. CUPERTINO DE S[QUEUl.A-Elltão V. 
Ex. contesta que uma estr-ã.da. de ferro, cu;os 
trens teem de demorar, às vezes, em determi
nada. Estação, como acontece na Estrada de 
~·erro Gentra.l, 40 minutos, p~'~rque uão tem 
outro d€,SV'io. porque a lin.lla é ~ingela, V. Ex.. 
podera conte<tar qu~> esse~ 40 minutru não 
representem uma. diminuição de tr-aDsporte, 
uma reliuccão _de percurso? (Pausa.) 

Desde que 1> material não e dernora~o nas 
Estações, tem-se fatalmente augmentado o 
percurso. 

Comprehen.de a. Cama.ra que um trem que 
tem de ·lemol'a 40 minutos em Ulllil Estação, 
no fim de um anno tera um percurso muito 
menor do que teria em uma linha dupla.. 

Esta é a minha affirmativa. que é bem díi'
f,.rent<> il.e dizer que:~. via dupla augmenta a 
veloc idadf· dos trens. 

Além db;so, eu dei o percurso medio de 16 
kil.ometros, pa.ra o ma.terial roda.nta da. Es-. 
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trada. Cent~l. incluindo não só o material de 
pequena veloaida.de, como o de grande. 

Eu não possuía então, os dailos necessa.rios 
para. determinar separadamente o percurso 
do material de grande e de pequena velo~i-
dade. . 

Comprehende o nobre deputado, que, com· 
pa.ranno o percurso do material rodante da 
Estrada de Fert•o Central com o dns sete re
des principaes da. França, fil-o englobada
mente, obtive uma media geral. 

Si, porém, considerarmos que as estradas 
fra.ncezas são providas de trens rapidos. com 
enorme velocidade, trens cujo material tém 
em consequencia. um grande percurso a.nnu:~.l; 
si a.ttendermos que esses trens especia.es en
tram na dedução da media gera.l,concorl'endo 
consideravelmente para fazer creSMl' o quo
ciente, tel'emos comprehendido qual a razão 
de tão grande di:!Ierença. 

Sempre pensei que pa.r11. o nobre deputa.d.o 
que não é lei~o na materia, não pa.ssaria 
despercebido tão importante circumsts.ncia.. 

E ' assim que apropria Estrada de Ferro do 
Norte, cujo percurso médio é de 45.000 kilo
metrns, apenas consegue um percnrso de 
13.030 kilometros pam o ma.terial dr. :pequena 
-velocidade. 

Pois bem, o percurso médio que é de 17.000 
ki1ometros Da Estrada de Ferro Central, e 
todavia de cerca de 15.000 kilornetros para 
o ma.~rial de pequena -velocidade, sull('rior 
pois ao da. ,referida estrada . 

Compreliende a. Ca.ma.r-J. que o augmento 
do pequeno percurso para pronr excesso de 
mil.terial e sua mã. utilisaçã.o não tem valor, 
explicada. a. comparação como se deu. 

o percurso actua.lmente e sa.tisfactorio. 
Poderemos. dada uma conservação especial 
da. Hnha. dado o melhoramento do material 
estragaAo, conseguir maior percurso, não 
porque elle seja intimo, mas porque é p;~ssi
-vel, com uma· linha. em boas condições, e ma
terial conserva.tio, conse,auir-se maior per· 
curso, mas não se conclue dahi critica aos· 
tel'& à utillsa.cão do material, como preten
deu fazer o nobre deputado. 

A camam precisR. saber o,ue o pel'curso 
médio foi calculado tomando para. divisor to
do o material existente- na estrada, em uma 
época em que as ofilcinas e deposi.tos estão 
cheios de material que não tem prestado ser
viços. Si se tomasse o material que eft"eeti
va.mente tem trabalhado, eu teria càegado a. 
um ·resultado superior ao i! e qualquer outra 
estl'8.da com a. qual a compa.ra.sse. 

O SR. Bt,t::.'W no: A !WRADA dó. um a.pa.rte. 
O SR. CoPERTINO DE SiQUEIRA- N"ao tenho 

interesse em fazer passal' este credito ; 
só tenho interesse em argumentar e pro
var i . Cama.ra e ao estrangeiro . que, se-

gundo disse o nobre i1eputado por S. Paulo. 
observa os uos:>os gn.stos, que nós temos tam
bem uma. estra.d<\ de ferro que não inveja. a 
nenhuma estrada estrangeira. 

E' este o meu interesse, e portanto preciso 
argumenta r com toda a. lealdade. 

As médias que encontrei nas estradas de 
ferro fra.nce:zas são, como as médias que tirei 
na. Estrada. de Ferro Central, sobre todo o ma
terial rodante. mas é preciso not-ar que na 
Central o coefficiente de material estragado ê 
muito maior do que em todas as citadas es
tradas estrangeiras. 

De onde provem este coefficiente? Não é, de 
certo. do excesso de material; é uma. questão 
toda de administração, do pP,SSoal. da insu
bordinacão, da política, dl'. indisciplina. rnas 
não vem provar que a Estrada de Ferro Cen
tral tenha material em excesso. 

Outra argumentaç.ã.o do illustre relator do 
voto em separado é que a verba. para. melho
ramento das ofilcinas e creaçã.o de novas, re
pelle a idéa. de acquisição ele novo material. 

Ofll., em boa. fé, qão vejO razão para. seme
lhante a.rgumento. 

O trafego da Estrada de Ferro Central 
cresce em uma. progressão espantosa, e im
possível seria construir uma officina. e me
lhorar a a.ctual, com a ])romptidão e rapidez 
necessarias. de modo a. desde já poder-se pro
ver & estrada de carros concertados ou novos, 
na pMporção do accrescimo do trafego. 

O o.rgumento do illustrado deputad0 en
contra verdadeiro simile noseguinte exemplo: 

Imaginemos. Srs. deputados. que a. a,lmi
niatraçii.o ne um hospital delibera. fundar 
uma pbarmacia, estabelecimento importante 
e valioso em um hospital como o é a oftlcina 
em uma estrada •. e desde o momento que 
toma tal delíbera~ão,resolve tambero que não 
sejão aviadas mais nenhumareceita. em outrn. 
pharma.cia. 

A. compra. de material não represent a. o 
medicamento, urgente e a ofilcina a futura 
pba.rmacia ~ 

Para mostrar à. Ca.mara qual é a. posi~.ão 
da Estrada. de Ferro central. em relação âs 
out~a.s estradas, e pa.ra destruir o a.rgumento 
do percurso, vou apresentar alguns dados do 
percurso ~as nossas estradas, tomando para 
divisor total o material rodante, e para divi
dendo o percurso -total.· 

Ass1m, temos ( L8 ) : 

Pe~cnrso dns Pet·curso dos 
locomotivas u·agon~ 

Sobral. • ......... 
Baturité •..•.••.. 

·Bahia ... ..•.....• 
CentraldePernam-
bu~ ........ . . . 

4.108 
10 .036 8.428 
14.085 

22.403 11.722 



C~ ara dos Oepltados · lm(l'"esso em 1910512015 16: 19 · Página 25 de 37 

SESSÃO EM 18 DE l«OVEMBRO DE 1895 31l 

Sul de Pernambuco 10.180 
Paulo A1fonso .•... 5.680 8.600 
p, Ale),'!'e a. Uru-

12.653 guayana •...•.• 14.370 
Rio do Ouro ...•.. 19.588 
CentraL ......... 32.000 lB.OOO 

Em 1-el~çã.o ao -percurso das lo~omotiva.s, a. 
1::. F. Central está acima das estradas fran
cez;ts. (Li?.) 

O SR. 'BUENO DE ANDR..U)A.-V. Ex. a !firma. 
que o percnrM da ;~. F. Central está acim<t 
do de qualquer estrada fra.nceza. ~ 

OSR. CuPER.TINO DE SrQUErRA-Sim, senho"; 
estes dados que acabo de ler estã.o publicados 
no meu parecer. 

E' a.•sim que nas estradas fra.ncezas as lo
comotivas · teem um percurso médio de 
2{1.000 kilometros, emqua.nto que na E. F . 
Central' este numero eleva-se a 32.000 kil. 
Ora, este percurso é excessivo, fatiga -por de· 
mais as locomotivas da estrada; é n. utilis~M:ão 
ma:rima que se pó-le exigir do mat!!ril~1 de 
tracção. ::li o illustre deputado por S. Paulo 
comparar e~tes dados com os de qualquer ou
tra estrada, ba. !le convencer-se de que o Jl~r
curso para as locomotivas na E. F, CentraI e 
o maximo que se -póde exigir. 

Estou mostrando que o material é hem 
aproveitado. A parte technica ria. estrada. não 
merece critica. Os engenheiros que r.onse· 
guem tirar do material de traccão todas essas 
vantagens, compreht-nde a Camara.. que t~em 
aptidão para. conseguir do matex·ial rodante 
os mesmos etfeitos. 

O S~t. BUENO DE ANDR.A.DA.- O material ro
dante nã.o se utilisa. por causa. dos embara
ços nas Estações. 

O Sn.. CoPERTINO DE SIQUEIRA.- E is os da
dos pa.r~ as estradas de f-:rro subveneiooad:l.S 
pela União e não tive temp.• de tl'"J.r.el-os 
todos; mas a Camara va.e ver como está. a 
quem da Estrada Centra.L.ASllim,por exemplo, 
na. Estrada de Ferro do Natal a Nova Cruz. o 
pe~.:urso é de 8.08! kilometros, a quarta 
parte da Estrada de Ferro Central (LíJ.) 

Na Estrada de Ferro Conde d'Eu, o percurso 
~de 17.050 kilometros cerca. dn. metade do da 
Central ; na Estrada de Ferro do Limoeiro ê 
de 17.240. 

A. Estrada de Ferro Central é a. gloria da 
en:::enha.ria brazileira. uella se vee1r1 appll
cados e rigorosamente applicados, os princi
pios t1a sciencia. . 

0 SR. BUENO DE ANDRADA dá um aparte. 
O SR.. CUPEl\TINO DE SrQU~JIR.A- Direi M 

nobre deputado qual a razão do defiât. Já. 
disse à Cama.ra que outras estradas de ferro 
rea.liaam o seu eusteio, despendcmdo 30 "/• 

em pessoal. qu"ndo nós gastamos 65 •;. em 
P<!SSOal. Comprebende-se que 30 •;. vae em 
um erro de administração e não em um erro 
technico. 

Bastava que nesse pooto se pudesse su
jeita!' a Central ao regimen commum de 
todas ;,~.s ou tra.s estradas de ferro e teria. mos 
um saldo correspondente a. 30 •f. da despeza. . 

S1•. presidente. a questão que se di.~cutt:l 
acCU•tlmente sobre a Central é a. mesma que 
se discutiu em 1892 no Club de Engenharia. 
Qu:>ndo o illustre engenheiro Dr. Osorio de 
Almeida. consultor technko do )finisterio da 
Agricultul'a, apresent.JU proposta teadente 
a. normalisar a E:>tra.da de Ferro Central, 
abriu-se em relação ao assumpto. larga dis
cus;;ão em que tivemos oecasião de colher 
as o~iniões úo pessoal mais competente do 
Bra.z1l. 

Nessa occa.sião, o auxiliar do Ministerio da 
Agricultura, pediu, além de outras medidas, 
a acquisição de mateeial rodante. Alguns dos 
ex-administraclores da. Central, no Club de 
Engenharia, tentaram, como faz o nobre 
deputado, autor do voto em sepa.t•ado, com
bat~r o pedido de material rodante; mas a 
IU.Iia. vencedora. no Club foi que a estrada. 
precisava, na~tuel!a occasião. de materís.l 
rodante . 

Vou mostrar <i Ca.mara que o m3terlal ro
dante de 1892 p:l.ra cá. não tem a.ugmentado 
em proporção supe!ior a.o tra.feg-o .. . 

O SR. BUENO DE A~DR!\.DA-Teem-se des
pendido 29 mil cont.o~. 

0 SR.. CUPERTINO DE SrQUEIR.A.- Não in
da.go qual a verba. despendida, devo estuda.r 
os tactos de'<lnte do material existente. 

A Ca.mara. poderá. a.brir inquerito sobre a 
applíca.ção dos dinheiros que tem votado 
pa.rn aquella. estrada, mas não deve negar o 
credito si não analysando o facto em si, si de 
fa·:to necessita a est.rarla. do material rodante 
e das medidas pedidas e consignadas na. ta. 
bella. que discriruina o credito . 

O facto de dizer-se que alli se teem empre, 
ga.do 29 mil, ou 30 mil ou 50 mil conto", nii.o 
influe nada deaute das necessidades actuaes ; 
hei de dtlmonsttar a C<~.m>tra. a. necessidade 
do credito e desse m;1.terí<1.l. 

E é preciso lem1m•l' qUt! o ultimo ~~edito 
de 5 mil contos.aberto soh a Nsponsa.blltdade 
do Presidente da. Republic;~., cah \o em exer
ci•~io .findo. e desse cr~dito apenas 700 contos 
foram emprP.gados na estrada. 

E' assim. que sevae crea.ndo a phanta.sia. de 
r i• lS de dinheiros pa.1'3. a. Central, sem se ana.
lvsar si de !ll.ctoexistem taesrios de dinheiro. 
de fórma que ponho multo em duvida. que se 
tenha gasto na. !<:Stl'ada. de ferro central !). 

enorme s.omma de 29 mil contos. 
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A j ulgal' pelo ultimo credito, vê.se que es
tamos muito a.quem do que efl'•:ctivamente se 
tem auwrisado. 

Agora.. trata-se, porém, de indagar si são 
necessa.rias ou não as medidas pedidas no 
presente credito. 

Ora, em 189Z. Sl'. presidente, a op1ma.o 
geral er-.:.. pela acquisição d<' material rodante, 
discrepa.ncia. apenas de dous ou tres euge
nlu'liros. e:x -adro inistradores ; todos os pro· 
fissionae.-. que discutiram a. questão opinaram 
pela acquisição de material rodante nes;;a 
época.. 

E' fa.cil provar-se que o materla.l roiante 
adquirido não esta. em proporção com o au
gmento .!o trafego. quer dizer, o movimento 
de merc:tnorias, que Pra entã.o de 591.748 to
neladas, ti hoje de 745.569 tonela 'as, 
isto é, ba um a.ccrescimo de 26 •f.; o numero 
de wagons de 1 523 que ero. elevou-se a 
1.930, is:o é, sotrreu um ac.::r~cimo de 30 % . 

Ora, si naquella época. ha. via crise de 
material ··odante, si este cresceu apenas de 
30 "/ ... se1,'Ue-ee que a crise continua. , isto é, 
o material rodante existente hoje é insutfl
ciente, po•· que ha sino augmentado na mes
ma prop•.rção que em 1892. 

E' maior ern valor absoluto, porém, o mes
mo em valor rel:J.tivo . Agora, a. Ca.mara vae 
ver como tem crescido o trafego nas outras 
partes. (U.) 

Eis Ahi como se faz a historia da. Central, 
citando-a. sempre como sorvedouro de di· 
nheiro. 

Diz o nobre deput:tdo, que o mater ial ro
dante da Estrada. de Ferro Central é apenas 
util1sado na metade de sua. capacidade. 

Não venho discutir. Sr . presiuent!!, si e;;ses 
eoefH.cientes de utiii:sação do material rodante 
p odem ser a.ugmentados ou devem ser diml· 
nuidos, si elles são satisCa.ctorios ou não; ve
nho apenas .comparar e nesta questão prefiro 
os dados praticas a.os me3tres de tbeoria. 

Presciudo de qualquer autor neste sentido 
e venho com a pratica da.s est1·adas de ferro 
dos pai~es clvili~a.dos, mostrar que a utilisação 
do material rodante da Estrada de Ferro Cen
tral não é inferior ás melhores estradas. 

Assim, por exemplo, no. estrada. de ferro da. 
India. enc.JUtro o .'tock de í O. 91 t waguns. trans· 
porta.nd•l 22.974.521 tonP.ladas de merca<lo
r ias, o que corresponde ao transporte a.nnual 
de :323 toneladas por wagon. 

Na Estra<1a de Ferro do Norte da. França, 
esse transpol'te corresponde a 461 tonel~J.da.s. 

Na estroda. de Ferro Centra.l a. media. é de 
408 toneladas por wagon, ~egun. to o quadro 
de looomeçã.o e segundo o relatorio do Minis
tro do. Viação . 

No emtanto, em França, o percurso medio 
de cada tonelada de mercadoria é de 138 k i· 
lometros, ao passo que na Est iada de Ferro 
Central o percurso é de 206 k Uometros. 

Já vê a Camara que. si nós andamos erra
dos utillsando apenas 50 o f .,da. capacidade do 
material rodante, a ndam erradas todas ases. 
t rada.s franceza.s . 

Serã possivel utilisa.r melhor o material 
rodante da Estrada. de Ferro C~ntral1 

Certamente que não, 
Mas temos nós o direito rte exigir qu e na.

que!ta estrada, cuja linha. tão mal eouser vt.da. 
necessita de gr-ande reparação e que tem suas. 
offieinas estragadas e o seu ~snal indiscípli
nudo ; temos o direito de exigir. pergunto, 
que seu materi:ol se-ja. u tilisado como das me
lhores estradas do mundo 1 Não nos devemos · 
contentar ne acharmo-nos em condições supe· 
riores a. França e a India ! Nãô temos o di· 
reito ne exigir mais, quanno similhante facto 
é uma gloria para o Brazil. 

0 SR. BUENO DE ANDRADA-Mas O que disse 
é que o material na Serra. subia. carregado na. 
média com 50 •;. e não me referi :; utili~ 
geral Ó() material da estrada de ferro. 

0 SR. CUPERTlt'\0 DE SIQ'OiilXR.A.-Pois venho 
dizer que o material é utilisado em geral e 
não em um só t recho Nã.o comprehendo uma 
serviço deste si não no seu total . 

O material mal utilisa.do em um t recho é 
uma cousa accideutal. A questão primordial 
para nós, para. os engenheiros e para. admi
nistração. é a média ftnal do ma.ter ta.l . Ana.
Iysa.r um trecho especial é argumentar sem 
uma. certa. lea.\da.de. 

0 SR.. BUENO DE A~DRAD.'>. - Argumento 
com o trecho mais a.pertado. 

o SR. CtlPERTINO DE StQlJ'EIRA - Eu tenho 
considerado estradas com um desenvolvi~ 
mento de 4, 5, ô e mais vezes que a Cent ral, 
tendo leito ident ico o que prova a ·sinceri· 
dade, o rigor e a precisão dos meus a.rgu. 
mentos. 

O· S:a. BUENO DE ANDRADA - E ' pre<iiso no· 
ta.r: eu me refiro ao trecho mais apertado da. 
8el't'a.. Isto eu escreYi e Y. Ex. leia á Cll.
mam. 

Na Estrada de Ferro do Este eorreeponde a 
400 ; na. estrada de ferro de Orlea.ns, a. 345 ; 
na E.strada. de Ferro de Oeste a 412; na Es· 
trada. de Fer~o de P a.riz, Lyon ê Mediterra· 
neo a 262 ; e na Estrada de FerrD Meio·dia. 
a. 272, 

O SR. CUPERTINO DE SIQt1EI.R.A. ..:.. Acho que 
a Camara me dispensa de ler, uma. vez que 
Y ·Ex. repl'Olluz. 

O SR. BUENo DE ANDiu.DA.-Bem ; neste 
cB.t'o não argumentou commigo ; mas com a 
lndia.. 
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O SR.. CuPEitT!NO DE SIQUEIRA- Em 1892. 
quando se discutia. os melhoramentos da Cen
tral, alguns engenheiros, antigos adminis
tradores daquella estrada, contestavam a 
necessidade <to material rodante ; entre e!les, 
o engenheiro Castro Barboza, que quando a 
proposito falla.va. o Sr.Dr. Osorio de Almeida 
deu-lhe o seguinte a :parte (Zé): 

«Peço dizer-me como é que o Regulamento 
]>ode influir: pa.ra haver material rodante 
sufficiente para o trafego actual; esta. é que 
e a questão:t. 

O Dr. r.abizo, no Club,entre outras impor
tantes affirmações, disse o seguiu te (lê) : 

« A estrada possuia., quando o movimento 
de transportes era cerca de metade do actual, 
maior quantidade de material rodante, 
accrescendo que este hoje esta gasto em 
grande :parte por um serviço inces~a.nte, 
porque uatura.Imente os esforços crescem a 
medida. do desenvolvimento dos transportes, 
sem a couespondencia de augmento preciso 
nos meios àe condueção ». 

A situaeão hoje é a mesma de 92. O accres
cimo de material não está, em relação ao 
accrescimo de mercadorias e d'a.hi a. crise ; 
e emq uanto não se procurar resolver esse 
problema, a crise ha de continuar fatal
mente. 

O Dr.Crocka.tt de Sá manifE-stou-se no Club 
de Engenharia do seguinte modo (lê); 

· · À~~~Ii{ ~~~~d~· qÜe. àié~ d·; ~~g~~~t~· ~ 
teria! sobretudo de bitola estreita, devem ser 
~alisadas as seguintes medidas, com urgen
ma ••• » 

O Dr. Fernandes Pinheiro. que abriu as 
sessões do Club ne Engenharia. e e:tpoz o ns
sumpto que se ia discutir, depois de indicar 
as causas da crise de então. na Estrada de 
Ferro Central, e de expor as ideaa que tinha 
sobre o a.ssumpto. pa~sou a dar a palavra aos 
dtversos oradores, e quando a discus~ão se 
encerrou, elle, retomando a pa.lavra, synthe
tis~u o que se havia. passado no club nas se· 
guinte~ palavras (lii); 

<(Administração, administração ... é do que 
principalmente carece a Estrada Central no 
BraziL .• »e indicou além disso as medidas : 

l•, concerto activo e rapiilo do material 
rodante e de tracção; 

2", acquisição de ma.1s material rodante; 
~', estu.belecimentos de duas Estações · de 

tr1~ge, uma no antigo matadouro e outra 
,. entre Rodeio e Mendes· 

4", substituição dos irens mixtos por trens 
de cargas facultativos, a.ugmento do numero 
de trens de cargas e creaçã.o de trens exclu· 

CAma.r& V. VII 

sivamente para viajantes, bagagens e encom
mendas; 

5", facili ta.r a. expediÇ'.ão de bagagens e en
commendas; 

6", construcção de mais desvios entre 
Belém e o Alto d:~. Serra~ 

7•, melhoramento da. Estação Marítima da 
Gambôa, para satisfazer os :fins dessa crea· 
ção; 

s•, augmentar a área de algumas Estações 
do interior e dotar as de entroncamento de 
meios mais completos. mais rapidos e inais 
abundantes para as ba.ldeações e finalmente 
alli construir ma.is arma.zens; 

9'', separação completa do serviço dos sn
burbíos do da Serra; 

10", estabelecimento da Estação Central no 
terreno occupado pelo quartel do campo da 
Republica.» 

Ora, Sr. presidente, em 1892 :pensava-se 
em occupar a area do quartel para a Estação 
Central e não e muito arimira.vel que h.oje a 
Commissão de Obras Publicas venha reforçar, 
a verba destinada ao alargamento da Estação 
Central, ja vê a. Cama.ra que as mod ficações 
que a Commissão de Obras Publicas fez na 
proposta do governo estão de accordo com as 
opiniões manifestadas por di~tinctos college.s 
engenheiros, conhecedores do serviço da 
estrada. 

0 SR. BUENO DE ANDRADA-V. EX. pôde me 
dizer quanto se gastou em material rodante 
de ll'l92 para. cá. ~ 

O SR..CUPERTI;.(o UE StQUEIIl.A - Eu só affi.r· 
mo que elle cresceu de 29 "/u,e o trafego e 26. 

E' a informação que julgo aproveita.vel ao 
credito e a minha argumentação ; a quantia 
que o governo tem gasto em material não 
apl·oveita em nada nem a minha. ai·gumenta.
çáo nem a de V. Ex. 

O Sr. Dr. Niemeyer, naquella época indi· 
cava como medida pa.ru. regular o serviço da. 
estra.da, a reformn do material rodante r1.a es· 
trada e augmento do estricto necessario para. 
regularisar o servi co. 

O Sr. Dr. O li v eira Bulhiies resumia suas 
idéas indicando entre outras medidas: primei· 
ro rlar a estrada· ma teria! rodante sutficiente 
para o seu tr3-fego sempre crescente. 

Finalmente o velho engenheiro, venerando 
senador pelo Estado de Minas, conselheiro 
Ottoni,resume suas opin\ões acerca da. crise 
do transportes da Estrada de Ferro Central 
nos tres-quesítos seguintes: 

1•, as . granrles variações de tonelagem 
mensal, devidas às safras de café durante 
cert<1s mezes do anno ; 

2•, a falta de reparação e conservação op
portunas do material rodante estra.ga.do pelo 
ar e por desastres ; 

40 
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3>, finalmente, serem considerados por lei 
empregados publicos o pessoal dessa estrada, 
do qual não se obtem o Sérviço que a direcção 
de uma. empreza p:wti.culo.r obtem de seus 
subordinados.» 

Emfim, Sr. presiden-te, são es-tas as opi· 
niões dos engenheiros os mais distinctos, em 
contraposição apenas a dous ou tres, não 
menos r!istinctos engenheiros. 

Ora, si a causa dll. crise continua a ser a 
mesma de 1892, é cla!'o e logico que o reme· 
dia a a.pplícar-lhe devera. tambem ser o 
m<·smo. 

Penso ter provado perante a Camara a 
neaessidade da verba consignada para a 
o.cquisiçã.o de material rodante, a unica q•.le 
so:!freu contestação séria nesta Camara, por· 
que os nobres deputados nem r'te leve pro
curara.m demonstrar a desnecessidade das 
outras verbas. 'Entendo que, tendo mostrado 
com dados estatlsticos que a Estrada de Ferro 
Central, compa.ra.da. quer com as brazileiras, 
quer com as estrangeiras, tem necessidade 
desse melhoramento, não preciso entrar na 
justificativa das outras ve!•bo.s. 

O nobre deputado pela Capital Federal im
pugnou a acquisição de material rodante 
leva-lo pelas suas impressões de viandante 
que percorre a estrada até os suburbios. e 
mesmo até Belém. e. que uot:J. grande quanti· 
dade de ma.teríal servindo de deposito. Tam· 
bem tenho as minhas impre>sões, porque 
viajo na estrada de ferro, não na linha dos 
suburbios, mas em toda a linha. até o seu. 
prolongamento, e conheço os seus ramaes e 
poderia cont1-apôr á argumentn.ção impressio
nista do nobre deputado, as minhas impres
sões. Creio, porém, que 8 mais eloquente ar· 
gumenta.r comparando o material da estl'Rdt\ 
de ferro com o r1e outras, bra.zileiros on es
trangeiros, ~o que vir t1-a.zer " Camara uma 
impressJ.o de touriste ou via.ndante. 

Em uma unica parte, Sr. presidente, estou 
de accor"lo com o nobre deputad.> por s.Pauio 
com o autor do voto em separado, e é na 
pa.rte em que S. Ex. r1iz ser critica a nossa. 
situação, não supportar o Thesouro enormes 
dispendios. 

Nessa parte estou de accordo com o nobre 
deputado, e S. E:c sempre me e~contrará a 
seu lado, prompto a impugnil.r desuezas ex
cesssivas. despezas de <'pplicação improducti
va.,despezas que. não forem urgentes nem ne
cessarias; mas,quando se trata1· de SC~lvar um 
_proprio na.cionat como ê a Estrada de Fe1•ro 
Central. de cuja vida depende o nosso com
mareio, as nos~as industrias c a nossa a.gl'i, 
cultura., em cuja regularisação repousam as 
ultimas esperanças da iniciativa p:trt.icul~r e 
que representa o fomento da l·iqueza pll
blica. e particular, quando se "tra.ta.r (\e me
lhoramentos de tanta, magnitude e ae tão 

ele-vado alcanceeconomico, eu,Sr. presi<1eute, 
apezar de reconhecer que é critica a nossa 
situação, qutl ê precario o estado financeiro 
do Thesouro. jáma.is recuarei, jámais vacilla
rei deo.nte do pedido de maiores sacrificioR 
em respondet'-Sim, sim ! (llft~ito bem, mv.ito 
bam; O Ol·adm· e cu.mpl·imentado.) 

Fica a. discussiio adiada :pela hora. 
Passa-se á hora destinada no expediente. 
0 SP •• 1° SECRETARIO procede a leitura do 

seguinte 

EXPEDIENTE 

Ofiicios : 
Do Sr. 1• secretario do Senado. de 14 do 

corrente, communiCàndo que foram enViados 
á sancção os autographos da resolução do 
Congresso Nacional, garantindo a pensão !t 

D. Laura Augusta de Moraes, viuva do 
thesoureiro da Estrada. de Ferro rle Paulo 
Atl:onso, Luiz José de ~viorae9.-Inteirada. 

Do mesmo senhor, de hoje, communicando 
que foi restituiilo. sanccionado, um dos auto
graphos da resolução do Congre.sso Nacional, 
autorisando o Poder Execut ivo a conceder a 
Alcides Catão da Rocha ~1edrado,um anno de 
licença, com o respectivo ordenado. - Th
teirada. 

Do mesmo senhor e de igual da.ta, com
municando que foi devolvidO, sa.nccionado, 
um dos a.utographos da resolução do Con
gresso NacionaL a.utorisando o Poder Execu
tivo a conooder um anno de licenç:1, com 
ordenado. ao Dr. Ladisláo José de Carvalho 
Araujo. medico da Hospedaria de Immigro.n
tes em Piuhoiros.-lnt~irada. 

Do mesmo ::;enhor e de lgu~l data. commu· 
nícando que Jor1tm tlevolvidos , sanccionado~. 
os autog1·aphos da l'esolução dll Congro~~o 
Nacional a.ut.orisando o Poder 8xecntivo a 
abrir o CI'edito supplementar de 19:50us ;·, 
verba n. l, do art. s·•, do. lei n. 266. de 24 de 
dezembrode 1894 e o. conceder a Antonio Leo
nardo ue Mener.es Amot•im urn anno (]e li· 
cença, com or:denado.-Inteirada. 

Do mesmo ~enhor e de igual data.commu
nica.ndo que foi enviar1o á. sa.ncção a proposi
ção desta Camara. ll.o.ran tinl.io a pensão a Rosa. 
Sanches de Souza Caril' l, Anna de Aguiar 
Prado e Tlle-reza. Attt;...LI<.:a de Souza. - In
teirada, 

Do Ministerio dog Negoeios da Guerra, de 
14 do cm·rente, enviando o re(juerimento. ào 
(!.!feres Domingos Gusmão de Azevedo Fer· 
nandes, pedilldo a creação de um corpo de 
veterinarios militares. - A' Commissão de. 
Marinh~t e G·uerra. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 19/05/2015 16: 19+ Pág ina 29 de 37 

SESSÃO EM 18 DE NOVE!'I!BlW DE I8g5 315 

Requerimentos : 
Do Dr. Jose Joaquim Seabra, ex-deputado 

federal pelo Esta."lo da. Bahia., pedind'J que se 
lhe man,Hl pagar o sui'sidío corresponrlente 
ao ultimo mez em que funccionou n Camara 
dos Deputados no triennio de 1891 a 1894.-
11.' Commissã.o de Constituição, Legislação e 
Justiça. 

De D. Maria Isabel Cadwell, pedindo re
versão da Jlarte da pensão que lhe foi con
ce,lida e á sua mãe Maria Heuriqueta do 
Prado Cadwell.- A' Commissão de Pensões e 
Contas. 

Telegrammas : 
Victoria 16 de no..,·embro de 1895. - Ao 

Sr. presidente da Cama1•a. dos Deputado<.
Rio. - Saú·lo-vos pelo glorioso anniversario 
r1a DO~$a completa emancipação politica.
Hmrique Coutinho,em exercício de presidente 
do Estado. 

s. Paulo, 15 de novembro de 1895. - Ao 
Sr. Jlresidente da Ca.mara dos Deputados.
Rio.-0 Estado de S .Paulo, calmo e jubiloso 
e confiante na.s Constituições rPpnblicanas, 
que o povo bra.zileiro acceitou esu~tenta, con
gratula-se com os eminentes repres~ntantes 
dos Estados e da. Nação. das commis<ões legisla
tivas, pelo grande dia nacional em que se 
commemora a. proclamação da Republica.-0 
presidento, Bernardino de Campos.-Cerq•1eira 
Cc•a;·, vice-presidente. - Rulli<Io, secreta· 
rio da fa.zeodlt.- Tfteodo,·o de Cm·~alho. 
~gric~ltura.-Jlello Peixoto, justiça.-Pojol 
mterwr .-Bento Bt~eno, chefe de policia. 

Juiz de Fóra. 15 de novembro rle 1895.
Ao Sr presi•lente da. Camara dos de-putados. 
-Rio.-Ausente ela capital por motivo de 
molestia. saú:1o a V. Ex.e :J.>Socio-me ús ma
ni1'estaçi3es rapublica nas. -Lu i- Decs;. 

Ballia, 15 de novembro de 1895.-Ao Sr. 
Jlresid•'nte da. Camara. dos Deputados-Rio
Felicito a V. Ex pelo sexto anniversario ua 
Republica. Saudações.-Barito de Camassa.· 
1·y, vice-governa.dot•. 

Victoria, 15 •le novembro de 1895.- Ao 
S~. presirlente rla Carnara dos Deputados.
Rw.-0 Congresso Legislath-o do Estado do 
Espi:rito Santo vos felicita pela gloriosa data 
de hoje.-Francisc" Herculano Monteú·o da 
Gam.a, presidente. 

Santa Leopoldina, 16 de novembro de 1895, 
1!.' Camara dos deputados.-Rio.- Aos di
gnissrmos ropresentantes da Pat1·ia repullli
cana, apresento as mais cordiaes felicíta,çõ~~ 
na grandiosa data em que se commemora a 
maior das conquistas do povo brazileiro. -
~ergio Loreto, presidente do governo rnuni-
Ctp~l. _ . 

Vae a imprimir a seguinte 

REDA.CÇÃO N. 96 A-1895 

Redacçüo final do projecto n. 95, do corrente 
a.nno qr1e regula. o estado de sitio 

O Congresso Na~ional decreta. : 
Art. 1:0 No caso de imminente perigo por 

~g;:rressão estt·angeira 01:1 grave commoção 
intestina., exigin'1o a segurança publica e 
sendo m:1nifa.stamente ineficazes as medidas 
ordinarias para a. manutenção d~ ordel!l e 
regular runccionamento dos poderes :pubhcos, 
attenta a. na.tur·eza da insurreição ou conspi
ração, a sua extensão e os elementos de que 
dispõe, poderá ser declar·ado em estado de 
sitio Jlelo Congr'e>so Nacional, e na sua au
sencia, pelo Po<1er Executi'I'O, um ou .mais 
pontos do territorio nacion~l. ficando a!u sus
pensas as garantias constitucionaes (Const., 
arts. 34, n. 21, 48, ns. 15 e 80). 

§ 1. • A resolução do Congreso Nacional, 
declaratoria do estado de sitio e o decreto do 
PCJder Executivo, quando a Este couber o, ex
ercício de tal attl'ibuíção, deteJ•minarão a 
parte do te1•r•itor•io nacional e o tempo ~u
ra.nte o qual ficarão suspensas as garantws 
constitucionaes (Const., art. 80). 

§ 2.0 A ~solução do Congt•esso ter•\ uma 
5Ó discus,;âo e~<l c:tda uma. das casas, e, a.ppro
vada, será promulg,>d:l. pelo presi~ente do 
Senado. 

§ 3. ' O estado de sitio declarado pelo Con
grerso ou pelo Poder· Executivo, somentesus
penderá. as garantias constitucionaes consa
gradas no art. 72 ~ 8", 10, li, 12, 13, ~4 e 
!7 (principio) conceruentes a liberdatle mdi
vid11al. o,o domicilio do cidadão e ú. sua. pro
prierlade. 

No caso de exigir o interasse publico a. 
occupação ou apropriação l1i1 pr·oprledad.e pa~
ticular, serli obrigado o Estado á índemm
sação, entendendo-~e. no ultimo caso 1eita a 
de~apropri:::.ção por utilidacle publica (Const., 
art. 72 § 17). 

§ 4." As immunidades parlamentares serão 
mantluas durante o estado de gitio ueclarado 
pelo Congresso ou pelo Poder Executivo. 

Art. 2. • Declarado o est.ado de sitio por 
qualquer dos poderes, Jimitnr·se-ha o Poder 
Executivo a impôr : 

a) a detenção em logar nilo destinado a.os 
réos de rimes commun~ ; 

b) o desterro para. outros pontos do terri
ritorio nacional. !lão preferindo o paciente 
retirar. se do paiz, com assentimento do go
>eruo: 

§ I . A detenção só pc.dera virificar-se em 
logar compreben(1ido n:t parte do territorío 



Câ"nara dos OepLtados- tmrr-esso em 1910512015 16:19- Página 30 de 37 

316 ANNAES DA. CÁ'MA.RA. 

declarado em estado de sitio, ou estabeleci
mentos militares proximos. 

§ 2. • No caso de a pplicação do desterro, 
como medida rle repressão, o governo desi
gnará os logares, nos quaes não poderá re
sidir o paciente durante o estarlo de 11itio; 
devendo este conservar-se solto no ponto 
do territorio para. onde traosferir a. sua ba
bit.acão. 

§ 3.• Durante o estado de sitio o Poder 
Executivo, por si ou por seus agea.tes, co· 
lherâ. todos os documeutos, que possam servir 
de base ao proc&.;so e que firmem a responsa
bilidade dos cidadãos envolvidos no movi
mento revolucionaria. 

§ 2. •: Examioados por ambas as Camaras o~ 
documentos apresentados, e, entendeodo o 
Congresso não dever suspender o . ea_tado de 
sitio. porventura ainda. existente. llmlt.a·se·ha. 
a approval·o, aguardando o juizo ilefinitivo 
sobre as medidas de excepção, para quando, 
cessado o estado de sitio, lbe forem relatados, 
na. ímmediata. sessão ordinaria. do Congresso 
e nos oito primeiros dias, todas as medidas 
que tiverem sido tomadas. 

§ 3. o Tendo cessa.do o estado de sit io :por 
acto do Poiler Executivo ou pela terminação 
do prazo, ou ainda sendo suspenso pelo Con
gresso, este, examinados todos os documentos 
e informações o:!l'erecid(IB pelo Poder Execu
tivo, approvará o estado r1e sitio. ou n~ cas_o 
de violação da Constituição ou das dlSpost
l:()es da presente lei, promover-á. a respousa
bilidade de quem de. dirdto. 

Art. 3. • Poderá o Pr.der Executi"o sus
pender o estado de sitio declarado pelo Con
gresso Nacional, si, na. ausencia deste, tive
rem cessado os motivos, qu e determinaram a 
declaração. · 

Art. 4. o Suspenso o estado de sitio por acto 
do Congresso Nacional, do Poder Executivo. 
ou pela terminação do tempo fixado na sua 
declaração, cessara todos os atreitos rlelle de
oorrentes, devendo immedía.tamente ser .Pas
sados á ordem das autoridadesjudicia.rios com
petentes, afim de ~erem processados. todos os 
cidadãos que se ;~ cha.rem deti~os. remettendo 
se ás referidal! autoridades cópias dos de
cumentos comproba.torios da. responsabilidade 
criminal de taes cidadã.ss, bem como de 
quantos tiverem parte no acto revolucio· 
nario. 

Para..,arapho unioo. A formação do processo 
e o julgamento dos cirla.dãos, cuja. r~ponsa.
bilidade for apu r11da, nii.o depende de prévia 
deliberação do Con,RTeSso,o.pprova..odo ou não, 
a. declaração do estado do sitio, quanr1o feita 
esta pelo Poder Executivo ou da. sua delibe• 
ra.çiio sobre as medidas de repressão por este 
im_POsta.s, quando declarado o sitio pelo pro
priO Congresso. 

Art. 5. • Sob pretexto a.lgum, poder& o Con· 
gresso Nacional, ou o Poder Executivo, de
clarando em esta.do de sitio (Jualquer parte 
do territorio nacional. crea.r tribnnaes ex~ 
traordinarios ou de excepção. ou ampliar a 
JUrl.sdicção dos tribunaes militares, conferin
do-lhes o julgamento de civis (Const. , a.rt. 72 
§ 1• e art. 77). 

Art. 6 " Declarado pelo Poder Executivo. o 
estado de sitio, o Con,g-r esso Nacional, inde
pendente de convocação, reunir-se-ha extra· 
ordinariamente 30 dias depois, conts.dcs da 
data da. declaração. 

§ 1. • Reunido e Congresso, o Presidente da 
Repnblica., em mensagem especiar. e no prazo 
de oito dias, lhe relatarâ. os motivos, que rle· 
t er minaram a. declaração do sitio e as medi
_ das de excepçã.o, que houverem sido toma
das, :remettendo-1he todos os documentos 
justificativos do seu a.cto. 

§ 4. • A falta de apresentação do Congresso 
Nacional, no prazo prescripto. dos docume~
tos e informações justificativas «!_a de~la~aça_o 
do sitio e das medida~ de excepçao, nao tnhl
birá o Congresso de exer•'er a attribuição, 
que lhe compete (Const., art . 34. n. 21). 

§ 5.• O e:xame dos documentoa apresenta
dos serã. iniciado na. camara., devendo cada 
nm dos ramos do Congresso deliberar defini· 
tivamente no prnzo de 20 dia.s da. .data da 
apresentação do pa.recerpela respectiva. com
mi83ão. 

Não a.presentando o Poder Fxecutivo oe 
documentos rle que trata o § I•; o Congresso 
deliberará. pelas informações que houver CO· 
lhido. 
~tes documentos serão publicados no Dia· 

ri~ do Cong'>'esso, quandu assim reso lver a Cll· 
ma.ra ou o Senado. 

Art. 7. • Sendo declarado o sitio peto Con
"resso e estando este funccionando ao tempo 
da terminação do prazo fl.xado na resolução, 
o Poder Executivo lhe r elatara todas as me~ 
didas que tiver tomado, dentro de oito dii!S 
da cessação do sitio. 

Par-.tgropho nnico. Si o Congresso encerrar 
a sua sessão a.otes de suspenso o estado de 
sitio, sómente se reuoirá extraordinaria mente 
para. conhecer das medidas de ex:cepção to
madas, quando, findo o p~zo da declaração 
do sitio fixado na resolução, o Poder 8x:ecu
tivo p1·orogal-o por mais de sesse~t~ dias. 

Neste caso, o Congresso reumra noventa 
dias 1\epois da terminação do praw fixado na 
resolução legislativa. 

Occorrendo este facto depois de encerrad~ a 
sessão ordinaria. do ultimo anno da l13gJs
latura, cabe ao !IOVO Congresso reunir- se ex:
tr-aordinariamente par.~ exercer esta at tribm· 
ção. 

Art. S.• A &:pprov-a.ção ou rejeição do 1Jro
jecto de a.mnistia. por ventur a apresentado e 
referente aos factos, que determinaram a sus· 
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pensão das garantias constitucionaes, não 
dependa de prévia delibemcão do Coogresso 
Nncioual sobra a declara(}ão da sitio feita. pelo 
Poder Executivo, ou sobt•e as medidas de e:t
c~pçã.o "(lOr elle imposta, quando declarad» 
o sitio pelo mesmo Congresso. 

,\r t . 9.• Revogam~s<~ asdisposiçues em con
trarie. 

Sala das commissões, 18 de novembro de 
1895 . - Paranhos Montenegro,-F. Lima 
Duarte - J. A. NeitJa, 

Vae a imprimir o seguinte 

P.AR.ECER N. 94 DE 1895 

Appro1>t1 a eleicão a pu se procedeu no 2o dis
tricto eleitoral do Districto Federal e co
nhecer àepu·tado o Dr. Manoel Timotheo da 
(})$t~. 

Na elei(}ão procedida no 2" districto eleitoral 
da. Capital Federal, em 13 de outubro u l
timo, para preenchimento da vaga de um 
deputado ao Congresso Nacional; comquanto 
nenhum protesto se tenha levantado, ha com· 
tudo a notar alguns vicias e irregularidades 
que não devem passar sem reparo. 

Na. ele;ção de que se trata, prendeu a at
tenção da commissào, como não póde deixar 
de prender a attençã.o da Ca.mara, o grande 
numero de mesas eleitoraes que deixou de 
funccionar. 

Em uma cidade, onrle c.s meios de trans
porte são tão faceis e barato~. e sobremodo 
censurado um tal desapego ao cumprimento 
de tão sagrados deveres cívicos. 

O facto é de tal modoestro.nha.vel , que a 
Commissão de Poderes seria levada a propôr 
a. responsabilidade dos mesa.rios revel$, sí a 
niio detivesse o. consideração de que nenhum 
protesto se ergueu para denunciar ~omo frau
dulento utn tal procedimento, e tendo sido, 
como foi. a. e)F-ição de 13 ~e outubro viva
mente disputada, não é crivei que os preju· 
dicados delxa~m de reclamar, si taes fa.lta.s 
fos.~em propositaes e portanto criminosas. 

Em varias secções votaram eleitores, que a 
ellas não pertenciam, sem que fos~em me
sa.rios nessas mesmas secções, sendo esses 
votos tomados e apurados em separado. 

Firmada no precedente estabelecido pelo 
COn)!reso Federal, em parecer apnrovado em 
se~;ã.o de 2~ de junho, e por esta. C amara., em 
parecer de 2 de maio, ambos doannoproximo 
pas,ado, o primeiro referente á apuração na 
eleição de Presidente e Vice-Presidente da 
Republica e o segundo tendente á verifica.cão 
de poderes do deputado Serzedello Corrêa, 
propõe a. co.llllilissão a. 3.nnulla.ção desses 
votos. 

O precedente, firmado pela Camara., em 
sentido contrario, não póde mais prevalecer 
em face da sua decisão mais recente e ainda 
menos em face da decisão do Congresso Fe
deral. 

Não -podem ser approvadas, em vista da 
disposição do art . 43, § l•, da lei n. 35, de 
26 de janeiro de 1892, as eleições procedidas 
nas 4• e 6'• secções do Espi:rito Santo e na 
4• de Santo Antonio. 

Na primeira e na ultima . dessas secções só 
compareceu um mesario em cad:J. uma, cha
mando quatro eleitores para completar a 
mesa. ; na. outra. Eecção compareceram dons 
mesarios, que cha.ma.ram tres eleitores. 

A disposição acima. citada estabeleceu que as 
mesas runccionarão sempre que compar~
rem pelo menos tres dos seus membros e1fe
ctivos ou supplentes. logo, comparecendo 
menos de tres, não póde haver eleição. 

Segundo a act.a da. apuração procedida 
pelo Conselho :l'iunicipal, a mesa. da 2• secção 
de Santo Antonio organisou-se com dous me-· 
sarios sômente, mas da. a.uthentica recebida. 
pela Commis~ão de Poderes, confrontada com 
a. relação publicada no Diario Officia.l de 12 
de outubro ultimo. verifica-se a presença, na· 
quella secção, de tres mesa.rios elfectivos. 

Na 4" secçã:o do 1• districto de Sant' Anna. 
d~pois de feita a apuraç-d.o, compa.recera.n:i 
tres eleitores, cuja.s cedulas a mesa. recebeu e 
não apurou. 

Em vista do que dispüe o art. 43, § 11, da 
citada iei, só devem ser admittidos a votar os 
eleitores que, embora não respondessem á 
chamada, comparecerem antes de começa.l'-se 
a. lavrar o termo de encerramento no livro 
de 11rescnça. 

Não devia. JlOl'tanto, a mesa ter recebido 
a.s cedulas desses tres eleitores, que só se 
apresentaram depois de feita. a apuração; ma.s, 
desde que M recebeu, cumpria da.l'-lhes o des
tino recommend&do no mesmo a.rt. 43. § 13, 
n. 11 (c, segunda. parte, isto é, depois de ru
bricadas pelo presidente da. mesa remcttel-as 
a esta Ca.ma.ra, appensas á. cópia da acta. 

Da. acta da. a.puração gel'al, procedida pelo 
Conselho Municipal consta. que até aquella. 
data. (13 do corrente mez) não haviam sido 
remettidas áquelle conselho as a.uthentieas e 
os livros referentes ás 1 ;• e 9, secções de Sa.n to 
Antonio,, 7• e li" secções do 1 o districto do 
Sacramento. constando. entretanto, que houve 
eleição em algumas dellas. . 

A gra vi nade desta. falta. e as consequenclas 
perniciosas que 'PO'lem resultar da sua. impu
nidade, levar:J.m a commissão a propor a. re
sponsabilidade da.s respectivas mesas, uma 
vez que, sen~o intimadas, nã.o recolham ao ar
chivo do colli'elho os livros que receberam, 
e as authentica.s onde e1fectivamente tiver 
haVido eleição. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 19/05/2015 16: 19+ Pág ina 32 de 37 

318 ANNAES DA CAMARA. 

Pelo Conselho :Yinnieipal foram recebidas 
56 antheuticas accusando um total de 2.313 
votos apur·ados promiscuamente e 193 em 
separado, a~sim ''istribuidos pelos seguintes 
cid""ãos: Dr. Manoel Tlmotheo da G.lsta, 
!.071 votos, e 76 em sepa.rarlo; Dr. Henrique 
Alves de Carvalho, 628 votos. e 59 em sepa
ra-lo ; Jose Carlos do Patrocínio, B28 Yotos e 
5S em sepal'ado; a.lem de outros menos vo
tados. 

A commissão de Poderes r~cebeu sómente 
49 antbeutica.s ; mas, nii.o tendo havido pro
testo contra o acto na apura<ão, acceita. como 
exacto o calculo do Conselho Municipal. alte
rado unicamente pela climinaç[o Llos votos 
tomados e apurados em separado e pela suh· 
tracção dos votos das tres secções cujas nulli
da.des propõe. 

Realizadas essas operações, o resultado de
finitivo da eleição de que se trata é o se
guinte: Dr. Manoel Timotheo d;"t Costa, 1.018 
votos ; Dr. Henrique Alve~ de Carvalho, 599 
votos; Jose Carlos do PatrJcinio, 597 votos, 
além de out~os menos votudos. 

Em consequencia., a Commissão de Petições 
e Poderes propõe: 

1. o Que sejam annullados os votos tomados 
e apresentados em separado, de eleitores que 
votaram em secções a que não pertenciam, 
não sendo nellas mesarios; 

2.• Que sejam annulladas as ~leições pro. 
cedidas U8S 4' e 6•secções do Espirito Santo e 
na 4• ~ecçíl.o de Santo Antonio ; 

3. • Que sejam responsabilisadas as mesas 
das 1" e 9• secções de Santo Antonio e7"·e 11" 
secçõ~ do 1" districto do Sacramento, si de· 
pois de intimadas para remetterem ao Con
selllo Municipal os livros que receberam e as 
authenticas daquellas que houverem funccio
nado, não o fizerem no prazo que ll1es 1br 
assignado; 

4. o Qne S?ja reconhecido deputado pelo 2" 
districto eleitoral da Capital Federal o Dr. 
Manoel Timotheo da Costa.. 

Sala das commiSl:ões, 18 de novembro de 
1895.-Gonçdo de Lago.~, presidente.-Gus
taoo Vems, relator.-Eu,;-ebi~ de Qt<ei1·o:;.
Landulpho do "liagalhii.es. 

Vae a imprimir o seguinte 

PROJECTO ::; • 265 A DE 1895 

.A.utorisa. o go1}erno a reinteg;·ar no posto de te
ne11te co!'OJlel do co7·po de engenltei1·os do 
ezercito e no cargo de lente da Escola lliili
ta,· o D1·. l>'<nocencio :Scr.=edello Son·f!a com 
1:atos em separado dos Srs. Ca,·los Jorge e 
0-,idio Ab1·amas 

A commissão de marinha e guerra., de 
pleno accordo com o unico considerando _que 

precede o projecto n. 265, deste anno, auto
J•isando o Poder Executivo a reintegrar no 
posto de tenente-coronel do exerciw e no 
cargo de lente da Escola Militar o Dr. Inno· 
cencio Serzedello Corrêa, é de parecer que o 
mesmo p rojecto seja a.pprova<io. 

Sala da.~ commissões, 14 de novembro de 
1895.-Gab,·íel Salgado, peesideute.-Thoma.:: 
Cacalcanti.- Antonio de Siqueím.- Ca1·los 
J 9rge, com pa re~r em separado.- Ovidio 
Abrantes,com voto em ~eparado. 

Voto em. sepa1·ado 

A' commissão de marinha e guerra foi 
presente o projecto n. 265, de 1895, a.utori
sando o P oder Executivo a. reinteonorar no 
posto de tenente-coronel do corpo de enge
nheiros e no cargo de lente da. Escola Militar 
o Dr. Innocencio Serzedello Co1Têa, funcções 
de que havia _peilido demts~ão; não discor
dando das medidas que consigna esse pro
,iecto, me parece, entreta.nto,justo e ra.:z;oa.ve1, 
baseando-me no mesmo con,iderando que o 
precede, dar~Ihe caracter outro que não o da 
índ.h-idua1idade, por is~o que em identicas 
crrcums& •!leias se acham outros cidadãos. qae 
foram militares df! terra ou de mar e que 
contando longos annos de bons serviços pre
stados ao patz vír:tm-se. como o illustrado 
Dr. Serzedello Corrê<l., obrigados a pedir de· 
missão ou reforma.. 

Esta nos intuitos do governo reparar as in· 
justiças so.ffrida.s por distinctos cidadãos, 
como acaba de demonstl'al', fazendo reverter 
ao quadro e1fectivo do exercito e da arma(la 
os officiaes que, segunrlo a opinião do Su
premo Tr•ibunal illegalmente foram reforma
dos a 12 de a.b1•ll; a~sirn antende que essa. re
paração deve se tornar e:r.:ten~iva, não sô ao 
Dr. Serzedello Cot·l·êa., mas tambem a. todos 
aquelles qull se aclra.rem Clm idonticas con
dições. 

Deote modo pensando, a consideração ch 
Ca!Jlar:J. e a.o projecto n. 2li5 a1>resento o se
gumte 

O Congr~sso Nacional resolve: 
Art. !.• Fica. o governo a.utorisado a. rein

t~'"l'ar em seus respectivos postos, no exer
~1 to e na. armada,. e nos cargos do magisterío 
aquelles dos o:fficmes ou ex-offieiaes que por 
mot ivos políticos pediram ret<1rma ou de· 
missão, quer do posto, quer do cargo. 

Art. _2.• Revogam-se as disposições em 
contrano. . 

S. R.-Sala das commissõcs, iS de novem-· 
bro de i895.- Ca1·los Jo1·ge. 
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Voto em separado 

nevo ser· coherente. 
Em 1894, t t•atan•lo-se dá reversão rlo gene

ral Cbristiano Frederico Buys ao quadrodfe· 
ctivo do oxercito, dei o seguinte voto em se
parado que foi a.poiado por 78 votos co:l· 
tra. 31: 

.:Para. justificar o meu voto em separado em 
relação a.o parecer da maioria. da eommissãc 
de marinha e gaerx·a. que approva o projecto 
do Senado .n . 2. de 1892, transcrevo o bri
lb<mte parecer da com missão de marinha e 
guerra da Camara passada, cujos membros 
eram em sua totalidade distinetos otüciaes de 
altas patentes. 

N. 74 A-1892 

Dettwmina que a t•efm·m.a ccncedida. ao geMl'cU 
de brigada Frecle1·ico Ch .. i.sticmô JJuys sere! 
no posto de genera! de divisao 

A commissão de marinha e guerra tomou 
em consideração o projecto do Senado e o re
querrmento em que o general de brigada re
formado Frederico Christiano Buys pede re
versão pnra o quadro activo, allegaodo t er 
sido coagido por molest ia. e capricho do go· 
verno de então a solicitar sua. reforma.,a qual 
lhe foi concetiida, de al!cordo com art. 4'' do 
dec1-eto n . 193 A, de :30 de janeiro de 1890 . 

iria. occupar o seu logar na. antiguidade, pre
terindo direitos que jil. são adquiridos. 

Demais , a concessão que !\e fizesse ao re
querente, por muito valiosos que St>jam os 
~eus serviços, e realmente o são, seria. a porta 
aber ta. a inm:meras pretenooes da. mesma. na
tureza_ 

Entretanto, a commissão reconhece que o 
supplicante t em prestado ao paiz serviços da. 
maior valia, quer na guerra, onde distin
guiu-se pqr sua bravura, quer na paz. 

A commissão pensa. mais que o requerente 
pediu a sua reforma em um desses momentos 
de desaleato, em que os espíritos mais fortes 
sã.o muitas vezes obrigados a ceder ao infor
tunio e á aãversidade. 

Entende que o p•dz deve-lhe r ecompensar 
com generosidade uma. vida de mais ll.e qua
renta ~l.nnos de serviços. 

E para evitar tão irregular precedente com 
a sua rever5ão para o quadro activo, propõe 
e espera que a Camara dos Srs. Deputados 
adopte o substitutivo ao projecto do Senado. 

Sala. da.s cooo.missões, 9 de novembro de 
1 892·-Fmnc~sco de Paula A'·r;ollo, rela.tor. 
- Pims Fe,-.·eú·ct .-3[. llaiZad®. -Ba,-ao de 
S. Jfarcos-Ma!'Ckmo de MagaUuces. 

Acceito e apresento como si fosse meu o 
p~.recer acima. . 

Rejeito o proje11to do Senado e acceito o 
substitutivo da Cama.ra, que já. foi approvado 
em 1893. 

O requerente filz longa e minuciosa exposi· 
çào do que consirlera. causa de desa.grad<r em 
que incorreu perante o governo, como dos 
serviços que prestou por occasHi.o da pl·octa
mação da Republica na. capital do eJ>tado rla 
Bahia, onde aclta.va-se com mandando o 16" 
batalhão de infantaria.. 

_ Jâ. em 1892, a C3.mara rt'jeitou um pro
Jecto semelhante, referente ao coronel Dio
nysio Ce1·queira., que se ach;~ nas mesmas 
condições do coronel Frederico Christ ia.no 
Buys-

Posso informar ;i. Ca.ma.ra que a approva
c;ão do prpjecto do Senado n. 2, de l!l9-Z, virá. 
trazer grandlls difliculda,oles ao governo, alem 
das .~el'ia.s extt>aordina.rias complicações que 
trarà ao exercito. Deixando de parte suas a.llegaçües, sem 

pretender negar serviços antes desse aconte
cimento, no regimen deea.llido, nem os que 
prel'tou no advento da. Republica., a. commis
sã.o vê-se dea.nte de um f<tcto-o requerente 
requel'eu e obteve a. sua reformo. no poo>to 
immediatamente superior, como manda a lei. 
Essa reforma produziu ji todos os seus effei
tos. 

N. 69-1894 

Emenda substituti~>a da Camara dos Depu
tados d proposiç,zo do S enado n. 74 A, de 
1.892, determinando que a reforma conce
dida ao g.ineral ele ln·igc.cla p,-ede•·ico Ch,;is
tian o Buys sera no posto de geneYal de dí'lli· 
sao, á qual o Senado ni<o pude da.1· o seu 
co r-~sentimento 

Foi preenchido o quadro dos coroneis a que 
elle pertencia, no quadro dos generaes teem I 
tido accessos corone~ mais modernos. 

Como se porleria. 1àzer essa reversão~ No A commissão de ma.rin!H~ e guerra exami-
·posto de coron~l em que se ach~v:1 quando foi nou o projecto do Senado n. 2, de 1892, que 
reformarlo ~ Nao, porque ser1a oft'.;nder sua ma.nfla ficar sem effeito a reforma concedida 
a.ntigu~~llde; porque outros mais modernos pelo Poder Exe·~utivo ao coronel Christiano 
foramJa elevados a generaes. Frederico Buys. 

_No pos'.o de general de brigada.~ Tambem .Ex:aminou igualmente a ementl:t substi~u
nao; porque ou seria o maiS moderno. ou tiva da Camara. dos Deputados que mo.nda. o 
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governo rever a rAforma concedida ao gene
ral de brigada C h ristian o Frederico Buys, 
pelo decreto de 17 de março de 1891, para de· 
clara.l·a no posto de general de divisão com 
t()(l os os seus e frei tos. 

Examinou finalmente o parecer n. ~18, de 
1893, da commí.ssã.o de marinha e guerro. do 
Senado, que não foi approvado, o que deu 
motivo à Camara. ter hoje necessidade de 
pronunciar-se de novo ácerca (1o mencionado 
projecto do St·nado n. 2. de 1893. 

Nestas condições, a commissão de marinha 
e guerra considerando: 

a) que na pessoa do coronel Cbristiano Fre· 
derico Buys concol'l'em ra.zões poderosas que 
justificam a. injustiça da sua reforma. pois é 
sabido e provado que este brioso militar foi 
coagido a pedil-a. pa.l'a evitar maiores males, 
na occasião, que certamente poderiam levai-o 
a um fim compromettedor para. os creditas 
de soldado e cidadãO ; 

b) que na. pessoa. deate coronel. então com
man<lante do 16' batalhão de infantaria, en
controu a Republica o ma.is leal e forte ba
luarte para o seu reconhecimento na. antiga e 
preponderante província da Bahia, pois e 
certo que asmmindo ahi o mesmo official no 
di:;. 15 de novembro de 1889 o commando das 
armas. no impedimento do marechal Hermes 
da Fonseca, concorreu eff!ca.zmente para que 
&.s' novas insti tuir;ões fossem reconhecidas e 
sustentado o primeiro governador nomeado 
para. esse estado; 

c) que finalmente não se póde separar o 
nome do coronal C:hristiano. Frederico Buys, 
da bistoria do reconhecimento da Republica. 
na muito nobre provincia da Bahia, porque o 
contraria seria uma afronta. a his toria ver
dadeira e incontestada. da. proclarnacão e ac
ceitaçã.o do Jlnvo regimen no Bra.úl; 

A commissão de marinha e gUerra e de 
pareCP.r: 

Que seja approvado o· projecto do Senado. 

Emenda substitutiva da Camara dos Depu.
taclos à 1woposição do Senado sob n. 74 A, 
de 1892 

Substitua-se pelo seguinte: 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. • O governo reverá a reforma con

cedida ao general de brigada Frederico Chris· 
tiano Buys pelo decreto de 17 de março de 
1891. para dec:laral·a no posto ile general de 
divisio com todos os seus effeitos. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Camara dos Deputados,4 de agosto de 1893. 
JoíJ.o Lopes. presidente. -Antonio A.:;eredo 
I• seeretario.-Antonio Borges de Athayd~ 
Junior, 2• secretario. 

P1·oposição do Senado n. 74 de 1.892 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1. • E' o governo autorisado a fazer 

reverter a.o quadro dos ofllcia.es em serviço 
activo o coronel reformado christiano Frede
rico Buys, com todas as vantagens que por 
lei possam caber-lhe, sendo considet'a.da como 
si nunca se tivesse dado a reforma alludida. 

Senado Federal, 11 de julho de 1892.
p,·udente :r. de l>foraes Barro.~. vice-presi
dente.-Jo4'o Pedra Belfort Vieira, 1• secre· 
tario.-Git Dini:: Goulart, ~· secretarlo.
Thoma~ Rodrigues da, Cru;, 3• secretario.
Domingos Vicente G. de Sou::a, 4° se!lreta.rio 
interino. 

Peço ainda permisaã.o para tr-anscrever o 
parecer da commissão . de marinha e guerra 
do Senado a respeito da questão: 

Parecer n. 218-de 1893 

A commissão de marinha e guerra, a quem 
foi pre~ente a emenda substitutiva da Ca.
mara dos Deputados. n. 49. de 1893; ao pro
jP.cto do Senado, n. 2, de 1892, que mandava 
ficar sem eJieito a reforma concedida pelo 
Poder Executivo, ao coronel Frederico 
Christiano Buys, emenda que em vez de 
annullar essa reforma. a melhora, estudando 
convenientemente o alludido substitutivo, 
pensa a commissã.o que elle melhor satis
faz. porquanto não fere direitos dos otli· 
ciaes do exercito aos quaes a reentrada (lo 
coronel Buy~ iria prejudicar grandemente, 
galardoando, entretanto, como era o intuito 
do projecto do Senado. os valiosíssimos ser
viços prestados ao pa.iz pelo dito coronel. e 
especialmente seu poderoso concurso na deli· 
cada quadra. por que passou o Estarlo da 
Bahia por occasião de ser ahi proclamada a. 
Republica n 16 de novembro de 1889. 

A _commissão, pois, é de parecer que seja. 
acce1to pelo Senado o substitutivo em questão. 

Sab das commissões, 14 de agosto de 1893. 
-João Neilla.-Joaquim Sarm.ento.-Almeida. 
Ban·eto. 

A commissão de finanças na.da. tem que 
oppor ao parecer. 

Sala. das commissões, 28 de agosto de 1893. 
-McznoeE Victoríno.- Domingos Vicente.
Q. B~cayu-va . ...,-A. Callalcanti.-Saldanli.a Ma· 
1·inho.-Monteiro de Bafros. 

Assim, tenho fundamentado o meu voto e 
espero que a Ca.mara. · rejeite o projecto do 
Senado n. 2, de 1892, approvando o substi
tutivo da camara.. 

~a.la. da.s sessões, 28 de agosto de 1894.-
01l1dio Abrantes .• » · 
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Foi negada. a rever~ão. 
Em 1892 h.mbem a Cama.ra negou a re

ver~ do coronel Dionysio E. de rastro Cer· 
queira. · 

03 motivos allega.dos para a revers~o do 
tenente-coronellnnocencio Sel'Zeclello Corrêa., 
são da mesma.· natureza que os apresentados 
em favor do genera l Buys e coronel Dionysio. 

Assim; a cam.ara deverá resolver agora 
como resolveu anteriormente. 

0:; serviços prestados pelos general Buys 
e coronel Dionysio. na pa.z e na. guerra., são 
de tão alta. importancia, que não me julgo 
com forças :para. criticai-os. 

Da outro lado,os serviços prestados pelo te
nente·córone1 Serzedello, a sua honradez e 
inteHigencia são bem conhecidos ele todos, e 
por isso o tornam d igno da. nossa consideração. 

Entretanto, rl.evo set• coberente. 
Niio acceito o projecto. 
Sala das sessões, 18 de novembro de 1895.-

011idio Abrantes . 

de Almeida.-A.rthur Tort'es.-Lim.a DtJ.ar !e. 
-Eu.::ebio de (,J'<leii'Oz. - il!anoel Furttzdo .
.Diaa .Btumo.-Cscal· Gadoy .- Vieira de Mo
t•ae.<.-Paduq. .Sallcs.- Paul.o Queira.::. - Be
m dicto Leite .- Mariano Ramo~ .-l)latta Ma
clw.rlo.-OliristiM Cnl.;. - ]dartins Junior . 
Juni}"UcÍ1'4 Â.:!fl·es.- A.rthu1· Orlando.- Edu, .. 
ardo Ramos.-Sà P eÍIJXJto. - Torq®to Mo
reira.-Hollanda de Li•ma.- Leovigil/lo Fil
g!.!ei?·as, -Erico Coelho. - A.rat<,.io Góe.~ . 

O Sr. Pres i<lente - Achando-roa 
adeantada a. hora, designo para. amanhã a 
seguinte ordem do dia : 

Votação dos seguintes projectos : 
N. 2ól , de 1~9:>, autorisando o governo a. 

abrir ao Ministerio da ludust.r ia, Via:;iio e 
Obras Publicas o credito SUJ.Iplementar de 
115:100$ para oecorrer as rle,pesas relat ivas 
a verb:J. - Agencia Cent ral de Immigração, 
n . 3 do a.rt. 6" da lei n . 2136, de 24 de de
zembro de 1894 (3• discussão) ; 

d d · 1 N. 268, ole 1895. autorisando o governo a. 
Atten en o aos serVJços re evantes presto.- o. abrir ao Ministerio da. Fazen,Ja. o credito 

·dos s.o !lUiZ e à s instituições repub·•íca.nas sur•plt>mentar de 5•522:847$682 a. verbu-Re
pelo Dr. l•!nocencio Serzedello Corrêa, oomo 
otHcial do f<Xercito e leote do ensino superior posições e restitu içêíes - art. 7", n. 29, da 
da Escola Militar. 0 Congresso Nacional re- lei n. 266, de 24 de dezembro de 1894. para 
solve; pagamento da dividaliquidad&.SJroveniente da 

Ar. t . 1.• Fl"ca 0 governo a.utorl'on"o are- impostos a:rre~óados pela. União e perten
-.. centea ao Estado de S. Paulo. na. fór ma. da. 

integrar no posto de tenente·coronel rlo constituição F~·ieral (2" discussão) ; 
Corpo de Engenbeir~s. do exercito e no car&"O N. 2:27, de 1805, autorisaodo o Poder Ex
de lente da. ~scola. Millt.,r, o Dr. lnnocenmo ecutivo a. a.brir um credito de 21 :840$366, 
Serzedello Col'rêa. supplemen tat· ã. verba - Exercícios findos-

Art. 2. • ltevogam-se as disposições em para. occorrer as despezas que foram liquida-
contrario. das com o serviço qua.ren tenario de Santa 

Sa.la. das sessões, 12 de novembro de 1895, Catharioa., duran~e o anno de 189J (l" dis-
7• da Republica-GUcerio. -Xavier do Valle . cu.-são); 
- (i(lssiano do Nascimento.- Nilo Peça.,lw.. N. 168, {l e 1895, concedendo a. D.Clemencia. 
- Frederico .Borges.- França Ca1"'Vo.lho. - ::;alles Ga.l"vã.o, viuva do conselheiro Manoel 
Jose Carlos.-Bueno de Andrada.- Sebasriao da Cunha Ga.lvüo. ums. pensã.o a.unuo.l de 
LanduZpho. - F. Tolentino.-1'homa.:: CaTJal- 1:~(10$ (discussão unica) ; 
ronti.-Lauro Muller. - Gabriel Salgado.- O, Di~ussli.o uo ica do projecto n . 135, de 1894, 
Zama. - Victo1·ino Montei~·o.-M. f/e Escol!ar. conc.dendo a pen:;;Io de 300$ mensaes a. D.Lu· 
- A. P into da Rocha. - Fonseca Guim arães. dovina Alv~s Portocanero, viuva. do mare-
-Pereira da Custa.-Matta Bacella,·, - Lima cbal Hermenegildo de Albuquerqu~: Porto-
Bacul'1J :- Paronhos lJ{rmtem:gru. - Thom..-:; carrero ; 
Ddfin.o. - Medeirose Albuquerque . - Coelho 1" discus . .-~ã.o do projecto n. 161 A, de 1895, 
Cintra .- Vergne de Alrreu.-A.rthur de Vas- elevando ã. categoria de alfandega rle 4• or
conceUos.-Ani::io de Abreu.- Nogueira P a- ·dem a Mesa de Rendas da cidade de Pelotas 
ranaguà.-Lins de VasconceUos.-Antonio de e dá outras providencias ; 
Siquei?·a.-.Belisario de .Souza.- Joao Lopes. 3" discussão do projecto o. 193, de 1895, 
-A. G-uanaõara, - Oarlos Clta.gas. - Rodol- autori.sando o Poõer ExE~Cutivo a reformal' os 
pho Abreu.-Oosta Machado - João Lui:: .- estatutos da. Escola. Polytechnioa. do Rio de 
Ferraz Junior. - CampoUna. - L<mrtul- Janei1o, de a.ccordo com o projecto formulado 
plw de Magalhães. - Leonel Filho. - Ur~ano pela. respectiva congregitção, em. 11 de maio 
Marcondes. - Costa. ~.-Agostinho Vi· deste anno, l'OID as restricções ·que indica.; e 
dal. - Sil= Oast-ro,- Julio Santos.- Sebastiao il. nomear efl'ectivos, independente ·de con
de Lacerda.- Ernesto Bru.::ilio.- C:uperti1~0 curso, nos termos do art . 318 do decreto 
deSigueira.-José Be:vilaqua..-Paul4 Ramos.· n. 1.159, de 3 de dezembro de 1892, os lentes 
-Emilio .Blum.-Tavares de Lyra ,- R''beiro substitutos que na. referid& escola. exercem 

Camam v. VII U 
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interinamente o magisterio ha. mais de de~ 
a.nnos. sem interrupçii.o alguma; 

3• discussão do lJrojedo n. 189, 1le 1895. 
orga.nisa.ndo o estado-maior do. exer';ito. a. 
!ntendencia Geral da Guerra e da outr~ pro
videncias ; 

2• d iscussão do pl'ojooto u. 132, de 1895, 
tornando extensivo ás praças do. brigada 
policial da. Capital Federal e do COl'po de 
bombeiros, que se inutllisa.rem durante o 
tempo ne praça, o direito d.e que gozam as 
p!•aças du exercito e armada-de serem re
colhidas ao Asylo dos Invo.lidos ; 

N. 222, de 1895, a.utori~a.ndo o Poder Ex
ecutivo a abrir un1 credito ate 1.200:000$. 
supplementar â rubt•ici.t.- Exerci cios findos

. para pa.gament~Ea quantia que !or devida â 
Companhia Umao Sorocubau a. e Ituan:~ (2' 
discussão) ; 

N. 248, de 1895.autor ísando o Pode~ Ex
ecutivo a reformar o ensino da E.scola. Na. vai; 
annexando·lbe um curso especial de v.spi· 
rantes e macb!nistas, to1nando 1JOr base o 
projecto ap1•e;:entado em 1893 pelo conselho 
da instrucç.ã.o da. mesma escola. ( 1• .di.seus
sã.o); 

N. 187, de I 895, autorisando o governo 
o mandar passar pate:~tes de general Je 
bl'iga.da. a todo o corone! reformado ou ho
.norarjo que provar est·•r cornprebendido no 
decreto de 12 de novembro de 1894 ( !• di:s
cussão) ; 

N. li3. de 1895, considel'ando empre
gados publicos os conr~rentes das capata
zias das alfa.nd egas da. ltepu bl ica ( I• discus
são}· 

N. ' 156 A, de 1895, a.utorisando o Poder 
Fxe!llltivo a. '\orir um cre,\ito de 6:333$.310 
para. pagamento do :'e<s:la.l e e1:pedienté da 
Delegacia de Tel'l'as e colnnisação no ~t:do 
de Minas Ger11.es, no anoo de 1893 (1" dis· 
cussão); 

N. 215 A, de 1895, conferredo o di:reito 
á aposentadoria aos funcciona.rios da In
spectoria Geral üe Saude dos Porto~ da Ca.· 
:pita.l Federal e aos dils í nspecto1•ia.s de 
sa.ude dos Portos dos estados ( I" d iscos
são); 

P pa.rt.e pa.tte ate ás 2 1/2 horas ou antes: 
Discussão unica do parecer n. 57 A, 1\e 

1895, emenda. do Senado ao projecto n. 66, 
de 1893. desta. Ca.mara, que mantem em sua 
plenitude os direitos conferidos aos estados 
pelo art. 64 da. Constituição. sobre as terras 
devolut.'Ul situndas nos respectivos tenit.o
rios e dá. out.ra.s provídoncia.s; cc,m o parecer 
da commissâo de con>titulçã.o legislação e 
justiça. sobre a. iudic!M;ÜO do Sr. Eduardo 
RamO!!; 

Di~reuss\í.l) unicD. 1\o 111\l'\JeBt 1\. t\\) A. ue 
1895, opinando uo scnt.lllo tiO uii.o ~C\r ~<P· 

provado o projccto n . 89, rleste anno, que 
substitue :pelo que a elle acompanha a. ta
beiJa F, a.nnexa. á Ccnsolid.M.úo das Leis 
d!\.~ A.í(andegas e Mesas de R endas Ferl,ei'<Ces ; 

Discussão unica r1o projecto n. 191, de 
1895, concedendo a D. Mario. Amalia de 
Castro Ferreira, v iuva. do coronel Joaquim 
Mauricio Ferreira, a pensão de 200$ men· 
saes • 

2·' discuSEão do projecto n . 202. ne 1894, 
determinando que os officiaes do exercito r 2. 
formados ou que ~e reformarem de accordo 
comas disposições do decreto n. 193 A, de 30 
de janeiro de 1890. si estiverem gra.Juados 
no posto imtnedia.to. st>jam considerados, parn 
todos os eft'eitos, como ~i e~tiv~sem e1Iecti· 
vamente providos na. classe que ti~·erem a 
graduação; 

l" discussão do projecto n. 199, de 1895, 
autorisando o governo a. fa.zer reve1'ter il. 
acti1'a., manda.ndo a.d ;ir a uma das cr,mpa
nllias, como tenente mais moderno, até qu~ 
haja Va !fJ·, o tenente rotorma.do do corpo tle 
bombeiros Jose Julio, com o >oto em sepa· 
rado e pa.re~r da. curnmi~o de eonstituiçã.o, • 
legislação e justiça ; 

Discussão unic:~. tio projecto n. l72 ,de 1Sfl4. 
concedendo a llensr~o de 100$ mensaes. rep3.1'· 
ti: lamente. a t:rsulina Ca.ntlid:t <'o Couto e 
outo·n, mii.e e irulii t1o ra.Uecido cirurgião na.
vu.l Dr. João P into do Couto ; 

I' discus~ão do p rojecto u . 94 A, de 1893, 
s.utorisando o governo a mandar constru ir so· 
b1·e o :rio S. Francisco u ma ponte ligando 
Joazeiro. na Bahia, a Petrolina., ern PeJ'
nambuco; 

Oiscus;;ão u nica. do projecto n. 279,de 1893, 
ma.nda.nt\o que continuem a ser pago' a. D. 
Matuilde de Accioly Lins, desde I de julho !le 
1892, o montepio ê meio-soldo do :;eu fu.lle· 
ciilo ti lho o alteres Seba~tião Carlos de Acciolr 
Lins; 

Discussão u nica. do projecto n. 197. de 
1894, TAieva.ndu a. prascripçiio em que In· 
correu D. Mal'ia. .Tosepbina FeitaL Lim:1 
para perceber o meio·so!do ft qae t em d i~ 
rt-ito; 

Discussão unic!l. do projecto n. 1~2.de 189:~. 
concedendo~ D· Olympia. Carolina da Silv(l. 
B;~ra.to. , viuv" ,Jo desembargador Joa.qu:m 
Antonio da. Silva Barata, urna peusã.o menS<Ll 
cl t:\ 100$000; . 

OiscU$$ão unica. do parecer n. 85 A, de 
1893, autorisando o governo a permit.tir ;i. 
companhia Great Sou.the>"n a COIJStrucçii.o de 
llma. ponte sob o rio Qua.J·ah im, no estaüo do 
Rio Grande do Sul, a qual foi approvada pelo 
SE>nado por dou· terços de voto~, da fórma do 
::~rt . 3~ da Con~t.ituição; 

2• dlscu~~o d,) projecto n. 21!1 A, de i894, 
(·•'nceckn,\o a.o engenheü•o Julião de Oliveil':). 
l.141:aillo privile~io POl' 60 annos, para a con· 
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strucção, uso e goso ele uma. estrada de ferro, :zendas na.cionaes denominadas do Rio Branco, 
que partinrlo da cidatle de catalão e passando situadas nos campos deste nome naquelle es
pel(l.S de Ooyaz, Cuyabá, Poconé, S. Luiz de tado: 
caceres e 1oga.r navega. ve1 do rio Guaporé,ter· Discussão unlca. do :projecto n. 224, de 
mine no estado de Ma.tto Grosso. em ponto 1895, concedendo ao soldado reforma.do do · 
limltrophe oom a Republica da Bolivia, e exercito Fra.nklim Ferreira. de Moura uma. 
outros tavores relativos á essa concessão,com pensão de 30$ mensaes; 
parecer da commissão especial de viação ge· Discussão unlca do projecto n . 190,!le 1895. 
ra.l da. Republica; concedendo a. pensã.o annua.l de 1 :20\J$ a. 

I' discussão do projecto n. 202, de 1895, D. Manoela. Alice Nunes dosSantos. viuva do 
autorisando o Poder Executivo a conceder 1° tenente de artilharia Joaquim Severo dos 
nas condições que indica. :1. André Ga.udieley, Santos; 
ou quem mais vantagens otrerecer. prt-vile- Discussão unica. do projecto n. l92,de 1895, 
gio por 60 annos, para. construcção, uso e concedendo a D. Joaquina Angelica Bragança. 
goso de uma estrada. de ferro de bitola de um Dias dos Santos, vi uva (.Í.O ma.,ior Francisco 
metro entre a capital do Matto Grosso e o Antonio dos Santos, a pensão mensal de 
porto de Aveiro. ou outro ponto que melhor 100$000; 
os estados derermina.rem, na margem do rio ·Discussão unica do projecto n . 196, de 1895. 
Tapajoz. no Pará; autorisanrlo o governo a conceder a DD. Hor· 

Discussão unica do projecto n. 169, de t encia Adelaide Guillobel e Josephioa Con· 
1S'J5, copcedendo a D. Luiza. Etchbarne, stancia. Gillobel, filhas do fallecido coronel 
viuva do capitão de tragata. Fernando Etch- reformado do corpo de engenheiros Joaquim 
ba.rne, pensão annual de 1:200$000; Candido Giullobe1, a pensiio de 1:200$ an-

Discussã.o unica. do projecto n . 223,de 1893, uuaes, repartidamente; 
concedendo a D. Juliana Morei Garcez Palha. 2• discussão do projecto n . 151 A. de 1895. 
vinva do tenente do exercito Diogo Ga.rcez . isentando de direilos de importação o expe
Palha, a. pensão allllual de 960$000; dieil te os materiaes e machinismos destintl.dos 

Discussão unica do projecto n. 110 A, de á fundação de fabricas na. Republica; . 
1894, elevando de 60$ a 100$ mansas a pen- iscussão unic.a do projecto n . 264 A, de 
~ão do alferes bonora.rio óo exercito Antonio 1895, autorisa.ndo o Poder Executivo a. man· 
Paes de Sá.llan'eto; dar contar ma.i.s oito mezes e 2S dias de ser· 

I• discussão do projecto n. 221 A, de 1895, viço ao 1" tenente da. armada Artbu1· Wal
equipa.raodo os vencimentos dos bibllothe- demiro de serra Beltort, pa.ra. os elTeit~ da. 
ca.rios das faculdades de medicina. aos dos se- reforma; 
cretarios, e os dos sub-bibliotbecarios aos dos 1• discussão do projecto n.225, de 1895, 
sub-secretarios, e inclue os mesmos funccio· dando nova. or~nisaç-1o â guarda nacional; 
na.rios nas d1sposiçõe.~ do <lrt. 295, cap. XIX, l • discusd.o uo projecto n . 229, de 1~95, 
disposições geraes do Codigo das disposições autorisando o Puder Executivo a conceder a 
Communs ás Instituições de Ensino Superior, Jose Domingues Mendes ou a quem melht1res 
dependentes du Ministerio da. Justiça e Ne- vantagem otrerece1·, permissão pa.ra. estabe· 
gocios Interiores; lecer uma linha. de navegação ent re os r ios 

1• discussão do projecto n. 117, ue 1895, Pardo e Jequitinhonha., no esUI.do da Bahia., 
mandando collocar o l' tenente de artilharia construir um e<i.es na cidarle (le Ca.navieiras· 
Jose da Veiga Ga.bra.l e outros nos loga.res e um canal ou uma pequena ferro-via li
que lhes competirem na. escala. de promoções, gando os dous rereridos rios, segundo as con
:repa.rando·se, assim, os prejuízos que :sof- dicções que estabelece; 
fi'era.m na. promoção de 17 de março de 1890; ta discussão do projecto n. 17 A, de 1895, 

1• discussão do projccto n . 166 A, de 1895, propondo varias modificações no projecto 
]ermittindo aos medicoo e pha.rma.ceuticos n. 17, deste a.nno, que organísa a força ar· 
adjuntos do ser•viço sanitario do exercito a mada do Bra:zil: 
contribui1· pan o montepio de que trata. o Continuação da a~ discussão do projecto 
dec~eto n. 942 A, de 31 de outubro rle 1890; n. 80, de 1895, permittindo ao empregado 

I• discussão do projecto n. 247, tie 1895, federal transferido á atlministra.e<;ão muni
ooncedendo aos cidadãos Miguel José Ga.rcez cipal ou á. do Est:J.do continuar a. concor· 
e Antonio de Azevedo Martins, privilegio por rer para. o monte-pio da. Re:pa.rt!ção a que per·. 
15 annos -para. fabricarem no paiz e venderem tencia., sem prejuizo do novo monte-pio mu
na. Capital Federal e nos estados aros ou rodas nicipal ou estadUI\l, com par~cer sob n. 95 
de borracha, adaptaveis a diversas especies de 1894; 
de vehiculos; 1• discussão do projecto n. 223, de 1895, 

2• discus3ào do projecto n. 139, de 1895, autorisando o Po '1er Executivo a relevar a. 
transferin:lo ao dommio do esfu.do do Ama- D. Margarida Me :-eira. de castro, viuva do 
zonas, nas· condições·_ que estabelece; as fa·_ cJronel FranciSCG de Almeida castro, · do pa...;. 
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gamento da quantia de 5:882$198, r!'sto da. Ba.cellar. Carlos rle Novaes, Bricio Filho, Vi
import.a.ncia reo;ebida pelo mesmo ooronel veiros. Luiz Domingues, Gustavo Ver3.s, 
para d~spezas cnm o :pel:Soal da. fortaleza. de Eduardo de Berredo, Nogueira Paranaguà, 
Macapa; Arthur de Vasconcellos, Gonçalo de Lagos, 

2• parte (ás 2 l/2 noras ou antes): João Lopes, Francisco Benevolo, José Bevi
laqna, ,Trindade, Coelho Cintra, Luiz de.An-

continua.ção da. 2" discussão do projecto drade,'Cornelio da Fonseca, Herculano Ban
n·. 203A, de 1895, autorisando o governo a. deira, Ca.rlosJorges, Araujo Góes, Clementino 
despender até á. importancia. de 14.519:690$, do Monte. Rocha Cavalcanti, Mene:zes Pra.io, 
repartidamente. em tres exercícios, com a GCJuveia Lima, Zama, Santos Pereira, Neiva, 
acquisiçã.o do m::~.t . rial rodante e melhora- Mi:ton, Fr·ancisoo Sodré, Manoel Caetano, 
mentos indíspensav<,is ao serviço da Estr·ada Aristides de Queiroz, Paula Guimarães, 
de Ferro Central do Brazil, de accordo com Vergne de Abreu , SebasWi.o Landulpho, Pa
o especülcado na tabella annexa, e mais ranhos Montenegro. Torquato :Moreira. An-
800:000$ pa.ra. pa.ga.roonto de 60 locomotivas touio de Siqueira., Jos~ C~rlos, Silva Casiro, 
segundo o oontracto feito com Quayle Davl-1- :\fayrink, Landulpho de Ma.,o-alhãPS, Lima 
son & Comp., com v:oto em sepa.rado do Sr. Duarte, João Lui7:, .carvalho Mour-~. Mon
Bueno de Andrada; · teiro de Barros. Chagas Loba. to, Gonçalves 

D!scns'lâo unica das emenctas do Sena.do a o Ramos, Fel'l'llZ lunior, Fortes Junqueira, Al
pro,Jecto n . 110 E, de 1895, fixando a despeza varo Botelho Octa.via.no de Brito. Ribeiro da 
do Ministerio dllo Marinha, pa.ra. o exercício Almeida, Ol~ario Ma.Ciel, Parais o Ca. valcanti, 
de 1896; Carlos das Cha.ga.s, Costa Machado, Bueno de 

1• rliscussão do projecto n . 150, de 1895; Andrada. Pa.dua Salles, Francisco G-licerio 
reorgani.:Xl.ndo o _1uonte-pio obriga.torio dos Ur-ba.uo de Gouvêa., Xavier do Valle, Mariano 
empregados publicos com voto em separado R.a.mos Almeida Torr~s Lauro Muller Pa.ul:l 
do ~r . Me_ueíro~ e Albuquerque; . _ ~ta mos: Francisco Tol~ntino, Emil io' Blum, 
_ D1scnssao Ut!J;_')I}. do pa~ecer n. 93,_ de lSDo, Fonseca Gulma.t"~es. M"'rçal Escobar, Pereira 
JUlg~ndo que nao ha. m~1s que de.fenr no re· da Costa, \'ictorino Monteiro, Aureliano Bar
quertmento em que Mar1a J11aqmna de Al- bosa, Vespasiano de Albuquerque e Ca.saiano 
buquerque e out•·as pedem a inclusão· no do Nascimento. 
o~çamento do_ Ministerio da Fazenda, •lo cr~- Abre-se a se são 
d1to necessar10 para o pagamento do me.to • 
soldo vencido e por vencer, a que teer:• ni- E' lida. e sem debate a.pprovada. a acta da 
reito desde a. data do fa.llecimento de seus sessão antecedente. 
respectivos maridos e fi lho; 

Discussão unica do projecton. 2Hl,c'\e 1894, 
autorisando o Poder Executivo a. ~gar ao 
Dr. Tiburcio Va.leda.no Pece1-'11eiro do Ama· 
rul, preparador de medicina legal da Facul
dade de Mediciua do Rio de Janeiro, os ven
cimentos que deixou de perceber rlo lo.:,nar de 
preparador de chimica. inorganica d:t. mesma 
faculdlide. 

Levanta-se a sessão às 4 horas. e lO mi
nutos da tarde. 

145• SESSIO Jnl: 19 DE NOVEm3RO llE 1895 . 

Presidencia diJs Srs. Rosa e Sil1la (p,·csideme): 
Costa A.:euedo (2' vice-presidente) c Arthur 
Rios (l0 '!)ice•J>rcsidente) 

AO meio-dia procede-se a c11a.mada., á. qual 
respondem os Sr:s. Rosa e Silva.. Arthur Rios, 
Costa .Azevedo, Thomaz Delfino, Ta.va.res de 
Lyra. LiJ:nB Ba.cury, Gabriel Salgado, Matta. 

Comparecem mais os Srs. Sã. Peixoto, Au
gusto Montenegro, Hollanda de Lima, Be
neuicto Lelte, Christino Cruz. Anisio de 
Abreu, FrederiCl• P.orge:s, Thomaz Cavalcanti, 
.-\ ugusto Severo, Arthur orlando, Martins 
Juniol', Tolfmtino de carvalho, Gaspar Dl•um
mond, Medeiros e Albuquerque, Gonçalves 
Maia., Tosta, f<.:duardo Ramos, Leovegitdo 
Filgueir .. s, José lgnacio, Flavio de Araujo, 
Galdino Loreto, Serzedello Corrêa, Fon...;eca. 
Portella. Oscar Godoy. Americo de Mattns, 
Erico Coelho, Bel isario de Souza, Urbano 
Marcondes, Ca.mpolina,Lamounier Godot'redo, 

· Cupertino de Siqueira, Arthur Torres, Do· 
mingos de Moraes, Paula Qneiroz, Furtarlo, 
Alves de Castro, Ovidio Abrantes e Pinto da 
Rocha. 

Deixam de comparecer, com causa. parti· 
cida.os Srs.COelbo Lisboa, Fileto Pires. Enéns 
Martins, Theotonio de Magalllães, Costa Ro· 
l'lrlgues, Torres Po1·tugaL, Hr1efonso Lim::L, 
Pedro Bor·ges, Helvecio M:onte, l~raoc is1..'0 
Gurgel, Junqueira Ayres, Cunba. Lima., Silva 
Mar iz, Cllatea.ubriand, Arminio Tavares, Mar· 
-cionilo Lins, Miguel Pernambuco, Olympio 
de Campos, Augusto de Frei~ Dionysio 
Cerqueira, Rodrigues Lima., Tolentino dos 
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Santos, Marcolino Mnura.. Atb·,yde Junior. 
~moça. Carvalho, Lms de Va.scnacellos, :>.. 1-
cindo Gua.nnbara, Euzebio de Queiroz, Nilo 
Peçanba, Julio dos Santos, Sebastião de La
cerda., Pooce de Leon, Paulino de Souza Ju· 
niol'. Almeida Gomes, Vaz dA Mello, João 
Penido, Luiz Detsi, Franci:<co Veiga, Leonel 
Filho, Ferreira. Pires, Valladares. Ror1olpho 
.<\breu, Theotonio de Magalhães, Pinto da 
Fonseca, Matta. Machado, Manoel Fulgeneio. 
Simão da Cunha, Lindolpho ca.etano, Lama.r
tine, Atrredo E!is. Francisco de Barros. Case
miro da Rocha., Almeida Nogueira., Domingos 
de Castro, Dino Bu~no, Gustavo Godoy, Adol
pho l'lordo. Mm•eira da Silva, Pa.ulino Carlos, 
Cíncinato ·Braga. H.-rmenegil•lo de Moraes. 
Luiz Adolpb.o, caraccíolo, Alencar Guima· 
rães, ·Brazilio da Luz. Angelo Pinheiro, Ap
pa.ricio Ma.riense, Francisco Alelica.stro, e 
Pedro Moacyr. E sem causa os Srs. P ir es 
Ferreira, Jesé Mariano, Pereira. Lyra, Lou· 
renço de Sâ, Fernandes Lima, 0cta•·iano Lou
reiro, Geminia.no Brazil. Cleto Nunes. Alberto 
Torr~s. Agostinho Yidal, Ern.esto .Brazilio. 
Barros Franco Junior, Costa Junior, Vieira 
de Moraes, Alberto Salles, Lamenha Lins, 
Martins Costa e Rivada.via Correia. 

PRIMElRA PARTE DA ORDEM DO DlA 

Não havendo numero paTa se votar as ma· 
terias indicadas na ordem do dia, passa.·se á 
ma teria em discussão. 

E' annunciada a discussão unica do parecer 
n. 57 A, rle 1895, emen"':~. do ~enado ao pro
jecto n. 66, 1le 1893. desta Cama.ra.,'que man
tem em sua plenitnde oi; direitos conferidos 
aos E' ta.dos pelo art . M da Constit ui('.ão, 
sobre as terra.s devolutas situadas ncs r es pe. 
ctivos territorios o dá outra.s providencias; 
com o parecer da Commis:;ão de Co:tstituição, 
Legislação e Ju,"tiça sobre a indicação do 
Sr. Eduardo Ramos. 

Ninguem pedindo a palavra, é ~ncerra.da a 
discussão e adiada a votação. · · 

E' armunciada a l'!iscussã.ounica. do.parecer 
n. 89 A, de 1895, opinando no sentido de não 
Se!" approvado o projeeta n. 89, deste anno, 
que sub. titue pelo que a elle acompanha. a 
ta. bella F armexa. á. Consoiiclaço;o das ·Leis das 
Al{andegas e .'lrlesas de Relldas Feàeraes. 

O Sr. A•n·eliano ·Dc"lrbo.!!la
Sr . presidente, interrompi h<>ntem o meu 
dí~cursl.l qua.n•lo combatia o parecer da Com
mh:-â() de Orçamento. Tenho t\aturalmente 
uecessi•lade de, reportando-me, :tínda. que 
lígeira.ml:'nte á contest-ação que otrerecia, 
retorçal·a com mais alguns argumentos que 
facilmente se inferem, quer da analyse com-

parativa rla. tabella elo proj~.<:to epm a que 
devet•;\ vicrorar em vista. de p··ecedentes esta· 
belec!dOs legal e a•iruinbtratívamente, que1' 
r1o e:;tudo ·le disposições da. Consoliia.çao das 
Leis· das ·Alfandegas ~ Mesas ;ie. R endas. 

Assim vejamos~ . . 
Seauudo o n. 5 do. a.rt. 126 da Consoli· 

dlwà7. estãc as Mesas de Rendas de primeira 
ordem situadas nas fronteiras ha.bilitada.s 
p~1·a o despacho r1e importação de carne~ de 
qtu.tlguer qua.Udade, 'Der de ou fresca. por frtgO• 
rificacrio ou outro processo, secca (xarqtt~}, em 
~~almoura ou fumada, herva matte e 1'/UltS _ge· 
neros de prrJducciio -e manu{act-ura dos paues 
!imitropl~es qtte {orr.ra im r10rttldos pelas frOYI· 
teiras da-R'7'ublica. ou pelas rios q-ue . c: com• 
munica.m com aq-uelles pai:õ::es, .obser~~ando-se 
as dúposiçües que 'lligorarem a respeito d~ste 
commtwci '> ; segundo o n. 6 do mesmo art1g0 
estão t"l.mbem b.abilitados para o despacho de 
importa.ção de generos alimentícios, dos que 
p~tderem. ser considerados mat~ia prima para 
fabricas e dos que tiuenm• uma sô tact~ na 
carifa e portanto não d~penderem de qual•fica· 
~ao nas Ai{andegas, os quaes 'llíZo enumerados 
na tabeUa F. · 

Basta examinar a ta.riía, já na divisão das 
mercadorias em classes, jã. na subdivisão em 
ttrtigos que. ora. designam mercadorias em 
uma só qualificação e sujeitas a. uma. só taxa. 
ora. em mais de uma e sujeitas a tantas taxas 
q ua.nto essas q ua.lificaç(ies, pa.ra convencer· 
mo-nos de que não está de a.ccot•do com o 
texto do n. 6 do art. 126 da COn:;olidação a 
confecção da ta.bella F. 

E' habito inv-eterr.Wo do Poder Executivo 
no uzo que lhe e attribu!do rie regulame~tar 
t\isposíÇ(ieS legaes, respc1tal-as., ora am pha.n
do·as, ora restringindo-R.S. Desse habito, 
ra.dicado nos iempos monarchicos, não liber
tou-se ainda o governo repubtica.no. Estamos 
em frente de um alluso da ultima especie. 

Ao passo que contam-se por centenas as 
mercadorias deu ma só qualificação na tarifa, 
de uma só taxa. na ta.bella. F estão contem· 
piadas só 42: Qual~u.;r dos Srs. ~eputn dos 
que isso quetra venficar, nada ma1s tem a. 
fazer do qu"! passar uma- ligeira. vista de 
olhos sobre a tarifa. Se<-ia muito superior a 
~09 a numero de artigos dessa tarifa, ·'in· 
cluíndos na. tabella do projecto em discussão, 
si em vez das mercadorias cujo despacho pelas 
Mesas de Rendas exige o desenvol\"imento do 
commercio e circumstancia.a especía.es das 
loce.lida.des da fronteira do Rio G\'ande, pre
tendes.'!em os seus signatarios a inclusão de 
todas quantas pódem e;:tar comprehendidas 
na diSJXJSição do artigo da Consolidação que 
vent1o de cita.r . 

Está o projectoem 1 .. discussão ; não tenho 
por isso n~idade de alongar-me no exame 
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pa.ra. o qual chamei a attenção da. Camara., o 
que furei em.2• discussão, si houver oppor
tunidade. Limito a. defesa pol' emqua.nto; 
aparo. os golpes na medida em que elles 
vieram. 

Referi-me tambem á tabella do projecto, 
compa.ra.ndo4 com a 'que devera· vigorar em 
vista de precedentes lega.Ps e administrativos 
estabelemdos. Detalharei este ponto de minha 
argumentação. 

Abramos um livro velho-o Regu1amento 
daS Alfa.ndegas e Mesas de Rendas,-man
dado executar pelo decreto n. 2.647, de 19 
de setembro de !860. Entre os Annezos en
contraremos o decreto n. 2.486, de.29 setem· 
bro de 1859, no qual providencia-se sobre a 
navegação da Lagôa Mirim e rios interiores do 
Rio G1-an.de do Sul, sobre a importação e ex
pol'taçio de generos e mercadorias da.s Repu
bEcas limitropbes e sobre outros assumptos. 

Estabeleceu-se neste decreto : 

. . ·.« Art. 2. o 0$ portos · ik Santa' Viaoria rio 
P<Llm.ar e da Cidade de Pelotas ficam de ora. 
em deante habilitados : 

S 1.' Para importação : 1 •, de generos de 
producção e manufactura nacional na.vegados 
por cabotagem; 2•, dos gere1·os estrangei1·os 
constantes da tabella annexa. sob n. 1, que 
forem transportados em ba.reos nacionaes 
:do tel'l'itorio oriental pelos aftiuentes da refe· 
r ida. lagôa (a Mirhn); dos gene~·os estrangei,·os 
na.vegadoc; com carta de guia das Alfa.ndegas 
do. Rio Grade e Porto Alegre. 

Art . 3.• Os portos de Itaqui e S. BorJa. 
ficam ltal>ilitados unicamente : 

§ 1, o Para. importação em barcos naciona.es: 
1•, de generos de producção e manufactura 
naci<.'nal navegados por cabotagem ; 2•, de 
quaesquer mercadorias estrangeiras, nave,va.
dos çom carta de guia da Allà.ndega. de Uru
gua;ya.na, 3°, das mercadorias estrangeiras 
constantes da tabella. a.nnexa sob n. 1, vindas 
de portos dos Es~os limitropbes.» 

Estabeleceu-se a. inda nesse decreto que os 
pr~sidentes da. então província, além da attri~ 
bnição ~e marcar os Jogares pa.ra. o transito 
dos vehlculos, de qualquer natureza, t inham 
a de c?·ea1· nas fronteiras os pontO$ e ,·egist,·os 
gue lhe parecessem con~>enicntes (art. 21) e, 
mais. que nos pontos e pa$SOs ha.bilitados na 
fôr ma desse artigo era U1:1·e o transito cln..~ 
1nei•cado,·ias dessa t<rbeUa 1 , 

Essa t:l.bella I é a. mesma J, da. Con.~olida
çúo que vigol'a va antes da. actoal,promulgada 
pelo . governo provisorio da Republioa. e é a 
seguinte: 

J. 

TA:8ELLA A QUE SE REFRE O ART. 756 DO 
REGULA.lltENTO 

(Tabella n. 1.. annexo; ao tlecrelo n. 2.486 
de 29 de setembro de 1.8!59) 

1. Aima.es e aves de qualquer especie. 
2. Azeite e graxa de e,aua ou potro. 
3. Carne de qualquer qualidade, secca 

(:xa.rque) com ou sem sal, em salmoura, fuma· 
rada, preparada de qualquer outro modo ou 
em conserva, fre~õca ou verde. 

4. CarviLo de qualquer qualidade. 
5. Cera em bruto. 
G. Chifr~. ossos e unhas em estado natu

ral, calcinados, em fragmentos ou em cinzas. 
7. Couros ou pelles de qualquer qualidade, 

seccos, salgados, curtidos e preparados, como 
bezerros, COl'doYões, vaqueta.ll, carnei~s, 
marroquins e outros semelhantes, sollas tn· 
teir:l.s ou em retalhos. 

8. Crina., lã. suja, limpa. ou carda.da • 
8. Fructas verdes ou secca.s, raizes. flores, 

folhas, legumes e fa.rinaceos de qualquer 
quali<la.de. sementes para a. agricultura. 

10. Garras, colla animal. 
11. Instrumentos, livros e utensilios, pro

prios de qualquer naturalista que se destinar 
á. e:~ploração da natureza. do Brazil. 

12. ~ite a.nima.l, em consel'va. ou de <tUal· 
quer outro modo preparado, massas de leite, 
queijos. 

13. Liuguas seoco.s. em salmoura. e de qual· 
quer outro modo preparadas e conservadas. 

14. Madeira. de qualquer qnalida.de, lenha. 
15. Ma.nteiga de vacca, manteiga ou unto 

de porco. toucinho salgado ou em sall;no~ra.. 
e em geral os productos solidos ou l!qUld~s 
obtidos por meio de processos e agentes ch t· 
micos da gordura. anima.L, qualquer que 
~ej&, sem e:xcepcão, a forma com que se des
tinem para uso & Mmmercio. 

16. Mel de abelhas. 
17. Mercadm·ia.s e object{)S de qualquer ge

nero pertencentes ao Estado ; ou cuja impor· 
ta.çã.o liVJ.•e tem sido ou fór por lei ou con
tracto concedido a alguma pessoa ou com
panhia. na.ciona.l ou estrangeira. · 

18. Objectos da histeria. natural. 
19. Ditos de uso e serviço dos chefes das 

missões diplomaticas brazileiras ou estran· 
geiras que t ra.nsita.rem pelo territorio da 
provincia do Rio Grande do Sul. 

20. Ovos de quaesquel' aves. 
21 . Peixes frescos, salgados ou de quru.

qner modo preparados. 
22. Roupa, t rastes e objectos de uso dos 

viajan.tea necessaríos pa.ra. o serv-iço domes
tico, bem como qualquer ;utensílio de agri
cultura ou industria , pertencentes a nacio· 
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naes ou estmngeiros que vierem domiciliar
se no imperio. 

24. Sangue de boi e de outros anim;tes 
preparado de qualquer modo e convertido 
em producto industrial. 

24. Sebo em rama. coado, d<>rretido ou 
gra.:Ka, prepar:Wo de· qúa!quer modo para 
uso e commermo, graxa, exr.racto de tutano. 

25. Tri:pas, ou intestino~ de va.ec& ou porc"O 
em conserva; salmoura ou seccos. 

Vê-se assim, Sr. presidente, que a ta.bena 
proposta no project~:J. alem de ser uma resul· 
tante logic:~. de texto expresso da Canso li
daçã.o vigente, o é tambem de textos fie 
legislação anterior e, Quer em um, quer em 
outro C!lSO, em propor~·ão muita inferior a 
que estes textos permittem. 

O illustre fnnccionario de fazenda. Lusto~a 
Maca.hyba. actualmente conferente da AWm
clega. da Capital Federal, quando delegado 
Jlcal do Ministerio da. Fazenda do Rio Grande 
do Sul. cargo que exerceu com proficiencia e 
honestiiladelouvaveis, autorisou as Mesas dP. 
Rendas da fronteira a despachos fle importa
~ii.o de todos os artigos dessa tabella. I e mais 
aos das seguintes mercadorias: manteiga. de 
vacca, sabão commum nií.o perfumado, stea
~iua em velas. azeitonas. passas de uv:1s e 
:figo. azeite de oliveira ou doce, vinhos com
muns, seccos ou do Porto e fermentado, ~ó 
em cascos, vermouth e bittm~. 

Eis a.bi o precedente adrninístrativo e pre
cedente que não se póde lnquinal' de mi•o 
pois que elle recorda uma. medida po5ta ern 
\"igor por um babil funccionario da Repu
b!ica. que convencido da necessidade de des
envolver o commercio d:1 fronteira, longe de 
encherga.r nessa medida. umo. va.vula. para. 
o contrabando, teve nella. um meio indi
recto de cohibil-o, como pód· m 11.ttestar al! 
estatísticas do tempo em que ell:~ esteve em 
vigor. 

Chamei. Sr. presidente, especialmente a 
atten~ão da Cama.1·a para as disposições do 
n. 3 do§ 1•• 1lo a.rt. 2° e llo n. 2 do § 1" do 
art. 8'' do docreto n. 2.486 de 29 de se
tembro de 1859 -onde se lê : «de mer
cadorias egtrangeiras r~avegarlas com carta de 
!JUW. 

Farei notal' que Iegisla.Va·se então sobre 
relações commerciaes com as Republicas do 
Prata e trata.va.·$e de gt~aes~uer on~rcatlor:"as 
r.stn"ngeiras vindas das Pra~a.s dessas Repu
blic.1s. com a exigencia de cartas de gula 1ia.~ 
Alfandeg-as do Rio Grande, Porto Alegre e 
Uru)!uayana. 

. Pois bem. Sr. presidente, no projecto ern 
d1scussão nii.o se cogita de qcaeS']Uer merca· 
r1orias estrangeiras, tem-se unicamente em 
vista um pequeno numero dessas mercado
rias, de in lrotlucção mais frequente. Como 

demoêlstrei, as Mesas de Rendas estão melhor 
servidas ue pessoal que naquelles tempos, · 
temos uma legislaç<io fiscal- rigorosissima e 
como panno de a.mostl'J. eu lembrarei á Ga
roara como medida de cautela e substituto 
effieaz das cartas de guia a.s factnl'B.s eonsu
lares e as muitas formalidades e-xi,cidas para 
''· importação do Rio Grande de mercadorias 
das Praças do Rio da Prata. 

Leia V. Ex., leia a Camara, o art. 147 da 
Conso' idaçã.o, leia V. Ex., leia a Cama.ra. os 
de-~retos promulgados pelo governo proviso
rio par·a a repressão do contrabando na Rio 
Grande do Sul, e verificarão que em tempos 
de paz o contrabando e facilmente evitavel. 
E' esse um facto já pl'OV:J.do pela. experiencia. 
de alguns annos. 

Antes de passar ao exame de ouh•o topico 
do parecer da commis:são. seja-me permittido 
chamar a atteoçiío da Ca.mara para o art. 479 
da Consolidação que diz: « no caso da nota 
conter todos os requiiitos exigidos pelo 
art. 476, e re!erir-se aos generos a. granel ou 
áquelles que, tendo uma só taxa fixa na 
tarifa, não pos~a.m · o1ferect!r duvida sobre a 
sua qualificação. podera o chefe da. repartição 
dispensar a primeira conf,:rencia. dessas mer
cadorias, admittindo·as ao pagamento dos di· 
raitos e subsequente confe1·encía de sallida. ~ 

Chamo a attenção para este- artigo para 
provar aioclo. m11is uma vez a conwetencia 
legal. contestada. no IJarecer. as :!Ilesas de 
Rendas parao despacho d;la merca.·'m•ia.s <.!nU
mE-radas no p1·rojecto. Fui longo na tlemons
t!'a.\:ii.o de que silo t1,e racil qualifica.ç~o us 
mercadorias t1a tabella drJ projecto e de que, 
por·tanto, estã.o na. altura. da competencia. das 
Mesas de Rendas de primeira. ordem. Não 
preciso nem devo re11rodu1.ir os argu111entos 
que hont!~m udduzi. 

Passarei a outro ponto. 
Disse na ultima parte de seu "(>lrecer a 

iltustre commissiio « :;i o desenvolvimento do 
commercio internacional e local exige na. 
actualidade meios fisca.es mais n.mplos. não é 
por meio de urna tabella. do mcrc>ldorias de 
de~pacbo que se lt<1 de a.ttenrle-r- u. essa. nece5-
sidade, sob peua de deix:tr a va.lvula aberta. 
para os contrabandos pel:l- impossibilidade de 
exercer-se a acçã.o que o" Regulamentos pre
screvem de ac~ordo com os interesses da. 
"Gnião que cumpre respeitQ.r. 

De melhor proveito sará nesses <:asos crear
se Alfandegas de ordem regular, de modo 
que as runcçÕe$ tisC3es se ha.1•monisem com as 
necessidades Jocaes. 

Não serâ. o proce~so do presente projecto o 
meio regular para cons2guir~se que ss Mesas 
oie Renda$ se a~aptem ao delSmvol vimento do 
commercio loca\. 

E' com o auxilio de dados estatisticos do 
commercio e nave.,<>açã.o, da. riqueza publica 
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de cada circumscripçã.o que se ha de fazer a recer que ha. d~ ser sujeito à discussão desta 
reforma. das Mesas de Rendas. ~ Camara, onde se pede melhoramentos nos rios 

Sr. presidente, é na verdade bastante es- Jequitinhonha e Pardo para. o funde attender 
tranho tal argumento. porquanto justamente ás neces~idades commerciaes desses Estados 
um do'> meios mais po•ierosos que temos de ou região banhados por esses l"íos. 
animar '' d&envolvimento comm•·rcial das 
PraçaR de se!!unda oràem, sobretudo das A experiencia, Sr. presidente, tem provado 

,. á saciedade a necessida:le destes melhora-
Pcaç;t~ da~ fronteiras do no;so paiz. e uma 
legisl«çilo sabia.. previdente e especial que nos mentos, em mais de meio seculo de nossa 

d 
ex.ístencia poliüca. 

colloqu<' em con ições de e:utreter·mos a lucta Exigir da.dos estatísticos, claros e abun· 
commer·cial e ind~trial com as nações que dantes, como processos indisTlensaveis para a 
circulam o Brazil. r 

Sr. presidente, é sabida de toifos os decretação de le.is, é uma exigencia que me 
S 

d d permitte chamar de absurda. 
rs. eputa os, e foi sentida e reconhecida Attentas as nossas condições de a.trazo em 

pelo Congresso Constituinte. a necessidade 
extrema que temos de dar desenvoh·imento ma ter-ia rle estatística, essa. exigencia seria 
á navegação nacional, ·e bem assim ao com- um tanto redicula, pois é de todos sabido que 
mercio dos pm·tos dt> Brazil. E' sabido ainda nós não temos absolutamente trabalhos dessa 
que 0 Rio GranrTe do Sul foi sempre sujeito ordem. Si o Parlamento fosse esperar por 
a diver>as legislações, e:speciaes em ma teria elles jámais poderia fazer uma lei que trou· 
de regimen tiscal. xesse novo impulso a certos ramos de admi-

Não é de data. recente. é de 1859 o R~"llla- nistração publica. 
me~to que autox·isa.va. 0 despacho d·e impor- Ao elaborar o projecto, como jã, confessei á 
taçao a. grande numero de mercadoria~ e do Cama.ra, senti a necessidade de recorrer !l. 
qnal pela legislacão no-va estão as Mesas de homens praticas. conhecedores e competentes 
Rendas dtstituJdas. no assumpto para commigo elaborarem. 

Sr. presidente, elaborando este projecto em Fiz ver á Camara que a necessidade de uma 
relação ás Mesas de Rendas de .Primeii a orflem, legislação especial como a que, por muitos 
eu !_tão podia. deixar, como deputado da annos, esteve. em vigo.r para. o !tiO Grande do 
Naçao brazileira de estender os beneficios Sul, permtttmdo a Jmf•Ortaçao de grande 
que para o commereio de diversa~ localirlades parte da:s merca•1orias a que se refere o pro· 
do Rio Grande do Sul eu exijo: às de.mai~ jecto, tem si~o reconhecida por todos os 
localidades do Brazil, servidas por Mesas chefes de. se1'v1ço fiscal que f?ra;m envi~dos 
dessa ordem, desde o Rio Grande do Sul ate para o R1o Gran~e do Sul ; e1te1 as medidas 
ao Amazonas. tomadas pelo Sr. Lustosa Ma.cahyba, as quaes, 

Anecessidade tem sido constante e repeti!la- tendo dado bons resul tao.los, são uma prova 
mentereconhecillapelaCamara dosSrs.Depu- cabal de que o ~ro~esso visado pelo pro.iecto, 
tados, como podereis verificar pelos Orca- o d~ uma a~pllaçao do numero de merC11.
mentos ilo Ministerio da Fazenda onde dor1as a ser tmporta.das pelas M~s, é efficaz, 
autorisacões se repetem ha muitos' annos não contraria os interesses fiscaes, não abre 
para alf;tndemento de !\lesas de Rendas d~ valvula para. os contrabandos, e, muito ao 
Republica, como meio de attender ao desan: contrario do que pensa a commissão, hat'IDO· 
volviment o commercial de varias localidades nisa perfeitamente esses interesses com as 
~inda no Orçamento da Despeza do Minis~ n~cessi~ades locaes e possibilita. a aeção admi· 

ter10 da.Fazenila. que, ha. 'Pouco votamos para mstra.tlva que os regulamentos aduaneiros 
o exerc1cl0 de 1896, nas disposições geraes se prescrevem. 
repete autorisação dada ao governo para 0 O que se não póde admittir e o processo 
alfandega.mento das Mesas de Rendas de La- lembrado pela commis..~ de creaçã.o de Al-
guna e Ita.ja.hy em Santa Ca.tharina, para o fandegas. . . 
<L:~fandegamento da Mesa de Ren•'a- de Mur- Sabem to~o~, sabe V. Ex., sabe a. co.mara, 
tl~b2, em Matto Grosso, confessando a Com- que .r~.Parttçoes dessa ordem eXigem um 
m:s;;ao de orçamento se!.' esse um meio de custe!o avultado. 
a.ttender ao desenvo~vimento commercial O 1llustre relator do parec"r, que e um 
dessas localidades. A respeito da creaeão da home~ illustrado, possuidor de uma somma 
Alf~ndega de Macabé, decretada em lei es- a~rem~vel de conhecimentos philosophicos e 
pectal recente, consigna-se nesse orçamento 0 S~lentlficos e que tem experiencia. de admi· 
credito necessarío para instaUação. n~stral)ão, não tem o direito de suggerir pro· 

Interessa extraordinariamente a.os Estados Vldenmas dessa ordem. 
de M!na.s e da Ba.bi~ ~ especialment~ ao com- Como torla construcção, a. que tenhamos de 
mermo de Caona Vler~s . onde enste uma levar a e :!feito para o fim que temos em vista, 
~ess. de Rendas de P!liD.elr~ ordem, um pro- deve ser subordinada aos materiaes de que 

Jet::to sobre o qual Circula IJDpresso um pa- dispomos. 
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Não só não são .abundantes os recul'soe especial do Congresso e nos novos Iogarea 
economicos da. Nação, como tambem não ha creados em di'(ersas Alrandegas. . 
por ~mqua.nto n.ecessidade de Alfandegas nas Sr. presidente, chegamos. 'POis, ao mo· 
Iocahdades servtda.s pelas Mesas de primeira meu to opportuno de aproveitar esses empre
or!lem. gados que a.nda.m vadiando, que superabun-

E' interessante que lembre creação de Al- dam nas Alfandega.'l. de aproveitai-os para 
fandegas quem entende que h a falta de dados casas 11-íesa.s rle Reo.d a.s • 
estatísticos pa.ra a reforma das Mesas de Assim o projecto que apresentou a ban-
Rendas. cada rio-grandense, nã.o cogitol! unicamente 

No projecto pede-s~ '> que basta para n.t- .-1~ interesses peculiares do R.io Grande, co
tender ao desenvolVJmento c:>mmercial das gtta tambem da interesses de outros Bsta.d.os 
localidades servidas pelas Mesas de Rendas da União. 
de primeira ordem. Ma.s tenho necessida.de de justificar com 

Tendo conhecimentos especiaes e concretos mais amplitude a urgencia de se converter 
qua.~to ao_ Rio Grande do Sul, dados que ex.- em lei essse projecto, para· que o fisco não 
po!e~ breVlmente no seguir de meu discurso, continue a ser victima de defraudação na 
fUI a ta.bella. B a.nnexa. á Consolidação das fronteira do Rio Grande dó Sul. 
Lei• das Alfandegas. E' sabido de todos, Sr. presidente, que em 

Dessa ta.bella co'nsta que desde 0 "-Xtremo frente a cada. cidade ou a. cada villa. brazi
Norte até ao extremo Sul ba. 23 Mesas de leira n:l. fronteira do Rio Grande do Sul cor
Rendas (].e pri~eira. _ordet?- e que, portanto, responlle na. Republica Argentina, assim 
reconbec1da. está. a. ex1stenCJa. de va-rias Ioca.li- como no Estado Oriental, uma cidade, uma. 
dades que exigem um Ctlrto numero de me- villa. 
dida.s ft~caes necessaria.s para o seu desenvol- Ao passo. Sr, presidente. que nós, descui-
VJmento commercial . dosos, preguiQOsos, ou a.mantes talvez de 

Nessa. ta.bella. encontrei o Rio Grande do cabalistico~ conhecimentos scientiftcos, pelo 
Sul com sete_ Mesas de Rendas de 1• ordem, que se vê do parecer do nobre reiator da. 
San~a. Ca.tba.rma com tres, Paraná com uma, commissão, entendemos que os nossos empre
Bahia com quatro, Sergipe com duas, Ceara gados de 1\iesas de Rendas não teem ca.paci
com uma. a Amazonas com tres. da:le para despachar as mercanoria.s a. que 

!São levo em conta. a de Macahe, no Estado se refere este pi"ojecto, os nossos visinbos, de 
do Rio de Janeiro, que foi elevada a. Alfan- certo ma.is ignorante:~. menos philosophos, 
dega.. menos legistas que nós, compreb.endem me-

Dessas 23 Mesas, dna.s, as de Pelotas e An- lhor estas questões, e tiram dos pontos com
tonina. sã.o Alfandega.s desde 187S, e a. re- merciaes mais i.mpol"tanies as suas estradas 
~elto_d.~.s da. ~guna e It.a.ja.hy já lembrei a de ferro, proct.rando as nossas fronteira.s,nos 
d1sposu;mo da. let orçamentaria. que autorisa 0 pontos onde existem cidades e villas nores
~eu alfandega.mento. centes, commercio desenvolvido, 1\!.Cilita.ndo 

Todas essas Mesas de Rendas estão colloca- por toda a (ór ma o commercio com o Rio 
das em sit uação tal, em pontos tao propícios, Grande do Sul pelo rio Uruguay, e pela cam· 
Q,ue servem até para 0 commercio interna- pa.nba. do Estado Oriental, e mesmo da Re-
t lona.I. publica Argentina. 

Hoje o numero de empregados de fazenda. Ao passo que nós nos descuidamos. a. Re-
abundam na_s ~fandegas da União a ponto publica Argentina vae construindo suas es
de . os propr1os 108pectores pedirem a sua. tr~das de ferro na pl"ovincia. de COrr ientes, 
ret1rada_ a. bem da ordem e da. regularidade margeando o Urugnay e procurando o com
do sez:vH~o, que tem estado a.narchisado pelo mercio da região do Norte do Rio Grancle. 
exoese1vo numero de empre,<>ados. Qa.nto á legislação fiscal&o pas.;o que nós 

Yê-se, portanto, que si 0 Poder Executivo crea.mos Altand~ga.s com numero avultado de 
qu~ess~ cuidar sériamente deste a.ssumpto, empregados, com bierarcbia luxuosa, com 
pod1a ttrar desta porção de empregados que Regulamen~os capciosos, cheios de detalhes, 

fi
supera.bundam nas Alf.'andegas 0 pessoal suf· os argentinos e os orienta.es collocam seus 

Ctente para 0 serv:iço desssa.s Mesas. postos fiscaes com dous ou t res empregados, 
.Pelo Relatol'io do Ministro da Fazenda e o seu fisco rende mais do que o nosso . 

ve~~e que esse numero rle empregados das Sr. presidente, mesmo quando houvesse 
extmctas t.hesourarias, addidos â.s Alfa.nde- necessidade de uma. legisla.ção especial para. 
gas, é de 229. o Rio Grande do Sul, eu l'elembro á. cn.ma.ra. 

Sabemos qt té h . - t 'd d que essa. legislação especial vem de longo 
• te a OJe nao em s1 o elles 'tempo e que a Jegi~lação pa.ra a fronteira, 

a.px:ove1tados nem dez, nem será. talvez em não só do Rio Gl"aode, como de todos os Es~ 
mals de uma. terca. parte aproveitados nas tados que limitam com o estrangeiro, e as
novas delegacias creadas este anno por lei pecial. 

C:>.man V, VIr 
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Especial e o regimen de terras para a 
fronteh•a, peta nossa. Constitu)çã.o ; ~pecia.l é 
para a.s fronteiras a. legislação processual em 
m;tteria. de direito civil e criminal ; especi<il 
e tambem ~aTa ell(ls a legislação pa1'a. :fisca
Jisação aduaneira. 

Todos sabem que a import.acão 'Pelo Ri•l 
GI'ande do Sul, das Rcpublicas do Prah é 
sujeita. a um·;. serie (le formalidades ; nos 
temos as facturas consulares. registros, 
etc. 

Especial reconhece tambem a commi"são 
no ~eu parecer sobre a. receita que deve ser a 
leg1slaçao fiscal para.os diver~os pontos do 
territorio brazileiro. e foi por isso que eu 
dtsse no principio do meu discur.>o que es
tranhava que fosse relator desse parecer o 
mesmo cidadão que foi relator r1o Orç:.a.mento 
da Receita, 

E' ellequem, t'l'atando da legis1o.~io adua
neira, diz nesse parecer. 

«O art. 18 da lei n. 26 de 30 de dezembro 
de 1891 autorisou o Poder Executivo a 1'eor
gani.sar as repartições de fazenda. Em vtrtud~ 
rlessil. disposicão foi exlledido o decreto 
n. I. 166 de li de dezembro de 1892, que deu 
Regulamento ao Tribunal fle Contas ex
ting-uiu as thesourarias ecreou as dele;acias 
fiscaes .. Relativa~ente, porém, ao s~rviço 
a.d.uane1ro :propr~<l.mente dito, nenhuma re· 
lação tem esse decreto eom os serviços es~ 
peciaes das Alf11Ddegas e delegacias. A 13 de 
abril de t89-t foi, po1·dm manrlado publ:car ~ 
execHtal' a aova Gonsotid!t{:fio das Leis das 
Alfande:;as, ']Ue pco.rece ter escapr~do ao e<tt•do 
c. jul[jamento elo Thesouro, po:s que lUZO sa
t:s{a= absolutamente as conveniencis do ser
"lliço aduaneiro e nella fm·mn sctcl'ificailos pre
~eilos de . altu vaU:a a '}Ue tem dada lo.fJM" a 
•mportant:ss <mas co·Mnmersías. "1 cQnsolidaçtlo 
d~ preceitos OH dispnsiçães legaes nao importa 
vi ·lcrçJes de Jll'incipios (v.nd.o.mentaes. 

Esta. novo. consoli,iação, no emianto oroitte 
funcções de real merecimento no ren-tmen 
aduaneiro que interessam o direito cfvil e 
criminal, e;quecs preceitos internacionaes 
annurta regras de contabilidade tiscal. entr~ 
outras. tornam-se dignas de nota:- Contra
bando (processo admin.tstrativo criminal em 
ílugrante ou não};- Entreposto (armazens 
ou trapiches all'a.ndegados); escriptm•açiio e 
arrecaduQão de rend;1s- isenção de direitos· 
- Attribuições de inspectores. ' 

A cllmmissii.o 1•eputa, pois, de necessidade 
que seja. autorisarlo o governo a organisar um 
novo regulamento das Alfa.ndegas, tendo em 
especial aUençiZo as circurn.~tancia~ especiaes 
do nosso comme,·cio e n(},vegar;iZo de longo 
ouno, a desenuo~1)imen!o de . nossa 1·:qrw:r:~ 
pub&ica e especiaes condições de oostidao do 
paiz, de modo gv.e sejam bsr.t atttndidas as 
suas necessecidades coopnerciacs ~ tocaes. 

A Commissão de Orçamento julga. que só 
o governo poder~ bem attender a essa Con
solidação, que e longa e laboriosa e que deve 
ter em consideração a diversidade de legis
lacüo ad1.1aneira de que pal·ece Cltrecel· o 
rtosso pai::;. O extremo Sul, o extremo Norte 
e a regiao rnéf/ia o{fel'ecem gt·andes di,er
sid ~a,,s. .As tra,sacções comme1·ciaes, os usos, 
costumes e l<abitos de vida, a ?lcztt~rc::;a t:ÚJ 
solo, a producçao, o clima ·interessam profun
damente o seu movimento de commercio int&r
nacionaL 

Dahí a necessidadll rle se lhe dar um Re
gulamento aduaneiro consentaneo com ore
gimen politico que hoje nos rege e com as 
condições de noss:1 vid:t economica. 

Portanto Sr. presirl.ente, é o proprio re
latol' da Commissão de Orçamento que isto 
diz, quem deu parecer contrario ao projecto 
que se discute. 

E' o proprio Sr. Ministro da Fazenda re
peti'la.s vezes em seu re~atorio quem reco· 
nhece esta mesma necessidade. 

Foi a pl'opt•ia Commissão de Orça.mento. in· 
cluindo a elevação para. Alfaudegas e alfttn· 
degamento para Met:a.s de Rendas, me·Una 
mai!; -radical e custosa. do que a que consigna. 
o projecto. quem sancciontiU meu modo de 
pensar a res11eito da ampliação de attribnições 
das iliesas de Renuas de 1" ordem. 

Eu jli referi que desde longos a.nnos ale· 
gislação para o Rio Grande do Sul tem sido 
e~pel"lial, rnas tenho necessidade de fazer um 
estudo comparativo e pedir aos meus nobres 
collegas que, compuls:mdo ·as merca-lorias a 
que se refere o projecto n. 89, me digam si 
snais de meta.rle della.s, talvez, ni"LO sfí.o generos 
ele pi·Odu·~ç;io brazi!eira, que o proprio Rio 
Grande do Sul e todos os Est ados do Brazi! 
hoje exportam ; e ao passo que os Estados se 
desenvolvem, sem luxo de grandes Alfandegas 
e grandes Mesas de Rendas, exportam e au
fercm lucros enormes com os direitos impostos 
a esses productos, tem a União Alfandegas 
com um grande numero de empregados , 
Mesas de Rendas com pequeno numero de em· 
pregados e attribuíções restrictas que certa· 
menre não são m~>nos ha.bilita.do~ do gue os 
err.pregados das Mesas de Renda~ estaàuaeo. 

Quasi todos os productos constantes da ta
bella são exportados, nã.o só pelo Rio Grande 
do Sul, como por todo;; os Estados que teem 
Mesas de Rendas de 1" ordem. 

Ha mais ainda um caso csp~cial. 
Todos sab:m quo de Montevideo se dit·ige a 

grande es~rada r.le ferro que vae á Cidade do 
~alto e que Yem concluir no rio Quarahim, 
limite do Rio Grande do Sul com e8sa Repu
blica. Poi~ bem. pela E~tra'la. de Ferro <ie 
Qua.raby a lta.qui, prolongamento da. de Mon
tevidéo a Qua1'ahim, é permittido o transito 
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de ·mercadorias pa.r:~. · a provinci(l. ·de Cor
rientes. 

ora.. si a 1Iesa. de Ren-1as de Itaqu i estã. 
habilitada para. fiscalisar o transito de merca· 
darias, cujo despacho não póde fazer, qu~l a 
razão por que não póde t •1mbem fisrn1lisar a 
imvortação no proprio solo brazileiro ~ 

O; que lá. moram sabem que em certas 
occa.siões muitos negociantes tle Corrientes 

· mandam buscar as suas mercadorias pela Es
tl•ada. de Ferro de Quarahim a. Itaqui ; essas 
mercadorias são tlscalisadas na Estação de 
Quar[lhy, na. Estação ile Uruguayana e na E~
taçã.o de ltaqui . 

Assim é que a ~tesa de Rendas desta ul
tima cidade póde oom fã.zer a. fisca.Jisaçã.o '10 
commercio para o estrangeiro. tJscaHsação 
que deve ser cuirladosa. porque aliás poderia. 
dar log-a.r a grande importação por contra
baudo.justamente no ter1•itorio do Rio Grande 
do Sul, e não :póde despachar um pequeno 
numero de mercadorias para consumo na lo
calidade onde está. collocadn.. 

Ha, porém, a.inda. out1-a consideração im
portante. Torios t\quelles que conhecem um 
JlOUCO as causas de nossa Pa.t ria sabem que 
dous dos principaes productos do Rio Grande 
do Sul. sobretndo na. regiao q11e limite. com a 
Republica Argentina. •ão o fumo e a herva 
matte. Pois e~ses generos sã.o todos despa
chados e exportados directe.meute de cidade 
a cidades fronteiras para a Republica. Ar
gentina. sendo nest.'L os desp:tchos de intro
ducção feitos pelas r ecebedorias locaes. 

Ora, é natlll'al, pela proprla. lei geral ole 
commercio. pela propria lei •lo intercambio 
eommercia.l, que da Republica Argentina 
venham tambem directamente generos em 
troca. desta. exportação 

A.s i\Iesas de Rendas dos Estados despacham 
todos estes produetos, mas as Mesas de Rendas 
federaes não podem absolutamente despachar 
os generos que os commerciantes nMionaes 
possam importar para o Brazll.e entiio o que 
acontece~ Devo dizel-o com franqueza. Acan· 
tece que fatalmente os generos bão de vir 
contraba.nileados para o Rio Grande do Sul . 
E porque~ Pela razão muito simples de que os 
comrnereiantes não vão descer 40 ou 5Q legu<J.s 
ao Sul pura· deõpacha.I' na Alfandega de Vru· 
guayana generos que elles podem despachnr 
em duas ou tres horas. 

Uma popt~la~o que tem nece3siuade de 
ser promptamente acudida. tolem f<>rçosa
tp~nte que o C•mtrabando pa'iSe. A fronteira 
e 1mmensa.. tem dezenas ile lc:;!uas ; com o 
corpo fiscal que Já, existe, dal1a a maneira 
ridicula por que est:i. m•ganisado, não é pos~i
vel imperlir esse contrabando. 

Por eonseguinte, é justamente por meio de 
uma. medida que a.ttenda. ás nece.<;:;idades do 
eomme1oeio, fazendo com que elle se torne 

licito e não possa. n.ttribuir as suas difficnlda
des aos defe1tos fiscaes, que este mal se IJ<)de 
sanar. A população que :~té hoje tolera que 
o commercio se faça por ct>ntraba.udo, desde 
que saiba que ha. uma l~i que a prot~ge, não 
tolerara mais. 

Além <llsso, por este facto nós tornamo-nos 
va.ssa.\los de um modo ri<llculo dos nossos 
visinhos. 
o~ meios de communicação que nós temos 

do.s Praças fortes r1o littoml do Rio Grande 
para a fron teíra são insufficien tes e ,]ifficul
tosos, :principa.lmente em certos tempos. 

Portanto, nós, oppondo todas estas difficul
da.des ao commercio do Rio Grande do Snl, 
restringindo extra.ordinal'iamente as attribui
ções de nossas Me:;as de Rendas, tornamo-nos 
va~sallos. carta vez ma.is, da. Republica Ar· 
gentina e do Esta.do Oriental. 

Tenho, Sr. presiflente. succintamente e nos 
pontos ca.pil<~.As , justificado o projecto, ta.nto 
quanto baste para. que 03 nobres deputados 
extranhos ao assumpto s~ibam i}erreítamente 
os fundamentos do projecto qu~ eu apresen
tei com a deputação rio-g1·andense. 

Devo, porém. fazer uma declar:J.ç!'ío : Pre
occ:upo-me extrn.ordin:J.riamente em cumprir 
1·igoros[l. e exactamente o meu devex·, não só 
de deputado do Hio 1;rande <lo Sul, como de 
deputado da. No.çii.o Br:>zileira.. 

Não tl•a:;o para aqui interesses de campa
nario. O meu modo de deliberar nesta. GJ.
rMl'a, o ffi()(ll• por qnc tenho votado, tem 
prova.-' o suiilcicntemen te. creio, que me afasto 
:J.bsolutarnente desse ponto de vist:~. acanh3.do 
e pequenino. 

Não h;wia nece~;shla.de ue grande e;;tudo 
para. que eu visse que a.s necessidades que o 
commercio d<\ fronteira. do R.io Gra.nde sente. 
ha. de sentir torços:t e new;sariamente, por 
exemplo, o Amazonas, no ext1·emo Norte. 

Praças cornmerciaes de certa. import:J.ncia 
hão de sentil-a nece:;sariamente. 

Examina.ndo o que se passa, obseno que 
os representantes dos diversos Estados se em
penham por exigir da. União meios de des
envolvimento para os seus E:stados,quer pela. 
construcção de estradas t1e ferro, quer até 
pela cr<.'.ação de Altandegas internas, como. 
pnr exemplo, as que se cr0ara.m em Juiz de 
Fóra e em S. Paulo. 

O custeio c!essas Alfa.ndegas é g~mde, mas 
apez:,r disso, pa.ra. attenner ao desenvolvi
mento commercia.l dessas localidades nós esta
mo:;: creando Alfan''egas, até mesmo em des
accôrdo com a.s noi!sls for~.as economicas e 
financeiras. 

p ._,l' conseguinte,ampliar agora as attribui
ções das MeS:\S dt: Rendas e prestar um bom 
serviço . 

Davo fã.zer sciente à Camara que com o re
<h;zido numero de· . mercadorias da tabella F 
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fica. o oommercio da fronteira. r1o R.io Gra.nde 
grandemente gravado, gravame que recabe 
sobre a população consumidora dos mercado
rias por alli importadas. 

Fiz largas considerações sobre as formali
dades o. que está. snjei ta. a importaçli o por 
a.Ul de mercadorias das Pr·aças do Rio da 
Prata. Formularei um exemplo para. provat• 
o gravame do commercio cou1 a reduzida ta
be!la. F. 

Um commerciante de ltaqui ou de S.Borja. 
precisa. de uma !a.ctura. de molhados. Seja 
esta de vinho.manteiga.l(erozene. a1·roz. sar
dinhas e queijos. Terá. de fazer os seguintes 
gastos : de uma factura consular-de vinho, 
manteiga, sardinhas e queijos·-pa.ra Uru
guayana; de uma fadura consular - de ke
rozene e arroz para Itaqui ou S. Borja.; de 
um despacho de importação para ltaqui das 
mercadorias da segunda factura; de um des
pacho de importação ilas mercadorias da pri
meira. factura em Uruguayana. na. chej,'ada 
a essa. cidade; de um despacho de expor
tação na sabida de Uruguaya.na para Itaqui 
ou S. Bor.ia; de um despacho de importacão 
em uma. ou outra destas duas ultimas Pra.ças; 
de carretos em Uru,"1la.yan~. do porto á Alta.n
dega, da. Alfande~a. ao porto, do por~o de !ta
qui ou S. Borja. a caga. 

Estes gastos, adoptado o :projecto, redu
zir-se-hão aos de uma factura. consular. 
de um desiJacbo de importa.çã.o e de um' cu
reto. 
~ao esqueçá.mos que o gravame ao com

mercio recahe direetamente sobre o consu
lllidor. 

Aprouve a.o relator da. commissõo dizer 
que os empregados das Mesas de Rendas t'e· 
deraes não podem conhecer todos os produ
ctos ch!micos, talvaz pelo nome C~J.mpllnudo 
que teem. Os propostos na ta.bell<J. do projecto 
sã.o conhecídissimos. 

Quem desconhecerá, por exemplo, o sal, o 
cblorureto de sodio ~ Aposto em como no Rio 
Grande do Sul e Estados na industria pastoril 
não ha. boi nem ca.vallo que não saiba co
nhecei-o. 

Assim é que a. designação pelo nome de 
. productos chimicos em uma ta.rifa .:;ue não é 
sinão um acervo de erros não é uma argu
mentação de valor. Apropria Camara. já reco
nheceu a necessidade de endi"eitar essa. tarifa. 
que niül obedece 3. systemn. gum de classi
ficaçito, que nada. tem de !!cientifico e nem 
mesmo de pratico. 

O que é verdade é que não devemos estar 
cada vez mais á mercê dos nossos vizinllos. 
Em tudo estamos sendo vassallos. até na na
vegaç.ão de cabotagem. 

Andam a preoccupar-se com a. idéa. de que 
o. Republica. Argentina póde levar-nos a. uma 
guerra. internacional; puro engano, porqua 

emquanto ella. puder mover-nos a. guerra. 
commercial e industrial que nos tem movido. 
ha. de proseguir valentemente nesse terreno 
e com vantagens paJpaveis. 

Ao passo que procuramos pôr mU en
tl·aves a navegação de qualquer ba.rquinha. 
insignificante no rio Urug\lay, ella dá pri
vilegias o. pequenos vapores. nacionalisa.m
nos e elles navegam IiTiemente ne..-se rio. 

E' assim que ella. nos faz guerra. 
E nós estamos a fazel' questão de classifica

ções scientiticas e lavramos a incornpetencia. 
de empregados que são mais competentes 
que nós, porque, nós que temos meios de 
vidu. mais al>untla.ntes, oão nos preoccupa.mos 
com essaS couzas miudas, de sorte que podem 
facilmente impingir-nos como lã um teci~o 
de lã e algodão, (),O passo que a um pobre que 
examina o genero será mais ditllcil esse en
gano, e com mais forte ra.zão, trata.nr'lo-se de 
empregados de Mesas de Rendas. A a.llegaçlio 
de competencia. é uma. a.Uega~;".ão sem raZiW 
de ser. · 

Quo.nto a despeza, já. fiz ver que o governo 
não tem necessidade de ter nem mais um 
empregado, pelo menos nas Mesas de Rendas 
do Rio Grande rlo Sul. Repartições Federaes 
h:L que, colloca.das em frente flá.s estaduaes e 
mesmo das munieipaes, estão fazendo o papel 
o mais ridículo, unicamente por causa. da. le· 
gisla.ção absurda que :~s rege. 

Citarei uma terra pequena. a. Cidade de 
Ita.qui, no alto Urugua.y, onde u. Mesn. de 
Rendas redera.es qua.s1 nentlum rendimento 
tem. ao passo que a. l\fesa de Rendas esta· 
dua.cs tem um movimento annual de 50 a 
60 contos e o. repn.rtiçii.o de a.rreco.da~o de 
rendas Iocn.es um movimento de 4\1 o. 50 
contos, a.pezo:r do movimento l'evalucio
nllrio. 

Nii.o lm da.~os estatisticos. disse o hanratlo 
rela.t<lr; mas ahi ficam esses dados iodil•ectos 
para. supprir a fa.lt:t desses dados. &tü. des· 
leito, pois, esse argumento. 

Creio que fiz ver a. ina.nidade de todos os 
argumentos apresentados, o que é explica.vel 
porque esse parecer, creio que posso dizer, é 
o que se chama um parecer lavrado sobre a 
perna. 

Tenho concluído. 
Ninguem mais pedindo a palavra é encer

rada. a discussão e adiada a votação. 
E' encerrada a discussão unica. t1o pl'Ojecto 

n. 191, de 1895, concedendo a. D. Maria Ama· 
lia. de castro Ferreira; viuva elo coronel Joa.· 
quim Mauricio Ferreira., a. pensão de 200$. 
memaes. 

Ninguem pedindo a. palavra, é enc11rrada a. 
discUSllão e a.dia.da. a. votação. · 

Entram tSucoessivamente em 2" discussão, 
que é sem debate encerrada., os artigos do 
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projecto n. 202, de 1894, determinando que os 
officiaes do exercito reformados ou que se 
reformarem de accordo com as disposições do 
d~reto n. 193 A, de 30 de janeiro de 1890, si 
estiverem graduados no posto immediato, 
sejam considera<l.os, para todos os effelto~, 
oomo se estivessem e1fectivameote provl· 
d~s na classe de que tiverem a graduação. 

Entra. em 1' discussão o projecto n. 199, 
de 1895, autorisando o governo a fazer re
verter á activa, mandando addir a uma nas 
companhias, como tenente mais moderno, 
nté que haja vaga, o tenente reformado do 
corpo de bombeiros José Julio, com um voto 
em sepa.ral.lo e pa.reeer da Commissão de Con
stituição, Legislação e Just iça. 

Ninguem·-pedi.ndo a. palavra, é encerrad3. a 
discussã.o e adiada a votação. 

Entra em di~ussão uniea. o projecto 
n. 172, de 1894, concedendo a pensão de 100$ 
mensaes repartjdamente, a Ur~ulina. Ca.nd\da 
do Couto e outra, mãe e irma. do fallecJ.do 
cirurgião naval Dr. João Pinto do Couto. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada. a. 
discussão e adiada a votação. 
· Entr·a em 1• discussão o pro.iecto n. 94 A, 

de 1895, a.utorisando o governo a. mandar con
struir sobre o rios. Francisco uma ponte 
ligando Joazeiro, na. Bahia, a Petrolina, em 
Pernam'buco. 

Ninguem pedindo a. palavra, é encerr3.da a 
tlis ~ussão e adiada. a. vota~.ão. 

Entra em discussio unica o projecto n. 279, 
de 1893, mandantlo que continuem a. ser 
pagos a. D. Mathilde de Accioly Lins, desde 
I de julho de 1892, o montepio e melo·soldo 
de seu fa.llecido filho o alferes Seba.stião Car· 
los de Accioly Lins. 

Ninguem pedindo a '[la.la.vra., é encerrada a. 
discussão e a.d.ia.da. a votação. 

Entra em discussão unica o projecto 
n. 197, de 1894, relevando a prescripcão em 
que incorreu D. Maria Josephina Feita! Lima 
para. perceber o meio-soldo a que tem di· 
reito. 

Ninguem pedindo a. palavra, é encerrada a 
discussão e adiada a. votação_ 

construcção de uma ponte sobre o rio Qua· 
rahim, no Estado do Rio Grande do Sul, a 
qnal foi approvada pelo Senado por dous ter· 
ços de votos, na fórma. do art. 39 da Consti· 
tuiç.ão. 

Ninguem :pedindo a. palavra, é encerrada. a 
di~cussão e. adiada a votação. 

São successiva.mente sem debate encerrados; 
em 2" discussão.os artigos do projecto n. 219 A, 
de 1894, concedendo ao engenheiro Julião de 
Oliveira La.ca.ille privilegio,po::' 60 a.nnos,para 
a construcção, uso e goozo de uma. estrada. de 
ferro que, partindo da. Cidade de Catalão e 
Rassando pelas de Goyaz, Cuyabã., Poconé, 
:s. Luiz de Caceres e loga.r na.vegavel do rio 
Guaporé, termine no Estado de Matto Grosso, 
em ponto limitrophe com a Republica da. Bo· 
livia, e outros fa.vores 1-elativos a e..<sa con
cessão ; com parecer da. Qlmmissão Especial 
de Viação Geral da Republica. . 

Entra. em P discussão o projecto n. 202, 
de 1895, autorisando o Poder Executivo a. 
conceder, nas condições que indica, a André 
Gaudie Ley, ou a quem mais vantagens ofi'e· 
recer, privilegio, por 60 annos, para coustruc
ção, uso e gozo de uma estrada de ferro de 
bitola. de um metro entre a Capital de Matto 
Grosso e o porto de Aveiro, ou outro ponto 
que melhor os Estados determinarem, na. mar
gem do rio Ta.pa.joz, no Pa.r~t . 

O Sr. J o sê Ca:t·los-Sr. presidente, 
tomo parte nesta. discussão para. lavrar um 
protesto. 

Não desejo que fique consignado nos An· 
nae~ da. Camara que votamos projecws desta. 
ordem, sem uma critica., sem uma. discussão. 

Este projecto, como outro que acaba. "'e ser 
encerrado em 2" discussão, envolve ~sumpto 
ds. ma.ior importancia. em materia. de conces
são de estr-<l.das de ferro, e parecia-me ra.~oa
vel e blStante prudente que não se votassem 
neste fim de :>essão, quando a Camara. está. 
excessivo.mente fatigada., projectos de ta.ma· 
nha. itnporta.ncia e que necessariamente exi· 
girão dos cofres publicas sacritlcios e compro
missos de gra.ude valor. 

O Sa. CASSIANo DO N.ASCIME'N'Io-E pede-.se 
garantia de juros~ · 

UM SR. DEPt:lr.A.Do-lsto é que e preciso 
saber. 

Entra em discus5ã.o unica o projecto 
ll. 122, de 1893, concedendo a. D. Olympia 
Carolina da Silva Barata, viuva do des~m-
bargador Joaquim Antonio da. silva Barata.. O SR . JOSÉ CARLOS~Sr. presidente, estou 

- 1 d 100'-"MO farto de ouvir que toda.s essas concessões que 
llllla pensao mensa e iil"v • aqui são submettidas a.o nosso estudo concor-

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada. a rem para o desenvolvimento do · pai.z. 
discussão e adiada. a votação. Mas tenho visto, Sr. presidente, que isto 

Entro em discussão unica o 'Pll.l'<>.ce.r :só serve pa.Ta confirmnr. os de:;acertos que 
n. 85 A, de 1895, autorisando o governo a. sempre se teem com.mett1do em ma.teria. de 
permittir á Com:panhia «Gerat Southern• a viação ferres.. 
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Foi nomeada uma. ·cammi!iSão Especial para 
f3.zer um estudo sério sobre a viação geral 
da Republica. Essa commissão trabalhou 
longo tempo, investigou lar-gamente o as· 
sumpto, e terminou pel<\ apresentação de um 
projeeto que ainda nãojfoi trazido ao nosso 
conhecimento, o que fa.z com que nós ignore
mos o que ella. nos indica. 

O Sa. LDB. BACURY dá um aparte. 

O Sa. Jos~ CARLos-Entfl.O V. Ex. de ve lia 
tribuna. reclamar ou pedir aos membros dessa 
commissão o favor de, quanto ;1;nt es, apre· 
sentarem a. sua. ·obra. para que nôs a estu· 
demos e vejamos si ella merece ou não ser 
vomda.. 

O SR. "LIMA BA.cur.Y dá. um aparte. 
O Sn. Josli CARLos-Não estou accueando, 

estou unicamente convidando os meus com
panheiros Jk"tra cazerem um estudo sério. Não 
tenho interes"o em prejudicar este ou aquelle 
Estado ; ao contrario, o meu empenho é que 
todos os Estados da. Uniiio possam ser devida· 
ment~ servidos de tudo quanto for neccs~o.rio 
para. o seu engrandecimento. 

E:sa concessão. Sr. presidente, é completa
mente illusoria; ella não pód.e trazer os re
sultados que eu e os meus collegas deseja
mos ; essa concessão só póde se1·vi.r para pre-: 
judicar os interesses dos Est:~.dos, s6 póde 
servir para explorações de Bolsa.. 

O Sn. LIMA BACUlW-Nii.o apoiado. 

O Sn.. Josf; CARr.os-E' preciso não reviver 
o celebl'e ensil hamen to que estragou lodo 
este pa.iz, e que fez com que concessões que 
p01lia.m trt\Zer gr-J.ndes vantagens fossem en
globadas com outras, prejudicando-as e con· 
COl'rGndo pa.ra. o. ruina dos Estados a que ellas 
iam beneficiar. 

Sr. presidente, ainda hoje V. Ex. encerrou 
a. disoussão .-1e 12 ou 14 projectos sem o me
nor estudo da cama:ra., e quasi que este, 
como os outros, ta.mbem passou sem a menor 
attencão. Mss felizmente eu me achava pre
sente e chamo a attanção r1a C:J.mara para o 
que se tom de votar, porque, Sr. presidente, 
entendo ~que 'não, devemos estar esperando 
que diariamente o Senado chame a nossa 
attençã.o par<~. as materias que estão sujeitas 
à nossa apreciação. 
· Sr. presidente, como disse no começo do 
meu discurso, levantei-me unicamente, e 
creio (lue o consegui, com o fim de :provocar 
discussão sobre este projecto, que não pôde 
paSS3.r na Camara., por mais sabias que sPjam 
as suas disposic;oes, sem discussão, para que 
fique registrado nos Annaes que a Cttmat-a 
não ê indiíierente ao modo por que voto com
:promissos de tão gra.nole valor, como este, 
compromisso que, si interessa alguns Estados, 

p1•ejudica ao mesmo tempo a. outros a que elle 
nã.o va.e aproveit<l.r. 

TenllO conclt:ido. (:lluilo bem, muito llen~.) 

O !§a·. ~I :ariano Ra:rnos- Sr. 
presidente, coibido de sul'preza nesta dis
cussão, que acaba. de provocar o digno re
presentante do Districto Federal, corre-me o 
imperioso dever de acudir pressuroso â. tl'i
buna., a:fim de dizt!r simplesmente duas pala· 
vras em contraposição ás que foram ditas por 
S. Ex: . , embora seja cu o primeiro a reco
nhecer que ellas em nada. adeantarão ã ques· 
tã.o, depois do que sobre o assumpto foi es· 
c1'ipto pelas Commissões de Viação Geral dn 
Republica e Obras Publicas, em dous lumin:>
sos pareceres que correm impressos, n~ ca.. 
mar a. 

Não sendo profissional e, portanto, baldo 
de competencia. para tratar de semelhante 
matet•ia, que demanda conhecimento technico 
e especial de engenharia, me apadrinharei 
especialmente com o importante parecer da 
C. mmissão de Viação, do qual foi relator o 
meu distincto amigo c companheiro de repre
sentação. engenheiro Luiz Adolpho. 

A sua leitura bastará pa1·a convencer a Ca
ma.ra de que não se trata de uma estraila de 
etreitos mirabulantes. como disse o nobre 
deputado a quem respondo; ao contrario,eUa 
trará innumero~ beneficios á região rlo Norte 
do paiz, o qual ficará assim li;;ado a.o inte
rior. donde x·eceberá. larga proVJsão de gado, 
que ó a base da alimentação publica. 

Yê-se, pois, S1' _presidente. que esse pro
jecto. uma vez levado a efi'dto, não vae a pro· 
veita.r exclusivamente a.o grande Estado que 
tenho o. honra de repre>enlar nesta CamarJ.; 
ellc rae enormemente aprovei~r a regiilo da 
Amazc.nia. que lucta. com a difficuldade de 
carne verde, a ponto de importai-a. directa.
mente dos E~tados platinas. 

Ao mP.u Estado essa. estr-<Lda irá, é verdade, 
abrir novos mereai!os de consumo. 

O SR. LI~A. B.~CURY-E novas vias de com· 
municação. 

O SR. MARIAKO RAMos-Quero suppor que 
seja talvez por semelhante moti.-o que o 
nobre deputado se oppõe á passagem do pro
jtcto. 

O SR. JosE' CARLOs-Não ha tal. Protesto 
contra. a iojustiçu. que V. E~. me iàz. 

0 SB.. FRANCISCO TOLENTINO-Este projecto 
jâ iol cabalmente justificado. ·· 

O S R. MARIANO RA~Ios - Sr. presidente, 
não estra.nho essa opposição ora le,·anta.da ; é 
veso antigo, desde o rl'gimen pas;ado, uma 
certa má vontade contra Mattc Grosso, e 
mesmo muitas vez~ tenho ouvido apreciações 
erroneas sobre o meu Esta.do, sol:.re o qua.l 
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entende de fa.llar quem não tem delle o pre· 
ciso conhecimento, sinão pela -posição que oc
cupa nos ma.ppas g~ographicos. 

Um sa.bio estrangeiro ainda recentemente. 
tr:1t:mdo do meu Estado. di>se que elle só 
se recommenda pela vastidão do seu terri· 
torio! 

Si percorremos os Lh~•aes do Parlamento 
imperial, veremos que um eminente esta
dista. afiirmou da tribuna que nã.o ne:·essitav(l. 
cuidar-se das fronteiras militares de Mat t o 
Grosso. porque ellas estavam por si mesmas 
defendiáas,"ella.s tinham a seu iil.vor desertos 
inaccessiveis para tropas regulares ! 

E o que é mais. ate em um livrinho ele
mentar de instrucção, que casualmente cahiu
me sob as ~as. li um período. como leitu1•a 
dedicada â. infa.ncia, que t~»~ üzdio mat0t1 w1s 
1~ms de Cuyabá a fle:r.adas wna CMrtnc gi
boia I ! 

Isto é meio de incut ir no espírito da ínfan
ch\ que na Capital de Matto Grosso lia inri ios 
pelas ruas, que allí se_ dep~ra~ a. cada. pas:!o 
reptis adornando as v1as pubhcas ! 

Nã.o admira, portanto. que um digno re· 
presentante de Minas ba.ja dito. em um dos 
ultimos dias de sessão nesta Camara, que a 
b;~ncada. de 1\fa.tto Grosso, votando contra o 
imposto do g;J.do, não deixava de ir de en· 
contro aos interesses do seu Estado, que dvia 
etcltts!oomentc dr~ inrlustricc pcr.sto1·:t ! 

E já que toquei neste ponto, aproveitl\rei 
a occa.s-ião para declarar que o nosso YOto 
contrario a esse imposto foi r1it:ulo pela cir
cumstancia. de nem aproveit1r clle <lO Est.'\do 
de Matto Grosso ..• 

O SR. CoSTA MActuoo-Embora u._provei· 
ta~e aos demais Estados ! 

O S&. MAniANO R-AMOS ••• nom aos altos 
interesses da Repu blica.. 

Deixaudo de :Parte a censura., que nem me 
aproveita, nem a.cceitat•ia, desejo mais uma. 
,ez acoentuar que aqui os interesses do meu 
Estado não cons~guem impor-se. devido ao 
numero limitado dos seus repre~entaut~:s, que 
pouco pesam uas votações. 

O SR. JosE' GARLOS-Si é pequena em nu
mero, muito merece desta Ca.mara., :pelos re
quisitos que a ornamentam. 

0 SR. MARIAXO R .~>IOS - Si tivesse de 
pedir a esta. Camara. um auxilio à industria. 
pastoril do meu Estado, não teria d avida de 
)ledir a. approvaç-lo deste pr ojecto, ao em vez 
de tributar a. importação do gado em pé, pois 
elle r edun<la em um au:Iilio aos que se dedi
cam á creaçli.o do gado. 

O Sn.. Ncc.oEIFw\. PAP..\NAGUA' -Nenhuma. 
industria merece mais auxilio do que a pas
toril. 

0 SR. MARIANO RAMOS- Abriria. novos 
mercados ao criador de Ma.tto Grosso; elle 
poderá fazer vantajosa coucurl'encia. ao ex· 
portador do gado platina no Norte do -palz. 

O Sr.. FRA:'\Cisco GLICERI0-0 projecto con
signa ga1•an tia. de juros 1 

0 SR. MARIANO RAMOS- Sem duvida, poiS 
sem tal requisito. sem essa condição, seria. 
impossivel levar-se a effeito <\ construc~·ão de 
uma v ia.·ferrea, que tem r1e atravessar regiões 
completamente desertas, que só de futuro hão 
de ser povoadas e cultivadas. 

Ainda ha pouco tempo os Estados do P ará 
e Ma.tto-Orosso trataram de fa.7.er a conces,;ão 
de uma. estrada de ferro que, a travessando 
os re.>pect ivos territoríos, fossem t'azer o en· 
trancamentO oas fronteiras dos me.i!Ilos, es· 
tr.ldn. essa sobre a qua.l leva.ntou-s~ a questão 
d.e competenciu, apezar de cada. Estado não 
ter sa.hirlo dos limites do seu territorio. 
quanto á. conce~ão q_ue fizero.m. (Troe«m-~~ 
cepa•· te$.) 

Sl'.presidente,sem quePer along;J.r-me mais, 
p~nho termo a estas ligeiras oosc"rvações, pe· 
rlindo iL C'amara a approvação des!e l)rojecto. 
ota sujeito á no~sa de!ilJe:·açiio, porque elle 
consulta. legiti mos interesses e a.~piruçves ue 
di l'eraos Esta.'' os, em cujo numero se encont-ra 
o meu. (Muito bmn.) 

O Sa· . o~u·lo!!' de ~ovae!ii.-Sr . 
pl'e~i<lante.~into ~tat• nmis uma vez em oppo· 
si1;ã.o com o honrado rlepnt~trlo pelo Di~tricto 
Fl~d.ernl rtuo sem1n·e tom:J. tiu g-mnlle inter· 
c~se por todo;. 0;1 assulllptos que s1lo t1•o.r.idos 
á discmsão rlcsta f.!ILffi iU';\ o que infelizmente. 
segundo os o.r~utnentos queadtluziu. quando 
discutia o p1·ojecto. niio tevt! tempo pa1·a.lêr 
os luntinoso;, pareceres quo foram apresen· 
tu.dos pelns respecti V11S C•JTUIUi:ssües, ao pro· 
jet·to ora em disc:ussão. 

Esto pt·ojccto não foi, como uisse o illustre 
rleput~do, apresentado a ultima. l10ra.; existe 
desde o anno de lS93 na. pasta da respectiva. 
commis~ão a. p9tiçã.o apresentado., e as com
mis·ões qua.si semp:·e sobrecarr egadas de 
muito s~rviço somente o anno passado. jâ. no 
fim das sessões. é que puderam dar parecer; 
e :l.peza.r de tigttrar elle na ordem do dia. 
desde setembr·o. pela graiJde affluencia ile 
a."su.mptus á ordem do dia. este projecto foi 
subindo gradualment'l •le fórma que sómente 
em l9 de novembro é que poude entrar em 
discussão. 

O meu nobre amigo atarefado com cutros 
ser viços e especialmente com as loterias da 
Candelal'ia. e com a exposição de productos 
na.ciona.es não poude certamente ler os lumi
nosos. pare<:eres,tanto da Commís.'>âo Especial 
d-) Plano Geral de Viação, como da Commis· 
sã.o de Obl'as PubliClls. S. Ex. fqí injusto 
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agora, oomo o foi o anuo passado quando se Ma.s, não; elles cuidam de seus prOJ?rios in. · 
tratou do pbarol de Ma.capá. teresses, e concorrem (,'(}fi tudo que e neces-

0 sa. JosÉ CARLos-Que ainda não se fez, sario para manter o integridade da. Nação, da 
que deram prova a. bem pouco tempo, nos 

O Sa. CARLoS DE NovA.E~-Ainda. não se dias luctuosos da revolta de ~etembro. 
fez, mas a culpa não é nossa.. V. Ex. sa.be sr. presidente, é de tão grande interesse 
que o a.nno passado se votou a verba de tanto para o Estado de Matto Grosso, como 
1:000$ para a colonisação nacional da mar- para 0 tlo Pará., e como para a. propria 
gem direita do rio Aragury, e ate agora União, a realisação dessa estrada de ferro, 
ainda. não se deu um vintem. Mas a culpa que basta conhecer o que se p:tssa na.queUes 
será. nossa.~ não; nós cumprimos o nosso Estados para inferir a sua utilidade: assim 
dever e cada um cumpra o seu. sabemos que o Estado de Matto Grosso vê-se 

O Sa. JosE: CARl.OS-Si tivessem seguido o embaraçado pa.ra chegar com suas mercado
meu oonselhojã. estava. o pharol em Ma.capã. r ias á Capital Federal, por tres Republicas 

o SR. CARLos DE Novu:s-Sr. pre;;idente, que dizem nossas amigas; os seus productos 
não venho defender a. concessão feita a este teem de passar pelo Pa.ra..,"Uay, pela Repu
ou aquelle individuo; venho cl.izer apenas blica Argentina. e pelo Uruguay, navegando 
al~umas ~lavas sobre a coveniencia dessa em a.guas alheias. 
estrtlda, que liga o vasto e rioo Estado rle De modo que, dada uma lncta. com qua.I
Matto-Grosso ao Estado que tenho a. honra de quer de&;es Estados vizinhos, como jà tive
representar nesta. Ca.ma.ra, e no qua.l tive a. mos exemplo, as dif:liculdades oom que lu
felicidade de nascer. · ctará o Est:~.do de Matto Grosso crescerão e:r:· 

Não nos incommoda, nem a nós representan- traordinariamente á. ponto de não poder re
tes dn Pa.rá nem aos dignos representantes oober os soccorros necessarios. porque os 
de Matto Gros~o. que esta conce;;são seja feita unicos JD.eios de communicação que teem ficam 
a. este ou a.quelle; pouco nos importa isso e inteiramente interceptados. 
só queremos a realidad.edestetem~men, tem- O SR. JosJ.iCuLOs-Ma.tto Grosso já teria 
ta.men que data de tempo~ immemoriaes, e estrada de ferro, sinão fossem esses proje· 
que se a.clla e:!arada. em di !!eren tes relatol'los ccinhos. 
entre outros, no do Sr- visconde de Maracajú, Porque Dão se poz em execução o tra.ç~do 
que foi presidente de M:a.tto Grosso, do Para Piment:~. Bueno 1 (Outros apartes.) 
e do Amazonas, e portanto, conhecia. perfei- 0 S c 11 · 
tamente as oondições desses dous Estados que R. ARLOS DE NovAEs-A m<ra que o 
se pretente ligar pela. via·ferrea. e que tem nobre deputado peh capital Federal, que 
si.do sempre llsquecidos pelos repl'esenta.ntes tem a. felicidade, que lha invejo, de conhecer 

- ,.,._ d . todo o Brw.:il, e esteve ha beál pouco tempo 
da. Nação, allega.ndo-se que sao .=ta os ncos. no Amazonas, não saiba que nós que habita· 

São realmente Estados z-icos, Sr. presidente, mos a. rt'g\ão do ~rande rio, esta.mos mais 
mas a culpa não é deltes; a. culpa. é da na tu· rapidamente em communicação com o. Eu-
reza que assim o.s fadou. A · d N d 

E si a. riqueza. tlesses Est..1.dos ainda. se acha ropa., e com 11. merica. o orte o que com 
nas ma.ttas, ainda não foram exploratlns, é a capital Federal. 
porque nos tem fa1tado os braços de trabalho, O SR. Josi: CARLos - Mas eu quero que 
a. immigração. fiquem mais proxi.mos da. car-ital Federal. 

A immi~ão. como V. Ex. s~be, tem sido O SR. CULOs DE NovA:s:s - O traçado do 
aproveitada. unicamente para o Sul ; :para o Sr. Pimenta Bueno, como disse o nobre depu
Norte nada se tem feito. ta.do, colloca.ria Matto Gros.so mais proximo 

E, Sr. presidente,os Estados do extremo No r- da. Capital Federal. Mas e o caso de da .. mos 
te,especialmente os do Pará. e Amazonas, des· para. bens a nós do extremo Norte, de não 
animados de esperar o auxilio do centro, des- ficarmos atados, amarrados á. Capital Fe
animados sem que lhes chegue o quinhão a dera!; pol'que, si assim fosse, nõ:o teriam os a. 
que téemdireito; teem nestes ultimo& flnnos. nossa immigração,nã.o teríamos a nossa nave· 
decretado leiS especiaes e concedido subvenções ga.ção directa para a Europa., como ainda o 
enormissimas pa.ra ser introduzida a immi- anno p~ss"do esses dous Estarlos· votaram leis 
gração no seu territorio, no territorio desses .:oncedendo subvenções as linhas que se esta· 
dous grandes Estados que marcham sempre belecessem nestas condições. 
um ao lado do outro, visando a sua. grandeza E ', portanto, a. ma vontade que existe, e 
e prosperidade. sempre existiu, em relação ao extremo .Norte 

Sr. presidente, si a.quelles dous Estados do é o d!!sejo de conservar tudo no centro, não 
extremo Norte esperassem. os auxílios do cen- porque a Ca.pit:J.l Federal seja o coração ; não 
tro, com certeza elles estariamaniquilados,ou a. Capital Federal é o estoma.go. (.R~adas-) 
pelo menos reduzidos em engrandecimento Si a capital Federal fosse o coração do 
material, · Brazil expelliría. com igua.ldade para. todos 
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os Estados da Uniii.o o sangue, Elsse sangue No auno de !BOI o Congresso do meu Es
rutiJ.ante q_ue d;í. 'a. vida., e regenera ; mas, ta.do votou uma verba de 50: 00()::; para se 
não, ell8. cb.:l.ma para si, introduz no esto- fa.zer urna estrada d·> ro~agem, que, sahi:1d0 
ma.go absorve tudo que póde nutrir-lhe e do rio Tapajóz, n" primeira cachoeira, que 
depois, os resíduos que manda para os Es- fica ao Sul de ltaituba,fosso appro:timar-st de 
tados. . Ma.tto Grosso. 

O StL JüSÉ CARLOS- Os Estados e que vêm Ji a.ut~, em l8SO, o visconde de Marae2jú, 
comer aqui. em um de seus rel>L~oric;s, lido em Cuyabá, 

o sn.. CARLOS DE NovAES _ 0 presente dizia que se devia cuidar· de ligá Matto 
proje~to e daquelles que não merecem im- Gl"Oswao Pará por- uma estrada rle ferro; e 
pugnaçã.o. ainda no anno passado o Congresso de meu 

Tem uma gra.nde utilidane, :pois refere-se E:;tado votou nma. lel que dava uma garantia. 
a uma. estrada de fHro que liga duas regiões ao cidadão que pude~se lovar uma Estrada de 
que muito se. parecem. . Ferro de Santarém, que ftca. na conlluencia 

v. Ex. sabe, Sr. presidente, que 0 extremo do rio Tapajóz com o rio Amazonas, até 
Norte de .Matto Grosso apresenta uma flora e Cuya.bâ. 
urna. fauna. perfeitamente identicas á fauna Dizb mais essa. lei que essa. concessão seria 
e 3. flora do Amazona.s e do Pará. dada ao que tivesse igual concessão do poder 

Os produttos que nós encontramos no Parâ. federal ; porque, segundo as nossas leis, elle 
sã.o :perfeitamente iguaes aos que se en- devia ter a concessão do Esuvlo do Pa.r-à, a. 
contram no extremo Norte de Matto Grosso. concessão do de M<'J.tto Grosso, e pal'a a es-

A unica. diJierença. que ha, neste ultimo tra.''a ser a.proveitadn corno estrategica., pre· 
Estado, é que est~ não produz 0 guarana, cisava ter a concessão da União. (.4.pa,·tes.) 
que alli ó consumido em grande quanti- Não digo que esta. e;trada. dê logo grandes 
dada. lucros, mas não muito que a Uníiio preste a 

Estes productos enviados do Para e Ama· sua a.ttenção a uma. estrada tão importante 
zona.s para. M: tto Grosso são tl'ansportados como esta, quando nó3 Yemos dar·se garantias 
nos vapores da Companhia Lloyd, sc1Irem de jur·os a estradas de ferro que desde muitos 
baldeações, e v[o, JlOI' fim, chegar a Cuyabi rtnnos não dão lucro e que, pelo contra.l'io. 
por um preço fu.buloso. dão deficit. · 

O Sn.. LlMA BACUR.Y - Vencendo grandes O SR. JosÉ CAR.tos-Desde que sejam estra-
dista.ncias, des.Pendondo grandes capitaes, ao das eleitoraes dão lucros. 
pa..o;;so que com u. •hção ferrea essas diffi
culd<ldcs desu pp:neceriam. 

0 Slt. CA&LOS DE NOYAES- 0 Par<\., sen
tindo a. faltll de gado vaccum, o receberia do 
extremo Nort.o de Matto Grosso, onde elle 
existe em gro~nde quantidade. 

Po1• isso estes· Estados teem procurado es
ta-belecer entre d as mo.is ra.pidas oommu
nica.ções; e em boa. hora ja o Pará subven
cionou uma companhia de na•·egação e con
correu corn uma verba. de garantia de juros 
para a Estrada Fer-ro do Tocantins. atirtl de 
apressa.r a ligiJ.çã.o. destes dous Estados por
que o Para vê em Goyaz o seu auxiliar po· 
deroso, um de seus celletros. 

Com esta estrada de ferro a communicação 
tornar-se-hia. mais rapida, de modo que não 
p~ecisa.riamos impoMíar para o Para, como 
actualmente acontece, gado rl.e Bueno Ayres; 
e o mesmo succederia. ao Amazonas, que é 
obrigado a comprar por preço fabuloso e~se 
me~mo gado, tão necess~rio p:~.ra. a alimen
"laÇ<l.() do povo. 

Ligados estes dons Estados por meio de 
umn Via. ferrea., eertamente concorreriam 
Pd~ra. o engraudl':eímento, para a prosperidade 
a União uraziloira.. 

d 
Nii.o e de hoje que se cuida. d~b Estrada 

e Cuya.bá. ao rio Tapa.józ. 
Craar~~o v. Vll 

O SR.. CARLOs DE NonES-V. Ex. talla em 
e;;tradas de ferro eleitora~; ora. creio que a 
Estrada de Ferro Central ... (Hilaridad e.) 

Quero que a Estradil de Ferro Central ligue 
todns os Estados ent:e sí , mas em matet•,a 
eleitoral creio que ... (Risos) 

Termino,pedind•' d('scu!pa. a.o iliustre depu
tado pela. Capital Federal, e á. Carnar-a por 
ter roubado tanto temro. ainda. que justHi
cando uma. medida de gr~Lnde alcance para o 
Br a.zil. 

Ainda mais, peco permissão a V. Ex.. para 
ler o topico do relatorio do Sr. visconde de 
Maracajú, no ponto em que ~ refere f:l esta 
materia: «Antes de terminar este assumpto 
julgo dever informar-vo.s que ha uma ourra 
estrada., que muita. va.ntagem póde tl"'<.~.Zer â 
provincia. é a que ligar a Capital de Matto 
Grosso á Cidade de Santarém. Desta estra•la 
já. tive cccasiào de tratar quando abri, em · 
outubro de 1880. a As.embléa Legislativa d3.· 
qualia. provincia. Entre outra.' cou~as ~screvi 
entii.o o seguinte: chamo a vossa. a.ttenção 
para. W.o gr;i.n•1io:;a. idlia, cuja realisa.çiT.o trar:i. 
numerosa.:; vanto.gens a. ~·stn. pr ... vinda.. Essa 
estrada nii.o é só commercial ó t.ambem JlOli· 
tica. e milita.r, e su<~. rea.lisa..;-.ão nos cma.nci
pa.rã. por um lado da communicação pelo Rio 
da. Prata., pondo-nos em conta.c~Q com a im. 
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porf.ante e florescente Praç.a r.le Belem e; estudando conscienciosamente o plano que 
app1·oximando-nos dos grandes merc~l!los dos lhe tbi apresentado, não só sob o lJQnto de 
.Estados Unidos do Nol·te. Ligo -por isso multa vista economico, mas tambem em rehção aos 
importancia., etc. etc.» grandes interesses geraes do pai.z. 

Ainda, Sr. presi11ente, o distincto cida.dií.o V. Ex. sa.be que o grande valle do Ama-
matto-grossensa Salnstian() Servulo da Cruz, zonas representa incontest:Lvelmente um~~. re
que conhecia. de tel-o percorrido elle mesmo giã.o das ma.is importantes do nosso pa.iz. 
-os sertões de :'>fatto-Grosso. depois de criticar V. Ex. sa.be que a população da Amazonia 
o erro .dos governos aiJandonando as "ique:rtS augmenta annualmente de um modo con
do centro do Brazil e a mâ politic<:Z de { ()men- sideravel e o seu commercio se desenvolve 
ta1· as com.mu nicaçiies de Matto G-rosso ~lo de um modo assombroso, desenvolvimento 
Sut, p;,s;ando lJOl' casa alheia, assim se mani- esse que trarâ. comoconsequencia a conden!B.· 
testava : .:No emta.nto que as conv<·nientes ção do. população no interior de.quello. vasta 
communicaçõec.; desta provinci:~. são para. o região, Ci!.Zendo erear necessiuades qne. si 
Pari.. porqu~ para. essa. direcção co-:-rem os a'inda não teem sido cuida.dosamente satis· 
grandes rios det'tas florestas, abundantes dos feitas noo quer dizeJ.' qne niio empreguemO<! 
mesmos pi·oducto5, quejã. enriquecem o Pará., torta a nossa actividade para que e>sa. zona 
apezar da. sua peqneaa. população ... . -l.s com- seja mais bem servida do que está actual
municações pelo Prata devem ficar entregu(oS mente. 
a.o commercio gu~; tiuer neHa.s últcrr.·sse ; as V. Ex. sa.be que os interesses geraes do 
communicações de inten~sse pam esta. p1'01/~n- nosso proprio paiz veem ainda em f!l.vor deste 
cia são para o Pará e para S. Pa.ulo. As do pl'ojecto, visto como aquella ~trada ...-ae Ia
Pará. sobretudo sli.o as que mais convém e ~ão cilita.r as communiea.çoea para o interior de 
faceis pelo espigão entre os rios Xingú e Ta.- Matto Grosso, o Estado m ds occidE>ntal do 
pajoz; esta. estrada e de muito fa.cil realisaçã.o, paiz, e ma.is a.trs.sta.d.o da. Capita.l Federal e 
podendo empregal:"-se nella os índios muudu- onde se póde chega!:" a.ctualmente sem que se 
rucús mansos, como aconselhei pa.ra o Pará. recorra :i.s communicações dependentes do 
·em 1865, o que teve começo de execução em paizes estrangeiros, como a. Republica. Ar-
1864, mas que a guerra do Para.guay inter- gentlna. e Paragnay. 
rompeu.» Nós já. devio.mos ha muito tempo te~ tr3.-

Eis aqui a. opinião de um homem int.elli· ta.do r. esta. questão, Jà.cillitando as cowmuni· 
gente, commel·ciaute, conhecedor dos terrenos ea.ções pat'!t o in1erior do nosso paiz, afim de 
e das suas l'i'lUl'Z3.~. evitar grande~ ma.les edespez~s coosideraveis 

Creio, St•. president.e, ter o.presema.do rn.- como aquellM: que tivemos de acarretar por 
zões ~ssás sutil cientes para que esta : •rojecto occasião da guerra do Paragua.y. 
possa. correr suavemente e que ~eja em pouco A dolorosa experiencia que nos trouxe essa 
tempo uma realidade pa.ra. a. nossa. Pa.tria. guerra, & somma considera. vai que despen· 

Tenho concluido. demlls vem ainda nos demonstrar a necessi· 
da.<.le da oonstrucção urgente e inauiavel des>a 

O Sa. Jos'E CA'R.Los-Discutiu muito bem· estrada de ferro. não só porque com eu~ nós 
(Muito bem; muito bem.) teremoa prevenido despezas colossaes, miiS 

porque . teremos concorrido tambem para. o 
desenvolvimento das communicações internas 
do paiz, toremos concorrido ta.mbem par& o 
povoamento do nosso vasto territorio, ainda 
e.m grande parte desconhecido naquella zona. 
para. a formação da. condensação das popub· 
ções occident.aes, e.!ll.ftm, para o desenvolvi· 
m~nto commercial. que trará como conse
queneia o a.ugmento das rendas da. Naçiio. 

O l!!t1.•. ~oguelra Paruna,gu6 
-Já. ti v e occasiiio f'e assistir á. ímpt!gnação 
contra o -pt'n.íecto apresentado. pelo ,tlf•ll 11-
lustre colleg:a, r·epresentante .:lo Distric:o 
Federa.l, o Sr •. ):)se Carlos. 

O SR. JOSE ·C,uu,os- Não imllu~oei, fiz 
uma. chama.óa. lJQrque o projecto e,.a tmpor
ta.ntissimo e carecia. ser estudado. Fc'i o que. 
disse e dou parabens 1\ mim mesmo porque 
provoquei da parte de V. Ex. um e&t!ldo até 
certo ponto cr.nveniente. 

o Sn.. NOGUEIR.A P.'I.RANAou.\- Não tinha, 
com() d~clarei, assistido ao discurso pronun
Ciado pelo Sr. José CaTlos, meu illustre 
amigo, por.~ue não me achava. no t'~into 
nessa. occa.siã.o, mas, em vista. da dec· araçiio 
de S. Ex. c:>tot~ sa.usfeito, porque e! I~ veDl 
provar ainda uma. vez que a commis; ão não 
deixou felizmente de cumprir o seu 4ever, 

Sr. presidente, a simples inspecção do tra· 
<:ado da estrada de íerro em questão de
monstra. que elle é o mais n·<\t'(lr<IJ., o mais 
cons~>ntaneo com a razão e que e incontestt1· 
velmente o mais viavel de quantos se tem 
apresentado para a inteJ.>nação oio Estado de 
Matto Grosso. 

V. Ex. sabe perfeitamente que é ordinaria· 
meu~ !!as margens tios rios que se for.maltl 
os prJmeJros povoamentos. (Az1oiados.) 

O rio Tapajoz interna-se pelo Estado da 
Matto Grasso ~_a es~da que tem por obje-
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ctivo s~.ntarém ou communicando o interior 
de Matto Grosso desde Cuya.bá até ao Ama
zonas. vem pôr em communicação Matto 
Grosso com toda. a. zona do vasto Amazonas, 
concorren•1o assim enormemente para faci
litar o commercio ilaquella região, concor
rendo ao me~mo tempo para. o desenvolvi
mento do comme1•cio d:IS Republicas vizinbas, 
como o da Bolivia., que poderão dirigir-~e 
mais facilmente para os portos do Amazonas, 
creando, por conse,a;uinte, mercados mais f&
ceis àquella Republicaoccidental. vindo ella, 
por su~ vez, contribuir com os seus proprios 
productos para augmento da. riqueza na· 
cional . 

O gado que fic:L proxi mo dessa 1.ona do 
Ceara, a.ttinge a um preco colossal, tendo-se 
vendido o boi a. 110$; ae passo que no Sul do . 
mesmo Est'l.d.o. em melhores condições, se 
vende o gado a 35$ por cabeça. . 

Por ahi V. Ex. póde ajuizar da vantagem 
enorme que virá. trazer a. communicação da 
Estrada. de Ferro de M;1tto Grosso com os Es
tados r\o Pará o Amazonas. 

Não vejo razão para que se procure crear 
difficuldades para a. construcçii.o de uma es· 
tmda de ferro em um Estado que ainda não 
possue uma só estrada de ferro ... 

O S R . RIBEIRO DE .Al>)o!EIDA-Não possue 
um só k.ilometro siquer. 

O SR. NOGUEIRA. PAltAXAGUA' ... m;1ximé 
quando essa estrada tem um objectivo espe· 
cial , como acabei de demonstr·a.r , tendo, além 
disso. o grande alcance de vir crear novas 
fontes àe renda para o nosso pa.iz. 
U~l SR. DEPUTADO-Renda muito valiosa e 

que nugmentará. consideravelmente. 
0 SP.. NOGUEntA PAR.ANAGUA.' -N. Ex. ~a.be, 

Sr. pre:;idente, que Ma.t.to Gro;,-so é incontes
tavelmente um Estado em que a industria 
pastoril tendo a. se tlesonvolver consíderavel· 
mente e, si não se acha actualmente no grão 
de prosperidade a. que deve at t ingir, ê justa
mente ;Jela diffieulda.de de communicações; 
essa estradn. virá facilir.ar o abastecimento d~ 
carne verde, elemento indispensavel á. vida. 
humam\ . 

O Sa. MARIANO RA)ros-Fa.zendo concur
l'encia. com o gado plat.ino. 

O SR. NoGUEIRA PARANÕGUA'-Fazen,lo des
appn.recer o gado platino e vindo concorrer 
de modo muito vantajoso com os mercados de 
outros Estados, fornecedores desse genero de 
primeira necessirlade. como o que tenho a 
honra de representar nesta Ca.ma.ra, o Estado 
do Pia.nhy, que incontestavelmente ê o Es
tado cuja iudustria pastor il se acha desenvol· 
vida. 

OS&. JosÉ CARLos-Apoiadissimo. 
o s~. NOGUElR.A. P ARA.NAGTJ .... '-Sr presi

dente, toca.udo accidenta.lment~ nesta. ques
tão, vou pt•ovai· mesmo em relação ao meu 
Estado, com exemplo que alli se dá. o quanto 
irá. reflectir a coastJ·ucção da Estr-..da t!e 
Ferro de Ma.tto Grosso. 
' Como V. Ex. sabe. a Estrar\a de Ferro de 
Sobral :~.ttinge a Ipú, no Ceará. · 

Creio que não preciso apresentar mal~ ar
gumentos P<\ra. demonstrar que essa estrada 
ê da maior utilirl.ade, visto como estudos. an
teriores já fizeram com que ella fosse reco
nhecida uma estrada necessa.ria e inadiavel. 

Existem relatarias de administradores do 
Estado de Ma.to Grosso, como o do Sr. Ma.ra
cajú, em 1893, demonstrando que es3a estrada 
ara o caminho mais natural rle communicaçã.o 
do Estado de Matto Grosso com o Estado do 
Pará. 

Ja demonstrei as vantagens que essa. es
trada poderá. traze1· sob o ponto de vista es
tra.tegioo. em relação às guerra-. externas. 

Nestas condições, creio que o meu nobre 
amigo deve estar satisfeito com as explica.~ 
ções que acabo de lhe dar • .. 

O Sn. Jost CAn.Los-Os senhores é que me 
governam. 

0 SP.. NOGUEIRA. PAR.~NAGUA' • • • esperando 
que a. Camara. i>Or ~ua vez tilÇa justiça. ao 
IMa.do de Matto Grosso que ainda. não pCissue 
um kilometro de estrada e que tmn direito de 
merecer os favores de uma. estrada como esta 
que a<.:abo de fali ar. 

Peço desculpa á Camara por ter tomado o 
seu tempo, expendendo ess(I.S ligei.ra.s consitle· 
rações. (Muito bem, muito bem. ) 

Fica & discussito adiada. pela. hom. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

E' a.nnunciada a. continuação da 2• dis
cussão do projecto n. 203 A, rle 1895, a.uto
risando o governo a despender ate a. impor
tancia de 14.519:690$. repartidamente em 
tres exercícios, com acqUisição do material 
rodante e melhoramentos ini!ispensaveis ao 
serviço da Estrada. de Ferro Central do Bl'azil 
de accordo com o especificado na tabella 
annexa, e mais 800:001$ . pa.ra. pa.g~tmento de 
60 locomotivas segundo o contracto fe ito com 
Qua.ylle ~vidson & Com:p . ; com voto sepa
rado do Sr . Bueno de Andrada. 

O Sr. Bueno d e A.udl-ada -
Ainda. uma vez vem a tr ibuna. impugn».r o 
cre,lit:J exa{?geJ•ado qu~ se péd~ para a Estra
da Central do Brazil. a. despeito de pou.cos 
s~rem üS que o <j.efe~dem. . . . . . 
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Diversas razões militam em favor de su:t bem com a eliminação da verba para duplici
attituole: primeiro. nõlo :;aber como uma .·.s- dade da bitola . 
semblea. republicana póde votar um credito Voto divergente no seio da commissiio, en
desse valor. quando na ordem do dia de a.m:t- tendia. o orador que esta. não de"' ia, sem 
nhã deve figurar o . .)rçamento das despezas rleno conhecimento de causa e das necessi
do Minísterio da. Viação ; segundo, porque a dades de momento, modifica.r um pedido de 
Camara não deve V<~tar ve1·ba~ para ex~r- cre•lito para serviço, sem ouvir a opinião dos 
cicios futuros, de me-do que venha a l E>gislar <'lirectores e responsaveis pelo mesmo ser
par a. época. em que o.; que a.s votaram ,iá. não viço .. 
sejam deputados . · COmpara verba a. verba.. rubrica. a. rubrica, 

Devemos ~er escrupulosos no dispendio dõs o pedido do governo com o projecto pa.ra. de-
dinheiros publicos. monstrar a.. divergencia. entre elles, decla-

Parece original qoe se ameace com a. para.- rando ignorar o criterío em que se fundou a 
lysação do trafego e se peçam .-erbas pa.ra cammis,ão para. mo~ificar algumas das ver-
de hoje a. tres annos. bos. augmentando-as ate ao dobro. 

Diversa. é a. natureza do credito que se dis- Louva. algumas idêa.s contidas no projecto 
ente da de outros que a Camara já. tem vo- entre as quaes a de construirem-se casas para. 
tado, a.quelle é para pagamento da~ despe?.as o-; operaríO$ a.o loogo ela linha, medida que a 
que se inventaram e os outros foram pa.ra um tempo cons,lta os inter·esses do serviço e 
despezas do guerra. ou outras jã. feitas. tlo trababa.lbador. 

Cumparal-a.s é f<1zer o contrabando sob O projecto J'ormulaiio pela. ma.íoria. da com-
bandeira. missão é contrario a.o pedido do gúverno e 

A Estrada Central em materia. de ftnançás lembra, a proposito do Sr . Cupertino de Si
·e o deficit; em trausporte a. crise ; em traft-go queira a.tnrmar que é o mesmo, facto rle 
o desastre. um coronel velho dize!' que meia volta á di

Como, pois. se atfi;•ma que seja. ella a. pri- rei ta e a. esquerda era. uma e mesma cousa., 
meira. via. ferrea. do mundo~ mas pelo coutl'a.rio. 

Sel-o-ha. talvez em desastres. O nobre rleput11do por Minas a querespontle 
O orarlora.prende mui.r,a cousa. com o povo não ,lev" ser neutro; neutros pôde haver na. 

e este diz que quem embarca nessa. estra<'la imprensa.,oa. politica e na guerra. não,porêm, 
deve previámente encommeoda.l' a alma a na engenharia e e:>tranha que S. Ex. stoja. 
Deus e o luto para a família. apologista da. bitola la.rga,moderna.mente con-

A originalidade ma.ior -.o credito ê a. ur- d~:~m·na.da. 
gencia. sob pena de;, p;\ralysa.ção •lo trafEgo Censura a. comparação que fizera S. Ex . 
e o honrado depu;.a.do po1• Minas que o entre a Central e estl'ada.s pequenas da Ea
a:!severa, gastar um d~a inteiro ile sessão I'opa. isto .: o mesmo que compat-a.r quanti
a discutll·u demorando assim a sua. pas- dades beterogeneas. 
sagem. A dupltcidade da bitola. não a.ugmenta a. ve-

0 Sr. presidente oa. Rapublica pediu e:>se locidade dos trens nem o peccurso do mate-
credito em Mensagem. rial e pa.ssa a demonst1-al-o. 

A commisoã.o é de p~recer que se lb'o dê, A velocidade mede-se por dous factores: 
mas modifica. as vertas, de módo que o pro- 1•, o tempo que gasta o trem de Estação a 
jeoo não é o pedido üo EKecuti vo. Estação; 2•, a. riem ora nas Estações para a 

Perguuta-e.>mo procederá. a. Camara 1 a. d··scargas das merca.dor·ias, podendo ser 
Acceita.ra o projt!c-..o dl\ ma.10l'ia. da. co:nmis- essa desca.rg-J. feitadireetamente (XJ.ra a. plata

são, repudiando a. Men~..gem do Presid.eat.e forma \lU deixando o wagon carregado em 
da Republi"a.Y Ou a a.cceitará não approv&ndo desvio. 
o pr.jecto ~ Pergunta o orador ao nobre deputado: 

Quando apparooeu esse pedido de credito. põde a bitola dupla alterar esse$ fa.ctores? 
a COmmissã.o de ObrtJ.S Publicas não coucor- Póde diminuir o tempo necessario para a 
cando unllnimemen-;e com a sua. conce&;ão em descarga 1 Póde augmentar a velocidade 
algumas das suas verba~. foram em commis- entre um'1 Estação e outra. ~ Absolutamente 
sã.o a.o Mini~tro da. Viação. não ! 

S. Ex., habil e intelligeute como é, antes Logo a bitola dupla não·augmenta..o per-
que fossem produzidos o:s argumentos con- curso dos trens, como pareceu ao relator 
trarios a verba pa.ra duplicac;ão da linha de da. maioria. da. Com missão c1e Obras Publi
&lêm ao Oriente, declarou que eUa podia. ser cas ..• 
eliminada. Do proprio quadro publicado por S. Ex. 

Ma.is tarde ouviu a. corn• ! •i~ ao director! Yerifl.Ccl·S~ que a. estrada. de ferro que tem 
da. estrada.. prúfission;U competentissimo, e 

1
. maior media de percurso não é uma. es

dessa a.udieneia. resultaram algum~ modifi- trada. de bitola dupla.; bem como verifica-se 
~ ao credito, concordando S. Ex. ta.m- tambem que uma estr:ula. com setà kilome-
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trf's de bitola dupla-a r1e Pa.riz a Orleans
tem maior média de percurso do que uma 
outra com mais de 130 kilometros de via 
dupla.! 

Assim. o que parece certo ê que o nobre 
deputado palpitou apenas o que disse e não 
se baseou na estatística que s. Ex. mesmo 
organisou; procedeu mais como deputndo do 
que mesmo como engenheiro. 

Nem tbeorica nem praticamente a via du
pla. dã. rn:!-ior veloci~a.de ou maior percurso 
aos tren~: poderá dar-e já não é pouco
maior numero de trens ! 

o mu-tre deputado, para demonstrar que 
a Central tem um percurso ra.zoavel. cahiu 
no erro de comparai-a com as estradas d~;: So· 
bral. Urogua.yana, Baturité, etc .• esquecen
do-se de que a compara.çã.o só seria acceitavel 
e possível com estNdas que tivessem pessoal, 
material,kilometragem e trafego semelhantes 
aos da Central! Com esta argumentação inu· 
til. é de lamentar que S. Ex. tivesse esque
cido, no meio de tantas estra.<las pequena«, a 
do Corcovado ... 

Lembra o ora.dor que o seu collega citou 
opiniões da.s summídad ell da. nossa. engenharia 
a respeito da quantidade de wa!íons r' e que 
pl'ecisa.va o Central, concordanuo todos em 
que o a.ugmento do material rodante era. ne
cessal'io já. em 1892. 

O orador tambem concorda que esse au
gmento era necessario realmente... mas em 
1892 sõm~:nte, porquanto depois de;ta época 
grandes encommend:ts teem sido feitas e tem
se constJ·uido muito. 

O relatorio do ministro ilâ. como existentes 
na Central um numero de wagons que, apro
veitados na metade B com a metade da carga, 
poderiam transporta!' qllatro ve~es mais da 
que transportam actualmente. lsto provara 
o orador, mo~trando a. desnecessidade do cre
dito para 11. acquisic;li.o de mais material ro
da.nte. Mas isso &.' no. sessii.o de a.manhi:L. 
porquanto sente-se .tli.tigado e a hora está 
rlada ..• 

O SR. PREsiDENTE-V .Ex. continnará com 
a. pala 'l"l'& na sessão seguinte, ficando a dis
cussão adiar1<!> pela hora.. 

Fica. a discussão adia.da pela. hora. 
Passa-se á. hora. destinada ao expediente_ 
O SR. 1" SEcR.ETAlUO procede á. leitura do 

seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do Sr. I• secretario do senado, de 13 do 

corrente, enviando o projecr.o do Senado, ele
vando a gratificação dos pa.trões-móres da 

Bahia. Pernambuco, Pará e Matto Grosso,etc. 
-A' Commissã.o de Orçamento. 

Do mesmo secretario e r1e igual data.enV"iando 
o pro,jecto do Senado,elevando os vencimentos 
dos guardas de }lolicia dos Ar~enaes de Ma
rinha da Capital Federal e rlos Estados da Ba
hia, Pernambuco, Pará e Matto Grosso.-A' 
mesma cornmissão. 

Do mesmo secreta.rio,de 18 docorrente,envi
ando os projectos do Senu.do, elevando um. os 
vencimentos dos officiaes r1a secretaria dos 
Ar:senaes de Marinha dos Estados da Ba.hia, 
Pernambuco. Pará e Mat.to Grosso; e outro 
os vencimentos dos sem etarios das capita
nias dos portos do~ Estados.-,.A' mesma com-
missão. · · · 

Requerimento de Candida. Coelho de Moura 
e Maria. Coelho rle Moura, pedindo a re,·er-
8ão de meio soldo que deixa de receber a 
viuva. do t'allecido capitã:) candidn José Co
elho de Moura. já C:J~<ado em segundas nu
pcias.-A' Commissã(l de Marinha. e Guerra. 

Vão a imprimir os seguintes 

PROJECTOS 

N. 133 C- 1893 

Pa~'ecer sobre us emendas Gfferecidas na 
3• discu•s1io doprojecto n. 133 B', de 1893, 
que clo.ssift ca. tnt/. qua.trn cat~gor ias as r•p·,r
tições Federaes e e~jtti)J!lra os cencimetttos dos 
!'espectivos {t~ncciomrirJs 

As emendas apresentadas ao projecto n. 133, 
·Ie l8g3, cla.ssificam-~e da seguinte furma : 

I•, emendas ao texto primitivo; 
2•, subst,itutivo da commissão especial e 

Qmendas diversas a esse substitutivo ; 
3', substitutivo do Sr. Augusto de Freitas 

e emendas a esse substhutivo ; 
4", substitutivo do Sr. Serzedello Corrêa e 

emendas a es::>e substitutivo. 
A commissão, ja tendo exposto de um modo 

det.o.lha.do a sua opinião sobl'e o a.ssumpto, 
quer no p:-1recer apresentado com o substi
, ntivo, quer na tribuna pela palavra de seu 
relator, limitt•r-se·ha a dizer 8Umma.riamante 
~obre cada uma. das emendas, ora sujeita~ ao 
seu exame. 

1 

EMENDAS AO PROJECTO PRIMITIVO 

O projecto primitivo, elaborado em 1893, 
nã.o tinha Pm vista o fim geral a que a Ca.· 
lllrtra ma·•dou att~n·'er, pela 01eaçã.o da com
missão espt~cial. t'Or esseacto, esta ~emiJJéa 
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reconheceu a necessidade de uma medida 
geral, que satisfize:;se a reclnmação justa. do 
funcciona.lismo publico. Assim, a commissã.o 
crê que a Camara já comprometteu o seu 
voto na re~usa dellte projecto, decla.r!tlldo-o 
de tact<l i.nsulficiente. E tortas a.s emendas que 
lhe foram feitas padecem, pois, como acces
sorios, do defeito essencial do p1•ineipal e 
devem ser r ecusadas. 

Emeooas apl·esentadas na 3• discussão da 
pl·ojecto n . 133 B, d e 1.893 

1) Ao n . li do art. 3• accrescente-se:-e 
os da. Intendencia. da Guerra.-Atlgtlsto Se
'IM?'o. 

2) Accreseente-se:-e os empregados !la 
Contadoria. da. Ma.rinba.-lií-ança Canalha. 

A' tabella. que acompanha a projecto: 
3) Depois das pala.vras-19 officia.es-em 

vez de 6: 480.$-diga.-se: -7: 000$000.- Mm-i
nho Rod1•igues, 

4) Ao :final do n. 2 do § 3" do art. t• ac
crescente·se-não contadns pa1·a. esse fim as· 
gratítlcacões annua.es l)Ue tiverem tí•1o JIOr 
outros empregos e:ff'ectivos ou de commissíio. 
-Chagas Lo/Jato. 

5) Ao art. 1.•: 
Inclua-se a. Directoria. Geral de Estatística, 

ficando assim esta repartição equiparada, 
para os effeitos do mesmo projecto, ã.s secre
tario.s de Estado, ao Thesouro Federal e á 
Alfa.ndega. da Capital FecleraJ..- Santos Pe~ 
l'cir<l. 

6) Art. 1° n. 5-Escripturario ou ama~ 
nuenSG 4:000.$ em lognr de 8:360$'000 • 

.Art . 1• n. 2- Supprima.-se. 
Art. 4." - Supprima-se. 

i) P~ra ser collocado onde convier: 
O Poder Executivo providenciará, afim de 

que, a.lterada.s -~s actuaes tll.belhs, seja e1Ye
ctua(lo desde Ja o pagamento aos a.lludidos 
funcc!onarios, abrindo para. ieso os creditas 
-precisos para o presente e futuros exercici()l;. 

Sala das sessões, de setembro de 1893. 
- Nilo Peçanha.-Paulíno Carlos.- Alfredo 
EUis. - Domingos de Novaei .- C. JuniCJr.
.Bastos do Nascimento. - Ce.:;ar Za.m a. 

: .A.. Jun.ior.-A • .Rios . 

8) Ficam equip11rados os vi!ncimento~ dos 
· escri vii.es de policia das circumscripções ur-

banas, na. Capital Federal, aos dos ddlegados 
r1e policia. de circums~ri~ão urbana; os do$ 
delegados das circumscripções suburbanas 
aos dos escrivães de drc,nmscripção urbana: 
os rlos escrivães do~ delegados auxiliares 
aos do otncia!-maior. 

S. R.-Sala. das sessões, 18 de .i'ul.ho ue 
1895. - Thorna.:; Del fino.- Oscar Godoy .
Amerir.o de Mattos. 

9) Ficam equiparados aos funccionarios do 
Thesoul'o, nas mesmai. categorias, os da.Ca.ixa. 
da Amortisação. 

S. R. - Sala. das seSíiões .. 18 de julho de 
1895.-Tl~oma; Delfina.- Lins de Vascon
ceZlos.-O.se<w de GQdoy.-Americo ele .11laao~ . 

10) O governo fica. a.utorisado a. equiparar 
os vencimentos dO& funccionarios civis da. se· 
cretaria. da Repartição Sanitaria e hospitaes 
militares aos dos funccionarios <1a Contadoria. 
da Guerra. 

S. R.- Sala. das sessões, 18 de j nlho de 
1895.-Thomo.:; Delfim.-Paula Gtti .. ·;w·!les. 
Oscar de Gocloy. -Amerz'co de llfattos.-Li;l.s 
de Vasconcellos. 

ll) Fica. o governo a.utorisado a cons1deror 
iguaes os vencimentos dos llelegados de po
licia. da. Ca.pits.l Federal (de circumscriP<~O e 
suburbanos) e os dos respectivos escrivães. 

S. R. - Sala das sessões, 18 de julho de 
1895.- Tll.fmtO.:: Delfi.JIO. - O:rcar Godoy. 
A.mel·ico rle ltfatto.•.-Lit~s de '\Tasccnccltos. 

12) Art. O governo fica a.utor isado a. tornar 
ex teu si v as aos funccion::u'ios e operarias do 
Laboratorio Pyrotechnico do Ca.mpinho todas 
u.s vantagens concedidas pelo decreto n. 240, 
de 13 de de:zembl'o de 1894, aos funccionaríos 
e operarias dos arsenaes de marinha e guerz-.1. 

S. R. - Sa.Ia. das sessões. 18 de iulho de 
1895.-T!toma; Delfino. · " 

13) Accrescente·se onde convier: 
Gosarão dos favore~ •ta presente lei e de 

u.ccordo coro a lettra b do § 2.• do art . 1 o os 
empregados technicos da. Casa da Moeda. 

S. R. -Sala. das sessões, 18 de julho de 
1895 .-Lins de Vascon.cellos. 

14} .Ao art. 1"- Accrescente·se: os funccio
narios <ia secção central da Imprensa Nacio
nal, inclusive o the.-;oureiro e o fiel , seja1n 
equipari!.dos aos do Thesouro Federa.L 

S. R. -Sala das sessões, lS de julho de 
! 89:5.-Nogucira Pal'alltlytul, 
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n 
SUBSTITUTIVO DA COMMISSÃO E EMENDAS A 

ELLE APRESENTADAS 

co~missã.CJ continúa· a crer que o seu substí
tutt vo deve ser approvado: 

O Congre..oso Nacional decreta.: 

O debate aberto sobte o projecto e o sub
stituti-vo n~o troule a. Camara. accusaçã.o a 1-
guma de provada injustiça contra o traba.lho 
da oommissão no seu conjuncto. 

A commissão não julgou e continua a não 
julgar necessarío respondel' aos que de um 
.m~do geral . accusa"0m o funccionalismo pu
lllwo de de~ldHl e ate, parece, de deshonesti-

Art. 1.> Pal'a o pessoal administrativo das 
dilferell tes repartições pu bliaas vi crorarã.o as 
seguint=s tabellas, subdivididos os"vencimeu
tos ~m 2/3 para ordenado e l/3 para grati
fica.çao: 

De t• cl{tsse 

dade. Ella não sabe que haja uma esser,cia Secretal•ios de ministros(gratifi-
mais nobre n~s pessoas dos Srs . .membros do cação) ... ··········-···· .. ·· 
Poder Legíslatívo, que os distinga. tão funda· Dírectol·es •••..•...••••.•..•••. 
mentalmente dos demais funccionarios da Chefes de secção (sub ou vice-
n.~o, para que u.r!la a.oousação desse genero, ~irecrores e directores de sec-
SI fosse exacta, nao devesse subir desde o ção). · • · · · · · · · · ·•· • · • · · · · • · • · 
mais obscuro empregado até 0 Presidente da PrimeiJ·osofficiaes (compreb~?ndi-
Republica, os membros do Poder JIJdiciario e dos {lS primeiros escriptura-
os do Congresso. rios).. . . . • . . . . . .. . . . . . . . . . 

Todos, para o bom exercício dos poderes Segundos oíficiaes (comprehen-
publicos, contribuem do modo queJbes marca didos os segundos eecriptura.-
a ~o~stituição ; e~ si tão grande oorru_pção l'lOS) • • • • • • • • • • • • · • • • • • • • • · • 
enstisse uo funccwnalismo publico. a caro-o Amanuenses (comprehendidos os 
do Poder Executivo. impossível seria que"' a terceiros ofilciaese os terceiros 
seu contagio não tivesse subido a. todos os a.~cri}ltura.rios) .....• · •.••.• 
demais. Praticantes (comptehenrlidos os 

A commíssiio teve occasião de demonstrar quartos escriptura.rios e os 
que o seu substitutivo, embora. tra.ga no pri· qua.~r.os oiliciaes} ........... , 
meiro momento um grande augmento <!e des- P?rte1ras. · · • · .. ·. · ... · ...... .. 
peza, é ~m ultima ~alyse uma. medida de AJu~antes ...... · .. •· .. • · ... • · · 
justiça e economia. . Contu:mos ........... _ .•.. _ ... . 

Os a.ugmentos -parcia.es que ~e fazem todos Correios.·····.······ ... • .• , ••. 
O? annos sobem sempre a centenas de contos. 
S1, estabelecendo tabella.s communs para qua
tro clas'i>es, tabetló1s presas umas ás outra.s 
:p~r j~sta. proporção, o congresso votar o sub
~tltutivo, impossivel serà alterlU' qualquer 
del~s s~m modificar_ todas, o queditncilmente 
e so apos longos per1odos de annos será exe
quivel. 

Dahi, o estancar-se ·a ]_)rogressão continua 
em que se vae-continua. e injusta, porque, 
de mais a mais. os augmentos constantes re
~~m sempre sobre o mesmo grupo de repar
tiçoes, que teem a fortuna de se fu.zerem sem
lJl'e atte uder _ . 

])e 2" classe 

Direetores . . . . . . . . . . . ....••.•• 
Chefes de secção .•..•...••..••• 
Primeiros officiaes ...•...•..•.. 
Segunà os officiaes ••••••.•.•.... 
Amanu ~nses •...... , • • • , . • . •. 
Praticantes ............... _ ..•• 
Porteirvs ..................... , 
Contínuos ..... , ..•.••..•...•.• 

Direelor ..... _ . .. . . . . ... _ .••.• 
Chefes de secção ......... _ •.•..• 
Primei;-os ofliciaes .. _ ....•.•... 
Segunóos officiaes •.•.•.•..•.. 
Amanueuses .... , ...•.•. , •.•••. 
P1•atico.ntes .........•.•...••.• 
Porteiros ...•.......••....•.. 
Continues ................... .. 

De 4• classe 

Q"?-e ~ augmento seja necessa.rio, o Poder 
Legtsla"rvo tem reconhe· ir1o constantemente. 
Para. p:.>ova.t-o bastam as leis ainda no ultimo 
exercici? votadas pa.ra as classes militare~ e 
o prpprro augmento de 50"/. que houve ne
cesstdade de fazer para o su'o.'lidio dos mem
bros do Congresso, sem que. a. despeito desse 
augmento, arguido de e:x.ce&<ivo IJelos mes
ID?S q.ue accusam o tuncciona.lismo publico, 
SlJa. a1_nda ~iquer o necessa.rio pa.t a a repre
sentaçao a que são elles !orçados. 

Estes dou:s exemplos devem fazer lembrar Director, .... . .•.. , ...•...•... 
que a justiça nií.o pódo Jl<lora.r a.bi. Assim, a Chefes de soc\ão .............. . 

13:200$000 
13:200$000 

10:800$000 

8:400$000 

6:000$000 

4:800$000 

3:600$(lO<J 
4:800i"OOO 
3:60 00 
3:000 00 
3:000$000 

10:800$000 
8:400$000 
6:000$000 
4:~'00$000 
3:000$000 
3:000$000 
3:600$(>00 
2:400::;000 

8:400$000 
B:OOC$000 
4:800$000 
3:600$000 
3:000$000 
2.:400$000 
3:000$000 
1:800$000 

6:0!:\0$000 
4:800$000 
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Primeiros officiaes ..•... ; •..... 
Segundos otlicia.es. o ••••••••••• 

Amanuenses ...... o .......... . 

Pr-J.tica.ntes .................. .. 
Porteiros ...... , ............... . 
Continuas .................... . 

3:600$000 
3:000$000 
2:400$000 
1:800SOOO 
l:%0$00<1 
1:~00$000 

Paragrapho unico. Os vencimentos doscar· 
gos publicos, que constam apenas de ~<tatifica
çôrs, e, por não estarem comprehendifios nas 
tabeJlas anteriores, são elevados em disposi
ç0es especiaes, continuam a ser pagos, em
lY.·ra augmenta.rlos, a simples titulo de f,'l'a
tilkações. 

Art. 2." No ~Hnisterio da Justiça e Kegocios 
In teriot·es. ficam a~sitn dassificauas as diffe

. rentes repartições: 

a) Secretaria, de Estado. 
b) Secre.t<J.rias da Camnra. e do Senat'o, con· 

siiterad(>S todos os officlaes de uma e outra 
com o primeiros offi ciaes. 

c) Secr·etarias do Supremo Tribunal, consi
derados o secr~tarlo como chefe de secção e 
os oflicia.es como segundos Cliliciaes. 

De 2• da.sse 

a) Secretarias .da Côrte de Appellação e do 
Tribunal Civil e Criminal, consir1 erados os 
seDretarios como chefes de secção. 

b) RepartiGão ris. policia. considerados o 
secretario como director, o officia.!omaior, os 
delegarlos auxiliares. os medicos, os escrivães 
dos delegados auxiliares oomo chefes de sec
cão ; os 0fficiaes, o thesoureiro. os adminis
tradores do deposito e da Casa de Detenção e 
os delegados urb><nos como primeiros olliciaes; 
Oi> delegados suburbanos, os escrilltura"l'tos, 
os escrivães url:m.nos como segundos otl'iciaes; 
o inspector de vehiculos, a. ajudante do admi
nistrador e os escripturarios da Casa. de De
tenção como amanuen!:es ; os officiaes de ex
pediente, os escre"enres, os auxiliares e os 
escrivães suburbanos como praticantes e equi
parados os vencimentos dos guar·'as da poli
cia. do porto aos dos ama.nuenses r1n. secreta
ria. 

c) Casa de Cor:rrcç-.lio, considerados o vedar 
e o chete de contabilidade como primeires of
:ficiaes, e escri ptura.rto como segundo otlicia.l 
e a conferente como amanuense. 

d) Junta Gommercia.l, consideradrys o secre
tario como chefe de secção, o official-ma.ior 
como primeiro offl.ciaJ e os otlicíaes como se-
gundos officiaes. . 

e) Archivo Pul)lico, consi~erados os archi
vistas como primeí:ros otficiaes os sub-archi
Yistas como segundos ofiiciaes. 

D Assistencia de Alienados. considerado o 
dil-&.tor da secretaria como chefe de secção e 
o escz·í;ptur8rio como primeiro oífi_cial. No 
Hospicw Nacional. considerado o dll'ector do 
%1'.'1''1\~ %~).1)\.--.rio como c'D"11!. de secção, caõ.
minístradoJ· como primeiro official e o escri
pturario como s.eg·nndo official ; elevados ~s 
vencimentos dos medicas a 4•800$, os do Cl· 
rurgião, os do opbtalmologista e os dos inter· 
nos a 1 :801!$, os do clle!é do gabinete electro
thel'a.píco, do director do museu anatomo-pa
thologico e do pharmaceutico a 3:600$. os do 
ajudante do pharmaceutico a 2:400$. e os do 
dentista a. I :200$. Nas colou ias considerao o o 
director como chefe de secoã.o. o a.dministra
dor como segun·'o offichl e o escri;Jturario 
como ama.nu~nse;eleva.dos os venc:itn.en.tos do 
medico a. 6:000$, os dos internos a 1:800$, e 
os do pbarmaceutiso a 3:600$000. 

b) Instituto Sanitario Fecleral, consel'Vados 
os vencimentos do director gt>ral, considera
dos o secretario, o chefe do la.boratorio bacte· 
riologico e o d~mogra.phista como chefes ile 
secção, o archivist.a.~bibliotnecario e o ajuda.n· 
te do demographista como primeiros officiaes; 
os auxiliat·es technicos e o ca.rtograpbo como 
segundo oillciaes; elev .. dos os vencimentos 
dos :Pbarmaceuticos a 4:800$000. 

h) Inspectoria Geral de Saude dos Portos, 
cooservados DS vencimentos do inspector 
geral, dos a.judantes, do secretario e d~s .n;e
dicos; considerado o ofl'ici8-l corpo pr1me1ro 
official, e elevado a 3:6UO$, os vencimentos do 
interprete. · • 

i) lnsp~ctoria. r1os pnrtos dos estados Pará, 
Pernambuco, Bahia, S. Pa-ulo e Rio Grande 
do Sul, considerados os inspectores ·como di
rec•ore8,0s ajudantes e os ~uxilia.res quo pas· 
sarão t.1.mbem a ser denominados ajudantes. 
como chere~ de secção, e os secretm·ios como 
primeiros oillciaes; elevanos a l :800$, os ven
ciment<ls. d.<lS WJ.~l'd.~~-

j) Faculdade de Direito e de Medicina, Es
cola Polytechniro e de :Minas, considera~o 
como gratificação ao,~ directores o que constt
tue os vencimentos dos directores da. :::egunda 
classe; consi~erados os secreta.rios, os biblio· 
tbec:l.rios e os r1irectores dos museus, chefes 
dos trabalhos anatomicos como chefes de se· 
çilo,os sub-secrenuios e os sub·tJibliothecarios 
como primeiros officiaes, o r~.gente-tbesoureiro 
e os a.manueuses como segunrlos otliciaes, 
elevados os vencimentos <'los lentes catlledra
ticos a 10:800$, dos subRtitutos, dos {>rofes
sores da Esrola. Polytechniea e de Minas, dos 
profes~ores de clinica odontologica, nas facul
dades de medicin:t. e dos lentes dos cursos an· 
ne::.os, nas f>~culrlades de direito. a 8:40U.$, dos· 
prepar••dores, a 7:200~. rios assistentes de clí
nica. a 6:000$. dos conservadorPs das faculda.o 
des de med icínas e Escola Pdytecbina. e de 
Minas a S:ôUOO$, dos auxiliares de gabinete 
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da Polytecbina. a 2:400$ e dos internos de clí
nica a 1 :200$; elevados os •encit:\entos 11os 
bedeis e dos guardas a 3:600$; e elevada. a 
2:400.~ a gratificação supplementar de que 
e;osam os sub-secretarias das faculdades rle 
direito, po1• accumularem o serviço dos cur
sos annexos. 

h) Gymnasio Nacional, considerados os se
cretarias e vice-directo-res como chefes ne 
secção e os escrivães como 1 •• officia.es; eleva
dos os vencim~ntos dos lentes a 8:400$. dos 
professores a 4:800$, dos preparadores. dos 
conserndores, dos inspectores e dos bedeis a 
3:600$. 

l) Bibliotheea Nacional, considerado o ~e
cretarío como chefe de ~ecção. o conservador 
como 1• official e o ajudante de porteiro como 
c.ntinuo; elevados a 3:600$ os vencimentos 
dos machinistas. 

m) i\fuseu Nacional, equiparados os dil'e
ctores de secção aos lentes de ensino superior 
os sub·directores aos substitut os, os natura
listas ajudantes e preparadores aos prepara
dores das faculdades, o bibliothecario e o sub
secretario aos primeiros officiaes. 

n) Dírectoría Geral de Estatística, retirada 
do Mini:;terio da Viaçã.o. 

De aa classe 

a) Pedàgo~ium, considero/lo o sub-director 
como chefe ae secção, o conservador e o escri
ptura.rio, como 2'" ofiicia.es ; 

b) Instituto Nacional de Musica e Escola. de 
Bclla.s Artes, considerado-s os secretaries como 
chefes de secção, o bibliothecario, o economo, 
os conser vadores e resta urail ores como 1 "' of· 
ficiaes ; equipa.rados os vencimentos dos pro
fessores aos dos lentes do Gymnasio Nacional; 
elevados os vencimentos dos adjuntos a4:800S 
c os dos inspectores e gnardas a 2:490$. · 

c) Instituto Benjamin Con~ta.nt. conside
rado o escripturarlo archivista., o economo e 
o dictante-copista. como Jos officiaes; elevados 
os vencimentos dos professores a. 4:800$, dos 
repetidores e mestres a 3:600$, e dos inspe
ctores a 2:400$000. 

d) Instituto dos Surdos-Mudos, observada 
a disposição da.le.ttra anterior, considerado o 
agente como official . 

g) Hospital ~aritimo ele Santa. Isab!!l• con
sider<Ldo o almoxa.rife como I" offic•al e o 
e:;crivli.o como 2• official ; elevados u. 4:81)()$ 
os vencimentos do pharma.ceutico ; a 2:600$ 
os do interprete e a 3:000$ os do agente de 
compras. 

Dc4•dasse 

a) lnspectores dos portos do Ama.zonn.s, 
Pia.uhy, Rio Grande do Norte. Parahy~. 
Sergipe, Espírit o Santo e Matto Grosso, const
dei'ado o inspector como director ; elevados a 
1 :OOIJ$ os vencimentos dos gu;lrdas. 

b) Lazareto da ilha Grande, elevados a 
6:000$ os vencimentos do administrador e a 
4:800$ os do almoxarire ; considero.doo escri
pturario como 1" official. 

Para.grapho unico. As dispo-ições «lesta lei. 
quanto as secretarias da Camara. e do Seno.· 
do entenclem-se unicamente sobre a actual 
el~vação de vencimentos, continuando ellas 
sob a. exclusiva. dependencia. de cada uma. da.s 
duas casas do COngresso. 

Art. 3." Fica classificada como de l• classe 
a secretaria de Esta.ilo do Miuisterio da.s Re
lações Erleriores, considera.du o ·. archivista 
como 1• official. 

Art. 4. o No Ministerio da Marinha fica.m 
assim classificadas as diffel'entes repartições : 

a) secretaria de Estado. 
b} COntador ia da Mar inha, considerados o 

pagador como chefe d~ secção, o llrc.hivistn. 
como I" o:fllcial e os tie1s como 2"' olllctacs. 

a) Escola Naval, considerados o secre_!;a.rio e 
o bibliotheca.rio como chefes rle ~ecçao e os 
ama.nuenses como re~midos offich1.es; equipa
rados os vencimentos dos lentes ao dos do en
sino superior; os dos professores aos dos 
substitutos e equiparados os vencimentos dos 
mestres de esgrima e gymnastica aos do Gy
mnasio Nacional. 

De 3> classe 
e) Hospitaes de isolamento ( ile S. Sebastião 

e de Santa Barbara ) considerados .os a lmoxa.- a) Bihliotheca e Museu da Marinha. 
rJfes como 1"' officiaes e os escrivães como b) Arsenal ,!e Marinha da Capital Federal 
2"' ofllciaes ; elevados os vencimentos dos (incluindo secretaria e empregados ciVIs do 
phal'lilaceuticos a 4:800$ e dos agentes de Corpo de Engenheiros Navaes e das directo
comprn.s a 3:000$000. rias), con~iderados o secr·etario e o a.lmoxa.· 

-f) ~nspectoria dos portos do Maranhã.o, rife como chefes de secção, os o1licla.es e os 
Cear_a. Alagôas, Pa.ranà. e Santa Catharina.. escripturarios do almoxarifado como 100 • otfl· 
constderado o inspector como director, os se- ciaes, o agente de compras como 2• offi~tal e 
<n"etarios como chefes de secção ; elevados a os fieis do a.l.mox.arifadoeos escreventes como 
1:200$ os vencimentos dos guardas. I praticantes. 

C:unara V, VII 
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c·l Capitania do porto do Río de Janeiro, 
elevado a 6:000$ o vencimento do secre
tario. 

á) Repartição da. Carb Maritima, mantidas 
as gratificações dos runccionarios militares ; 
considera(1 o o official are hi vista como 2" offi.
cial e os escreventes como praticantes; eleva 
dos a 4:800$ os vencimentos do desenhista 
archi1ecto. 

e) Hospital Central da Marinha, considera
dos os escreventes como praticantes e o aju
dante do porteiro como continuo; elevados a 
1;500$ os vencimentos dos officiaes de phar
macia. 

a) Arseno.cs dr·s estados (incluindo secreta
rias e empregndos ejvis das directorias). con
siderados o secretal"io e o almoxarife como 
cheres de secQfio,os officiaes e os escrlpturarios 
do almoxarifado como primeiros officiaes e os 
fiais do almoxa.ri!ado e os escreventes como 
praticantes. 

b) Capitanias dos portos • nos estados: ele
vados a 2: 4()();:; os vencimentos dos secretarias 
das da Bahia, 1Iaranbã.o, Parft, Rio Grande 
do Sul, S. Paulo e Pernambuco, e a 1:200$ os 
das de Alagôas, Amazonas, Ceara. Espírito 
Santo,Paraná, Piauby, Paral!yba, Rio Grande 
do Norte, Santa Catharina, Sergipe e .Matto 
Grosso. 

§ 1.• O pessoal militar dos arsenaes conser
vará os vencimentos actuaes. 

§ 2.• No corpo de marinheiros nacionaes e 
nas escolas de aprendizes, alterados apenas o~ 
vencimentos dos professores•1eensino elemen
tar, mestre rle musica, gymoastica e esgrima. 
equiparados aos do Arsenal de Guerra da Ca
pital os da capital, aos dos arsenaes de guerra. 
dos Estados os dos estados. 

§ 3." Equiparados os vencimentos dos de
senhistas do Arsenal de Marinba aos dos da 
Estrad:J. de Ferro Central do Bral.il, 

Art. 5." Ficam assim classificadas as repar
tiçües do Ministerio da Guerra.: 

De 1.J classe 

a) Secretaria de Estado. 
bJ Repartição de Quartel-Mestre Ganera1, 

alterados apenas os vencimentos dos pai2anos, 
consideranos como amanuenses, e os de oju
da.nte de ]?Orteiro. 

c) Supremo Tribunal Militar, alterados 
apenas os vencimP.ntos dos offickes, conside
rados como 2"' o:fficiaes, do porteiro e conti
nuo. 

d) Contadoria Geral da Guerra., considera
dos o pag-d.dor como chefe de secção e os fieis 
como 2"" otllciaes. 

De2" classe 

a) Escola Superior de Guerra, considerados 
o secretario e o bibliothecario como chefes de 
secção, o escripturario como 2" official; elev:l
dos a 3:600~ os vencimentos dos conservado
res; a 1 :200$ a gratificação dos auxiliares de 
escripta; equiparados os vencimentos dos len
tes e substitutos aos do ensino supeL'iol', os 
dos professores aos substitutos. 

b) Escolas militares, observadas quanto o.o 
pessoal da secreta-ria. a~ dis posiçues da lettra 
anterior : equiparados os venc•mentos dos 
pl'ofessores de todos os curso.; e substituto;; do 
curso preparatorio aos dos lentes do Gymna· 
sio Nacional, dos lentes e substitutos do curw 
geral e dali tres a1•mas aos do en~ino superior; 
elevados na capital a 3:600$ os vencimentos 
dos conservadores. 

c) Collegio Militar, considerado o otncial 
como 2• otlicial e os escripturarios como amu
nuenses; equiparados os proJessores do cur:;o 
geral, os me:;tres de gymHastica e de esgrima 
e o professor de musica a.os do Gymnasio Na
cional; elevados os vencimento;; dos professo
res do curso de ar1aptaçâo e dos substitutos 
a 4:800,~, dos inspectores e do cobrador a 
3:600$. o dos guardas de 1" classe e do rou
peir·o a 2:400$, os dodispenseiro a 1:800$ e os 
dos guardas de 2• classe a. 1 :200$v00. 

De 3' classe 

a) Arsenal de GuerTa da Capital Federal, 
considerados o secretario como chefe de se
cção, o agente e os escrivães como prim~iros 
ofticiaes, o archivista. como segundo ofl!cial. 
os escreventes, o porteiro da secretaria o os 
guardas do deposito de artilharia. como pra
ticantes ; elevados a 3:600$ os vencimentos 
dos apontadores e a 1:800$ os dos ajud~ntes, 
ficando as officinas de uma. só ordem, como 
no Arsenal de Marinha. 

Na companhia de aprendizes artifices ficam 
elevados a 4:200$ os vencimentos do pedag·ogo, 
a 3:000$ os dos ajudantes do pedagogo, pro
fessor de primeiras lettras e mestre de ruu
sica, a 2:400$ os do professor de geometria 
e de gymnastica; ,_, 1:800$ os do guarna e 
,los adjuntos; a 1:200$. os do enfel'meiro e a 
, :OSO$ os do ajudante do enrermeiro e dos 
coadj u vad Ol'es. 

b) Intendencia da Guerra, considerados o 
set-reta.rio e os atmo:x.arifes como chefes de 
seeçiio, os escrivães como J<s ofticiaeo. o 
agente de compras e o despachante como 
.2"' officiaes, os fieis e os serventes como pra
ticant.,s. 

c) Secretaria da Inspecloria. do Serviço Sao!· 
ta.rio, continuaodo o secretario com os vencr· 
mentos militares que actualmeute percel;e. 
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ri) Directoria. Gera.l de Obras Militares, ele-] soriamente do Andara.hy, considerados os 
var!os apenas os vencimentos do porteiro a alm· ·xarifes como primeiros officia.es, eleva.-
2:400$ e os dos continuas a I :SOrl$000. dos a l :2!!0,:; os vencimentos dos fieis do al· 

e) Commissã.o Technica Militar COnsultiva, moxaril'ado e rlos en1ermeiros-móres e a 960$ 
elevados apenas os vencimentos de porteiro os dos enfermeiro~ . 
a 2:40~000. c) La.'boratorio Chímico Pharmaceutico Mili-

f) Laboratorio Pyroteehnico do Campinho, ta.r, considerados o escriptura.rio como chefe 
considera•1os o ajudante, o secretario e o de secçuo e o agente despa.cha.nte como pri· 
a.lmoxarífe como chefes de secção, os eserl- meiro offic!al, os escreventes de 1 ~ ola.sse e os 
viies como 1 .. offtciaes e o agente como 2° of- ma.nipuladore.;;, tambem de 1• classe, como 
ficial; elevado a 3 :00~ o vencimento 1lo a.ma.nuenses e os escreventes dez·· c1assee 
apontador e equiparados os vencimentos do os ma.ntpularl.ores tauhem de 2' classe como 
pessoal opera.rio ao vencimento que pereebe pratic:tnte$; e levados a. 1:200$ os vencimen
actualmente o do Alssnal de Guerra. da Ca- tos dos manipuJp,.dores de 3• classe e dos en
pital Fê·1era.l. caixota.dori!s. a 960$ os dos aprendizes de 1• 

g) Fabrica de Polvora da Estrella, conside· classe, a. 540$ os dos aprendizes de 2~ classe e 
ra~os o a.juflante como chefe tlesecção, a. ama- a. 36<M os dos de 3• classe. 
nuense acoumulando as funcções de escrivão Para"'rapho unico. Nos arsenaes de gueiTa 
do a.lmllX:I1'lfu-'o como 1" official. o :>manuen- da capltal Federal e nos dos est ado> serão os 
seaccumulandoas t'uncç.ões de zelador dos edi- seguintes os venci:ne11tos do pessoal militar: 
ticio~ como 2" oflicial e o escrevente como o di!e~tor do Ar~~nn.l de Guerra tia. capitat 
amanuense; equipo.r,tdos os vencimentos do FedP.t'al com o3 veMimentos militares de 
almoxarife aos almoxarifes do La.boratol"io Py- r.omma.ndo de seu posto; 
rotoohníco do Campinho; elevados os venci- o sub·•lirector do mesmo a.rsena.te os dire· 
ml'ntos do apontado!" geral a S:OOO$ e os rlos ctores dos dos estados com vencimentos míli
guardas das matta.s e do almoxa.l'ifado a tat·es e com missão ac~i v a. de engenlleiros como 
2:400$; equiparados os 'lencimentos do pes- chefes ; 
soal operaria ao vencimento que percebe Os a,judant~s dor1a Capital Federal com ven
actualrnente o 1'lo Arsenal de Guerra. t\a Cll.pi- cimentos militares e commis;;ão activa de en-
ah Federal. genheiros ; 

h) Bibliotbeca ,lo Exercito, marcados ao :por- Os encal'regadcs dos depositas no da. capi.-
teiro os res-pectivos venci.mentas. tal e os ajudantAs nos arsenaes dos estados, 

:) Hospital Central do Exercito, considera· com vencimentos militares e commissão de 
dos o secretario e o atmoxarife como !•• ol'fi- residencia. 
ciaes, os !feis do almo:xari~a'1o como pra~ican- Art. 6. , No Vlinisterioda [ndustria, Via{'.ão 
tes e o a.)udante do portet_ro corno cont1nuo; e Obras Publicas, ficam as>im classifi.cadas as 
elevados a 1:500$ _os ve~ctmentos do conser- d·trerentes rep 1rttç5es: 
vador do arsenal c1rurg1co, dos officlaes de 1 

· 

pl1armacra e do enfez•meiro-mór e a. 960$ o:. 
dos ajudantes do enfermeiro-mór. 

De 4~ el<tsse 

a) Arsenacs <te guerra. do Rio Grande do 
Sul, Bahia. Par~,_Pernatnbuco e Matto Grosso, 
considerados o secretario e os a.lmo:xarires 
como chefes de secçiio. os escrivães como Pri· 
melros officiaes, os fieis dos escrivãe~ e os 
escrevent,s, como pratican tes. elevados a 
1:800$ os vencimentos do apontador. do fei
tor e a 1:2008 eis do ajudante de porteiro. fi. 
canr\o as officinas de uma sô ordem, como 
nos arsenaes de marinha. 

Nas companhias de aprendizes artitices, fi. 
cam elevados a 2:400-i; os -vencimentos dope
dagogo, do professor -de primeir as lettras e 
do mestre de musica; a 1 : BOOS os do ajudante 
·do per1agogo, dos profes~ores de geometria e 
dos de gymnastica e a. l :200$ os dos gual'ltas 
e dos adjunt.M. 

ó) Hospitaes militares de Belém, Recife. ai· 
hia, Curytibit, Porto .A:legre, Cily.:.bá. e prov-

~ 

De 1' claSMJ 

Secretaria d.e Estado. 

])e 2" ciassc 

,\ gene ia. Central de ImmlgraÇ<I.o, conserva
dos os vencimentos do inspector ger,ll, consi · 
derados como chefe de secç;1o u~ ajuda11tes ; 
comu primeiros os offiei<J.es. o officia.l a.rchi
vista. e os inter·pretes. como segundos utfl
ciaes, os aJnanuensP-s t echn1cos ; como ama
nuenses o~auxillares dos interoretes, e como 
continuo o guaráa; elevalioS a 7:200$ os 
vencimentos dos nfficiaes tecb.nieos. e equi
parados os vencimentus do pessoal do serviço 
maritlmo aos dos cargos de lgual categoria do 
Arsenal de Guerra. da Capital Pe,leral. . 

Na Jwspedaria da illla. das Flores e rle P1· 
nheiro, ctmsideranos como ?rímeil'os officiaes 
os aju•Jaate:;. como amanuenses o;; es~ri:ptn
ral'ios e os almoxarife., e como !)l'atlcantes 
oli amanuen!leS e os auxiliares de interpretes; 
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elevados a. 3:000$ os vencimentos dos medi-i mantos, observadas, porem, restrictamente a1 
cos, a 3:000$ os dos pnarma.ceuticos e dos i condições neUa estipuladas : 
encanegados de bagagens, a 2:000$ os dos I . - _ 
fieis de altnox~rifes e dos rnardas rle ba"'a- D1rectores techmcos.-- •. ----.- 15.000$00{) 
gens, e a 1 :500.$ os dos enfermeiros e enfer- l~specto~es geraes, · ·- -- ----- -· - 11; L Oo~·noo 
meiras. Engenhe~os de \ classe- - --. -. 9-~00$000 

Engenhe1tos de 2. classe ••..• - . - 7: -OOSOO~ 
Engenheiros de 3' classe ..... -. 5:400$000 
Conductores technicos de pri-De 3> classe 

a) Jal'dim Botanioo da La.gôa, considerados 
o ajudante-secretario como chefe de seeção, 
o naturalista.-viajante como I • official e o jar~ 
dineiro-mór e o chefe de culturas como ama
nuenses. 

b ) Estradas de ferro de Porto Alegre a 
Uruguayana, Bahia a S. Francisco, Central 
e Sul de Pernambuco e Baturité, considerados 
os secretarias, os guarda-livros e os tbesou~ 
reiros como chefes de secção, os almoxarifes, 
os contadores e os mestres de linha de 1~ 
classe como I''' officiaes ; os ajudantes, os 
fieis, os escrivães, os agentes de 1" clas
se os conductores .de trem de 1 • classe, o 
chefe de deposito e o mestre de linha de 
2• classe como st>gundos officiaes; os fieis do 
almoxarife, os agentes de 2' classe, os fieis 
de agentes de 1" classe, os conductores de 
trem de 2• classe e os chefes de deposito de 
2• classe, oomo amanuenses, e os porteiros 
como contínuos ; elevados a 2:000$ os ven
cimentos dos agentes de 3• classe, doa confe
rentes de 1• ctasse e dos telegraphistas de 
Ja classe ; a. l :800$, os dos agentes de 4" 
classe, dos :fieis de agentes de za classe. dos 
conferentes (1e 2' cla.se, dos conductoras de 
trem de 3" classe, do ajuaante de trem de 1" 
classe e dos te1egra.phistas de 2' classe ; a 
1:500$ os dos ajudantes de trem de 2a classe, 
e a 1:200$ os dos ajudantes de trem de 2" 
classe. 

De 4• classe 

meira. cla:sse .......•.•. - ••. - - 4: 800$000 
Conductores technícos de segun~ 

da classe .....•..•.•. --.-.-- 3:600$000 
Conductores technicos de ter-

ceira classe ... _.. . . . . . • . . . . • • 2:400$000 

§ 2.• Os proftssionaes que desempenham os 
cargos technicos, nos termos dos respectivos 
rt>gulamentos, perceberão os vencimenws 
especificados na. tabdla. do paragrapho ante· 
cedente, conforme a classe a. que pertence
rem. 

§ 3.0 Os vencimentos do pessoal diario serão 
fixados pelos respectivos tlirectores, tendo em 
vista as necessidades do serviço e as consigna
ções orçamenta.rias. 

§ 4.• Aos empr~gados, quando em serviço 
fàra das respectivas divisões, ou em traba
lhos de campo, será abonada., além dos ven
cimen1;('s, uma diaria que poderá Ya.riar en
tre 2$ e 8$, segundo a categoria. 

§ 5.0 To-los os demais empregados não 
classificados nestas ta bella.s serã.o considera
dos auxiliares e perceberão a di.aria que lhes 
for fixada pelo director dentro dos limites da 
1$500 a 8$000. 

§ 6:• Ficam equiparados os vencimentns 
dos carteiros da Repartição dos Telegra.phos 
aos dos da Repartição dos coneios. 

§ 7.• Fica elevado a mais dons o numero 
actual dos ama.nuenses da secretaria de Es
tado. 

Art. 7. • No Ministerio da Fazenda tica.m 
assim classificadas as differÉmtes repartições: 

a ) Estradas de ferro de Sobral e Paulo Af- lJe :t• class~ 
fonso, consider~dos os secretarias, os thesou-
reiros, o pa.gador e o guarda-livros como a) Themuro Federa.Lconsióera.d.os o th~ou
chefes de secção, os contadores e os a.lmoxari- reiro, o dire~tor, o pagador como chefes de 
fes como 1 •• o filei aes, os escriptura.rios e os secção, o cartora.rio e os fteif do thesoureiro 
ag:entes de J• classe como 2'-officiaes e o por- e os fieis rlo pagador como 2.••· officiaes. 
tetro como continuo ; e elevados a 2:000$os b) Secretaria do Tribunal de Contas, alte
vencimentos do~ agentes de 2" cla.sse,a 1:800$ rados apenas os vencimentos dos sub-dir!lcto
os dos telegraphista.s de 1• classe, a 1:600$ os res e do secretario, que :ficam considerado:; 
dos agentes de 3• classe e dos conferentes como chefes de secção, do ca.rtorarío como 
e '9 1:500$ os dos telegraphistas de 2• classe. amanuense, do ajudante como praticante e 

b) Fazenda da. Bôa. V:ista, considerado o dos escríptura.rios e continuas como na. ta
administrador com 1• official, elevados os bella. 
vencimentos do porteiro a 2:400$ e o do aju- c) Recebedoria da Capital Federal, consi· 
dante a I :200$000. derado o thesoureiro como chefe de sec(jj.o e 

§ L • Os "Vencimentos dos diversos cargos os fteis como 2.•• officiaes. 
technicos de que trata_ a lei n. 3.001, de 9 lle j d) Alfandega. do Capital Federal, comer
outubro de 1880, terao os seguinte s venci- vado o vencimento a.ctual do inspector, con-
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siderado o ajudante, o thesoureiro, o guarda
mór e os conferentes como chefeR ele secção ; 
os ajudantes do guarrla-mor e o administra
dor da~ capatazias como l ns officiaes, os fieis 
do thesoureiro como 2°' officiaes,os ajudantes 
do administrador das capaüzias e os fieis rlos 
armazens como amanuenses ; e equipar"dos 
os vencimentos dos patrões, machinistas e 
foguistas aos vencimentos que actualmente 
percebem os de igual categoria do Arsenal 
de Guerra da Capital Federal. 

De 2" classe 

a) Caixa da Amortisação, considerados o 
corretor e o thesoureiro como chefes de sec
ção, os conferentes como los officiaes e os fieis, 
os ajudantes de corretor e os fieis do thesou
reiro como 2rs officiae:o, o archivista como 
amanuense e os carimbadores como prati
cantes. 

b) Casa da Moeda, considerado o thesou~ 
reiro como lo official, o fiel do thesoureiro 
como 2° official ; elevados os vencimentos do 
pessoal technico pela seguinte forma: che
fes a 6:000$, ajudantes, ensaiaclores, grava
dores e fiel r'e balanças a 4:800S e desenhis-
tas a 3:600$000. · 

c) Imprensa Nacional e Diario Otficial, con
siderados o thesoureiro e o redactor do Dia
J"io Official como chefes de secção, o almoxa
rite, o archivista e os auxilares do Dia1·io 
O(ficial como 2"' officiaes, o fiel, o agente 
do almoxarifado e o agente externo como 
amanuenses. 

1l) Laboratorio Nacional de Analyses na Al
fandega da Capital Federal, considerados os 
ehimicos de lo classe como los ofiiciaes, os de 
2" com 2'" officiaes, os de 3• classe e o escri
pturario como amanuenses e os amanuenses 
como praticantes. 

c) Alfandegas dos estados da Bahia, Per
nambuco, Pará, Rio Grande, Porto Alegre, 
Santos e S. Paulo, considerados os inspecto
res como rlirectores, o guarda-mór, o thesou
reiro e os conferentes como chefes de secção, 
o ajudante de guarda-mor e o administrador 
dos capa,tazias como los officiaes, os fieis do 
thesoureiro, os ajudantes do administrador 
das capatazias, os fieis dos armazens como 
amanuenses, o cartorario como praticante ; 
equiparados os vencimentos dos êljudantes dos 
portdros aos dos contínuos. 

De 3" classe 

a) Aifanr1egas do Espírito Santo, Maceió, 
Parahyba, Maranhão, Ceará, Manáos, Para
naguá, Santa Catllarina, Uruguayana e Co
rumbá, considerados os inspectores como di-

rectores, o guarcla-mór, o thesoureiro e os 
confewmtes como chefes de secção, os ajudlm
tes de guarda-mór e o administrador das ca
patazias como los officiaes, os fieis do the
soureiro e os fieis dos armazens como ama
nuenses. 

b) Delegacias fiscaes de S. Paulo e Minas 
Geraes, considerados os delegados como dire
ctores, os thesoureiros como chefes de secção 
e os fieis e o eartorario como 2°' officiaes ; 
equipa,rados os vencimentos dos guardas aos 
dos das Alfandegas aa respectiva classe. 

De 4" classe 

o) Alfandegas de Aracajú, Penedo, Parna
hyba e Rio Grande do Norte, consic1erados os 
inspectores como directores, o thesoureiro 
como chefe ele secção e o fiel do thesoureiro 
como amanuense; elevados a 2:500$ os Ten
mentos dos porteiros que accumularem o 
cargo de cartorario. 

/J) Delegach Fiscaes de Cuyabá, Curityba, 
Therezina e Goyaz, considerados os delega
rios como direetores, os thesoureiros como 
chefE.t de secção e os porteiros-cartorarios 
como amanuenses; equiparados os vencimen
tcs dos guardas aos dos elas alfanclegas da 
respectiva c las; e. 

§ l. o O logar de administrador das capata
zias será exercido por funccionario do quadro 
á escolha do governo. 

§ 2.0 E' mantida a actual classificação das 
mesas de rendas, equiparados, porém, os 
vencimentos dos respectivos guardas aos dos 
guardas da alfandega da capital do estado ao 
qual pertencem. 

Art. 8. 0 Todos os cargos administrativos a 
que se refere a presente lei passarão a ter 
em toda~ as repartições onde for possível, 
alguma das categorias especificadas nas ta
bellas do art. lo, devendo o governo alterar 
nos respectivos regulamentos não !'> as de
signações actuaes, como o que mais for 
necessario, ele accordo com a presente lei. 

§ l. o As nomeações para os cargos de pra
ticantes em todas as repartições publicas são 
sempre depenf_entes de concurso, ao qual 
podem competir tanto os empregados de re
partições inferiores como quaesq uer estranhos. 

As promoções a amanuenses. segundos e 
primeiros officiaes far-se·hão l/3 por mere
cimento, a juizo do governo, l/3 por concur
so e l/3 por antiguidade, tirados todos da 
categorüc immediatamente inferior; sendo 
os dous ultimas exclusivamente na reparti
ção em que se dá a vaga e o primeiro quer 
na propl'ia repartição quer em classe imme
diatamente iníerior, considerados cargos de 
cathegorias iguaes os de iguaes vencimentos. 
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A desif!nação dos terços f:Lr-se-ba. unica-; <ks quadros operarias e dos comprehendidoo 
mente :pela. ordem chronologica das vagas. em alguns rlos artigos a.nterbres que forelll 
dando-se o. primeira. à antiguidade. a segun- mferiores a 5$. serão accrescidos de 40 •; •. 
dn. ao me1-ecimento e a terceira ao concurso. Art . 12. Fica o governo autorisad.o a. abrir 
muito em bor:t o empregado a su b;;tituh· tenba o necessa.riCI credito para occorrer ás despezas 
si•lo promovido por fundll,mcnto diverso d~-- consignadas na pr~sente lei, que en.tra:r(l. e!ll 
quelle a que cabe o preenchimento da referida. vigor a I de janeiro de 1896. 
ordem cbrooologica.. Art. 13. Revogam-se as disposições em 

§ 2. • Os cargos de cl1efe de secção ~íio sem- contrario. 
pre de nomeação por merecimento deut.ro da 
repartição onde se dá 3. vaga. os de directo
res são sempre de conüa.n,.a. do governo. que 
os escolheró. livremente. permanecendo a. 
qualqner tempo demissível ad nutmn. 

Sala das commissões, 13 de setembro de 
!895. - .3Iedeiros e Albuquerque, relator.
Co~lho Cintl"a. - .·liJostinho Vidat .- Oscar 
Godov.-Thonwz Ca,;alcanti, com r estricções. 

§ 3." O ca1•go 11e secreta1•io fi de livre ~co
lha. do ministro nomeado por _portaria., ces- A commissão não incluiu as repartições 
sando, porém, a funcção desde que cessar o tios Correi03, Telegra.phos e Estrada de Ferro 
exercício do mioi,stro que o nomeou.A gra.ti- Centr-al do Brazil no seu tra.ba.J.bo, quer 
ficac;ão desse cargo não pôde ser accumula.da pelo seu pessoal extremamente numel'oso, 
com quaesquer Yencimentos de nenhum outro quer porque tivemm ha. pouco (no exercício 
cargo publico civil ou militar. passado e no lltltunl) elevações. 

§ 4.• Para os cargo~ publicas administra ti- Certo, essas elevações não foram equita· 
vos sujeitos a. concurso o nomeado será tirado ti v a mente distribuídas e, uma vez que se 
dentre os tre:; primeiros cl.aseifica.d.os. pensa em l'ever todas a.s ta.bellas, tambem 

Art. 9." Os militares de mar e terra que l el\:.J.S devem ~er revis~. _ . 
Cl:ercerem quaesq uer funcções ou ci~is. ou . ~o~n, por~m, repa.rt19oes ha onde. mOJoreo 
estranbas ao Ministerio da Guerl'a e 1\1arinha. mJust•ç;\~ eXJiltem-rnalores e ba ma1s tempo 
quer de eleição popular, quer de nomeação, reclilrnaodo por uma. . devida. ::eparaçã? 
deixam de accumular aos vencimentos de~ses como, por outro lado. e necessarro repartrr a 
cargos, dU'l'ante o seu exer<:icio, quaesquer elevação po'l' dons exercícios, parece ,jmtoque 
vencimentos das respetltivas patentes. ellas :possam espel·a.r:Jlara a segunda. turma. 

§ 1.• Os que exercem ca.rg:os do magisterio uma. ~ez que ha tao pouco tempo f-eram 
nas escolas do Miní~terio da GU('l'1'8. ou da Ma.- a.tlendtda.s, ~mbora parc1almenteo. 
rinh:1. optarão pelos simples vencimentos ! N? sobstituti\·o como foi ~presentado não 
desses cargos ou. pelos do respectivo posto sed1spullha a. que tempo se tarJa talaugmenro, 
com a grati1icação de ensino,igual para todas efl_lb'?,r«. fosse propos1to ~os membros da CO!Jl· 
as patentes, de :3:600.~. Con tinua.rão, entre· llllSsa.o apl'esentu r prOJ ecto a. esse 1•espe1to 
tanto, a. perceber as gratitlcaO(ies addiciooaPS log~ uo começn.r da ~essa~ pro::oma: ResnlYeu. 
por tempo de magisterio que por,·eotura porell?, ella.. pa.rn. nao de1xar duv1das a tal 
estejam percebendo, ca.lculadas, porém, as re.~pe1to. o~dt:n •:r ao governo que pyoponha 
novas a que Yenbam a ter direito sobre os sua elevaçao, nao :por uma med1o.la. a par te, 
-vencímen1os de lentes ou profes8ores, embora. que não tem prazo fixo de apresentação, roas 
optem pelos vencimentc;s militares. dentro ~as tab•·l~as normaes, que, por força 

§ Z." Os oll!ciaes reformados que exerce- de ler, e elle o'!mgado a apresentar ao começQ 
rem os cargos a que ~e refere o paragra.pho na ~e~são. . . 
a nterior e optarem pelos vencimentos mili- Assun._ o a•.hame~to rle1x3. de sel' uma pro-
ta.res. serão considerados. para. perce:pW.o dos messa va. e a.lea.torJa.. 
alludidos vencimentos. como si eft'ecti>os fos-
sem nos postos em que lora.m reformados A comm is:>iio pede, purtanto, a approvação 
com direito ã. alludida gratifi.,açU.o de ensino. d l\ segninteemenda: 

§ 3., A opção a que se r•efere o§ 1" póde 
te1· logar em qualque1· época. 15 
At·~. 10. Ficam _provisoriamente mantidas 

sem alteração as repartições não contem- Accrescente-se: - Art. . Na propo~ta de 
pladas nas disposições anteriores. bem como orçamento apresentada no anno futuro p~ro 
os cargos que, não estando incluidos nas 0 exercicio de 1897, 0 governo proporá novas 
tabellas do al't. 1' , não foram mencionados tabellas pa.1·a as repartições geraf·s dos COr· 
nesta. lei. reios e dos Telegru.phos e Est,·ada de Fert!J 

Art. 11. Os vencimentos do pe::s.oal de ser- Central do Br·azil. a~a:ptand0-as aos venm· 
vent~ e mais diaristas das repartições pu- mentos n;,sta 1.-i marcados pa1•a. 2" classe, r~ 
blicas inclui dos na pr~ente lei, exclu&i.o feita . peitaào;; os cargos technicos, cujos honOl'atJOl 
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jâ foram superlores on igna.es ao que se] 4°, quando, em co~s~quencia. ~o pequ_eno 
dispõe no art. 6• .-liieddms e Albuquerque. serviço de uma. repa.rtiÇaO se venficar, a Im-

As seguintes emendas foram apenas lapsos possibilidade de sua organisação com o quo
de impressão no substitnti;·o da. commissão: dente de sua classe, esb. será modificada 
ellas entram no plano geral. Os pharmaceu- succe-sív;J.mente até que seja possível or
ticos do Instituto Sanitario teem a mesma c.-.- ga.nisal-a; 
te,.;oria e as mesmas funcções dos do Labora· 5", as unidades de serviço serão as mesmas 
torio de Analyses. para todas as secções congeneres; 

As parteiras das Faculdades de Medicina 6", nas repartições ou secções em que não 
foram elevadas no orçamento vigente a for possi .. el a organisação de uma e:;tatistica 
3:60M de vencimento. E' es'e augmento que de serviços, servirá de termo de comparação 
a ca.mara já votou no orçamento f1o interior a renda respectiva ou a repartição da mesma 
o que se propõe. As emeDdas devem ser appro- categoria que tiver menos pessoaL 
>adas. Art. Os empregados que, em virtude 

17 

No art. 2"-Repartições de 2" cb.sse. lettra 
G- accrescente-~e depois das palavras
ajudante de demographista e os phal'maceu
;,icos. 

S. R.- Sala das sessões, 8 de novembr o de 
•ie 1895.-Medeiros c Albt~q~te~·q«e. 

18 

No art. 2•-Repartiçõcs de 2" classe, lettra 
J -accre>cente-se : elevados os vencimentos 
das parteiras a 3: G00$000. 

As emendas do Sr. Cupertino do Siqueira 
constituem um systema, que em nada. altera 
o plano da commissi.i.o, c visam apenas a re
ducção futura do pessoal, por proce~so que no 
pem<>mento rle seu outor de<e satisCil.zer quer 
âs exigencias do ~ervico. quer ú neces~a.ria 
economia do Thesouro Nacional. 

A commissão. não enktnrlo no exame das 
vant:>.gens do systema, não se oppõe de modo 
algum a quo as emendas sejam appl"ovad<~s, 

· accre~centando-se-l hes a seguinte su b·emenda, 
depois das palavras do primeiro paragrapho: 
« com ns scgt,ilites bases», a restricçlto: «Onde 
tor :vossi.-el a sua a.pplicação». 

Hl) Art. Fica o governo ().Ut.orisado a fixar 
o numero uos empregados das repartições 
federaes de accordo com <lS seguintes b:tscs: 

l•, o governo mandará. organi~m· a esta
tistica dos serviços executados em cada uma 
das secções das repa.rtições fei\eraes e divi
dido o total dos serviços pelo numero de em
pregados adaptará para. as secções das repar
tições congeneres o maior quociente ach.-do; 

2•, não entl"arão no divisor os chefes, dire
ctores, administradores de repartição ou sec
ção; os porteiros, continuas e os demais em
pregados que, tendo serviÇOs especiaes, não 
Cüncorrerem p3.ra a formação do dividendo; 

3". o calculo precedente se referirá. sempre 
a repartições da mesma classe ou categoria; 

das prececlentes disposições,excerlerem o qua
dro das reparti,~es seríi.o dispensados do ser
viç~o na oruem de menor antiguidade e per
ceberão durante o primeiro anno,:tinrlo o qual, 
serão exonerados, os ordenados que actual
rr;ente percebem. 

Pa1•agrapho unico. Quando a differença de 
antiguidade for menos de tres annos, poderá 
sel" conservado o menos antigo, uma vez pro
vada a sua superior idoneidade, zelo e apti
dão, excluidos dest:J. prova. os documentos 
offi ciosos . 

ArL O governo submetterú. á approva-
ção 11o Congresso Nacional todos os resultados 
de seu traballlo acompanhado dos dados que 
tiverem servido à fixação do numero de func
cionarios, sua exclusá.o e preferencia. 

Al't. As tabellas fle vencimentos que 
acom1;anham a presente lei só v1goram de
pois de !eita e approvada pelo Congresso a 
reducção do numero de funccionarios pu
blicos de accor1lo com o artigo. 

S. n..-Sa.la das sessões, li de novembro 
de 18D5. -Cupe,·tino de Siquei1"(l. 

No. emenda do Sr. Paula Ramos substitu
tiva do art. 6" do trabalho da commissão 
!la uma parte a ceei ta. Ye!. Realmente, houve 
omissão da I ospectoria Geral das Est radas de 
Ferro e a tabelln. de vencimentos dos enge
nheiros deve ser revista. Quanto á classifi· 
cação das estradas. e lla . foi feita sob dados 
oíliciites, escrupulosamente, e a commissão 
não tem razão alguma para alterai-a. Quanto 
;.\, inclusão de repartições de caracter muni
cipal, embora provisoriamente com a União, 
a commissi.i.o continua a oppor-se a que sejam 
votadas, porque não lhe parece razoavel au
gmentar encargos que não são pagos com os 
seus rendimentos. A comm1ssão acha, portanto, 
que se devem approvar unicamente as se
guintes emendas: 

20)- No <Wt, 6". entro as revartições de 2• 
c Iasse accrescen te-se : 

a) lnspect~ria Geral das Esil'adas de Ferro. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 19/05/2015 16:20+ Pág ina 29 de 65 

352 ANNUS DA CAMA:RA 

2ll-No mesmo artigo,§ !•, substitua-se a. 
ta.bella pela da emenda do Sr. Paulo Ramos, 
excluída a. diaria.. e aooreecentarla. a Not.a. «O 
director da Estrada de Ferro Central do Braz:il 
Jlerceberá, mais a gratificação de 6:000$ a.n
nuaes.» 

22)- No mesmo artigo § 4•, emende-se da 
seguinte fórma: «Aos engenheiros e empre
gados, quando em 'e r viço tóra das respectivas 
divisões ou eln trabalhos de campo será abo
nada, a~ém dos vencimentos. uma diaria. que 
poderá variar entre 2$ e 10$000. 

O seguinte deve ser rejeitado: 
23)- Substitua-se o art. 6• pelo seguinte : 
Art. 6". No Ministerio do industrí.a., Via· 

ção e Obras Publicas ficam assim cla~sífica
da:s as ditrerentes repartições : 

])et• Classe 

a) Secretaria de E~tado, ficanio elevado a 
mais dous o numero a.ctuai dos amanueoses; 

b) Estrada de Ferro Central do Braz!l ; 
c) Repartição Geral dos Correios ; 
d) Repartição Geral dos Telegraphos ; 
e) Inspectoria Geral da.s Estradas de Ferro 

sendo o ajudante do inspector considerado 
engenheiro de 2" classe. 

De 2> classe 

a) E$trada. de ferro de Porto Alegre a Uru
guayana., Bahia a S. Francisco, Central e 
Sul de Pernambuco e Baturité, considerados 
os secretarias, os guarda-livros e os thesou
reiros corno chefes de secçiio. os almoxarifes, 
os contadores e o.s mel!tre;; de linhas de 1 ." 
classe, como 1:• offlclaes. os a.jul'.antes, os 
fieis, os escri vites, os agentes de 1" clas9e, os 
conductores de trem de l" classe, o chefe de 
deposito e o mestre de linha de 2" classe como 
2"• of!lcíaes, o.; fieis do.almoxarif~. os agentes 
de 2• classe, os fieis de agentes de 1" classe, 
os conductore> de trem de 2.• classe, e os clle· 
fes de .. eposito de 2" classe, como amauuen
ses, e os porteiros como continuas ; elevados 
& 2:000$ os -vencimentos- dos agentes de 3·' 
cle.~se, <los conferentes de 1• classe e dos tele· 
graphistas de l• classe, a 1:800$ os dos agen· 
tes de 4• clrusse, dos fieis de agentes ile 2" 
classe, r1os conferentes de 2" classe, dos con· 
ductores de trem de 3• cl<~sse, oo ajudante do 
trem de I" classe e doa telegraphistas de 2• 

cla...<se, a I :500$ os dos ajudantes de trem de 
2• cla.s~e e a I :200$ os dos ajudantes de trem 
de 3' cla~se. 

b) Agencia central de immig1'ação, conser
vados os -vencimentôs do ínspecto~ geral,con
siderados como directo!"es os ajudantes, como 
primeiros officiaes o official a.rcbivista e os 
interpretes, como 2"' officiaes os amanuenses 
techincos, como umanuenses os auxiliares dos 
interp.t.>etes, e como continuo o guarda ; ele
vados a 7; 2.00$ os vencimentos dos officiaes 
techt1icos, e equiparados os vencimentos do 
pessoal do serviço marítimo aos dos cargos de 
igual categoria do Arsenal de Guerra. da Ca-
pital Federal. . 

Na hospeilaria da ilha das Flores e de Pi
nheil'O, constdera.dos como L •• otficiaes os 
administradores, como 2 .. offi.ciaes os ajudan
tes, como amanueuses os escl"ipturasios e os 
almoxa.rifes e como :praticantes os a.manuen
ses e os auxiliares de interpretes; elevados a 
6:000$ os vencimentos dos me<licos, a 3:000$ 
os dt!S :pharm~.ceuticos e dos encarregados de 
b;1gagens, a 2:000$ os dos fieis de almoxarifes 
e dos guar1las de bagagens, e a 1:500$ os dos 
enfeJ'meír·os e enfermeiras. 

c) !nspectoria G:era.l das ObJ.-as Publicas da. 
Capital Fer1er·al. 

d) Portos marítimos. 
c) Inspectoria Geral da Illulllinação Pu

blica. 

De 3• classe 

a) Jardim Botanico da. Lagôa, considerados 
o ajudante-secretario como chefe de secção, o 
n<".turahsta l'iajante como 1• official e o jar
dineiro-mor e o chefe de culturas como ama
nuEnses. 

b) E~tradas de Ferro de Sobral e Paulo . 
Affonso, oonsiderailos os secretarias, os the· 
sourei!'os, o pagador e o guarda-livros como 
chefes de secçã.Q, os contadores e os almo:x:l
rifes como l"' otftcia.es, os escriptura.rios e os 
a.gentes de 1• classe como 2"' o!fi.cia.es e o por
teiro corno continuo; e elevados a 2:000$ os 
vencimentos dos agentes de 2:' classe, a. 1:800$ 
os dos tekg-raphist<>S de P classe, a I :600$ os 
dos agentes de 3• classe e dcs conferentes e a 
1 :500$ os dos tele,"Tapbistas de 2• classe. 

c) Fiscalisaçã.o (le esgotos da Capital Fe
deral. 

§ !. • Os vencimentos do pessoal technico 
de que tra.ta a lei n. 3.001, de 9 de outubro . 
de 1880, são os da seguinte ta.bella : 
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CARGOS ORDTINADO GRATIFICAÇÃO DIARL\. 

Director .. ... ..... . ... ··········· ······· 12:000:-\iOOO 6:000sooo IOSOOO 
lnspector .•...... ; .. -...... . ....•... .. .. . 11 :OOO~ono 5:0!10$000 lOS,'OOO 
Engenheiro de I• classe ........ .. ......... 8:000:';000 4:000$000 8~1)()0 

)) » 2:( » ·· ·· ······ ······· ·· 6:70()$000 3:300$000 8$000 
» .. 3· » . ... ....... .. .... ... 5:400:5000 2:tl00$000 8$000 

Conductor de i• classe ......... .. ..... . . . 4 : IJ005!JOO 2:000SOOO 6$1)00 
» » 2' » .... .... ... ......... 2:800$000 I :400$000 6$)00 

Desenhista de 1• classe . . . ....... . ... .. . ... 4:000!ScJOO 2: 000;::.1100 
» » 2• l> .. . ...... ......... .. .. 2:000$000 I :400$000 
» '1>3> » .............. ..... 2:400$000 I :~00$)00 

Nota - O rlirector da Estra.rla. de Ferro Central do Brazil perceberé. mais a gratifi
cação de 6:000$ annuaes. 

São considera~os engenheiros de P classe e 1 24-Ao substitutivo do Sr. Paula. Ramos, 
com direito a.oo vencimentos desta ta.bella. os 

1 

si for approvado: No art.-onde se classifica. 
a.ctua.es engenheirO!' empregados MS diversas na !"categoria a Directoria Geral dos Correios 
repartições do Ministerio da lndustria e cujos - a.ccrescente-se-e a. Administraçã.o do Dis-
vene\ment.os forem superiores a 10:000$0()0. ~icto Federal. . 

São con~iderados de 2·: classe os QU!:l tive-:- S. R.-Sa-la das t>essões, 26 de outubro de 
iô~oo~oo~entos superwres de 8: OOU$ ate I S9õ.-Thoma. DeZ{tno. 

Sã.o considerndos en~enheiros de:, cl~ o~ · Das emendas do Sl.' . Thomaz C;~ valca.nti o 
que perceberem venctmentos de o : OOO.~ ate art . 2,. § 1•. embora nii.o seja. essencial no 
8:02li$000._ . ., ~ projecto da Commi~sii.o, poõe com vantagem 

São cons1deta.dos con~u~tores (1e 1· elas~~ ser approva.do. Elle vem estabelecer a. equl
~ que perct>~re~ vc~Clmonto~ de 4:000$ a.t:é valencia das commi~sões mllita.t'es no exerci
~.000, e _de 2. c!a>e o: qu~~ per~.:eberem venct· to e na mnrinlla, de modo a, facilitar a ex-
mentes m fertot_e~ a 4 · DOO$JOO • . • _ ecuç,ão de leis anteriores. 

§ 2." Os venctmeotos do pe~soal •ha.rJO serao . . 
fix.ad01; pelos respectivos directores, tendo em 25-:-Ar~. 2.• As ~rattficaçV~s dos octie~aes do 
vista as necesRidarlet: do serviço e as consi· exe~ctto hcam equtparad:~s a,; ~os olfic!ae:; do 
"Ilações orçament.wias. mn.l'mha que exercerem f_uncçoes eqUivaleu· 
" § 3." Todos os demais empn•ga.tlos ni'1.0clas- tes aos_cargos d~ c~~orm. correspondentes 
siliro.dos nestas ttbel!as, sei"lo consid~ra.dos (art. 85 da. Constltmçao). 
auxiliares e perceberão <L díari<~. que lhes for § 1." São func~ües equivalentes: 
fixada pelo directol' dentro do.s limites de 
1$300 a 8$000. . 

Sala das se.;sões, 14 de outubro de 1895.
Paula Ramas. - F. Tolentino .-Bueno {l<: An· 
d1·ade. -Gonçalo rle Lngos.- ToJ·quato Mo-

A sub- emen<la do Sr. Thomaz Dellino a 
~menda do Sr. Paula. Ramos de\·e ser appro
vada, si e3t:l. o tiver sir!o. Ella é justa. A 
Admini.straçiio ilo Di5tricto F'ederal não e ern 
nada i nferiol' á. Secção CentJ•al; o seu trabalho 
extraordinario põe-a. fóra de pa r com qual
quer ou tl'a admini:stração do Brazil. 

Ct.!ll•ra v. vn 

O comman!lo em chefe do exercit l a') com· 
mando em chefe •1a :~rmada.; 

O oomroa.ndo de um corpo do exercito ao 
de uma esquadra: 

O com mando de uma. divisão de exercito a.o 
,]e uma divisão d i\ &.rmada; 

O comma.ndo de uma bl'igada ao de um:t 
flotilha; 

O com mando e outras funcções dos corpos . 
arregimeutados ao commantlo e ·outras fun· 
ccões do corpo ue infantaria de mariDha; 

O commando dns regiões militares ao das 
estaçõe.> na.v aes ou prelei tnras marítimas, 
ignaes ao commando da. esquadra; 
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O estado-maior geral do exercito , ao da ar
mada (qua.1•teis generaes); 

As "irecções geraes de artilharia. e de enge
nharia as de construcções na.vaes e machi
nas, quando creadas; 

A rlirecção geral de saude do e:x.erc1to e da 
armada; 

A ir~tendencia geral de guerra ao commis
saril:do geral da armada; 

A contadoria geral da guel'ra fo de mari
nha. 

As escolas militares á. escola naval; 
Os a.rsenaes de guerra aos de mn rinba se

gundo sua categoria, incluindo as officinas; 
Os hospitat:s e enfermarias da guerra aos 

hospitaes e enfermarias da marinha, segundo 
sua ca-tegoria; 

A bibliotheca do exercíto it de marinha; 
A justiç:.a militar do exercito ã. de mari

nha. 

Quanto ao art. 1• e ao § 2° do art. 2° das 
referidas emendas, elles silo inaceitaveis. O 
art. l" é inconstitucionaL Da.r ao Governo a 
attribuição de marcar vencimentos é confe· 
rir~lhe attribuiçito que é privatiYa. e essen
cial do Congresso, a quem cabe por força. do 
art. 39 § 25. Quanto ao § 2.o, elle rebaixa de 
classe injustamente duas das ma.is importan
tes l'eepartições technicas do Ministerio da 
Guerra. A sua rejeiçã.o e necessari.a. 

26-Art. 1, • o Poder Executivo classitlca.· 
rá ns reparticões publicas federaes, segundo 
suas categorias e de accordo com as tabeilas 
abail:O. 

Art. 2. o § 2." As fabricas ile pol vara da 
Estre!la e os laboratorios pyrotechnicos ilo 
Can•pinho e pharmaceutico ficam equipara
dos aos a1·sen· ,es de guerra de 2" orde•••-

S. R. Sala das sessões, novembro de 1895. 
-Tiioma:: Cavalca>~ti, 

s. R.-Sala. das sessões, 9 de novembro de 
1895. -Thomaz Delflno. 

28) Ao a.rt. 2"-I~ classe- a.ccrescente
se: c) Directoria. Geral de Estatisca.-retirada 
do Ministerio da Viação. 

S . R.-sala das sessões, 8 de novembro de 
!895.-Tol·qualo Moreira. 

A maioria dos signata.rios desta. emenda. 
prestou certamente o seu nome a ella com o 
intuito de examin;1r em tempo a ma justiça: 
dahi a nec.,ssida.de em que se devem ac&uar
monte achar de -votar contra o que nella se 
dispõe. Nada a justifica. Çerto, o; continuas 
da Camara e do Senado estão longe de ter e:x
cellentes ordenados; ma.s equ.ipara.l-os aos 
<JjUdantes rle porteiros~> da.s $ecreta.ria~ de 
estados é desconhecer o gráo de responsabili
dade e importa.ncia do serviço destes ultimas 
funccionarios. Pela porta:ria. das secretarias 
fazem-se diariamente despezas de expediente 
que exigem dos respectivos funccicnarios c.:;r
ta. somma de atten\:<i.omuíto maior que a dos 
simples continuas. Al;.m da guarda. do edifli
cío, da administração do serviço dos proprios 
contínuos e serventes, a 'POrtaria tem a seu 
cargo protocollos de entrada. e sahida dos pa
peis, que só por si representam um encargo 
bem mais importancia e responsabilidade. De 
mais, os contínuos da C .mara trabalham ape· 
nas activamente durante alguns mezes r!o 
anno, o que não occorre nas secretarias, onde. 
embora l1aja tolerancia para os empregados 
superiores. nunca ha. para os continuas, que 
são dos Jll'irneiros a entnwem e dos ultimas íL 
sahirem. A~sim, si já. seria uma inju$tiça. 
igualar em vencimentos todos os continuo~ a 
ajudantes de port~iros, maior ainda e mais 
cla.morosa. seria de só fa.zel-o em be!l•·ficio dos 
da Camara e<lo Senado. Dea.nte desta. expli· 

As emendas dos Srs. Thoma?, Del fino e Tt.r- ca~ão, a commissii:o pede à Carna.ra e em es~ 
quato Moreira., mandando, no Ministel"io do pecial a.os signatarios r1a emeuda que não 
Interior coasiderar a repartição de estatística sanccíonem tal injustiça: 
como de ta cla~se não são justas. Si tal fosse 2D)- Secretaria da Cama.ra. e do Senado, 
possível, con'Viria elevar ta.mbem a. Bibliothe- accre.>cente-se:- os contínuos ficam .equipa.
CII. Nacional e o Archivo Publico cuja impor- rados aos ajudantes de pot·teiros de I• classe. 
taucia não é em n;lda inferior á E4atistica. Ern !4 de outubro de 1895.- Bueno de An
quando tan·,bem não se quízessem a ella ele- drade.- Torquato Moreira.- F. Tolentino. 
var Faculdades Superiores, Museo Nacional e -V. de Mello. -Nogueira Paranaguá..
muiias outras. A emenrta quebraria lamen- Pedro Moacyr.-Santos Pereira .. -L't!iZ Detsi. 
ta.velmente o quadro da commissào. Na pri- -Carlos Jorge.- Pinto da Rocha.- Antonio 
meira. classe do Mlnisterio do Interior estilo· de Siqueira.- Gouvea Lima.- Ernesto Bra
apenas as secretarias dos tres poderes: as r1o zilio.-José Bevilaqua.-Octo:viano Loureiro. 
L.egisla.tiv~ {Ca.mara. e Senado);~ do Ministe- Junqueira. Ayres.- Angelo Pinheiro.- llde
no r~spectivo e a do Supre~o ~r~bu~al: com- 1fonso Lima.- 01ympio Campos.- Lins e 
prehende:se bem que ser1a lOJUstlfica.vel a I Vasconcellos.-Tolentinodos Santos.-Vergne 
approvaçao de semelhante emenda. de Abl"lu.- Arthu~ Ramos.- Gabriel Sà.t-

. 2i) De 1" classe-:-~rt. 1 • leitra d}-Directo· i gado.- Lima Bacury.~ Sá Peixoto.- E. 
r~a Gega.~ d~ Estatisttca, retirada do ~liniste- Martins.- Lima Duarte.- José Mariano.
rlO da. Ylaçao. Anizio de Abreu.- Brazilio Luz.- Alen· 
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::a,stro.- Ribeiro de Ahnêida.-J. Campolino. 
.,..Pet·~ira da. Costa.. - Eduardo de Berrêdo. 
Lamenha L:ns.- Gonçalves Maia.- Fur:a.do. 
-Neiva.- Aristides Queiroz.- A. Guan:t
bara.-C. do Monte.-Belisario S. de Souza. 
-Gaspar Drammond.-.José lgna.cio.-Ro·lri
oues Lima. . - Emilio Blnm.- Lourenço de 
Sà.- Me,ezes Prado.- Almeida Torres.
Matta. BaceUa.r .- Arthur Torres.- José 
Carlos.- :\1artins Junio:r . - Leovilgi'o Fil
rueiras.- C. Abra.ntes.-Rooha. Caval·':l.nti. 
~FilétO Pit·e3.- ThP.Otonio tte ~ag:olh1íes.
Pauh~ Ramos. - Bricio l~iltw.- Fre·'erico 
RorgP-s.-Americo de .Mattos.-Araujo Góes. 
-Martins Costa.-~·. Benevolo.- Erico 
Coelllo.-R.iv:.vi:lViJ. Cc·rrêa.-M. de E5·ob~Lr. 
- C<~.,siano il.(l Naseimento. - Gemnliuno 
Brazí!.- Ma• iano Ramos.- Victor i no Mon
teiro.-Rodolpho Abreu.-G··ncaio do Lagos. 
-João Luiz.- S. La.nr.lul;>bo .- Pinto da 
FunseC'l .- Ca.rlos Novaes.- Aive.sde ca~tro. 
- Miguel Pernambu ... 'O.- Luiz di! An·1ra.dt!. 
E'ua.rdo Ramos.- Oleg!U'lO Maciel.- Foot
seea. Guimarães..- Alencar Lima..- X.a.vier• 
do Valle.- Fema.ndes Lima. - S~rzedellt> 
Corrêa.- M. C•etano.- .f . SantOs. - Her
menegildo ..!e Moraes.- Pires F,·•rreira..
Cllagas Lobato.-Cost!!. Rodl'igues.-Ca.rva.lho 
>!ourão. - Fra.nr;J. Car·valllo. - Augusto 

sa.dr, par:l. a municipalidade. Creado pnra de . 
<tlgum modo substituir a aula de pedo.gogia 
r'a, escola normal. que foi snpprimida, elle 
r1evia. ter a.cotnplnha.·io aquella. insti tui()ã.o, 
t:l.nto mais quanto o seu circulo de a.cção e 
principllmente etfi,.a.z no professorado pri
m,lrio. deste município. 

Permanecendo cotn o g overno da União, 
elle pód.e v it a ser um estabelecimento de 
grande importaocia.. 

Por or:~., p~rem, nem o seu reg ulamento, 
nem as verbas com que e dotado permittem 
que tenha. e:tpansã.o necessaria. para ser con
ai•1ern.do· um e,;tahele.,imento de :?i ordem, a. . 
par •io Gymoa.sio Nacional ou das faculdades 
superiores da Republica . . 

Si a emenda. fos,;e approvada, seria. preciso 
destruir qua~i inteíra.mente a 3• class(' do 
:\iinistE>rio do lnteriOl\ porque outras insti
tniyões que nhi c.•tào e n• ·mearlamente p ·ra. 
citar só uma. o Instituto de Mnsica, que ê 
u •H esta.belllcimcnt.o modelo, nada tem de in
ferior <•O Pcd•JfJO!Jíum. 

Por injusta, por destruidO"a. do plano da 
commL;osão. a. eiJienda devP. ser re>jeitsda. 

:~;~.- Emcud:~: No Ministerio do Interior: 
Consi·1era·S'I o! o! 2" classe o Ped,ogo;,'inm . 

Aici)lr/0 Guanaba1·a . 

Se~"ero. - App;•ricio Marie11se. - Par·a.i1.0 Ao g-rupo de emendas sel'uint11s a Cl\ffif11is
C.walcan ti.- Casemiro da Rocha.-Lu.ndul- ::ão nego. igualrno>nte a sua. approva.ção, 
pho de M:\){al hãt-s.- Mayrink.- CMt<\ Ma p •rque cllas alteram com graves rnconve-
cl!a.lo.- Tolentino de C;\rvu.lho. - U t·b:~nv nhmt\!5 ,, pl;1no "St hP.:ecido. 
Mill'Cun•le~.- Vi<:im :'e :Mor~oe!l.- Fhl~·iu ole :~ 1 - Nj Mlnistel•io •la FaZ!'ncia: 
.\nuju.- Pnll•'e de Leon.- Dt~nuu;,:· ·~ •lP. Cnn~ictera-se rle 1• classe a Recebt>doria. do 
OLS~ro.- Ar·thur de Va.:.concel!os.- Fel' az Oí$tr·icr,. Feelent l e Cltix:a da Amortização. 
Juni·•r·. - .\lnrt:i 'a G••fllt~ S. 32.-No ~Hnisterio da. Viação: 

. _ _ . Al't. Os V•'lh·irn:ut(•s rl• ·~ e~cri ptnra.t·io$ 
A <!nmtrns~a.o n 10 podP nr!optt1.r e~ t.;, 1'1'1\~ndn . , P- re!P."t'!ljJht S !a~ s:· ra•J regidus pela ,;eguiute 
O Pe,latJCJ,,itllll, ~~~~ bu•~ l'•·gt·;~. d<::vla t.ct' pas-. taoetli•.: 

Categorias 
. Vencimentos 

pedidos Tot<tl 

5 i" S$Cript::rarios ...... e:ooo.sooo 30:000$•00 

S 2." ditos •..•.•• , ..•••• 4:800$000 36:400$000 

75 telegra.phistas de l" ... 6:000$000 450:000$000 

160 ditos de 2' .. , ........ 4:800$000 768:000$000 

280 ditOB de 3• . .......... 3:600$000 1.008:000$000 

A~cindo Guanabara.-Thmnaz Delfino. 

Vencimento.> 
S.Ci.Uats 

4:800$000 

3:800$000 

4:8~00 

3:800~000 

3:000$000 

Tota.l 

24:0'0$000 

30:400$0 

360:C ~ 

608:000$00 

84.0:000$00 

00 

lmOOO 

o 
o 
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33-Ao art· 4•-de 3• crases Iettra. b-diga.
sc~onsinerados os amanuenses da.s clirec
torias technicas e o amanuense,. do cor:po de 
engenheiros llavaes, como 2''' officiaes, e os 
escreventes das mesmas uirectorias e o corpo 
de engenheiros navaes como anmnUe!lSes. 

S. R. Sala das ~essües 26 de outubro de 
I89;;i.-Attgusto Severo. 

34-Ao art. 7' lettra cl-dos reparticiJes 
classincadas na 1" categoria., no sub~ittJtivo 
n. 133 B3 de 1895-considerem-se como ~o, 
officiaes os fieís de armazem da Alfand.ega. 

. da Capital Federal. 
S. R.-Sala das sessões, 26 de outubro de 

1895.- Thom(tz 1Jelfi.M, 

lU 

SUBSTITUTIVO DO SR. AUGUSTO DE FREITAS 

O substitutivo do Sr. Augusto de Freitas 
não :póde ~er appro-vado. EU e n~o é completo, 
pois que não inchie um certo numero cte re
partições ; nem é justo, porque m:tntêm com 
os vencimentos actuaes rep:t:.-trç:c:es que ha. 
longos annos nfío são elev:J.das, ao passo que 
eleva outras que mesmo neste exercício já 
fo]."am equip:tradas. 

Varios cargos vem;~, ficar. por força das 
tabe!l<tS adoptadas pelo autor. diminui.rlos em 
honorarios. quando os ji pequenos que per
cebem ~~.o insulftcientes. 

Na ordenação nor classes ~. commissão at
tenden ao criterCo de vencin1entos iguae$. O 
mesmo não succede no ~ub~tit:ttivo. 

Para cit.1.r um exemplo ba~ti\ dizer que na 
4" cla~se uo Ministel'io dn lnteriol'. c."tfw o 
Gymnnsio Nncion:tl. r, Peda~·og-ium. a Escola. 
de Bellas Artes. os lnstit.ntn~ :lc musicado:< 
Surrlo~ Mudos c Benjamin Con~tn.nt, m:m· 
d:~.ndo, po1·&m. o autot• conservar os vcHci
mentos de todos os fumcionarios. 

Ora., como por um lado es::es vencimentos 
variam dentro de limites !:l.rgissimos, qnar 
:Pa.ra o pessoal administrativo cgwr pari\ o dQ· 
cente como, poroutro lado,a im])ortancía. des
ses estabelecimentos e muito diffcrente de um 
para outros, não se comprehende a que cor
responde a sua. reunião em uma :;ó cate
goria. 

Demais ha injustiça.~ evidentes: pot•qne 

Por que eliminar o Museo e a Bibliotheca 
da Marinha.? 

Como estes, outros lapsos existem. 
Cornprehende-se que o autor do substitu

tivo. rQ(kzindo as tabellas e creando uma&> 
classe, teve em vista umo, idca. de economia. 

Na pratica, porem, sentiu a impossibi1iriade 
rl.e conformar-se com os se>us proprios quadros 
e deixou sem alteração um grande numero 
de repartições. 

A commissão que teve todos os 'Papeis atti
nentes a este as;umpto, submettidos a seu 
estudo por cerca de dous annos, j~L tinha. exa
minado toda;; as llypothe.se.s que o a.utor do 
substitutivo nelle suggere e recoohecido ~ 
sua injusti~.a. ; acha," portanto, que elle não 
pó de ser a.cceito. 

35)- O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1.0 Para o -p(lssoa.l administrnti.vo das 

niff,!rentes repartições publicas vigorm•ão as 
seguintES tul.bellas, subdivididos os vencimen
tos em 2./:~ p<tl'a. or(1enn.do e 1!3 para gratl
fie8.ção: 

De i 11 c lass~ 

Dlrcctorc~ .......•............. 
Chefes de sec~ão (sub ou vice

dircctorcs e uirectores de sec· 
~·fio) ••.•.•.•....•••••..•..... 

Pritneir-cs officiaes (comprehen· 
didos os primeiros e~criptura.-
rio~ .....•................... 

Segunrlos ofllciaes (comprehen
clidos o; seguntks escriptum· 
ria;; ..•... , ..•.........•....• 

Amn.1menscs rcomprehemiidos os 
tei·cciTL•S oinci:JCS e o~ tcrceit•os 
escl'iphuarios) ............. . 

Pr:~ticanl.e$ (compr-e!Jcuüirlos os 
Q !::lrWS e.•eriptUr<U'iOS e OS 
~u:utos officí~tes) ...•....•.•. 

Port:,iros ..................... . 
Aju?_antes .................... . 
C<JDolnUOS ••••••• , ••.•••••••••• 
Correios .................... . 

l2:00DSGOO 

9:0008000 

6: OOOi;OOO 

5 : 200:;:000 

. 4:200.$000 

:l:()(IO;::(lr.il 
3:600::;0()J 
2:.10lli;f!OO 
2: ooosooa 
2;000$Jl)q 

elevar cs lentes das escolas superlor.es Cins e 

1 

Directore;; .................... . 
não fazer o mesmo para as milit:\re~ ? CheJes ele sec<;iio ..... . .... ... . . 

Pot>que colloca!' o Arscni\l ele GUCl'rll. cle.~t.a. Primeiros oífiehte8 ...... _ ..•.... 
c~:pital na 4" classe e o ele Murinhn na 3·', Sc:.nln,los officiaes. _ .......... . 

8:40081)00 
7:200:,;()00 
5 soosooo 
4 200.50011 
3 G00$1liY:O 
2 400:(;00~ 
2 400.~000 
I 600S® 

quando são estabele~ímcmtos a.bsointn.mente Amanuen~~s ..... _..... . ...... . 
..:ongenel'es ? Praticu.ntes.,. ............... .. 

Por qne dispôr na 33 a.s escolas mUitares e Por:teiros .................... . 
pa.Sl!a.r para a 2' a. Escola Naval 1 Continuas ..•.................• 
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])e sa cla.sse 

Director .•.••.......•...•.•..•• 
. Chefes de secção .............. . 
Pdmeiros officiaes . . ...... ...• . 
Segundos officiaes .•......... , . 
Amanuenses •.•....•....• ••.•.•. 
Praticantes .. . ................ . 
Porteiros ........•........... .. 
Cominuos ....... ..•. ..•....... 

])e 4.• cl-asse 

Director ......... ..... .... . ... . 
Chellls de secção ... • . ..•... .. •. 
Primeiros officiaes .. . . .. ... · . . •• 
Se,"Ulldos otlicia.es ...•.• •.. •• • • 
Amanuenses . ......... ..... ... . 
Pr<~.ticantes ..... . ........... .. . 
Potteiros . .. ...... .. .......... . 
Cootin1los . . •.... .... . ..•.. .... 

De 5• classe 

Director ......... ............. . 
Chefes de secção . .. ...... . .... . 
Primeiro~ offi~ia.es ..........•. . 
Segundos officiaes •. ....•.... •• . 
Ama.nuenses .....•• , .......... . 
Praticantes .•...... .. .•.. . ..... 
Port~iros .... .... ...... , . . . ... . 
Contmuos . .. .......... ....... . 

7:200:1;000 
5:200$000 
4:Z00$000 
3:600.$000 
2:400$000 
2:0005;000 
2:ooo:Woo 
l :500$000 

6:000SOOO 
4.:80Cb:,""'Q() 
3:600SQOO 
3:000:;000 
2:4oo.::ooo 
l:SOMOOO 
1:800$000 
l :200$000 

4:800$000 
3:6008000 
3:000$000 
5.400$000 
1:800$00:J 
I :400$000 
1:200$000 

900$000 

Paragrapho unico . Os vencimento!! dos 
cargos publicos, q~e constam apenas de gra· 
tific.'\ções, e, lJOr na.-. estarem comprehendidos 
llllS tabella.s anteriores, sito elevados em dis ~ 
posições especiaes. continua!ll a ser pagos, 
emb~ra ~ugmenta.dos, ~ sunples titulo de 
~rat1ficaçoes. 
. Art . . 2._u ~o Ministerio da. Justiça e Nego~ 

CIOS Interwres, ficorn a55im classific.:~das as 
dilrerentes repartições : 

De 1" classe 

a) Secretaria de Estado. 
ú) ~uspectoria ~ero.l de Saude dos Portos, 

manttdos ~s venctmentos actuaes do inspector 
gera!, constderttdos os ajudantes e o secretario 
como chefes de :secção, os medicas auxilia1·es 
e o otllcia.l mais antigo como 1•• officiaes e o 
olficial mais moderno como 2• official. 

De :2• classe 

a). Secretaria do Supremo Tribunal Federal, 
cons;derado o secretario como director. os 
oliic1aes com 1 ... officiaes, os amunuenses 
como 2"' officiaes e os continl.l.os como :pnti
cantes. 

õ) Secretaria ila. CUr te de Appellaçã.o, con· 
sidero.cto o sec1•etario como director. 

c ) Repi>l.'tiçiio da Policia, considerodos o 
secretario como director ; o official maior e 
os medicos como chefes de secção ; os officiaes 
e thesoureiros como 1'"• officiaes; os escri"(ltu
rarios, o administr<trlor do deposito, o admi
nistra(lor e o medico da Co.sa de Detenção 
como 2''' ofiicía.es ; o inspectol.' dos vehiculos, · 
o aJudante do administrador e o escripturario 
da. Casa de Detenção como praticantes ; os 
otllclaes do expediente, os escreventes, os 
a.u::dl i ares e os gua.rdas da policia do porto 
como con tinues e mantidos todos os dema.is 
vencimentos de todos os empregados. 

d) At chivo Publico, considerados os archi~ 
Vistu.s como I•• officiaes, os sub-archivistas 
como 2"' officiaes. 

e) Bíbliotbec.1 Nacional, considerados, o se
cretario como !• officia1, o conservador como 
2." ofllcia.l , os auxiliares como praticantes, o 
ajudante do porteir o como continuo e o ma.chi· 
nista como praticante. 

(J Museu Naciona.l, considerados os dire· 
ctores como chefes de secção, os sub-directo
res como i ... olliciaes e mantida. a gra.tifica.
ção actuo.t ao que servir de secretario, o bi· 
bUothecario e os naturalistas ajudantes como 
2.'8 offi.ciaes. o sllb-secretar io e os preparado· 
res como 3·• officiMse o ajudante do porteiro 
como continuo. 

!J) Assistencia de Alienados, considerados, 
o director da $ecretaria COillO 1• oilicial e os 
medicos como 2••, o escripturario como 3•, os 
direcwres do museu anatomo-pathologlco e 
do gabinete electro-therapico, o plla.rmaceu
tico, o amanuen~e como praticantes, o cirur
giiio, ophtalmologista, os internos e o por· 
teiro como continuo. Nas colonías, con~ide· 
rado ·J director como chefe de secção, o me
dico como 1• offidal, o administrador como 
3" otlicia.L. o e:>eriptura.río e o pharmaceutico 
como -prat icante~. 

h) Faculdades de medicina e direito, esco
I!.S Potytecbnica e de Minas, considerada. como 
gra.tiftca.ç:i.o aos lente;; que exercerem as t'uoc
ções de di1'ector a. impo1•tancia de 6:000$ con
siderados os secretal'ios como chefes de secção, 
o~ lentes cat!Jedraticos como directores de 2.a 
classe, os substltutos, directores do museu e 
chefes dos tr<tba.lhos anatomicos e os bibrto
thecarios com 6:000$ annuaes, os preparado
res de a.uatomia pathologica com 5:400$. os 
preparadores, os sub-secretarias e os sub
bibliotecarios e o agente t hesoureiro da Es· 
cola Polytechnica. com 4:800$, os professores 
das escolas Polvtechnica e de Minas 5:200$, 
os lentes do curso annexo nas faculdades de 
direito 6:000$, os Msistentes de clinica 
3:600$, o porteiro da. maternídade 2:4.00. 
os internos de ctinica 1:200$. oonsiElerados 
os bedeis e os guardas da. Escola. Polytechnica 
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que servirll.m de ajudante do porteiro, de 
archivista. de continuo, e dos que servem na 
bibliothell!'lo como praticantes e equiparados 
os cutl•os gué\rda.s aos cont ínuos. 

f) Instituto Benjamin Constant, mantidos 
os v~ncimentos a.ctuaes de todos os funccio
na.rios. 

v Iqspectoria. de Saude dos Portos do Pará, 
Recife;Babia e Santo:i, consídera:los os in
spootores como di rectort>.s, o ajudante e o 
auxiliar que tambem passará a. denominar-se 
ajudante. como chefes de secção, os secretaries 
como 2•• otficiaes, os guardas como oon
tinuos. 

j) Directoria Geral de Estatística., r etirada 
do Minísterio qa. Viação. 

k) Instituto Sa.nitario Federa.], mantidos 
os -vencimentos actuaes de tooos os Cunccio
Darios e -autorisado o Poder Executivo a 
reorganisar este estabelecimento dotando-Q 
com os recursos lmprescindi-vei.s ao seu desen· 
-vol'Vimell.to. 

De 3• classe 

a) Se(lretarja do Tribunal Civil e Criminal, 
considerado o secretllrio como director. 
• b) Inspectorta. ce Sa.ude do Porto do Rio 
Grande do Sul, considerado o inspector como 
director, o ajudll.nte e o auxiliar que passa.rã. 
tambem a denomin~ r-$e ajudante como chefes 
de secção, o secretario como 2• oillcial, e ô.s 
guaràas como continues. 

c) Lasareto da ilha. Grande, mantidos os 
vencimentos do actual administrador, fieando 
suppresso o legar no cnsO de vaga, consi· 
dera.do o almoxarifi:l como 1 • oílicial e o escri· 
ptnra.rio como 2• official. 

c) Ho~pita.l Marítimo de Santa. Lsa.bel, man· 
tidos os actua,es vencimentos do director e do 
interprete, considerado o pharmaceutico como 
1• omcial, o almoxarire como 2•. o escrivão 
e o a.~epte de compras como 3" officiaes. 

{) Hospita.es de Isolamento de S. Sebastião 
e Santa Harba.ra. consi,lel"ados os pharmaceu· 
t icos como t•• officiaes, o almoxa.rire como 2'>, 
O-' escrivães e agentes de compras como. 3<>• 
olBciaes. 

De 4.• classe 

a) Gymna.sio Naciona.l, mantidos os >enci
. mentos actuaes de todos os funccionarios. 

b} Pedagogium, mantidos os vencimentos 
actuaes dos runcciona.rjos. 

c) El;colà. N~iop.al de Bellas Artes, manti· 
d_os os. vencime~tos actua.es de todos os fonc
ctona.rlo:5. 

d) ln:;tltuto Nacional de Mu>ica, mantidos 
os vencimentos actuaes de todos os i'unccio
na-rios. 

g) Inspector ia de Saude dos Pm•tos do Cc:~o 
rá, Ala-gôas, Maranhão, Espirito Santo, Pa
raná e Santa. Catbarioa,oo::sidera.llos os ins_pe
etores como directores, os secretarias como 
3'•• otliciaes e os guardas como contínuos. 

li) CD.sa de correccão, considerado o medico 
como chefe de secção, o vedor e o chefe da 
contabilidade como i•• o!liciaes, o escriptu
rario como 2", o conferente como amanueme 
e manttdos os vencimentos actuaes no por
teiro-comprador. 

])e 5• c1asstJ 

i) Inspectoria de Saude dos Por tos do Ama
zonas, Piauby, Rio Grande do Norte, Sergi
pe, Pa.rahyba. e Ma.tto Grosso, consí~era.dos os 
inspE:ctores como chefes de secção e os guar
das como contínuos. 

§ 1.• Continuam em vigor as disposições de 
lei que estabelecem gratificações pelo tempo 
de serviço de magisterio dos membros das 
corporações do ensino superior. 

§ 2. "Ficarão su ppN:SSOS á medida que forem 
vagando os legares de medico-auxiliar da In· 
~.<pectoria Geral de Sa.ude dos Portos na. Capt
tal Federal. 

§. 3. • O ]azare to da. ilha. Grande terá. um 
director medico eJYectiYo que será u m dos aju
dantes da Inspectoría. Geral de Saude dos 
Portos . percebendo, sem prejuízo de seus ven
cimentos. a gratificação de 3:000$ annuaes. 

§ 4." O pes~oal do !azare to de Ta.mandaré 
n~o poderá ter -vencimentos superiores aos 
que es..<:a. lei estabelece para. o da ilha. Grande. 

Art. 3. • Fica cltt..<>sificada coroo de 1• clas;e 
a secretaria de Estado do Ministerio d:LS Re
lações Exteriol'es, considerado o •\rchivi~t,\ 
como !• <•fficial. 

Al't. 4. • No Ministerio da. Marinha fic;\tn 
assim c\assill.cada.s a.s diiTercntes reparti~õcs: 

De 1" classe 

a) Secretaria de Esta.rlo, considerado o otn
cial a.rchivista. como l 0 offici:l.l. 

b) Contadoria. da. Ma.rinllo. , considerado o 
a.rchivista. comG 1•' official, o po.gador como 
1" officJal e os fieis como ama.nuenses. 

§ ! . 0 O pessoal militar dos arsenaes conser· 
Yar á os vencimentos actuaes. 

e) Instituto de Surdos Mudos, mantidos os 
vencimentos acluaes de todos os runccíona.
rlo:~. 

§ 2. • No corpo de marinheiros Nacionaes e 
escola,; de aprendize.~, alt"'rados apenas os 
vencimentos d lJS profeswres de ensmo ele
ment:tr, mestre de musica., gvmna,tica. e P.S· 
grimu, equipa.rados aos do ~nal de Guerra 
da Co.pita.l os oa capital, aos dos arsena.es de 
guerri.l. dos estados os dos estados. 
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§ 3.• EQuip:~rados os vencimentos dos dese
nhistas do Arsenal de Marinha aos dos Lia 
E:;trada de Ferro Centr·al do lkazil. 

Art. 5. • Ficam assim classificadas as repar
tições do.Ministerio da Guerra ; 

De 1·' classe 

a) Secretaria de Estado ; 
b) Hepartiçã.o de Quartel-Mestre Gener,,l, 

alterados apenas os venc1mentos dos naisanos 
coo!;iderado3 como praticantes ; -

o) Contadoria. Geral da Guerra,considerado 
o pagador com l" official e os fieis como ama
nuenses. 

De 2~ c!a.sse 

De 4> classe 

a) Capitania. do Porto do Rio de Janeiro, 
elevados a 8:200$ annuaes os vencimentos do 
secretn.rio ; 

b) Repartição da Carta Mar ítima, manti
das as gratificações dos fu nccionarios milita
r es e considerados o official-archivista. como 
2' omdal e escreventes como praticantes, ele
vados a 4:0ú0$ os vencimentos do desenhista
architecto. 

De 5• classe 

a) Hospital Central da Marinha, considera
dos os escreventes como praticantes e o aju
dante do porteiro como continuo, elevado~ a 

[ I :200$ os vencimentos dos officiaes de phar~ 
a) Supremo Tribunal ?>Iilitar, alt.:\ra•1os macia ; · . . · 

apenas os venciH1entos dos officiaes, c:.nsíde- . b) Arsenn.es dos es~~os (mc~umdo .sccreta
ra.dos corno 2"•. officiaes do p:>rteiro e con- r!as e empr .. gados c~ v1s das dJrectorta.s) c~n
tinuo; ' srdera·~o o secret.a.r1o c.omo chefe de secça.o, 

b) Escola Superior de Guerra. considerado 0 os ofiic~aes como i•'. ofliCia.e;;, o~ amanue.ns~ 
secretario como 2• official, 0 bibiíutllecario como 2 •officiaes, os escreventes como ptatt 
como 'IJratic~me, o escriptura.rio como 3• of- cantes ; . . 
:ficial, os a.manuenses como praticantes, ele- c) cap1tamas dos por.tos dos cst~dos, ele
vada a 900$ a gratilica.;;ão aos auxiliares de v~oo a 2:4(JY$ o~ .venc_lmentos das secre~
escript:l. e mantido~ os vencimentos actuaes ! n a.s da BabuJ., Para,_ Rw. Gr~nd~ do Sul, ~: 
de to<io o ]!es;;oal dooente Paulo e Pernambuco , a 2.000;;>, o~ do Mara. 

- · nnão, Ceara. Espírito -Santo, Santa. Catha.

lJe 3' classe 

a) Escolas Militares, considerados o secreta.· 
rio como 2" olficial, o bibliothecario e o escri
pturario como amanuenses, os amanuenses 
~mo pratica~te:S, e]~vada. a 90U$ a gratifica
çao aos a.ux1hares da esct·rpta e equipara.,!os 
os guard;1s aos con tinuas o ma.ntído~ osac· 
tuaes venciment•)S de todo pe:;soal docente ; 

b) Comrn is~ilo Tochnica Militar Consultiva. 

a) E•col:t i'\:tval. con~i1lemdo o sect•ct.trio 
como chelG de S~:cç:'to, o bibliotheca.rio como 
tn otncia.l, mantidos os vencimentos actu:J.es 
dos lentes c substitutos e pNfessores, e ele
vados a 1 : 800$ os vencimentos dos mestres de 
esgrima e gymnaslica. 

De 3• classe 

i\l'Senal de Marinha. da Capi tal Federal , in
clumdo secretaria. e empregados civi:; do corpo 
d:e engenheiros navaes e das directoria.o.,con
Slderados o secretario e o almoxarif<l corno 
c~e1es de secção, os otficiaes e o.s escriptura
rros do <1lmox<Lrifado como 1•• olUciaes, o 
agente de compras como 2" offieia.l e os fieis 
dv almox3.rifado c os escreventes como pra
t icantes. 

r ina :a. 1:200$, os do Pa.rana. P iau!Jy, Para
hyba; Rio Grande do Norte, Sergipe e Ma.tto
Grosso . 

])e 4• classe 

a) Colteg:io Militar, con~ider~'lo o offici.al 
como I • of!1.cial e os escrrpturartos como de 
amanuenses, mantidos o~ -vencimentos do 
actual porteiro e mantidos os -vencimentos 
actuaes de todo o peSSllal docente,equíparados 
os guardãs de l>classe aos contínuos e eleva
dos os >encimentos dos de 2" classe a l ::lQO$. 

!1) Ar;enal de Guerra. da Ga.pi t.al Federa.!, 
considerados " SE>cretario como chefe ele sec
ç-lo o a«eate e os ~cri vães como primeiros 
ofl1~ia.~s."o a.rchivista. como se:zundo o.mcial, 
os escreventes, o porteh'O da secretar1a e os 
:,rual'da.s do deposito de artnbar\a co~o pra
ticantes · elevado;; a. 3:000$ os vencunentos 
dos apontadores e a 1:200$ os dos ajudantes, 
ficando as offic\na.s de uma, só ordem, como 
no arsenal de marinha.. 

Na. companhia d~ aprendizes :J.l'titices ficam 
elevados a. 4:200$ os vencimento do pedagogo, 
a 3:000$ os dos ajudantes do pedagogo. pro
fessor de primeiras lettras e mestre ele mu
sica a 2:40LI$, os do professor de geometria 
e de gymnast ica, a l :tlOO$ os do gu~rda e 
dos adjuntos; a 1 :200$ os do enlermetro e a 
1 :080$ os do ajudante do enfe1·meiro e dos 
coadju vadores . 
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c) lntendenaia da Guer-ra, considerados o fessores de geometria e dos gymnastica e a 
secretario e ee almoxa.r·ites como che{es de 840$ os dos guardas e dos adjuntos. 
secção, os escrivãés como 1=·• ofliciaes, o b) Hospitaes militares de Belém. Recife, 
a.gente de compras e o despachante como Bahia, Curityba. Porto Alegre. Cuya.bit. e pro· 
2•• ofticía.es, os fieis e os eerventes como pra- "Visoria.meote do Andurauy, conside<ados os 
ticantes. almoxariles como pdmciros ofllciaes, elevados 
· d) Secretaria da.inspec:toria do serviço sani- a 1 :200$ os vencimentoo dos neis do a.lmoxa.
tario, continua-ndo o ~ecretario com os venci- rifa"o e dos enf~rmeiros-móres e a 960$ os 
méntos milit(l.res que actualmente percebe. dos enfermeiros. 

e) Directoria geral de obras militares. ele- c) Laboratorio Chimico Phat·ma.ceutico Mi· 
vados apena~ os vencimentos do porteiro a Lit,.r; considerados o escripturario como 1• 
1:000$ e os dos continUO$ a. 1:200$000. ot!ici=.ll e o agente despachante como primei· 

fJ Laboratorio Pyroiechnico do Campinho, ro ofllcial: os escreventes de 1" classe t1 os 
considerados o a.judante, o secrebrio e o manipuladores, tamb~::m de 1• classe. como 
a.lmoxarife como chefes de secção. o.; e...;cri- a.ma.nuenses, e os escreventes de 2" classe. 
vães como 1•·• otüciaes ~o agente como 2• vf· e os m11nipuladores tambem de 2• classe, 
ftcial; elevado a 2:600$ o vencimento do cnmo pl'aticant.es; etev;~dos a I :200$ os ven
a.pontador e equiparado~ os vencimentos do cimentos dos manipula.dores de 3• classe e 
pessoal operaria ao vencimento que perceb~ dos encaixota.dores a 900$ os dos aprendizes 
actualmente o do Arsen(I.J d.o Gucrr:l. d~ Ca.· de 1• classe, a. 540$ o~ dos aprendizes de 2• 
pita.l Federal. classe e ;~ 360$ os dos de 3• classe. 

g) Fabrica de Polvora. da. Estr~Ua., conside- Paragrapho unic:o. Nos arsenae> de guerra 
rados o ~jud!I.Xlte c;• mo chefe de sec~ão.o t:~.ma- da. Capital Federal e nos dos estsdos serão os 
nuense acc'unmlando as funcções do escrivão I seguintes os vencimentos do pessoal. militar: 
do· almoxal'if-.do como 1·• offidal. o ama.no- o directar do Arsenal de Guet:'J,'3. da. Ca.pi
ense a.ccumulan"o <1s funcções de zelador dos ta.l Federal com os vencimento:~ militares de 
édincios como 2' official e o escrevente como commando de seu púSto; 
:praticante, equiparados os vencimento~ do o sub·director· do mesmo aroenal e os di
a.lmcxarHe aos de 1" otllcial, elevados os ven· vectores dos •',cs estados com vencimentos mi· 
c;.imentos do apontador geral a. 3:000$ c os dos litares e commis~ão activa. de eng~neiros 
guardas das mattas e do almoxarifado a I :600$, como cb.efe.s; 
equ.ipa.l."ados o> vencimP-nt os -io pessoal ope- Os ajudantes do da Capital Federal com 
1-ario ao vencimeúto que percebe ac~ualmente vencimentus mllítares e commlssão activa.de 
o do Arsena-l de Guerra da Capital Federal. engenheiros; 

h) Bibliotheca do exe~·c!to. rnarca.ào ao por- Os encarregados dos depositos no da capital 
teiro os respecli vos vencimentos ; e os ·ajudanteS nos a.~enaes dos estados, com 

i) Ho,pital central do Exercito, considera- venc:111ento~ militaras e oommissão de resi
dos o secr·etario e o almoxarife com J•• ofii· dencia . 
ciaes, o~ .fieis do almoxari.rado como !:>l'atican: Art. 6 .• No Ministerio da.lndustria, Via\'.ãO 
tes e o !lJUclante ~o p01 teu:o como continuo, e Obras Publicas. ficam :JSSim c:la.ssificadas as 
elevados a l :zOO:;; o~ ven~1mentos do ?onser- di1l'erentes repartiçõe~: 
va.d.or do arsenn.l mrurgrco, dos officules de 
pbarmacia. e do enfermeiro·mór e a 980$ os 
t.los a,iuU.antes 1!0 entermelro-mór. De t• classe 

a) Arsenaes de guerra no Rio Gr:J.nde do Sul , 
Ba.hin., Pa.rá, Peruambuco e Mat to Grosso, 
considerndc,<- o ~ecretario e os atmoxa.l' ifes corn 
4:000$000, õs escúvã.es como 1Jrimeiro~ offi.· 
ciaes, os fieis do~ escrivães e os esc1•eventes 
como praticantes, elevados a. 1:400$000 os 
vencimentos rlo apontador e do fei tor e a 
l :200$ os do a.judant~ de por teiro, ficando as 
officinu.s t!e uma. só ord~m, como nos a.rs~naes 
de mat·inha. 

Nas companhias de ap1•endizes a.rtiftces, fi
cam elevados a .1: 600$000 os vencimentos do 
peda.gogo • . do professor de primrit·as lettvas, 
2:000$000 e a. I :400~000o.; do lllP.otrede musie<\, 
a. 1:000$ os do ajudante do pedagogo, dos pro· 

a) Secretaria de Estado . 
. b) Dlrect.oria Geral dos Correios e Adminis
tração do Districto Federal e Esta.do do Rio 
th Janeiro e mantidos os a.ctuaes vencimentoS 
de todos os funccionarios. 

c) Directoria Ger3.l dos Telegrapbos, ma.n
tidos os actuaes vencimentos de todos os func· 
cionarios com e.rcepção dos seguintes que fi
cam eqUiparados &Ql; dos correios da Republi
ca,os officiaes e os I•• escriptural'ios da directo· 
ria geral ficam equiparados em seus veo.ci
meutos os ! "' otficill.eS da. adnünistração g-eral 
do~ Correios, os 2•• escripttirarios como zo• ofll
ciaes, os amanuen~eíi <:omo 3", o thesoureiro 
:\ O thcsoun!iro almox:wife, inclusi,·e 800$ para. 
quebras, os 'chefes de secção e o almoxar ife 
como ajudante do contador, equiparados os 
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escriviies aos 2" o·tficia~s e os lleis :ws :3•s, 
equiparados os t eh•gr;lphist:os cle 1", 2', 3a c 
4' cl:•sses com exGrcicio n~ C•1pital Federal 
aos Jos, 2°' e 3<» o!Iiciaes e nmanu<!u:;es da 
~dwínistr·açiio g<lral dos Cort•eios e os t'Clitorcs 
como pra.ticn ntes. 

o eolltador ger·,l.l como contado!' gc1ra.l do:> 
Correios, porteiro e ajudante •I e pect.eiru como 
i::maes funccionarlos da Secretaria. ele lnuu:>
tr[a. 

d) Agen~ia Centrai de Immigraçã.o, cons\de
rac.os <:o mo chel'es de secção os a.judantes,como 
l .. officiae.c; os ofticiaes technicos, como~ 
officine~ os officiaes e o offtcial archi vista.,como 
3"' officiaes os amanuenses technicos e os in
terpretes como 4"' officiaes os amantlenses e 
os auxiliares dos in~rpretes equiparados os 
guardas aos con~inuos. 

lJe 2~ ctasse 

a) A administração dos Correios rle S.Pa.ulo, 
Minas e Rio Grande do Sul, Pernambuco, 
Bahi.a e Pará , ma.m.idos os actuaes venci
mentos de todos os .funccionarios. 

b) Districtos tel egJ.'a.phicos do Rio ôe Ja
neiro, Para, Maranhão, Piauhy, Ceará. Pel'· 
nambuco, Alagoas, Espírito Santo, Bllllia, 
Minas, no1·te e sul, S. Paulo, Paraná, San ta 
Ga.tha.l'ina., R.io G!-a.ode do Sul e Goyaz, ?llatto-
Gro~so mantidos os vencimento!> actuaes de 
todos os funccion11rios e concedida. a gratifi
cação de 10 "/ .. aos empregados dos districtos 
telegl•aphioos do Pa.rá, S. Paulo e Espírito 
Santo que perceberem annualmente 5:000$ 
ou mais e 20 "/• a todos os out ros d~ 
mesmos districtos qu~ pel'ceber·em 1mpor
t.1ncia. Inferior àquella quantia . 

c) Jar.tim Bota.nico ria. Lagoa, mant idos os 
vencimentos do actua.l director e os actua.es 
da tojos os outros empregados stlm prejuizo 
Un.s diarias qu~ :pela lei em vigor lhes co:n
pete quando se acharem em e:xcursã.o fóra da 
capital o director e .os natu ralistas ajudan
tes. 

d ) Estra-:las de Ferro de Porto Alegre a 
Urug .• ayana, Bahia a S . Francisco, Central e 
SUl de Pernambuco, e Baturité, mantidos 
os vencimentos a.cruaes de todo o pessoal ate 
que o P.•der Execu tivo classifique de accordo 
oom a tabella desta classe. 

.a ) Adminístracções dos correios do Para
na, Cearâ.. Ma.rnnhão e Amazonas, mantidos 
os actuaes vencimentc·s de t odos os funccio
nnrio~ .. 
· b) 'Estradas de Ferro do Sobral e Paulo Af
funso; mantidos todos os vencimentos a.ctuaes 

Cl>ml>.~ V. Yll 

de totlo o ~ssoal ate que o Poder Execut ivo 
o cle~'S iíique de accot"<lo rorn o. ta.bella destA 
classe . 

lJe 4• class~ 

a )A.clministração dos correios de Ala.g~s, 
Santa. Cath<.rina e Espir ito Santo; m?Jltl~Os 
o; actuaes vencimP.ntos de todos os fuoccto
nat•ios. 

() ) Hospedaria. de i nun igrantes da ilha dn:s 
Flores.e hosperlar·ia de imqligrantes dePinbel· 
ros; mantido;; os actuaes ve ncimentos de to~os 
os funccionarios até que o ?o(ler Executivo 
os classifique de a.ccordo com a ta.bella desta 
cla.sse. 

!Je 5> classe 

Administraç:ii.o doa correios de Goyaz, Para
hyba do Norte, Rio Gr-a.nde do Norte, Sel:- . 
gipe, 11atto-G:ros~o e P iau!JY e as _sub-admt· 
nistt·ações da Ca.mpaoha,D1amantma e Ube
raba. 

§ !.• Os diversos cargos tecllnicos de que 
trata a. lei n . 3.001, de 9 de omubro de ISSO, 
terão os seguintes vencimento~ obsel'Va.da?, 
porém, restrictamente us cond1çoes nella. estl
pu\adas: 

Directores t ..:chnicos . ... · . ..• .. 
Iospectores gerues . ... .••.• ..• . • 
Engenheiros de 1" classe •. . .• · . 
Engenheiros de 2"4 classe . , . .. . • 
Engenheiro~ de 3• ch1.ss~ .. . .. •.. 
Conductores technicoo de pri· 

meira classe ... . .. .. . .. ..... . 
Conductores tecbnicos de segun-

da classe ......... . . . . . . ...• 
Conduci;ores tccbnicos de ter

ceira classe .... .• . . ...••..•. . 

I5:ooo::;ooo 
ll: OOOS 00 
9:000$000 
7 :200SOOO 
5:4.00$000 

4:800$000 

3:600$000 

2:400$000 

§ 2.• Os proliS3ionaes que desempenha~ os 
cargos technioos, nos termos dos respectivos 
regulamentos, perceberão os venclmentos 
especificado:> na t:J.bell:J. de paragra._pl1o ante
cedente, conforme a classe a que perten
cerem. 

§ 3." Os vencimentos do pessoal dia.rio sel";io 
fixados pelos r espectivos directores, tendo em 
vista as necesldades do serviço e as consigna· 
ções orçamentnrias. . 

§ 4.0 Aos empregados, quando em serv1ço 
íúra. da':ll'eSpectiva.s t\ivisõe:;, ou em t\-J.'ba· 
lhos de campo, sel'â. abonada. a.l~m d?s ven
cilllentos, uma dia.ria. que p o!lera va.ri<W en· 
tre 2$ e 8$ se,rrundo_ a ca.~egor i a.. . 

§ 5 o Ficam eqmparauos 03 venctmentos 
do:> carteiros da. Repartição dos. Telegrap~~os 
aos dos da. r epartição dos corre1os da Ca.plGa-1 
Federal e dos estll.dos respectivamente. 

46 
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Art. 7. • No Ministe"tio da Fa.zenda ficam as-~ teiro e ajudante e equiparado o com.ma.n-
sim classificadas as dilferentes repa.rtic;.ões: dante dos gua.rda.s aos 3"' otliciaes. 

· .O Delegacias fiscaes do Pará, Pernambuco, 
De 1." c~asse Bahia, S. Paulo e Minas Geraes, mantidos 

I os -ven.~i.mentos ào~ de\eg;l.tl.os e the:;oureiro e 
a) Thesouro Federal, mantidos os acluaes consi•lerado o cartorario e os fieis ue the

vencimentos do thesoureiro, considera.Jos o soureiro como 3" officiaes. 
)lagador como 1 • offieial, o cartorario e os g) Imprensa. Nacional e Di<wio Offici"~-
1ieis de tbesoureiro como 2•·• officiaes e os considerados o thesoureíro e o re;lactor do 
fieis do pagador como 3"• officiaes. D:a,·io 0/ficialcomo -t•• officiaes, oalrnoxal'ire. 

b) Secretaria do T1·ibunal de Contas, consi- o archi vista. e os auxiliares do Diario Ojficial 
dera<lo o secretario corno director o c-J.rtora- como Z'·• officiaes, o fiel, o agente do a lmoxa
l'iO como amanuense. e mantidos' os venci- rife,..() agente externo como praticantes. 
mentos actuaes marcados por lei de todos os 
outros funccionarios . 
· c} Alfandegada Capital Federal. conserva

dos os -vencimentos actuaes do inspector, do 
ajudante, do administrador das capatazias. 
do guarda·mór, equiparados os vencimentos 
dos chefes de secção aos actu3.es do guil.rdo.
mór. considerndos o tlle.,oureiro c os confe
rentes como cllefes de ser.('.ãl), os ajudantes de 
guarda-mór como I•• officiaes, os lieis de ar
zn;,zem como 2•• ofiiciaes, os fieis de tltesou
reiro e os ajudantes de <ldmioistrador das ca· 
patazias como 3us officiaes. 

De 2• classe 

«) Recebedoria da Capital Federal, mantidos 
os vencimentos do actual director, con~ide
rado o thesoureh'Q como chefe de secçã.o, os 
fieis elo tbesoureiro como z•• otllciaes e con
servados os vencimentos rlo actual porteiro . 

b) Caixa de Amorti:;açã.o, mantido~ os ven
cimentos do actual dil·ector, conser-vados os 
do corrector, considerados o thesoureiro como 
chefe de secção. os conferentes, os ajudantes 
do corrector e os fieis.de thesoureiro como 2'• 
officiaes, o :l.l'Chivist& como 3• official. e ele
vados n. 2:000$, os vencimentos dos carimba.· 
dores. 

c) Casa. da i\Ioeda, mantidos os vencimentos 
do director, consider<\do o tllesoureiro como 
1° official, o fiel do thesoureiro como 2' offi
cial. 

d) Laboratorio Nacional de A..nalyses na 
Capital Federal, considel'ado$ os cllimicos de 
1~ classe como chefes de secção, os de í?i' como 
1°' offic!a.es,os de 3' e o escri:pturario corno2•• 
officiaes. 

c) Alfn.ndegas rlo Parã., Pernambuco Balüa, 
Santos e S. Paulo; mantidos os vencimentos 
dos inspectores, considerados o thesoux·eiro 
e o gua.rdn.-mór como chefes de secção, ele· 
vades a 6:000$ os vencimentos dos conferen· 
tes e considerados o ojudante do gull.rda.-mÓI' 
c o arlministredm· d•~~ cil.po.t;~zias como I" oiD
civ.es os 1\els de a.rruazom e o::: o.jndu.ntes do 
admistrador das Cll.pata:z.io.s como 2'·• offi
eiaes, os fieis do thesollreiro como 3"' offi.ciaes, 
conservados os vencimentos do actual por· 

o.) Alfu.ndt>ga de Porto Alegre, con~rvados 
os vencimentos dos chefes de :;:ecçao, con
ferentes e 1,. escripturarios, considerados 
o gu:~rda-mór e o thescureiro como ~hef~s de 
secção, o ~tdministradur das capatazias como 
L• official, o.> tieis 1le armazem cvmo 2''', os 
fieis de thesoureiro corno 3•• e conservados 
os vencimentr:s do pagador, fiel e portei!:!. 

b) AHàndego.s do Rio Grande e ?.iaranhao, 
cons~rvar\os os vencimentos dos conferentes, 
con;;iderados o guarda-mói' e o thesoureiro 
corno chefes de $ecc;:ã.o , o administrador das 
cavataz:as como i ' ot!i.cül.l, os fieis de arma· 
zem e o ajudante de gunrda-roor como 2", 
os fieis de thesoureiro como 3", e conser
varlos os vencimentos do a.ctual -porteiro. 

c) Detegaci:J. fiscal do Rio Grande do Sul, 
considerados o cartorario e o fiel de theso_a· 
reiro como 3•s esctipturaríos e o thesoure1ro 
como chefe ue sec!}~O-

a) Alfi<ndl:'gas de "Maná.os, Paral1y~:~., Ccnr.i. 
1\Ia.ceiõ, Espiri t,o Santo, Santa C:< tt!a.nna, ~:1.
rallagu:l, Uruguayana e ca.:-umba, consrde
ra.rlos <>S inspecwres como d1rectores, cooser· 
vados o> vencimentos actuaes de todos ~s 
outros funccionarios e considerados o .adml· 
nis-.rador das capatazias como 1" _offictal, oo 
ftels de armazem como 2" e os fie1s de tlle· 
som·eiro como 3"'. 

b) Delegacias fiscaes de Goya.z. Curityba..e 
Cuyabá, comillerado o porteiro-cartorariO 
como amanuense. e o thesoureiro como chefe 
de secçft.o. 

De 5• classe 

ll) Alfa.nd.egas de Aracajú, Penedo, Pm-:t· 
hyba e Hio Oran•1e do NrJrte, considerados os 
inspectol'I~S como U.irectores,o tllesoureiro e o 
M.minist.l'3.dor d:.1s capa.zías como chefes de 
secc;.ão, o tiel de thesoureil'O como amanuense 
e o portetro-cartorario como20 escripturarto. 
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b) Delegacia fiscal em Therezina., conside- § 4. • Pa.1'a os c.'l.rgos publir.os administ~at~
rado o tbesoureiro como chefe de secção e o vos sujeitos a con~urso, o nomen.do ser-<1 tt-
port€iro-cartorario como amanueose. rauo de ent1·e os tres primeiros cla.ssific:~.dos. 

§ 1.• Fica o Poder Executivo aut.orisado a Art. 10. os militar es <le mar e terra que 
abonar uma gratificação o.té 15 "/• aos func- exercerem quae;quer funcções civi~ ou 
'cionarios da. AHandega do Pa.rá. e até 2.'5 ''/., estranha~ ao Ministerio da Guerra. e 1\Iarm~a., 
aos das Alfandegas do Manaos, ~ntos e Co- quer de eleição po~:~ular·. que•·. de nomea.çao, 
rumbâ. deixam de accumular :ws venctmentos tl~s~es 

§ 2.' Os the.souretros de todas as a.lfan· cargos. durante o ~eu_ex<Jrcicio. quaesquer 
de!ro.S teem direito :i. quota pax·;J. quebr·J.s, vencimentos 1tas respectivas patentes- _ _ 
m~rcada no respectivo orçamento, indepen- '§ l.• os que exercem capgos do mag1!:ter1õ 
dentes de seus vencimentos estabelecidos ne;;ta nas escolas r!o 'Ministerio da Guerr~. ou da 
lei. l\Ia.rinha opt<'l.rão pelos simples ven~1ment?s 

§ 3. • O loga.r de administrador das capa- desses car"os ou pelos do,; respecttVO posi.O 
ta.zia.s serâ. exercido por funccionario do com a. ~mtlficação ue ensino, ig.ua.l p~ra todas 
qua,dro a. escolha do go>erno. as patentes. de 3:60!)$000. Cootmuarao, ~ntre-

§ 4. • E' mantida a a.ctual classificaçii:o das tanto. a. perceber as gr1l.tificaç:ões :Lddictonaes 
mesas de rendas, equipa:rados, porém, os }IOr tempo de rm1.gist-er io que, porve.ntm<J., 
vencimento~ dos respectivos gua.rdas :J.(IS dos est/aj;\m percebendo, calculad.as,_ poret~, as 
guardas da. alfandega da capital do estado a. novn.s a que venho.m a ter rhretto ::ob,o os 
que pex-tencem. vencimentos de lentes ou prolessores, embora 

Art. ?-• TO<los ?S funcciono:rios cu~os optem pelos vencimentos milit::Lres. · 
cargos tiverem ~enclmentos a~tu~ su~r.o- § 2." ~.• :; olficiaes refvrmados que exercerem 
res aos csta.belecldos nesta let contmuarao a. os e;trg·os a q uc se refere ? paragra11l~o an
percebel-os. lterior e opta.rem pelos venetmentosmtl!tares, 

Art. 9.• Todos os cargos admiriist~tivos a serão considerados, para. percepçií.o uos a.llu
que oo refere a pr~nte lei pa..<;sarao ~ter_ di dos vencimentos, como si effactivos fossem 
em todas asrepa.t•tt~e$ ond~ for pos;;tvel, 1 nos po5tos c~m qllO for~m r_e formados .com 
algum:~. das C<•.tegorJas espectfir.adas nas ta-! diroit.o ~~ altudiL'ia fíl'at tticaç:u.o 1l e ensu;1.0. 
bellas do ar~. l ", devendo o gol"~rno_:~.lterar 1 ~3 ... A opção a que se refere o § 1 c potle 
n.os r~pect1vos r~gula.mentos, nao .so 1\5 de·ju.t• lügar em qualquer· épOC..'L . 
Slgnaç.ue~ actuae~, como o que rn~J~ for ne-~ 1 t li 0 • t 1 rrra.pltista· da Ropa.rtição 
cessar10. de accordo com a presentelet. j 1 r · · ~ e e, - ~ d - ' r remo--

§ 1. • As nomeações para os c.<u•gos de pra.- Geral dos Tele_g-r,~phos na.o po era o se. 
tica.ntes em to·las as repartições publicas são vi~os para drstnctos onde os yenctment?~ 
sempre dependentes de concurso ao qual RCJ:l.m menores u.<H que anterlDrmente Jn. 

' rM'-'ta.m s• lv~ O" teJervraphr~tas de 1• ctasse podem competir tanto os empre"'a.dos de t'e· pe ""'" · " v "' "' • • • • 1 "'•rtiçues inreriures •omo nut~uer ex- para eXel'cerem ;\ commt~~u.o de te egra
,.. " ., • .., b-·" ] t comasre·pecttvns vnnta .. ens. trJ.nhos. As promoções a amanuenses, ~e- P J:;i.il·c 1e e. ~ _ c_ 

gundos e primeiros officio.es 1'a.r-se-hão 1/3 Art . 12. Ficam provisorw.mente manttdas 
por me1•ecimento, a juizo do governo. 1/3 sema.lt.r:mç:ão, as reparciç~ies não contem
por concurso e 1/3 p!ll' autigui•lade, tirados phulas n<l..~ uisposku~-'> a.utertor·es. ~m como 
todos d:J. cn.tegorifi: !mrncdía.~mente infel'ior; os cm·gos, quo, niic. _t•.sta.ucto inclutd.os nas 
sendo os dous ulttmos exclustvament.c dtr. re- tal.>ellas do ar t. I•, n<LO lor·am mencwnad.os 
partição em que se dá. a vaga e o pr imeiro nesta lei. 
9uer ~a propri~ reJ?al'ticão ~uer em classe Art. l3. Fica. 0 Poder Executivo autorisado 
ImmedJat:l.!JleJ?te mfer10r,. constderad?SC.'lrgos a au,.mcnta.r os vencimentos do pessoal de 
de oateg~rms J_guaesos de 1guaes vencrmen~os· serv~ntes diaristas e operarios, não inclnido~ 

A des1gnaçao dos tercos fa..r-se-b~ un!ca- a.ntel'iormente ema.Iguns ~os artigos des~ !e1 
mente pela. ?rd~m ,cllro?ol~tC<l. da, vu=a.s, e pertencentes ú.s repartiçoes nella espect!iC:l.· 
dando-se 3: prrme1ra a. anttgmdade. a ~egunda d~s.ate 25 •; , para os que forem inf~riores a 
a.o merec1mento e a tercetra ao concurso, · ,, 
~ui to embo~a o empregado a substi~uir tenha. 5:S000 · . . " . _, _ 
SJdo promov1do por fundamento dtverso da· Art. 14._ Ftca o ,.o>erno autonsa~o a._abrtr 
quelle a. que cabe o preenchimento c'a refe- o ne~·essarto cre<lttoyar:\ LJ<:COrrer :LS ll~:sp.ezas 
rida ordem chronologica. c~nstgnadas ~a. p~e~ente Ie1, Q\Hl entr~1a. ~m 

§ 2.• Os C;J.rgos de chefes de secção são vtgor a. I de JiLOeJro de 1800. 
sempre de nomeação por merecimento r!entro Art. 15 . Revogam-se as dispO$ições em 
da repartiç-.ão onde se 1h\ a va~; os do ui- contrario. 
r~ctorcs sii.o sempre de confiança Llo governo, 
que escolherá livremente, permanecendo a. Sala. •las se;;sões, 26 de outubro de_1895.-
qnalqtter tempo demissível ad nutum. Augas!o de Freitas.- Twquato 1Ioremt. 
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Inutil com o substitut ivo da commissiio,] ainda elo qne aquelle. e, graças ao tem].lo 
que j á consigna esta medida., ell•• tle\·e en- dewrric.lo, mais injusta. 
tretanto, em qudqner outro caso ser appro- A commi~ão acha, portanto, que deve ser 
va.da, porque consulta necessidil.dcs dv ser- re;,rovada. 
viço. 37) Substitutivo - .c\rt.- Os -vencimenios 

Si for a pp>•ovado o substitutivo do Sr. AU· dos empregados das secretarias de Estado ficam 
gusto de lll•eítas : equiparados a.os que percebem os ~mpregados 

36)Accrescente-se: ao art. 6•- let traa): fica do The$OUl'O pela do orçamento ~Jgente .. 
elevado a mais dons o numero actual dos § I. ·· O Poder Execu tivo fara orgamsnr 
amanuenses da secretaria de Estil.do. j por·.classos e.s ~epartiçõe~_tederae;; e submet

s It - Sala das sessões s de novembro de ter a n a. prox1ma. reumao do ~ngresso _a. 
1895 . ....:sanJos Pe>·eir,.;, .- Otympio de Campos tabe!:la. ~tos venciment~ e respectiva c!ass1-

. ficaçJO a sua approvaçao. 
§ 2. • O.; amaouenses das secretaria.s do 

Interi<Jr, Exterior, Viação, GuerJ-a e Marinha 
- serã.v equiparados aos dos terceiros do 
Thesouro. com o vc:ncimento annual de 
4:000$000. 

IV 

SU&'"l'lTU'UVO 00 Sl' •. S~R.Z.Il.DELLC 

S. R .- Sala das sessões. i de novemb~'o 
de 1895.- S~r:;edctlo Co1-ríia . O substitutivo do Sr. Serzeàello tem uma 

p~rte de rea.lisaç:ão immedia.ta. e outra de pro· 
~lema.tica. longinquülade. A primeira e ia- Si. a despe~io da. sua fla.grn.nte injustiça, 
JUsta.- _ o substituttvo do Sr. Serzedello fôr a.ppro-
. ~u1dar apenas da. elevaçao t.lus repar- .,a.do, ~ emenda seguinte do Sr . Augusto 

t1~~s que teem a ventura. de~tara? lado dos j Seve;.·o. deve sel-o igualmente. 
~ll~IStros. quand_o outras ~a _f:m_ :pe•ot'Gs con- Si se tl"cttil. de equipa.m.r as ::ecreta.ria.s de 
~1goes! com ve!J-ctmen~os t~stgmtican~es, _com Estado entl'e sl, d~ve-se igual meu ta equi
lnJUStlças mUltO roa1s clamorosas, nao era- p:n·:U-as ãs sem·etzu·ias da Camara. e do Sell<Ldo, 
zoa.vel. . _ . que nau.:-. !udica- nem a quantidade, nem a 
. As sect;etar1as. ~ta?, e oorto, co~ ven- qualidade de tl"ttba.lho _ que devam te1· ven-

ctmentos _míerJOl~ aos que devem _ter . cimentOs superiOl'es aosdaquellas. . 
Elias sao, tona _v~. em com paracao com ?S E', pois, adaptado 0 substitutivo do Sr .Ser· 

de outras repart1çoes, das menos mal aqu1- zed.ello, um:J. ruedirla de justiça que se impõe. 
nhoadas · 38) A' proposta. do Sr. ~rzedello C~rl'iia 

Assim, si necessid&de lJOu v esse de começa1• sobre 0 substitutivo oü''lrecHlo :;.o pl"OJecOO 
a equip().raçi'io unicamente pot· um pequeno n. 133 sa de tS93 : 
grupo, es:;e não ~e1•ia., em caso a!gu::1 o L" Ficam cquip;wados aos 1°• officiu.es d:\ 
das secretarias. sec;:-etal'la .to senado os 1 "' off!.ci:tes d:l.S secre· 

Quanto á. autorisação dada ao PodBr E~· tari3.$ de Est<~U.o e 1''" eõc;:iptul'ario:s do The
ecutivo de fazer orga.uiz.a.r a classificaç-ão som•o Fedel·al. 
das repartiç{ies, niuguem se íllude sobt-e o 2. o &i.o equip:l1·.:.dos :~.os continuo:; d.a rcfc
seu remoto cumprimento . Mas ha. mesmo rida secl'etal'iu. do Senado os coutmuos e 
outro ponto : ella im:porta em um documento COl'reics rla> 8001-etarias de Eshdo e do The· 
de iuca.pacidade não só· da comrnis~ão qne souro Fede<·:ú. 
a camara nomeou ha dous annos e que foi b 
colher seus dados de ·informa.ç.ões com os S. R.- Sai<t das sessões, 8 de novem ro 
mesmos !unccíonarios que o governo t eria de de 1895.- A.ttgv.sto Se'Oe,·o , 
consultar, como ainda

1 
da propria Camat-a I " 

que não acha pessoa condigno paro em- ' 
prehender uma. tarefa que lhe cabe. 

E' evidente que os membr osactuaes da. com- E..'IIENDAS A QUALQUER DOS sua;;TrTUTn•os, ou 
missão não poem neste projecto o menor re- :.IIE.mo AO PltOJ!lCl'O PRIMITIVO 
sentimeuto pessoo.l de a.mor proprio offendido 
tanto ma,is quanto e:;tão convencidos de que A commissão já informou acima, no n. 36, 
e~e -pa-ragra.pllo e :J:penas um meio de adiar sobre ~stn. emenda, acceitando-o., caso tenba 
indetínírlam\\nte a questão. liido approvado qualquer outro projecto qu~ 

Parece-lhes, po1•ém, que o substitutivo do niio ~ejo. o seu substitutivo. com o qua.I ~ 
Sr. Serzedello uã.o é acceita.ve!. inut il. porque ueUe já. se incl.ile a medtda 

Potic·se mesmo considel"<Lr que apropria. Ca· proposta. 
mara não achando su\\i.ciente o J>rojecto :pri- Accrescente-se 011de convier : · . 
mitivo condemnou ipso fac to as propostas do l 39) Fica elevado a mais dous o numero 
genero da do Sr. Serzedello, mais restricta a.ctual dosa.manuen~ da Secretaria. de Estado 
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dos Ne,ll'()cios da Industria, Viação e Obras Pu-~ tos entre 3. :000$ c 6:000.$, e de 25 n;. os infe-
blica.s. riorrs ele 3:000$000. . 

S. R.-Sa.!a das sessõe~. 9 de covembro de § 3.·• ~ão gozarão da.s vantagAns da pre
!89:5. - Bue1'1) de Anrl?·ada.- S<i Pei:no!o. sente let: 
- Gonçalo de Lagos.- rb·at<fo Gàes .-Lr.or1el _ l ", .o:;; emcregr~r~r·g. ou funcciona:rics cnjos 
Filho. •:n~1 r._~ent.os a.ttmgn•em o 11 exc~derem a 

lo:000.-:;000 ; 
A emenda do Sr. Frederico Borges e _justa. 2", os emllre,"Udos das repartições que te-

Empregados de cargo!\ extinctos que, como nbam t ido al~gmento de vencimentos depois 
add.idos, estão fazendo o mesmo ~erviço dos de .janeiro de 1891. 
A"' t' J Art. Z." Os vencimentos do3 empren-ados 
=ec lVOO · eve:n sei' pagos na. mesma. pr<>- da Contadoria da Gn-:rra e do Supt'emo" Tl'.l· 
porção destes . b 

40) As vantagens consignadas U i\ :presente nnal :Milit a.r SC1íi.o os seguintes: 
lei a.proveita.rão aos extlnctos não_ contem~ Contadoria. da Guer:ra· 
p iados nas novas repartições do Mimsterio tla . , · . 
Fazenda.. re::peitada a categoria. do> ~argos 1 dtrecror :la C<mtadon<\ da. 
que occupavam. Guerra. ... -......... --.-.. 10 :800$000 

s R ~ 1 d - <>6 1 t b d 3 chefes de secçij.o a 8 :000$.... 24:000$000 
- .- .. a a. as se,:sues, - <e ou 11 ro e 5 l"• otli"iaes a 5·400~ 27:000$000 

1S95, - Fmlarico lJOl-!fcs. 110 2"• ditos a 4:2f'ftl$ .. ~: :: ::::: 42:()00$000 
12 3"• ditos a. 3:000$........... 36:000$000 

VI 1 1 porteiro. ... ................ 3:080$000 

PROJECTO PRBI!TIVO N:. 133 B D'" 1893 
1 l pagn.tlor ........ -..... .. . . 6:600.SOOO 

!
. S praticante.;; a 2:000$........ 16:000$000 

2 fieis a 3:600)... ............ 7:200$000 

i 3 contirluos a ~:000:!:. _... . . . . 6:000$000 
O Cong:es~ N~cio_nal resolve: . jPagado1•(quebr<t) ... : .......... 600$(100 
Art . l . 0~ v, nc1mentos dos empregados F; _ l · 1 • • .,, tii -

das secret."lrias de :E:~b.do do_ Tb~ouro Fe·S ;o -~~r;:, ".e[~uzwos. a. crnr.? .os l o Cly.€S, a 
<leral o da. All'an<len-a d(l. Cap1tal Fede1·al re· ~ ;.- .05 - dmJ ... a mto pm.tJC,m~es e a dous os 
"Ular-se·ll::;o pela ":..,bel! a. sezuinte conside- i i1e1~• e c!e'>a.d,:s n. 12 os 3" offtcwes. 
t:l \..'; 1JQ. ~ ' oJ 

rando-se dous terco~ como ordenado e um~ Sup:·cmo Tribunal Militar: 
terç:o como gratifica.ç,ã.o. ~ : ~~crc.~tario .. .• _ ..••.. _. _ . • _ .. 
1. " Director .. . -.- ........ - .. -.. 1:?:00(~;()(1(':.;.; offi~ia:::: a 5:GOO::> ........ .. .. 
2." Snh-rlirector, director de sec- ' " Porteiro · · · • · · · - · ..• . ...• - · .. . 

ciio t •U cl!e!o ele s~t;iio.-. 9:570.~00 ~ 2 cont;uuo~ a 2:000$ .. ---.-- . . . 

10:000$000 
20:000.$000 

3:0008000 
4:000$000 

3. • Primeiro e..--cripturnrio ou I" 
6 8 

, .. ,) Art. 3. o Fica m eouiparn.dos: 
officí:tl ... __ . .... -.-...... :•1 o.~'lllv I , . · . 

4.• Segund0 dito ou 2"' dito .. _.. 5:01•0>:000 r L .• r.~ Ye_ncun<'nt.os dos d1rectores geraes 
5." Ter~eiro dito on ;~.m:tnuence~. 3 :3fi!J$00D I ti~ ~~rct.'l.n:t ·h• E..~ti1.do os vencimentos do 
6." Quarto rlito ou pracicante . . _ i :S:Itl;•OOO •llrN:inr •\<) Ju.ro.llm Bo~;ulico, e aos dos chefes 

• ue so,çf~o os <!O ajwi<Ln tc-s.,cretario d;~. mesma 
~ I.·· o~ vencim0ntos do:: demais cmp:'ofp· r~p:~;· tir;fio n.nnPxn. :w Ministerio d~ ludu.stria, 

dos, elas cai.e~orias r:Iencionndil.~, <iõ.ts ou r.ms ViM;iio c Obr·as Publicas. 
re]'l3.rtições rl;t Ca pit<1.l Fctlerr.l c noR diversos IL Aos dos em i•rP.,z-.ldO<> r'as ~ecretnrias de 
estado5 ~erão aug-meniat!os na mesma. ro.zii.o estado fedet·nes os •!e identicas categorias da. 
em que se acharem o3 vencimentos n.c.t.uo.~s Caixa Economica da Capital Federal. 
dos cmprega.clos do Thesouro pa.r:.t os d:t ta.- Art. 4. • Pet•dem dtreito à aposentadoria 
belln. annexa. toúos os funccionn.rios on empregados que 

§ 2." Os vencimentos 1lr.~ empregados ou gosarem dus \'nntager.s desta lei e bem as~im 
funccionnrios n.dministraí.l Yos. que n~.o per- todos o;; que tiverem vencimentos ig-uaes ou 
tencerem ás cn.t~gorias mencionadas. serão superiQre:> a. 25:000!j;OOO . 
ele;-ados ~ Art. 5." O go"líerno, "?Cr b~m th just\~;<\ ou 

a) na razão de que lra.ta o !:i 1··. qtl<lndo o~ equid::de. ftc[l. autoris.c1tto a. reduzir, com· re
loga.res que exercerrm tiveJ·rm sido c elo- , 1:J.(:ân a u ma. ou outra. rep:wtiç5.o. as taxas 
verem ser providos por conwr-so on pro- consig-nndaA para au)!mentos de v encimentos. 
moção : o:lo podendo, em C.'l..."<l a !gurn. excfder as 

b) fõr.~ rlest.es casosi'eriio elevados: de :10 ''l• mesm:lS t..'\x as. 
os vencimentos menores de 15:UOOS; e mt~.iores Art . G." As disposiç,~s da presente lei ~c
de 10:000$; de 15 "f,, os m<tiores ele 6:000$ e rf10 extensivas aos funcc ionariosque, em vir
menores de lO:OOO$; lle 20 '/ •. os vencimen- tude da. lei u . 23, de 30 de out ubro tle 1891, 
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ficaram addidos e cujos direitos a.dquiridos 
foram garantidos pelo p:tragrll.pho unico do 
art. 1 i da citada. lei. 

Art. 7.• Revog<»m-se a s disposições em con-
trario. .;. 

· Sala elas commissões, 12 <ie setembro de 
1893.- Moraes Ban·o.<.-Sev.~1·!no Viei?·a. 
L~itc e OiticiCí!. - "llmcida ~Yoguoira. - F. 
Soclni . 

Sala das co;nmissões, 19 de novembro de 
1895 .-M•mocl Caetano, -presidente.-M:_clei
,·os c .Alb~t'f"C1'q tw. reta.t0l·.---1!Jostinho hd.al. 
-Ct~perti;'o ele SiqU<J im_.-_ Osca_r Ooday. 
Coelho Ci11tm, com restr H:ça.o.-Thoma .:; Ca
oolcanti, com restri~.ões . 

N. l74 C- 1895 

Pa1•ectY sob•·a as c~nr.rvlas of{el·r:cidns 7ltl 3' 
discussiio ao pro}ccto n . 174 B, rl este amM. 
que o1•ça a 1·eceita para o cxe·rC'icio de 1896. 

Art. As agencias de b!l.ncos e compauhiM, 
na.clona.es ou estraugeiras ou qua·~squer ou
tras instituições que ne~ocill.rem em cnm
bia.es com o publico. por meio rle saque11 ou 
qualquer omro titulo ou façam tramacção que 
traduza. a. pa'i'sagem de rlin heiro para o ex· 
terior. não se:1rlo bancos de depnsitos. con
sti tuídos nesta.Jwaça sob o regimen das so
ciedades l-l nonymas ou filia.t>s .:e bancos 
eska.ngeiros u!Jvídttmenteautoris:v1fls a f'unc
·cionar na Republíca .• são ollt·ig~dos a f•\zer 
um depo;~ito no Thesout•o tle ~~em conto.< ele 
l'tHs, no mini mo. em moe<"la. corrente ou fun
do; publicos bn zileiros. oa fu ndos trublicos 
est rangeiros que tenham CQbçii.o na bo!sn. 'la 
Capital F'erlera.l. 

§ 1.• O deposito da gar antia p ::>•lerá ~er 
au~mentado a. juizo do go·;erno, nos C<\'OS 
que o desenvolvimento das operacõ ·s o exija. 

§ 2. • EstaS agencias e institu ições fic11.m 
subox-dinad~ ás lei~ e reg-ulamentos a que 
estão sujeitos os banco::; e companhias qne 
negociarem em cambíaes. 

Accrescente-se onde convier: , 
Art. As guias .-1e entrega de dinheiros 

aos b11DCOs ou C<J.sas b:rnca.rias ficam sujeitas 
ao $ello de 100 réís por conto de reis ou 
fracção de conto . 

Sala das sessões, ll de novembro ue 1895. 
-Joao Lopes, presidente.- . .-ilcindo Ctuma
bera. - Se>'.:;edeUo Co,·réa, x·elator.- Lmwo 
il'Iulle;· . - Li·ugusto Seve;·o. 

As duas emendas acima consignadas, pro
postas pela commissão, teem por fim a pl'i
meira supprimir o abuso que se dá em noss:~. 
praça (le casas commerciaes, que são verna
âeira.a agencias bancarias por suas operações, 

ne;;-ociarem em cambiaes, moverem por conta 
:propría fundos avultados pa.ra o exterior sem 
estarem sujeitas ás l•;i~ e regulamentos a que 
estão sujei r os os bancos e companhias que ne
gociam em lettra~ de cambio, não querendo 
pOl·ém, a commissão cercCla.r a Jiberda.r1e do 
commercio pr·opõe: 1•. que na. sua emenda. 
st>jarn supprimídas as 11a!a.vras-ou !'aça tran
s·:cção que tradusa,aremessa. do dinheiro para 
oexterio1·; 2', que sejam declarada.s nullas as 
operações de cambia.es feit as por tae3 casas 
ou a rnprezas quando nã.o seja.m devidamente 
~ellada~. tlc.1.ndo os responoa.veis sujeitos ;~. 
mult.a. de d··z contos. A segunda emenda. ob&-
dace a preocupação de a.u;;mento da receita.. 
A Carnar-..r. \'Otou o imposto do scllo para as 
crulernetas e recibos da. sa.:Uda. de dinheiros 
em conta corrente e em d eposito nos bancos. 
Não ba ra.zã.o para. que escap.-m ao sello as 
g u ias dn entrega de rHuheiros. em sornma 
a11ultar!a, dia. .. iamente, aos mtsmos bancos. 

Os volumes de g-r-<.~.ndes dimen~ões e pesos, 
de que trata o n. 3 do§ 2<', do a.r-t. 382 da. 
i ndicada. c~nsolidação, ficam sujeito~, qual
quer que se.Ja o seu valor, ao duplo da.s ta.
X3S do art . 603. 

Serão consi·'erados volumes de grandes 
dimensões e pesos os que meclirem mais de 
dous e meio 1.netro; cub1cos de volume. ou 
pe~n.rem mais de uma tonelada.- Ser~c· 
rlai lo . 

Est:~ disposi~'ã.o foi a.pprovada em 2• dis
cussão e uo en&ret•• nto nao estil. n a. reJac~ão 
par-a a. 3 d isCU$Sâ.o por engano n u. mesma. 
r e•!acç;lo. - Scr ·::c .l.cllc. 

~Upl'ima->_e a v"rba ~'3 do art. l", pas53.ndo 
I} ~Lrrecarla.çu.o do imposto m3ramente w uuici· 
pa.l ao Districto Feueml. 

Sala ·1as sessõ:!s, 11 de novembro de l!l95. 
- Titom.a.:; n~t{>no.- Osca.1· r;odo!l·- Lins de 
t'asconc~Uos.- Amc1·ico de jlfMtos. 

Disp')sições gcra.es: 

Art. 12. substitua-se: O Districto Fe~ernl 
arrecadal.'á os SClUS impostos de in'lustria:; e 
vro~~sõ~~ e de. tran~missiio dP- prnpried~de, 
na. forma da let n. s.~, rle :!0 rlt>c ~etem bro I! e 
l8!J2. e findo o exercício liquidara as contas 
•'os._ serviços da M~ni?if?<!-lidade a cargo da 
Untao, esta entr-=gara st 1<>1' preciso a dilfe
renço. llntre a arrecadação e o total das des
pezas feitas com estes serviços. 

Sala das sessões, 11 d e novembro de 189:5. 
-Thoma~ Delftao.- Lins de Vasconcellos.
Osca>' Godoy. - Am.erico de Mat tos. 

As duas emendas acima obeuecem a 'mes
ma preoccupa.çã.o e jà foram ampla.mente 
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discutidas no :parecer ilas emendas para. a 2' 
discussão. 

Ao que rlisse ahi a com missão tem ella a 
o.crescental' que esse assumpto referente a 
discriminação das rendas municipaes faz 
parte de um projecto r1e lei que -veio do Se
nado e sobre o qual a oommissàode orçamen· 
to bre-vemente dará. o seu parecer. 

Alli a. questão é tractada debaixo de um 
ponto de vista. ;:eral e amplamente discutido 
o as:;umpto que realJllente pela. importancia. 
deve ~er objecto de lei especial , nã.o c:t.bendo 
nos limites lia lei 1\a receita deliberação so· 
bre a de:!ctiminação de rendas municipa.es 
ünde ha. uma questão de J)r[ncipios e ques
tões praticas, questões de con tractos fir
mados que devem ser respeitarlos, a a,t
teuder. 

A commissio peile, pois, a rejeição das 
emendas pelas considerações qua vem de 
fazer. 

O produeto da venda de terras o.I'recadadas 
no exercicio J.esta. lei, compreb"endir1as em 
qua.esquer contractos anteriores á Constitui
ção da Republica, sera directa.mente recebido 
pelos estados em que forem si tu adas a.s mes
mas terras, para os fins de que trata o a.rt. 
4' da lei .du. re~ita de ISSS. 

Camara dos Deputados. ll de novembro de 
1805.-Torquato More!J·a. 

A commíssli.o de orçs.mento nã.o vê incon~ 
veniente algum ern ser adaptada a. presente 
emenda.. apenas exprime o desejo de que real· 
lllente tentmm esses dinheiro:> o destino que 
lhes dá. o art. 4• da lei da receit:\ de 1888. 
~ão ha. necessidade maior pal'a o nosso 

paiz. de elrettos ma.is beneficos e mai" fecun
dos p•1ra o eng1•andedmento da noss11. patría 
do que a. ~olonhaçií.o. 

Seja. esse feito com escrupulo, com intelli
gencia, com mn pi;J.uo racional e tex·emos 
cooper:J.do para o povoo.mento do no~so ~olo, 
pa.ra. a felicidade de toda a nação pelo bem 
esta.r que a cultura de nossu terras ubelTi
mas biio de trazer ã. nação. 

O governo üca. autorisado a. manda.1' cu
nhar no e.stabele•~imento m()net.;1rio d, es
trangeiro, quE> otrerecer melhores vantagens, 
caso niio o po,~a. fazer na Casa da. Moeda. a 
somma de IO.OOO:OOJS em moedas de 100 e 
200 réis, abriddo para isso o necessario cre
dito. 

S. IL-Camara dos deputado:, em novem
bro de 1895.- J. Neiro. 

Sobre esta emenda a commissão deu pare
cer em 2" discussão entendendo que não ten
r~o o governo usado de ir!E"ntica autorisa
ção o anno passado não parecia conveniente 
renoval-a para o pro:ximo exercicio. 

Mas é tão sensível a fa.lta. de nikel, sito t."Lo 
grandes os abu~os que se tcem inl.roduzido 
ri<'Ssas emissões rle va1tes e bilhetes de moe. 
da de troco que p·:.r todo o paiz. se tem feito, 
que a commissão ntio porá rluvida. em :J.rmar 
o governo da mais um meio para poder dar 
as providencias netlElssarias á. ~oluçüo da. crise 
de troco que se nota. em todo o paiz. 

O fnverno, onvida a casa da moeda., e pre
parado com ro:J.is ea'.e recurso, poderá sanar 
os males que aill igem ao commercio e a to
das as classes n .• s oper:wões ele compra e 
venda pel:a. ft~.lta de moeda •liYisionari<\ . 

Sep:•re-sc para crmstitui1· projecto em sa
pa.ra.•Jo o imposto de 2 1/2 ~obre so~i.ecla.des 
:monymo.s rlos estado~. sendo ouvid:• a com
missão de constituição c justiça. sobre a sua 
constitucionalidade.- Co~Jtlw Cil'llnL. 

A commíssã.o não concorda com a presente 
emen.oia.. 

Trata.-se de um:~. fonte r1e receita impor
tante cuJ~ constitucionalida<le n:lo so:lfre d U· 
vida em face do que preceitua. a Constituição 
no art. 12. 

Não ha razão parã que as companhias na
ciona~s e eatr-angeira.s paguem o imposto de 
divhl~udos no D!striCIO t<'ederal e da1!1 fiquem 
isentas as que t.eem séde nos estados. 

Si a C3.mMa. quer amparar éliS emprems 
nacionaes ~tabeleça um limite sobre o divi
dendo abll.ix.o do qual não sera. cobrado o 
imposto e acimo do qual ser;t pago. Desta. 
fórma, só :~s companhias em condicões 
de solidez. de prosperidade e de verda.deil~ 
e:ilt.a.bilidade pagarão o imposto. 

Art . 15. Substitua-se pelo s~guinte : 
A• t Nas c:1.pitaes l!oB estados ser·iio enca.r

regarl" s da nrreca'aç:io dos rendas ou impos· 
tos Ieder-.J.es as rlelegacias ftscnes e na fu.lta 
def'tas, as rnPsas de rendas. 

§ 1.• NP.8 C<I.pita.es emqne não houver mes.'l. 
de r endas ou nas ci<lades e villas, sédes de 
municípios serão encarregados os exactores 
esi:.'vluae.<>. ou os ex.actores municipaes. si a 
estes estiver commettida a H.r•·ecada.ção dos 
imposto$ estaduaes, na íórma dos a.ccordos 
cele:.ra.dos ou que fonnn c"lebrados com os 
govern· s dos estado~. as cam:•ras. intenden
cias ou adminis•rações municlp:LPS sobl'e a. 
arre~ada.ção ou cobrança dos npostos ou 
rendas f~derues . 

§ 2.• Par-<~. boa execução das disp<JslGães an
tecerJentes o governo expedirâ. reguhmento, 
in~truccões on ordens sobre a fiança. que 
deve ser prestada pelos e~actores, escr iptu
ração, prestação de contas, prazos. entrega 
de saldo~. taxas de l?Ql'centn.gem prodorcio· 
n<J.es ás rendas em geral, multas que devem 
ser propostas pela inobservancia rle disposições 
regulamentares, ordens ou instruccões e tudo 
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·---------
m3oiS que interessar ã. arrecadação dos im- ~ de Ferro da Fortaleza. a; S. Bernardo das 
pos ou rendas fcderaes. Russas, no estado do Ceara. 

§ 3. • Na. falta. de acc~n"?-o oo!n n.s goy~rnos I s. R.- Sa.Ia. das sessões, 11 de novembro 
dos estn.do,q .9u a.s .admt?tstrB~.o~s mun~~rp~es de 1894.- Gonçalo de Lagos.-IZ!(-efonso Lima.. 
a a.rrecadaçao dos il'!l po,tos federaes se1a teJta i - Thoma• Cau~lcanti. - Frerlenco lJo:y;e$ .
'POr cobradores no1nea.dos nos moldes dos co- 1 Josd Be,ilaq11a . 
br&llores creados pelo regulamento de 2 de · 
agosto de 1876, ficando o !!Overao a.utorisado A !!ommissão chama. a attenção da Ca.mara. 
·a fixar· lhes os vencimentos· para o que disse no parecer sobre as emendas 

Sala. das sess<íes, de novembro de 1895.- para. 2' discussão c no projecto de lei dare
Sebasti<1o de Lacerda.- LJJonel Filho.- Joao ceita. sobre a diminuição da. receita. em vir
Lu:.:;. - V. d.e Mello. - FB'J'1'a.:; Junior. - tude dessas isenções. 
R.odolpl.o AbYett .- Ponce de Lcon .- Barros Não lhe parece mesmo regular que no or
F~·a-nco Junior. - Agostinho Vidal. - L tti:; çamento da receita. esteja a Cam:.tra., em vez de 
Dctsi: - Lmdulpho d.e llfa,l)alhaes .-Montei1·o votar fontes de renda e impostos ou provi
de Banos.- Olcgario ,'l:[acid.- Francisco No- dencia.s que a.ugmentem a receita., a. votar 
gv.eir~. - Pa1·aiso Ca11akanti . - T~:r-zuato isenções de direitos, diminuindo a mesma n · 
Morei~·a .- Pm·anl1os Montene.IJro. - }'nlo Pe- ceíta. 
ç(mha. - Cupe,·tino de Siqueira.- F. Tolen- E' uma anomal ia, que tem se enxertado 
tino.- Paukt Ramos. -E11't!l ío Blum.- Sil"Oo. em nossos orçamentos da receita, r idícula e 
Castro. - Lamoun-ier Godo(red~ . - Eu::ebio perigosa.. 
de Qv.eiro=. - Flaâo de Arcwjo. - Thomcr.:; A com missão propõe pois que nã.o só essas 
Del{i1~o . - Lins d·~ 'fasconceUos. - Fran_ça emendas como tambema.quesa refere a isen· 
Car~alho.- Americo de Mattos.- Nogue2ra ção de direitos para. ma.teria.i destinado a il
Pa,·ano.guà.- Crsta Maclw.do. - Carlos CluN- luminaçiio e encanamento de agua da Para.
gas .- Manoel Fu;t1ulo.- CampoLi!'la· _- Oc- hyba sejam conseaeradas em p1'ojectos em 
tauiaHo Brito.- Vallada-res .- BeltSano Au- ~epar::v1o. 
gusto S . de Souza. -Fonseca Po;·teU'2. - A rubrica. «importacão»-Depois da..~ pa.ln.
Juiio S2n1os . - Pinto da Fonseca. - E;·nesto vras-C'yanu.reto bruto-a.cresc(mte·se, o &~.1 
BradJ;o . - Costa .ti;euedo. - Cm-valho .Jlou· grooso que pagará 30 réis por litro. 
rüo. - Forte~ Junqu.eira.. - u,·bano Mar· S. R .- Sa.la dM Cl)mmissões, ll de novem· 
condes.- Fredcr:co Bo?·ges. - E;·ico Coelho. bro de 1895 .-Augusto Sellel'O . 
M. de Escoúa;·. 

. . . A comrnissão acceita. a. emervl:t a.cim:t. 
Esta emenda fot dtscut1da l.:J.rga.m_ente _ao Realmente o sal de cosinha. viria pelo rc-

pa.recer sobre as emendas pa.r'': l!: rh~cussao,. gim~n da. t ar ifà propostil. pela commissiío (I 

A commissão mantem a sua Jdea e pede_a 

1 

pagar 'lrn pouco menos do que paga presen· 
Carna.ra a recusa da emenda. que Sellto nao temente. 
poder acceíta.r apeza.r de a.mpa.ra.da. pelas as- A com missão não tinb.a o intuit') r! e dimi
sígna.turas r1e tantos collega.s~ , 1 nu ir o imposro do sal importado. mM niio 

O systema ~os a~~ordo.s tem d~~lo mMs l tcnco notado que esse í mposto de 10 reis ha
resultados e dw. ~ d1a. da:ra pe1ores ,t :pro~!·- : via sido por lei anterior elevado o.o dobro e 
çúo. que forem cu~~ula.ttv:tm':ute ~s m~n-lc;- i sobre ~"'Sll d9bro é que se fazi:~ o calculo tio 
pahd<'ldes e a. Unrao confundmdo as suas es-1 ,,(loJ iciona.l d~ 50 "/, o que da v& a som ma. de 
plu~r<~s de cobra!lç;~ de certos 1m postos , 30 r~is ~or litro, verificou que realmente o 

Para ser co!locado o ode con• ier: i sal viria a pagar menos do que actua.Jmente 
Fica o n:vverno a.utol'isa.do a. coac2tler c1is- l paga., e por isso ncceita a. emenda. 

pensa. dos impostos de importaç5.o. armazena- 1 
ge~ e exp~di~nte dos mat!riaes de~tínad os es· 1 Suó-tmumd(,/, â emenda 27" 
pecJalmente a construcçao de vrllas opera- , 
rias segundo o contra.eto feito em concurren· . 9 cia 'publica, de acoordo com a. lei municipal ( Ao n. lw7 nccrescente-se : . 
n. 32, de 29 de março de 1893, e bem assim : Exceptua.·se o a.lc· •ol de ~~ontpellier rectJ
os Javores da lei n . 3. 151, de 9 de <lezemlJro !' tleado pa.l'l1 ll SO.S pharmaceutJcos, que con~1·r· 
de 1882. vará ;:~ tax3. actu:.tl. 

Sala. das sessões, 10 de novembro de 1895. Sa.l:t da.s sessões, 12 de novembro de 1895. 
- L ins de Yasconce!los. ! -21fatta Bacellar. 

i 
Fica o gove1·no aulol'isudc a. couc·~úer i~en- ! A commíssiio a~ceiW. a emeuua. do nobre 

çã.o de dir eitos, aos materiaes pt~ra a Estrada i deput.a.d.o pelo Pará. O alcool de :Montpellier 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lm!J"esso em 191051201 5 16:20 - Pêgina46 ae 65 

SESSÃO EM 19 DE JS'OVE.MBBO DE 1895 369 

rectifi.ca.do para. usos :pharma.ceuticos entra. I tantes do n. l2í a.ccrescente-se: EXCEPÇÃO 
no mercado para. set• empl'egado em diversos I FE!'l'.\. Do ALCOOL E AGl:ARDENTE DE CMiNA ou 
prep:trados homeop~thicos e por isso a com- DE ~IEL. • . 
missão não põe duvrda em acceit:t-r· a <lmend~. Ac~rescente.-~e onde cot:lVler- As bebrdas . 
de:de que a. tax:J. actual de que usa se refira constantes d::t classe go ns. 126 e 12i da. ta
a t?,xa. p1:o:p"'sta.11a. ~~'l:)fa. q_ile tJ. comm'mã.o ri!a,quanà.o i.mportaaa.s ou quand.o fabricadas 
propoz e a Cama.ra .iá. vototl em 2' discHssão. no pai~ e pos~s a consumo _com o rotulo es-

Supprima.-se no n. 42: 200 r~is por litt'O e trangmo, terao ao ser veJ1d1das ou expostas 
100 reis por gart a.fa sobre bebid;.ts alcoolicas, á. venda. ou a. consumo uma estampilhf1 presu. 
quando labricadas no pa.iz. sobre <L rolha e a. ga.rra.th de valor 1gua! ao 

1 d ~ li d - b d 189- imposto. Sa ~ 7,as.~essoes, c no.em ro e "· Pa.ra. o cumprimenl;o dest:.L disposição, no 
-Jose -•ia1tano. acto do 113,cra.mento do imposto a. alfa.ndega 

restituirá ao negçchmte a mesma. importan-
A commissão não póde acceita.r a emenda cia. em estampilha&. 

como está redigidn,. Ella. importa na suppres- Pa.ragrapho unico. o negociante que ~iver 
são do imposto de consumo sobre as bebidas a venda ou em exposição para consnmo as 
alcoolicas fabricadas no 11aiz qua.ud.o a oom.- reCerid<JS ~b\<l.as, ~m a ~m~tl:nte est\'am
missã.o estabeleceu tl>xa.s que tornam qun...<:i. pilha., paga rã a. multa. de 500$000. 
prohibitivM essas bebidas importad,\s do es· Ao n . 1 do artigo in-fine accresccnte-se : a 
~r.?.n"'eiro. carne secca. (xarque) que pagará 150 réis e o 

Acreditando q'!le !l- id~ia dp autor da emen~ 1 sebo ou graxa 160. 
d~ é_am1:ara:.;_ a. md?strm oa canna., a com- s. R. Sala. das sessões, 12 de novembro de 
m1~ao nao pue dm•1da._ em declarar que fi- 1895 .-Marçal de Est!o1uw. - Victo1·inQ lfon
quem exc~ptuados dO 1mposto comput."l-do no teiro.-Pinto d" Roclta .-Fonscç" Guim~rües
n. 42 do art. 1° o alcoo! _e a.gaardente de -Cassíaao do Nascimento -Pc1·eim da Costa. 
~nnna. e de mel,e como se1'<1. conveniente evi· Jlttl'elia>?.n Bc.rboscr. - V~s~asiano d~ Albn· · 
t~r que :~. título d!l productos estrangeiros os :zuc1·quc, • 
productos da cltl.sse 9' ns. 126 e 121 da. ta.· 
rif11. possam ser 1~brlcad().s em armazens de 
<\istil\açã.o e postos a vcnd.?. como importados, 
a commissã.o propõe _que ato lbp:tga.~ 0 ~ego- Ao n. 1 do art. }o in fine accrescente-se : 
cii\nte importador o 1mpns o e !e.)am t:aclas ca ~ . . "' · - é' 
em valor correspontlente estampil!Jas, nful :l- r r_nc ,;ecca (xa1 que) que pa~a.ra loO r lS 

pudendo $C r exposto a venda a consumo. c po r~~~l_?,r~~runa e_. 0 ~ebo em gmx:~. que :pa-
scr vendido sobre qua,lqucr prctcxto,g<u·ta.lu ga oO rers por kllo.,ra.mJlla.. 
:-.l gum:~. deas:tS bebi(tas im1)0rtadas ou com S.: R. Sa.la das se$sões, 12 de outubro de 
rotulo e;;tra.ngeiro sem a. estampilha ~orrc-jlS95.-M'._d.: E~coúw·. - Ctl-Ssi(mo do Nasci· 
spondente ao imposto que p3.gon ou devta p;l· ·rnento - l espl'.sumo de Lilbuque,·quc. 
g:tl' na alfandega. 

A commissão, não podendo impedi1· que se
jam li1bricados e vendidos p roductos como o 
;J.~i:r;\.\l~ e ~s vinho~ 1-~~.~t'i~:-i.l>s qu~ 'ôÜ.O n ocivos 
a. saude publica., quer ao menos que sejam 
convenientemente taxados e ao mesmo tempo 
ver se consegue que não se illuda o. populu.· 
ç[o apresentando corno importado. como vi
nho natural, como vinho proveniente da. fer
mentação do sueco da uva madura, o que não 
e mais do que cachaça addicionada de a.loool 
disti!Iado e corado e aromatisado com ~ub
sfa.ncia.s éOl'a.ntes e aroma.ticas venenosas. 

Emquanto a Camara não vota um proJecto 
<le lei qne venha res!!'m:.rda.r a. sa.ude publica 
de um sem numero de $Ubstancias que um.a.s 
jà. se fabricam aqui, outras são importadas 
completa.mente facticias e nocivas a saude do 
povo, convem ao menos que na lei da receita 
os que explorarn esse genero de industri:J. pa
gqem um imposto qne difficulte o consumo. 

A commissão propõe, lNis, ·110 n. -12-<Ml
sumo-do art. 1õ depois das l~<~.l~~ovr.t.S :. con

c~mar:t. v. vn 

As duas emendas dizem a mesma. cou>a..Am
bas consagt'O.m a. idé:1. de um diminuto :..ugmen
to a.o :~arque platioo com o intuito de favore
cer a. industriil do Rio Grande do Sul. A. oom· 
missão r~conhece que o xarque e um dos gene· 
ros de ahmenta.~-ão de maior uso e de maior 
consumo em nosoo paiz, especialmente pelas 
classes medias de n 0 .\5<1. sociedade, mas, atten
uendo à situ<>ciio delicada em que se acha o 
G-io Gro.nde do Sul,qne vem f.l'l atravessar os 
horrores de U!Da guerra civ-il, vendo o ti?.ba
lllO desorganisado, <ts estancias f1espovoadus, 
cõ campos devnstados, os ca.pitaes retr.?.bidos; 
jolga de seu dever dec!ira.r á Cama.ra que o 
~1.tt i.oli.:~mo ~ o5 \aljus t\<: stl1id3.ti.e1ade como 
urazileiros nos impõe o dever tle i1ttender 3. 
~sse estano de cou2as consignando -providen
cias que vão cimentar essa o!Jra de paz, ele 
conçi!iaÇI1o que se fez ; mas quo não se tor
tlfl.l'<L 1ecund(l., dm::1dour:\ se resumir-se em 
p;~);wras. ou ua tregu~ tlas l'rmas, e uã.o ror 
acompanhadatlus.m~Jios que.~enh~Hn tlar tr·a-
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balho aos desoccupados, reparar os damnos e 
sac,rificios dos que os tiveram. fazendo esque. 
cer os odios pelo l,em estar e pela conscien
cia do engrandecimento da terra natal. 

A commissão pede, pois, a acceitação da 
emenda que faz accrescimo ele !8 réis a taxa 
que o xarque virá a pagar pela tarifa pro
posta pela commissão. 

Ao art. l" § 8": 
Supprima-se por insconstitucional. 
Sala. das sessões. ll de novembro dn 1895. 

-Urbano Marcondes.- Rodolpho Abre!l. 

Ao art. 1°, n. 8: 
Supprima-se (a primeira parte por inutil, 

sinão absurda, e a segu1111a por inconstitu
cional). 

Sala clns ses~ões, nove;:,bro de 1895.-
Francisco Veiga. 

Ambas as emendas conRi::tnam 0 mesmo 
pensamento ou a me~ma. irlén, que é suppr·es
si'io de todo o n 8 do <>rt. 1° O(l pru
jecto. 

A commissão não póde concordar com a 
sur•pressão do imposto de 2 l/2 "/o de pol
vora fabr·icacla porque. comquanto o fa15r·ico 
da polvora seja mo11opolio do estado e este 
pos~a compens r o pre.iuizo na per•ln <lo 
irnpo~tn r)f·[o ailgmento do ·:ator d() f:tbric'J. 
não é ~ó a ren,!a que vié::J. a disposiçiin do 
n. 8, e sim tambem um fim fiscal, qual o de 
saber sempre a. quantidn/e de polvora e de 
metaes preciosos que,sendo f,;brica.dos no paiz, 
sahem para o estr.wgue:ro. 

E em rebçiío a polvora ha urna questi'io de 
segurança, uma questi'io de politic:.t miUar 
a ter presente. 

Em relação no ouro e d0n1ais .met::tes 
preciosos ha uma questiio de política cr•m
mercial, de cambio internacional do qm.! 
não se descuram os p<1izes que zelam o se:J 
futuro e os governos que teem em mira a. 
prosperida[.e e o engrandecimento dos povos 
que são chamados a dirigie , 

A ultima parte do n. 8 refere-se a pro
duetos que, não soffrendo imposiçi'io nos esta
dos, sejam re-exportados pelo Districto Fe
deral. 

C' 

A commissi'io repete o que disse ao pare
cer da 2" uiscussiio : não vê na Constituição 
disposiçi'io que contrarie este imposto, e por 
isso não concorda com a emenda suppres
siva. 

Na clausula 9• -Sumos ou suecos ve
getaes: 

Ao n. 125- Gomma arabica bruta; re1lu
za-sc á metade a taxa do projecto, isto é, em 
vez de l$200 o kilo, diga-se: 60J réis. 

Na classe 25"- Folha de Flandres: 
Ao n. 772 - em vez de 68 réis por kilo 

consignada no projecto, diga-se: 30 réis por 
kilo. 

Na classe 10" -Perfumarias : 
Ao n. 160 -em vez da taxa de 2$056 por 

k!lo, consignada no projecto, diga-se: 5$ por 
kllo. 

Na classe ]ga -Papel e suas applicações: 
Ao n. 639- Cartas de jogar: 

. Em vez de em baralhos 1$600 por kilo; 
d1ga-se: I$ por baralho. 

Em vez de em cartão por acabar, ou em 
folhas por cortar, coloridas ou só mente es
tampadas - l$200 por kilo, diga-se 5$ por 
kilo. 

Na classe T• -Legumes, farinaceos e ce
reaes. 

Ao n. 9' - Cevadas ue qualquer quali
dade- em vez da taxa de 51 réis, consignada 
no projecto - diga-se: 60 réis por kilo. 

Ao n. 98 - Flll'elo e restolho ele qwdquer 
qualidade: 

Em vez da taxa de 25 réis por kilo, con
signada no project.o, diga-se : 30 réis por 
kilo. 

Ao n. 97- Milho, de qcmlqnrr qualicladP, 
r.. não ."er o milho branco ele Angola,, pnr:< 
pass&rmho: 

Ern ve?. de 25 rói~ por küo, consigrutdo 
no projecto, diga-se: 50 réis. ,_ 

N;;. clas5e 6' - Fructas verdes, castanhas, 
avdi'is, nózes, amendoas e azeitonas de qual
lJUer qualidade. 

Em vez da taxa de i02 réis por Jçilo, con
si;mada no projccto, dign-se 200 réis por 
kilo. 

:N:t classe 7': legumes em consel'va de 
qualquer qualidade, etc. etc. 

Ao n. 9!:!: em vez de 685 réis por kil.o con
sigm:da no projecto, diga·-Se 800 r·éis por 
kilo. 

Na cl3.sse 4": carnes, peixes. etc. etc. 
i\. o n. 51: prezuntos de qualquer modo 

preparados:· 
Em vez ela taxa ele 771 réis por kilo con

signada no projecto, diga-se l;j; por ki!d. 
Consm'vns de carne, paios, linguiças e 

outros preparados e salames. 
Em vez c!~ taxa. de l$200 por kilo consi

gnada no proJecto, d1ga-se I$400 por kilo. 
Ao n. 60: peixes não classiticactos, maris

cos, ostra;, e outros molluscolos e ovas. 
EII_t conserva ele qualquer modo preparado. 

s::rdmna~, em vez da ~axa de 882 réis por 
lulo cons1gnada no proJecto, diga~se I$ por 
kilo. · 

Quaesquer outros, em vez de l$20J por 
kilo, diga-se l$500 por kilo. 

Na classe 15": algodão. 
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Ao n. 499: sn,ccos simples, onde diz não 
especificados 800 réis por kilo, diga-se l$500 
por kilo. 

Onde convier: As mercadorias menciona
das nos artigos que se seguem ela actun,l ta
l"ifa das alGwdogas pagarão direitos de con
sumo pelas tn,xas em vigor, na r azão do poso 
bruto, conforme se explica. e. saber: 

Classe 2": arts. 4, 7, 8, 10, 17 e 19. Em 
caixas ou caixinhas de p~tpolão, pn,pcl ou en
voltorios semelhante:; . 

Classe 3'' : art. 47. Em c:l.ix:.cs ou c:üxinhas 
itlem, idem. 

Classe 5": arts. 71,79 c85.Em caixas idem, 
idem, idem. 

Classe 8': art. ll3. Em s:1ccos . 
Classe 10: art. 171. Em lat<1S ou fl'ascm. 
Cla~se 13: a.rts. 415 e 421. Em c:J.ixas 

idem, ir! em. idem. 
Clas~e 14: art. 438. Em caix:ts idem, i,lrm. 
Class" 15: ar-ts. 451, 409 , 475. 477, 501 e 

506. Em caixas idmt, idem-4>J6 e 50o> ex
cl uindo sórnent~> as c:tixinh s de papeliio em 
que. veem a.covdicionadas. 

Clas:;e 16: :wts. 5"27. 533,548 P554.excluin
do sómente as caixinhas de papeliio em qu:· 
veem aclln<liciona.das. 
C las~e 17: arts. 570, 580, 592 e 595. ex

cluindo sórnente as eaixinh;;s em que veem 
acondiciowda~. 5R3. E;;: c:-dxas ou caixinhaB 
dP ,,ap,· liio. ;·a;,e[ ou envoltorio~ semelltan· 
tes. · 

Clas:;e 18 : arts. 602, 615, 618, 619. 62ls 
625, fi :29 e 53·~. exduindo apenas as "aixinha, 
de papelão em qtw veem ;).condicionada~. 

Class I 9 : :1.1' t s . 5::7, (r)\1 , 64 J e 642 Em 
CltÍX >! S. r·a i:cn'·a~ 'p p :.pe lã.o, p:·tpd uu en
vnl t.Ol'io:< :::e mel h:n! r. s. 

De mais de 800 grammas, por metro q ua
draclo, 3$000 ; 

A nota 57 que acompanha o n. 546, sub
stitua-s·" pelo seguinte : 

No calculo do peso por metro quadrado 
ser<lo incluídas as-ourelas, 

Sala das ses~ões, ll de novembro de 1895. 
-Jose Ca.?·los de Ca·1·valho. 

A presente emenda consigna em detalhe 
um grande numero ele 11equenas modificações 
em varias generos tarifados. Para a classe 9" 
n. 125, e classe 25" n. 772, folha de Flandres, 
ha uma di.m inuiçüo com a qual concorda a 
conunis;;iio pelo uso e emprego extraordina
rio que tem quer a gomma ara bica, quer a 
folha de Flandres quo slí.o ma teria prima para 
um se:n nu mPro ele industrias. 

Pa.ra. as demais cla .. sses as emendas con
signnm pHquenos augment.os. Na ela-se 16", 
lã, ao n. 546 a providencia est:tbelecida é sa
lutar. vem não só proteger um pouco a in
dnstria '1 e tecido" de lã que tão grande des
envolvirnentoji tem no Rio Grande do Sul e 
UP~U1 capital e muito e·pec;almente suppri
mir a í'raude e concurrencia desleal que a 
indt~tria estrangeira faz á nacional pelo 
jogo do P·?SO, fazendo pagar taxa mais baixa 
w·neros que deveriam pagar· a mais alta da 
classe. 

Na classe 17•·-Linho e juta: 
Ao n. 564-Supprirnam-se as ,1istincções

li;.;os--e entra.nçados, assim corno as dJstin
c~;ões p(lr nurnP.ro r. fio8, ficando a taxa-900 
ri\ 's p;•r~ r.odr~s . Jose ('artus. 

Clcl.S;-;e 2· ar;. 6G2 . Ern c;ÜX<ts idem, . A r mr·tVli; qLH' él~tá a~;.:igoatla pelo illustre 
itlem. rlPput.;;do pela Cn.pit,;d Federal ob,rJece a uma 

Clas e 21 art. 689. Em ca.ix:as idlcrn. nP.CPS~id:<d<··. !'l'Of.f\Cfúra da industria nac1onal 
idem. de tecido~ nii.o pela eleva~'ão da taxa, mas 

Classe 23 : arts 701 , 717, 721, 722, 723 o ;Jm peb ces ~;a<;ao do abuso e da fraude de 
724 em c&ixas id(;m idem . que é victim<\ o tisco pela habilidade d~·S fa-

Cla:sse 25 :arts. 730, 741, 74'í, 747, Ti4 e bricante:-; que na !neta de tarifas~e accordo 
757 primeira parte-758, 762. 764, 767, 777 e com o commerc10 procuram sempre fabricar 
780 e 781. Em caixas idem idem. o seu proclucto sem desmerecer da qualidade, 

Classe 31 : art. 873. Em caixas idem, mas de modo a pagar a menor taxa Pntre as 
idem. rlivf'rs~s que tf'nha a tarifa para um mesmo 

Classe 32: art. 9'22. Em caixas ide"' product,o. 
idem. E' o q 11e a~ontf'Ce na classe linho e juta 

Classe34: art. 1.022, 1.033, e 1.037. Em com asdistinct;ões lisos e entrançados assim 
caixasi dem idem. como a de numero de fios. A com missão ao-

Classe 35 : arts. 1.041, l-042 e 1.080. Em ceita pois a emenda. 
caixas idem idem. 

Na classe 16: lã. 
Ao n. 546 : Substitua-se pelo seguinte : 
Pannos, casemiras e cassine~as de lã. 
Até 600 grammas, por metro qua<1raclo, 

8$000; 
De 600 grammas até 800, por metro qua

drado, 6$000 : 

Classe n. 11 (cambio 14) 

Art. 209- Capsulas, confeitos, drageas e 
perolas medicinaes quaesquer. 

Razão, 48 "/ •. 
Valor offici!J.l, 11$425. 
Taxa, 5$48~. 
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Supprima~e o art. 297. por estar aqui actual para. os generos e productos da. emenda. 
faoclido no ortigo acima. (209), o diga-se : em questão ~ão falsos, são comple1a.mente 

Ra.zã.o, 40 •;. . falsos. são mesmo quasi nullo:; em 1:elaçã.o 
Valor: officia.l, 97$GOO. ao verdadeiro custo. de modo que o custo de 
Taxa, 395040. producção sendo multas vezes mais do de~ 
Art. 237...:..Elixires, licores, vinhos, xaropes caplo do valor ta.rifado, o :fisco é immens.<~.-

e soluções medicinaes qUa.ESCJ.U!!r. mente prejudicado não se cobrando a ta.xa. 
Razão, 48 %. . real determinada. por lei . 
Valor oficial, 3::;570. - Este abuso que tão g1>ande p1•ejuizo dá ao 
Taxa. 1$714. · Thesouro não póde continu1.1r e como o c:~. l-
Supprimam- se os arts . 340 e 34.!, por es· culo do v<~.1or tios geueros tarifhdos a o cambio 

tarem aqui fundidos no artigo acima (23í) e. de 14 o.inda fica muito a quem da. realidade, 2. 
diga.-se: l commissão é de pareoer que a Cama.ra acceit~ 

Razão, 30 •;. . I a emenrla que corrige o abuso, supprime a 
Valor officía.l, 27$663. fraude e vem amparar uma industt'ia que 
Taxa, 8$298. eDtre nó~ IJl'ecisa de protecção. 
Art. 2i3-Maguesia Jluida. de MurrD.y e ou- E' CCJm effeito ~nca.lculé~•vel o numero de 

tros fa.bricalites. xar-opes, de elixires, de vinhos, de ]?reparados 
Supp:rima-se, visto que. como so1u~o me- medicinaes que importamos sem necessidade, 

dicinal que é, está. ipso facto comprehend!da co:n prejuizo de uma. industria que entre nós 
no art . 237 (eUxires, licores. soluções medi· r.ada deixa a desejar. 
cinaes, etc.) cujas mo~lJficaç.ões já. foram pro- O ar t . 599 Nou:. co nsolidação das l;;is 
postas (avulso 2) . das ..!ll-{andegM e Jfesas de Rendas da Repu-

Art. 293-Pastílhas medicinaes quaesquer. lJ!ica seja modificado do seguinte medo: 
Razão 48 •;.; As mercadorias despa.cbad~s a bordo ou 
Valor offi.cia.l, 3$570; sobre agua., e que p<.'r consentimento do cht:fe 
Taxa. 1$714. rl:~. reparticão, tiverem de transitar pelos ~•r· 
Diga-se: m:~.zens, depositos ou pontes. g-osnrão de iséll· 
Razão 40 "lo; ç:ão completa de armazenugem. quando ttve-
"Vnl.or ofllcl.al, 11$)00; rem sa.hida no mesmo dia. d:~. descarga. (o mais 
Taxa.. 4$600 . como n<~. Crm.<olidaçao) . 
Pas~ilhas comprimidas medicinae.>. Sala das seasões. 11 de novembro de 1805. 
Razao, 45 Y• ; - Sel·:::cddlo Cor1·éa . 
Valor offie1al, 160$000; 
Taxa, 72.$000. 
Art. 3Cl- Pilulas, bo1os. granulas ou gr-los 

medicinaes de qualquer qtlalidade. 
Ra.zão, 48 "/. ; 
Va.lor offi.cio.l, 17$130; 
Taxa, 8:322.7. 
Diga-se: 
Razã.o, 40 •; . ; 
Valor officia.l, 2Q9.WOO; 
Taxa, 83$tl00. 
Art. 315-Salsaparrilha de Sn.ude, nristol, 

.Ayer e outros extra.ctos fi.u idos. 
Supprima.- se a especiftcaQão- &lsa.pa.rrilha 

de Sa.ude, etc. - que deve pertencer a.o 
art. 2_.,"/ ( elix:ires, licores roedicinaes. etc.) e 
conserve-se unic<tmeote a. designa.ç<1o- Ex
tractos fluidos - produetos completamente 
di!Terentcs. 

Sal t da.ssessõru~. ll d.r.novcmhl'Ode 1895. 
- .Tosà C11;-los c!u c,:.,. c <!lho. 

A <>menda acimo. cst1~11olecith vem de um 
lado proteger a iml.1.\Stri<~ dos orepamdos me· 
iHcinaes enLre n6.<;e do o·atro oonigir enganos 
i1a tarifu. e que não se explicam. 

E' assim que a C•")IDnli&'São pôde vcritic.'!r 
que re&lmEJotc os vatores oeficiaes d~t tarif;J. 

1\S disposições do a.r't. 403 da Consof.ídr~ç•To 
deixam bem cln.ro a. inuti!id:u.le !lo J>l'a.ZO .te 
tres dias C>itabelecitlo no art. 599, paro. c3ta· 
tlb livre nos a.t•mezens das nlfo.nrleg:ts ou t1•:t· 
piches, da.s mcrc•tuoria.s rlespn.clm.da.s sobro 
a~uo. quo por consentimeuto do chore d'1 
rC)l:t:rt iç;:i.o ti v~r~m de por a\li \l':l.n;,ita!'; pois 
esse transito tão demorado s6 serve para en
tupir durante esse prazo o espaço tão neces
sario ao movimento das mercadorias a n.rm~· 
zemw . 

O art. 495 diz: na Alfandega. do Rio de Ja· 
neiro observar-se-hão as seguintes instrttc· 
ções: 

§ I . o O de:,'Pacllo sobre agua. das merc:~.do~ 
rias consatn t.es da tabella I-:I, exceptuadas as 
ile que trata. o § ·1", dever<i ser processado e 
pago ant.cs tlc come~<~.r a r espectíva.dcsca.rl(a., 
n5.o sen.du acCR.i.t.:l.?. n.<J.-:; l!<l..k\'3-tl..:r.',a.s õ.~\"olTólçiícS 
para. tal fórma. tle despachos que não conte· 
nham o numero da nota pela. qual llouverelll 
sido pagos es direitos. . 

§ 2. • Começada a ãescarg::L seríi:o os generos 
assi.m despachados immcO.iatamente condu
zidos para. us portas de sab.lda e alü conferi· 
1tos e dcscmlr.J.raçattos it propor<;-ão que dia.rí:l· 
mente -.:llegm·em às port;ts, féizendo-se nO!I 



c â"nara dos oepLtados- tm rr-esso em 1910512015 16:20- Página 51 de 65 

374 .ANNA.ES DA CA.MA.RA 

não é mais do que a. renovação de disposi· 
c;ão consagrada no decreto n. 275, de 4 de ju· 
lho de 1895, pa.ra. uma fabrica. uniea.. A emen· 
da em questão tem a vantagem de generali· 
sar uma isenção que foi concedida. para uma. 
fabrica isolada., eonstituindo assim uma. es
pecie de monopolio ou de favor de excepção 
odiosa. 

Só assim, depois de um prejuizo de 8.000 
contos, conseguiu normalisar um pouco o 
mercado. 

Onde convier: 
E' creado, além do imposto de expediente, 

o de 10$. por ca.beça. de rez importado do es· 
traogeiro pelos portos marítimos da. Repu
bllca. para consumo. ficando exceptuada deste 
jmposto a importada. para reproducçiio e 
aperfeicoa.mento da raça. 

s. R.-Sala. das commissões, 11 de novem· 
bro de 1895.-Ribeiro de Almeida.- Urba.nt~ 
de GouvGa. - Ovidio Abra11.tes. - Allles à.; 
Castro.- VaUadares. - Cc.1-valho Moraes. 
Olegario Maciel. - Pcwaiso Cavalcanti . -
Fortes Jung1Acira.- Mayrink.- Matto, Ma· 
chado.-LeoncE Filho.- Lo.ndulpho de Ma.ga
lhiles.-Ferra:: J'!lnior.-Joao Lui:;.-C~mpo
lina.-Carlos Chagu.s.-Linut Duarte. - A1·· 
thur Torres.- Rodolpho Abreu.- Ta'tJares ele 
Lyra.-Jungueira Ayres. - Artlnw de Vas· 
concellos. -Lamoteniet G odo{redo. -•l:Cac!Laào 
àe Sou::a.-C. Ort1:.-C.arlos Jo,·yc. 

A commiss5.o de orça.mento em sua. maioria. 
rasolveu acceltar a. emendo. divergindo o. mi
noria com o relll.tor do presente pelo parecer' 
pelas seguintes rn.zõee: 

«Julga. solicito. r do pa.triotismo do. Cama.ra. a 
rejeicão della. como um o.cto de a.mor ó.s clu.s
ses pobres de nossa sociedade. onlle a. vid:~ se 
t.em torna.do cu.da vez mais di!llcil , de modo o. 
asphyxiar o prolcta.rio. onde os preços su
biram espantosa.mente para todos os g<meros 
necessa.rios á subsistencia, onde os alugueis 
das casas só por si exigem l.toje importa.ncia. 
que era então sufliciente para. susten\a(~ da. 
família. 

Não ha muitos dias a. Camara. votou uma. 
autorisação para. que o governo restituisse á. 
Prefeitura cerca. de 3. 700 contos, resto da. im
portancia. de 8.000 contos gastos pelo gover
no da União só com as differenças de preço 
para a carne que devia. a.b11.stecer esta capi
tal ; providencia tomada pelo alto preço 
a que subiu esse genero. pela impossibilid~e 
em que se achou o governo pa.r3. consegutr 
que os exportadores e ma.rclumtes vendessem 
o gM\o por preço mais baixo. . 

O governo. comprehendendo que se querta 
fazer o monopolio, monopolio to.nto mais 
b.cil qua.udo poucos coneurrentes havia, teve 
necessidade de violar a lei e ma.ndar doixal' 
entrar o gado om pé livre de todo direito. 

Não parece, pois, prudente, que hoje, que 
se começa a estabelecer certa regularidade ; 
que hoje, quando os estados como o do P~rá. 
veem ainrla a municipalidade de sua c:l.ptta.l 
obrigada. a acceito.r um contracto de m~nopo
lio, porque este lhe fornece carne mo.1s ba
rata á -população ; quando o preço da. p~o
pria. carne em Minas e alto, . o que e t:m m
centivo grande ao desenV'olVlment.o da mdus· 
tria pastoril, vá o Congresso estabelecer. o 
imposto de 10$ por cabeça, creando assun 
uma nova crise ao mercado, elevando o 
preço de um genero que é quasi. exclusiv~
meote o alimento da populaça.o de nossas ci
dades. 

A minoria da Commissão de Orçamento não 
:póde, pois, acceitar essa. emenda. que não con· 
sulta. os interesses das classes pobres, que 
vem mesmo prejudicar a prosperidade da 
industria. pastoril de Mina.s, porque o prece 
t!levado porque so vende o gado e sem duvida 
incentivo mais regular do que um imposto, 
que não vem supprimir a. importação, mas 
vem deixar o mercado de3ta capital, de 
S. Paulo e de muitos estados do norte sem o 
sufllciente para as suas necessidades.» 

E' certo que osa.utores da. emenda redur.em 
agora o imposto de 15$ po.ra lO$, mas, mesmo 
assim. o imposto não vindo de modo algum ~ 
impedil· a. ímportacã.o, não Vindo de modo 
algum favorecer a industría. da creaçlo em 
Minas tem o inconveniente de vir sobreca.r· 
regar o genero no mercado~ de vil· fazer 
COUJ que a. carne se venda ma.ts cara. ao con
sumidor, sem vantagem para o estado de 
Minas. 

Em as.~umpto tão delicado pa.l'ece que se 
deve attender :l. opportunidade para adopta.r 
um imposto, tanto ma.is quando presen~· 
mente e possi .. el obter, por concessões rect
proca.s, a. diminuição de impostos e quem saoo 
ta.lv«lz a. isenção completa para alguns pro
duetos nossos importados pelas reputliea. pla· 
tinas. 

No dia em que nós, povos americanos. nos 
convencermos que o intercambio ã um só para 
os interesses americanos, que o progresso e 
engrandecimento das republica.s sul amel:i
canas depende de sua união. ele sua solidarie
dade e de uma pro~o reciproca racional e 
conveniente na. ordem conomica e na ordem 
política, teremos feito definitivamente a n9:>~ 
emancipação na ordem economica como Ja e 
temos na. ordem política como naçües livres, 
a.utonomas e independentes. 

S&.la das commissões. 18 de novembro tlc 
JB95.-Joa~ Lopes, presidente.- Se•·::mlcllo 
CorrG<~, relator. -Paulino de Sou;u' Jt~nõo •·, 
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com restricções. -B~diclo Leite, com restric
ções.-F. P. Mayrinl•.-~1ugmto Se-oero. 
Latwo MuUe1·.-PauW. Guima1·aes, vencido 
quanto ã.s emendas :relativ::s ao xarque e ao 
fto de algodij.o. 

Augt,sto Monteneg}•o, com restl•icçoos. 
sou contrario ao a.ugmento do imposto sobre 
o xa.rque. Artigo do consumo das classes 
menos favorecidas, acho que o poder publico 
não deYe aggra. var mais a situação precaria. 
que a crise econonlica. faz atravessar essas 
mesmas classes. 

O interesse '{)articular de uma. zona da. 
Republica não deve ser collo'éado acima. dos 
actos interesses da. popula~:ã.o b1•azileira.. 

Tambem sou cont:ca.ric á eievaç.ã.o U'J im.
postosobre o tio. 

A theoria proteccionista, em sua l'ea.lisação 
pratica, traz afinal como r.:sulta.do esta. lucta 
entre índustrias dependentes umas das 
outras. 

A protecção aduaneira va.e no Brazil ma.r. 
chando par-.1 o estabelecimE-nto de uma. si
tuação artificial que. devido ã. extrema va.
cill;tçii.o d~ nosso meío circulante, é prcnha 
de ccrnplicaçõe~ e di!ficulh:~es :•ara o futuro. 

~i'lo suu contr:trio a uma prottcyãv nwde-

Da. Commi~são ue Orçamento : 
Rubrico. n. 1- a.ccoe.~.cen.te-se- elevada. de 

240$ a oonsi:;naçã.o annuaL de salario para. 
cada servente. 

2 

N. 2- Anxilíos à a~t>icnltura.-Deduza-se 
da verb<1 a quaoth de íO:OOO~ para subveu· 
cão ao :~sylo Agricola Sant.'1 Izabel, estabe
lecido no Deseugaoo. 

Sa.l:t d:ls ses.~ões, 2S de outubro de 1895.
Mene::es P1·ado .-.4t:!)!.IStO de F>·eitas .-Gem>· 
'lli'l>to Brt~:::il.-Sd Pe~oto.-.No!JV.ei'l'a.-Pa
,.anagu,l.-Otympio Campos. 

O P.stabGlecimento a que se r~ fere a emenda 
n. 2 ê um a,;ylo de edueaçiio que presta hon;; 
serviços, mau tido por inidativu. particular, e 
sem recursos ainda para viver Jo seu pa
trimonio. 

No emtanto n commissüo julg.t qne ao G"O
veruo loctd ;.leve c::.l~I· a jll'OSt, Ç<'lo 1l1.> aHll:ilic 
qu~ a e~w.::~d:.;. prott:Jo.~. !~ ~to recusa pol~ is~·J. 

ra.da que cortcilie, no limite do possível, os :; 
interesses dos. pro.luctores com os dos consu-
nlidores, sem ;;ronde aggravnçõ.o d!!. situaç.ii:o I .1.0 n. 2- Quue so diz- :!0:000$ J>Rl'õ.\ j:u
destes. _ . . _ . b\icaçõeS quCl iullll'e:iS~ta uireC:laiiHmk i h-

:Mas a. dtStrlbUiç-.ao de nossa n:~;Scent~ wdus- 1 vorn·.1 e iudu~tdas n«ciouaes, - tli:,:<t- :;a -
trw. p~los estados rio Bmzr!, a. s1tuaçao geo- 2.0:000$ paru. a.u:xitiat• a imr1t•es.;ão da óura <lU•: 
griLplnca destes lj dus mer·cados consumidores ~ob o iitulo- Brazil - e.,;creveu em quatro 
dos seus pl'oductos, fa.z cor11 que o S}'stema- liu '"U<ts Mauricio L;miber". 
protector, que parece prevalece1· entre nós, e , ."' 
constitua. um sacrilicio supportado pt•incipal- S. 1::;.- S;\la. ~~as. s~ssl'io')s,_ 8 de novembro 
mente por certos estados, sem nenhuma. com- de 189::>.-Arl!tw R,o •. -ve,gnc de ,tlrl'cu. 
pensaç-.d.o. 

Si o proteccionismo produzisse nm onus 
egual 'Pa.:ta. tcüa.s as circumscripções do )?<ÜZ, 
não seria. eue. a meu ver, tão prejudtCJ!al 
mas a nossa situação e bem di1Ierente. ' 

Nã.o desejo, pois,com meu voto, sa.nccion&l' 
semelhante desigualdade, que é ao mesmo 
tempo uma grande injustiça. 

N. liS D -1894 

Parecer sobre as emendas apresentadas em 
3• disc~.<ssao ao projccto n. 178 B, gue fiir:a a 
~te.~e=u. do Ministerio da Im~ustl'ia, "Viaçüo 
c O!Jras P uvZicas para o exercício de 1896 

Sobre as ementlas oíTerecidas em 3• discus· 
slio ao projocto do orçamento do 1\liuistario 
da lndustrin, Viação o Obras Pablicas, tr~ z ,~ 
Commiss:io de Or~;a.monto uo conhecimento da 
Camara. o seu parecei', que é o scguinto : 

Pnrece acertado o auxilio pr•oposto p:wa. im· 
l}res;;.tí.o 1.b. ohrê\ de ~1\\\wicio Lau\uerft . E' 
eúdente, inl'elizmente, o desconltecimeuto 
que <las cousas o homms do l:lrazil V;Li pela. 
Europa. AO nosso credito e ao problema im
JXlrtuntissimo da. immigra~ convêm mui· 
tissimo a. publi~ção, por estrangeiros capazes, 
de obr as que tornem cada vez IDlÜS conhecid:.s 
oo velho continente as riquezas que temos 
por explorar, e a nossa. verdadeira situação 
politica. 

4 

A.' rubrica n. 3 - a.ngmente-se a consigna
ção pam o serviço de naveg-ação eutre a> 
pol.'tos dos Estados da Ba.hia, Sergipe, Ala.
tróas e Pernambuco, a cnrg-o da Campa1thia 
JjaMana (sec{:iio do Lloid Brazileiro) com 
Ql :000$ ;\nnunes, llcn.ndo o governo auto
risado ~~ Jlrorogar por mais cinco anoos o re
sp&ctivo contrncio ; a moilit:lc:tl' o augmeutar 
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as actuaes eEcalas ua linha do sul do Estado 
da Bal1ia, de fórma. qu~ os vanore> toquem 
regularmente nos portos de Mai·ahú e Rio de 
Contas e façam uma terceira viagem aos de 
Cannavieiras é llheos. 

S. R.-Sala das sessões, 6 de novembro Lle 
1895.- Tlergno de A/Jreu.- "1{Uton.-Manoel 
Caetano.- Paranhos .Tifontenegro.- Edv.ardo 
Ramos.-A.Tislides Quei,·o:.-Rocll"igues Lima. 

A commissão propõe que se supprimam 
desta emenda as palavras: -«a prorogar 
por mais cinco annos o respectivo C•)ntructo». 

5 

Onde se diz - í'OO:OOOS como auxilio a cada 
um elos Estado tlo ParJ.ti'it, Saoh Catlmrina e 
Rio Grande tlo ~ui, p:ua. a colonisação euro
pea - accresceute-se: e Espirito Santo. 

Sala das sessões, 23 da outubro de 1895.
Galclino Loreto.- Torq_uato Moreira. 

A commis,ão não propoz nem jnlg::~. accGi
tavel a proposta dP, auxilio ao E~taJo do 
Espirito Santo, por julgar que sómento com 
caracter provisodo, e aos Estados que ainda 
nii.o puderam organisar esse set·viço deve a 
União auxiliar. 

6 

Ao u. 4.-Agencia Centr-al de Immig-rnç,::o, 
-Accrescente-se-Delegacias qe Immig-Pttção 
em Santa Catharina e Parnn<i. -42:0005.
Agencia de lmmigração no Rio Grande da· Sul 
(sendo um agentQ 3:000$, um escripturario 
~:400.'S; um pol'teiro-continuo 1:440$, um in
tcrpret~ 2:-1008,e~pedíente e nlngnel de casa, 
even tuaes 5: 000.~, total 14: :?.40$.) Agentes nn. 
Lngun~,em S~ntaCatharina e em Paran(\gna, 
tlo Pnroná, 4 :SO(k, tobl (i! :040.S. Agencia em 
So.ntos 2;}:400$, total 8(i:440$úOO. 

S. R.- i'laln uas sessces, 6 de no~·embro 
d~ 1895.-PaUla Ramos.- Franc:sco Tolen~ 
tino.- Ma1·çal Escobar.- Cassiano do N(J,~ci
men:o.- Victm·ino Monteiro.- A.lmeida Tor
?'es.- Emilio Blum.- Alencar G!,imaraes. 

Na ta.balla que apresentou ao Congresso, o 
Poder Executi;-o não contemplou as reparti
ções que esta emenda manda manter, pediu 
sim autorisação para modiric>.ar o serviço. 
A <:ommlssão por sua vez propoz e a Cam:tra 
jà. approvou que o Poder Executivo fosse 
autorisado a reorganisar e supprimir as re
Jlartições deste serviço conforme as necessi~ 
âades puhlicas. Dest<1s rep~trtições o governo 
conser>ará as quo sejam necessarlas ao bom 
andnm<lnto dos ~erviços, conform(l venham 
elloil a ficar, não haven<io portaoto, conver 

niencia, na adopção desta emenda, que T>O
deri<1 redumlar &m · manutenção da t'uoccio
nalismo desnecessario, 

7 

Ao n. 4 titulo 1: 
Reduza-se <t verúa a 2. 752:000$, suppri

mindo-se a consigmç~o de 1.200:000$, etc., 
arcre3centando-se depois de }.Iatto Grosso: e 
i"'ual quantia para auxilio dos nucleos co
l~niaes dos E:stados do Espiri to Santo, Bahia, 
Serr:ipe, Abgô:ts, Pernambuco, Parahyba., Rio 
Gr<'llde do Norte, Ceara, Piaully, Maraullão, 
Pará e Amazonns. 

S. R.- Sala das sessões, 2B de outubro de 
1895.- Coel/10 Cint<·a. 

Esta emenda tem dous fins : rednzir á me
tade o auxilio aos Estados do norte, e clistri· 
buir :1 caúa um a quota. parte que lhe cabe, 
divídín•Jo a quantia restante, igualmente, par 
todos. 

A prime: ira parte reproduz a disposicão da 
primitiva. pl'oposta da commissão, que a Cu
marã emendo11 por julg:ar insuffi.ciente a con· 
si••·oação de 600 contos; a segundr. parte e 
Ül~onveniente porque importaria em distri
buir quantias par<~. auxilio de nucleos colo
nia.as a Estados quB os não possuem, em vez 
de instituir, como o projecto fll.z, um o.uxilio 
aos que realmente queiram cuidnr com serie
dade de nttrahir immigrantes ou tenham de 
facto nucleos colm1iaes a m<mter. 

8 

Ao n. 4.-Agencia. Central de Immigração 
- Serviços diversos - Substitua~se pelo se
guinte :-Aug-mentad:1. a coosiguar;íio - ~er
viços diversos com 50:000$, para l\ co!omsu
ção n~ciom\l em M<üto Grossa ; 250:000:;; como 
auxilio a ct~dll. um dos Estados do Rio 
Grande do Sul, Paraná. e Santa. Catharinu, 
para a colonisação euro:péa ; 1.500:0UO.), 
como ao nol'te do Rio de Janeiro, sendo nm 
terço· para pasS<\gens ele immigrantes con
tractados pelos mesmos Estados e dous terços 
para fundação e manutenção de nucleos co
loniaes. 

S. R.- Sala das sessões, 6 de novembro 
de 1895.- Paul~ Ramos.- Francisco Tolctl
tino,- Ma•·ça~ Escobar,- .Cassiano do Nasci
mento.- Victo;oino Monteiro .- Vespasiano J.c 
Albwzue,·qtce. - Almeida Torres.- Emitio 
B!um.- A.lencal' Guimaraes. 

A commissão niio pode acceitar esta emeud~. 
que impOl'trt um augmento de 500 contos r:a 
despeza com auxílios ao servico de colo~L
saçi:io dos Estados, despeza que já em 2• dts
cussão deste orçamento foi eleYarla de 900 
contos, · · · 



c â"nara dos oepLtados- tm rr-esso em 1910512015 16:20- Página 54 de 65 

SESSÃO EM 19 DE NOVEMBRO DE 1895 377 

Ao n. 4- Agencia Ceotra.t de Immlgra.çã.o 
- Sa\lstitua-se na. proposta. do Govern0. 
lutroducção e localisaçào tle ft~milins de im
mi"'rantes, serviços concernentes, etc., 
367':020$- pelo seguinte:- Pag~tmento de 
transporte de immigrantes. íutroducção e lo
calisução de famili:.\S de immigrantes, servicos 
concernentes, etc. ( como na propostil ), 
7.800:000$000. 

S. R. .- Sala dns sessões, 6 de novembro 
de 1895.- Paula Ramos. 

Não é a.cceita:vel estrt emenda, que, ou 
ser•ia. super~ua., ou reduudaria em gr·~_ye _iu
convenienCla., conforme soa appl'O\'ilçao 1m
porte ou não em retirar n autorisação que o 
gcrverno pediu para reorg<\nisar o serviço de 
immigração. 

Havendo que alterar profundamente o ser
vico, e dependendo do alvitre que for exe~ 
gi yel a despeza a fazer-se, podendo esta varit1.r 
enormemente, entenueu o Poder Executivo 
que não a. podia lis:al·a, e a eommissão do 
mesmo modo, não a. podendo fazer, propoz ~ 
está approvado gae o P~er Executivo _fiq~Hl 
a.utorisado a abr1r os cred1tos que forea1 tnd!s-
peusaveis. . .. . 

A commis:>ii.o entende, pots, como JU tllsse 
que é incou"Veniente n. approvação desta 
emenda. 

lO 

No o. 4 do art. 1•, onde se lê- 1.200:000~ 
como auxilio p!lra a colonisaçllo ~uropéa nos 
Estados do nor t e, sendo metate para passa
gens de immigraotes cot~tractados '!JClos refe
ridos Estados e met:ute para a. ruodnçlo e 
manutenção de n~.<cleos coloníaes -lein- se -
200:000s u. cada um dos Estallos t!.o norte, da 
B.~lJi:t ao Ama.?.onas. inclusive, pnm os tm
balllos prepa.ratorios d:~ Sll:\ coloui~ção . 

§ !. • O governo d::~ União entrezarâ aos po
deres estadoaos, n. quem incumbi privativa
mente este servico, as respectivas verbas , 
tmra que elles·lhes deem o. conveniente a.pplí
cação . 

S. R.-sala das sessões, 9 de novembro ue 
1895.-Ani:;ío de A.llrete . 

A a'j)p~ovaç:W desta emench tmrio. um au
gment e> de LOOO:OOO$ nl\ despeza. com este 
serviço . Quanto no metbodo que a i\opta, 
jalga acDm.missõ:o que é ioacceita.vel tambero; 
porque, tratando-se de Estados que ainda não 
tem COl"''ente immigra.toria, só convém o au
:.ülío, dada a certeza de que os poderes csta
doaes estão de factointl'olluzindo immigmntes, 
e neste serviço applic.1riío o auxi~io quG lhes 
for concedido. . . 

Ca~P~~ v. vn 

A commlssiio, mantendo o que foi appro~ 
vado em 2·' discussão, 11ede que sej<\ regeitada 
esta emenda. 

11 

Ao u. 4 do art. 1" - accrescente-se -
1.000:000$ p:::.rn :mrem empregados pelo ~o
verno em colonisação nacional d:ts fl'ontetrJ.s 
on1le julg-ar conveniente, de nccordo com os 
respectivos governadores. 

S. R.-Sala d:1s sessões, 7 de novembro do 
1995.-.à:fcdciros e Af.buqtterqtte. 

Em sen primeiro p:m~cer sobre este orça
mento a comm!ssáo r eter:u-se a colonisação 
d:>.S fronteiras, como devendo merecer e$pe· 
otal attellçü.o do gov~rno fed~ràí . 

A Camam conheco perreitnmente t1. conve
~icncio. ele aparellmr o Governo com os re~ 
cur.30s neccssa.rlos ao povoamento ele frol!
teir:ls, especiitlmeote em casos de cuJa 
11rgencil\ e opportuilidade '(lóde melhor o Po
dei' Executivo ava.llo.r . 

A medid:t cootid:~ nest:t emcncl:t pn.r.:ce, 
pois dí "'OI\ de acceitaç7io, IIlt\S convém que 
seja 'r·Jigid:c como autorísa~. visto q~10 se 
trD,ta, em verdade, de autortsar, e nuo ;te 
decrctat' \'et·lll1 p:m\ ser·v!çf'l certo. Porem 
propõe a commiss;io qna a.ppt•ov;l.d:)o . esta. 
etnenda. se,ja elh collocnda no § ~0, redJgtndo
as de accordo com o que deixa. dtto . 

12 

Rubr1ca n . 4-El(l'Ve·se de 0 :600$ a 12:000$ 
a c(msígna~<\o p:m\ dons medicas d" hospeda
ri~ da i! lla dt\S Floras. 

Da co:nmissrw de or~meoto: 

13 

A ccre.."Cente·se ao n. 5, depois _das pn.l~ vra~
cond11eção de m<tlas: cujo seev1~'0 no t~ ter1or 
dos Estados sera ti:lito do pt•eferencta. lJQr 
administração. 

s; R.- Sah\ das sessões, 28 de outubro ue 
1895.- C. Cin!ra . 

A commissão já se pronunciou, em pa~e~er 
anterior. favoravel ao serviço por adrm:ns
tração, :Desta hypotbese. Julga portanto que 
convém ser acceita esta emen1la. 

14 

Rubric.'l. o . 5-Supprimam-so :Js pnhwr~s 
- diminuidt\ de 100:000$ a verba- Coodncçao 
de mala~. 

P•• conl.missão d~ or~•1m!11n~o: 
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15 

No n. ô- Telegravhos-Estabelecimeoto de 
novas linhas-Onde diz: <lG Goyaz a. Pyreno
polis-diga-se: de Morrinhos a ?yrenopolis. 

S. R. - Sala das sessões, 28 do outubro de 
1895.- He1'1nenegildo de Mora.cs- - Al1lcs de 
Castro.-Ouidio Abrantes.-Urbctno ele Gou1Jéa. 

Pam que seja. escolhido com mais acerto o 
ponto de partida. da linha que deve ir a Pyre
nopolis, transigindo com o penSI'Imento desta 
emenda, a. c:ommissão julgt1. pt•eferivel, i vis
ta das duvidas suggeridtts, deixar á Repar
tição dos Telegra.pllo:> a escolha, que o Es
tado lhe aconselha,propondo por isso que, em 
vez ele dolertninar Goyaz a Morriulws, di
ga-se: da. linha geral a Pyrenopoii.s . 

16 

Ao u. 6-Tel~{;til.pllos-Accresceote-se:
inclusive 50:000$ para construcç;.i o da linha 
telegraplúca tla .al dêa. de S. Pedro, Estado tlo 
Rio. 

Sala. <.las sessõJs, 4 de novembr,1 de 1895.
Fansecr; Porwll«.- liciisario ele Sot.'.:;a . 

A commissüo ':tcceit:t a inclusão dest;~ linha 
na. rccle a construir ; mas pelas me;m,\s 
ra.zoos por que nenhuma outt•a t eve consi
gna.ção separada, julga que deve e lia. ser con
stt·ukht dentro da vet'bt\ geral que foi elevada. 
Propõe, em conseqnencia, que se diga, nesta 
emenda, Msim: inclusive a linh~l telo~r~phica 
da Aldêa. lle S. Pedro, Estado do Rio. 

17 

Ao n. 0-Telegra[Jhos-Acc:rescen te-s~ :
lncll!~ive .lO :OOO~tpur:~ cr ... a.ção, ac:quisi4;ào de 
prer..lto e tnstall~ d:~. estação tP.!eg r;,\llhic~t 
dá cidade de Sa.qua.rema, E:sbdo do Rio, 

Sala da.s sessões. 4 de novomlJro de 1895.
Foi'ISeCCJ. Portella.- Belisario de Sou::a, 

A c~c:\ção de esta~s convém que seja.. con
serv:~.da eomo attrihnição ad.miuistr:l.tiva. · a 
aequisi.ção de predios é de experienc:ia que não 
convém. Si for de necessidade crenr-se a es
ta~'io proposta, o Poder E.tecutivo torá. no 
orçamento os recursos necessarios para. a in
st.aUaçã.o & custeio. Porém a comroissão não 
e favoravel a esta cmenua. 

Sa.ta das sessões, 28 de outubro de 1895.
.Alencar Gtlimarães.- Lamenluz Lins. 

Sem inconveniente póde ser a<'.ceita. a pl·i~ 
melra. parte desto. emenda; não assim a ~e
gunda., pm-quauto Gm\r<~tuba vai ter em 
breve c:ommunicaçã.o telephonica com lJ.linha 
4le Joinville a Morretes, sendo portanto des
necessl1ria. a ligação proposta. 

19 

Ao n. 6 - accresceutc-se- De Pa ruahyb:\ 
{no Piu.uby) ao Rosario (no Ma.r11.uhão) pas~ 
sando por Ar;l.oy5es, Tutoya., Barreirinllas, 
Myritiba e lc-Ltü. 

Um ram11l do Engenho Central S. Pedro :w 
Arary e ontro ao Tnry-assu, p;\ssando . o 1• 
por Monção, Penalva, Vianna e Victor·ia do 
l:laixo~Meal'im, e o 2° por S. Bento, Pinh~iro, 
:Sant~ Helena, Guimarães e Cururupu, tudo 
no Estado do Maranb.ão. 

S. R. - Sala das seS5Ões, 9 de novemhro 
de 1895.- Gustallo Veras. 

Depois de ouvir a repartição competente, 
,julg-lt a. commis~ que convem sub,;tituir esta 
emendt\. A j)rimeit'<L das lính(l;, indic<tdu.s ui:\v 
convém •l~sile jb. ; basta ~ltteu1ler à.s conve
niencia;; do serviço, uma. li nha que vã a 
Tutoya, p:lrtintlo du. linha ao long-o do Par
uahyba,. A linha. até Tury-assú não é ue
cessaria. porl)ne este ponto estará até o fim uo 
co:rNnte ;mno li;;ado [~ Maracassumà por uma 
liuhr~ tle cerca de SO kllometros, t~ quttl com 
mais facilidade depois se estenderiL ús loc:1Iitla· 
des vis!nhas. B' m11is conveniente pol' em
quanto lígnr Pinheiro a um ponto proximo 
d<\ linha. an tro S. Luiz o Helem e estonr.lel-<1 
até S. J3onto. A tcrcGÍl'tL linhn ó mais conve
niente pu.t-tindo do Rosario que do Engenho 
Cenh':t.l de S. Pedro, o deve ü· il. Yh\llna, por 
Ar(l.ry e Victoria. 

Nestes termos a. commissão propõe o se
guinte 5Ubstitutivo ; 

Accrescente-se ao u. 6: 
De um ?DUto conveniente da linha. ao longo 

do Parnahybt\ a. Tutoya, do Rosario a. Vian
ll(l. ?Dr At'nry e Victoria. e de um pooto da. li
nha. entre S. Luiz e Belem a Pinheiro e S. 
Bento. 

20 

A' rubrica 6 - augmente-se- 12:560$ n:~. 
18 consignação - sub-contadorias - para a do 

Piauhy. 
Ao n. 6 do a_rt. 1•, depois das pala.Vl·as- S. R.- S:1.la das sessões, 7 de novembro de 

Conchas 11 Yplrltllg:J. - accl'esc<mte-se ~ Pa.t-~1895 . - A1·tT~ur de VasconceUos - Artisio de. 
meit'as n Entre ~iog, M~rretes a Gut\rMuba. ; Abreu. -Nogueira Paromaguà. :._ Pires Fer-
o mais como esta. no proJecto. rtira. 
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Em 2" discussão, r ecusou a commissão o seu 
assentimento a cre;lçiio de duas sub-contado
rias, uma das quaes, era ::~ do Pinuby, que, 
alibs, parecia a mais jnsti:ftcavel . Não ha du
vida. qne, o serviço lucrará com a creaçã.o 
desta sub-contadoria, pela facilidade que 
actualmente não existe no processo de autos 
pag:\mento de despe;:as e Jiscalisaçii.o. A com
mi;sii.o tem, porém, duvidas acei'C..'I da urgen
ci::t, em v'ista. da neoessidttde de não augmeo
Ul' despeza .. O Podel' Executivo, que ãdmi
nistra, melhol" poderá :wali.ar dessa urge o c ia, 
e como, pelo regulamento dos Telegraphos, 
está elle autoriSa.Uo a crear sulJ-contadorias 
a medida das necessidades, parece que bastara 
autorisa.l-o a abri'C' o credito de 12:560$ na 
hypothesa de entender de vantagem essa 
cr~ção. Pôde-se, por isso, redigir assim o. 
emenda proposta : 

Ao§ 10 : A abrir um credito de 12:560$ 
para occorror as despe:r..as com a snb-contado
l'ia que fõr creada no Estado do Piauhy. 

21 

N. 7.- Augmentado. respecti,..amente de 
360$ e 240$ os vencimentos do porteiro e con
tinuo rla inspectoria. geral e fi:o><\da. em ::l$000 
n. di.n·ia. de $Cl'Vente. - Da Commissi\o de 
01'Ç;1meuto . 

22 

A' rubrica n. 8 - Estrada de Ferro de So
bral - aug mentada a consigm~Q":io com :>. 
q uantiu. de 2 20: 00()$, sendo ;){): 000$ pa.t-a. :>. 
continuação llos estudos do orolooga mento, e 
HIO:OOO$ para construc~ü:o do prolongamento 
du. r•cfenda Estr·..t.dn do Ferro dê SotJral, thl 
cidade de lpú, no Cc:~ril, e de Thcrcr.ina, no 
Pinuhy. 
s. R . - St\la tias stlsst)es, S ue novcm)11·o 

tio 18!>5. -Nogueira P aranagttd. - f'í1·es 
Pcrrcit·a.. - Frederico Borges. - C!trislina 
Or-u::, 

Onde convier - § Fica subordinada ao Mi
oisterio da lndustrio., Vinç[o e Obras Publicas 
a 6" divisão da Estrada de Ferro Central do 
Brazil: 

1•, G Governo expedirá regulamento, no 
qual lht<r:i. os vencimentos do pessoal e or
;anisar.i os t rabalhos a cargo daquelln divi
são, que deverão ser executados simultanea
mente na linh<\ U.o centro e uo ramal de 
S. Pa ulo ; 

2", durante os trabn.lhos da 6• divisão fi
cará n. cargo elo mesmo a conservação da via
permanente, o o respectivo t recho; 

3•, são con :::iderados em comrr.issão os em
pregados da 6• uivisüo, que se extinguirá. 
a pós a termionçiio dos respectivos tra
balhos.- Cuperti.w drs Siqueira..-Rodorplw 
Abreu.- Pinto da Fonseca. 

A commissão é contraria a. esta. emenda.. 
A continuação dos serviços que ella. visa, á. 
parte a questão techuica, 1mporta em despeza 
que nã.o tem agora o seu melho1' momento, 
sendo qu e a verb.l do 1.000 contos seriu insu
ftlcíente pam executai-os simultaneamente 
nu linha tio centro e na de S. P~lulo. 

A subordinação J ireci.:J., ela. e• divisão ao 
Ministerio d;t ludustria., excluindo a autori
dado de Director da Central, quando tanto se 
~nta. "[)~\';\ 11-;:it.·u· t]l1<: e:;,:a. autoritlm\e decaia 
do prestig-io que lhe é imlispensavel, parece 
qno tall!hcm não se recommenda, no mo
mento. 

Ao n. IG: 
Substitua-se p~lo seguinte - P roloug-a 

mcnto do, E::;trnllade l~orro Central do Bra~.U. 
2 .500:00!1:$; T'i1lll:tl do Ou r'<· Preto ;~ ~o.rin.nna., 
J . 50():0008000. -Cupe>·l"i >~r. rlc Siqllcira.-Ro· 
dnlpho Ailret•. - Pi.rolo tl11 l :unseca. 

os prol(Jng";~mcnto.~ !la. ce;;tl'al do Rrazil e 
r!l!nnl tle Ouro Preto est~J contlndo;; a um 
eng-enheir o rrne, no !li;(er d:>~ p[·oprios _ret>re-

. sent:lotes do Estado de Minn;. tem maiS uma 
Manda esta emenda augmeutar 220:000$ á , vez dntlo as melhores provas de capacidade e 

rubrica n. 8; mas só declur-a a npplico.Q.io que activid,~de. 
devem ter 30:00()$000. . O ministro que s uperinteode este serviÇO, 

Em que devam set· applicados os restantes conll~ce tarn iJem como -profi;;sioual e mineiro 
190:000$ oiio diz a entenda, nem à cc.mmissão que 6, "Perfeitamente bem as conU.ições desses 
P<i.do <aber, porque as consignações desta ru- serviços e os recursos or~a.mentarios que lhes 
lir·1~ nli.o parecem susceptíveis de augmento. s:io necessarios. 

E por nao concor•hLl· com t\Ugmento ás refe· Ministro e eugenheir~uefe concotdaram. 
l'i1la.s consignações, nem com a applicação dos em que, a uespeito de se construir com ra-
39:0JO$ menci<:nados, a commi.ssão é contr-a- pidez 11un~ vista, no prolongamento, a. verba 
rr ;~. a. a.pprovaçao desta emenda. de 3. 200 contos ê oo.stante. 

Or<t, a emenda viria eleval-aa4.000 contos, 
23 o que importa ull.l arerascimo de 1.800 contos, 

que e licito reputar desnecesssrio. 
Ao n. 15- éonsignndos J .000:000:!; paz·a Aecresce que a separa.cão de verba do pro· 

continuação dos t r-.lbnlllos da 6"' di visãO. longamente da Centml e ramal d~ Ouro Pl'eto 
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não tem vanta~eos par:~. o serviço e sõ pode
ria ser aconselhada se a. commissr1.0 de orca
menta a.credito.sse que o Ministerio da. lndus
tria. tivesse empenho em desenvolver um 
set•viço em detrimento de outro , o qt~e não só 
D~ é licito suppor, como estil. prondo que 
na.o succede, porque, na ~ctmtl Ullmi.nistrnçã.O 
!oi que coroeçon e com acth-ido.de o prolcnga
ro~nto do ramal de Ouro Preto, o que denota. 
o mteresse em tornai-o realidade , e é exucta
mente J:J.esta mesma administl·ação que o pro
longamente> . da. Centrai do Bràzil tem sido 
construido ~om nctividade que nunca. vir<t 
antes. 

Para que, pois, Sêpnrnr os serviços 1 pn:ra. 
que aug-roentat· V~Srba ~ Não encon trando con
venieuci:?.. nestas medidas, <l. commi>f;ào e con
tr,~ria á emenda de que se trata. 

qua~squer transtornos ao abasteeil~e~to d'a. 
ano. ao mesmo tempo que permJltlSsem il. 
I.Uo' do Ouro o papel de liulm au:~:iliar- da 
Centr<\l. 

A commissito é, pois, inteiramente con. 
traria Cio esta. cmeuda. 

27 

Supprima-se o o . 21 e t mnsfir3.-SG a verha 
ah1 coosir:nadn, rednzida convenientemente a 
2. 181: 1 Ú:l;, para o titulo ll por serem os 
se.-viços a. que se destina pertencentes á mu· 
nici pai idade. 

s. R .- Sala das sessões, 28 de outubro de 
1895.- Coelho Cint;·a. 

Parn. acceitar esta eme!nda fora mister a 
approvação da.s cluas anteriores, que a com· 

25 mi.~sã.o não poude acceita:r. 
· \ Accresce que o serviço de abastecimento 

N. 20- Dec1uza-se dessa verha mais 135:i4i$ fiJ.gu:;~ não pertence á. muuicipnl ~dade, mas 
(demonstraçãon. 5) destinndos áconservacãol'a ü~HlO, qne nelle tem empregaao rlezeon~ 
de estradas, galerias e collectores de a~nl'IS ele mT_Ihare~ de contos, sem qM ne~huma le1 
pluv}aes . desta. c_ida~e, por pertencerem taes I especml o t1vesse mandado transferir . . 
serVJÇOs a. mum~1 p::.hdade. 

S. R.- Sala dns sessões, 28 de outubro de I 28 
1895. - C. Ci;tt1·a. Ao n. 21 - nccrescenle-se - para. a con 

A commissão oão póde concordar com a strucç.ii._o de uma ponte _no rio ~;1rnaàyàa, en
deducçã.o, propost:l. nesta emenda sob 0 fun- tre :~.. cut,1.de de :rherezma.. cap1tal do Est~o 
damento de que taes serviços pertencem á. do Pl~nhy e :" vtlla das Flores, no Maranhao, 
municipalidade; quanrlo de tacto, e ii. União e~taç\10 ~ermmnl (la. Estrada de Ferro de Cn
que pertencem, pois que nenhuma t•3i aiut.lt> xws a Vtlla da.s Flores - 200:000$000_ 
os transferiu ao Districto Federal. S- R. - S:1la das ses~õo?s, 9 de noo;ernl1ro 

26 

Ao n. 20 -Deduzn.-se a quanti11. ue 6Z4:6G5$, 
importancia destinada ú. administração o cus
teia da ferro-vh\ Rio tlo Ouro, que p<~SSM-â u. 
rarno.l a.u.xiliar dtt Centr:tl, ;>:~ot':l touos os 
e1I~itos olcve-se essa verba á rubrica sob o 
ll. 15. 

S. R.- Sala das sessões, 28 de outubro de 
1895.- Coelll() Cintra. . 

A deducção que esta emenda manda faze!' 
não importa senão em traosferil• a. despez:a. de 
uma. para outra. verha . 

de I 895. -NOf/tteií·a Parana{luâ.- P i1·es Fe;·-
1'Ci1·a .- Cfwi$l ino Cn~.:. 

A commiss[o contintb :t recusar esta 
emeud<\1 que o. sou VCl' l l(Í.O ~e destina :1· me
lhor:\mento rlc c.u:-~ cter fer.lc l':\1, e qunndo oo 
Je;;tin:tsse, não ser i:t tnm!.lem :tC>:!eit:t'l'el. pn1• 
não ter a União nacessidade tle construir 
agol'a a ponte proposta. 

29 

Accrescente-se GO:OY.J8 p:1rn a ostr:v.l:l de 
Beoe...-eute a Alf1•edo Chaves. 
· Sala das sessõ~s. 2S de O\.Üilbro d~ 1895.
GaZdino Lm·cto. 

· A commissão não a póde acceitar porque 
jul~ a estrada de F erro 1'-io do Ouro impres- A commissão contimh a n ã-:> acceit ar au
cindivel ao serviço, tão importante quanto gmeuto de desp3zas p:1_r~ construeçiio de ~
delicMo, do aba.stecirnento d'agu" a esta ca- tradas que aos munict{Hos ou quando mutto 
pital. Demais si vencesse a con>eniencia ele aos Estados deve caber . 
transferir á. Central neste momento em que A construcção de estradas desta natureza 
eU:~. por si só esgot a os esforçoo de um:~. admi- à custa. d.'\ União, serb a consagração da. 
nistração dedicada a Rio do Ouro, só 11or lei 1 maio\' cootr:\lisat;ão administrativa.. contra
especial se podertn. faze l-o conveni~nt~mente; I rh.uvlo o regimen em que devemos v iver e 
porquanto sat•i:>. iadispeosavel, n:\ trausre~ so.crifica.udo nindo. muis o~ cor;~!! ex4al!stos 
rencia. contempla.\' di~pQslçQ~l:\ qqe_ imp~c\l~s~m. (\o. UnH\o, 
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transferida ao Est;\do, e 
eveutuaes . • . • • . • . . • . . . . . . . 358:600$000 

Ao n. 22 accrescen te·se : I · l~:ü-;;45~(30 

30 

Par:.t auxiliar o Estado do Espirito S1\nto 1 . _ d 0 -
nas obras do quebra~ent_o da~< r,~chas subma- ~- JJa Camm:ssao e rçamcmto. 
riuns do porto da Vtctona 200:000$000. 

3
., 

S. R.- 28 de outubt'O de 1805. - Dr. To;·-\ -> 
quato J1for~ira .-Ga.ld:no Lon:lo . SulJ.emen<h - á. emenda da commissão á 

verb;, para·o porto de Pernambuco. 
A com missão j á informou á Cama.ra. de que' supprimam-se as palavras - deduzidos 

a obra de que aiUdl\ esta ernemla faz P~lrte 15: 0UO$ para cot:servaçiío das pontes que pas
de uma concessão de mellloramento do po~to s1m ao Est.c'l.do - e mantenha- Stl a ver ba. res
d(l Victoria. No emtanto, nada tendo ~tdo peclivo. do orçilmento do engenheir o das 
fei to até agor<:~, a caclucidade dessa conces~mo.é mesmas ob1·as . 
inevitn:vel e uecessal'i~-- O Estado do Es~l~ S. R. - Sala das sessões, 9 de novembro de 
rito Santo, uessa prevtsao, estabelece!! e)<'~ 1895. - Coelho Cim;-(t. 
tem cobra(lo um imposto que se uestznn. ao I 
qnellr<•mento das rochas que ~rejntli~lm o A commi~são mantem n. suppressão dos 
porto tle sua capital, dando (ISsnn 11rova. da 15 contos deslituuio> i'!. conservaç.ão de pontes, 
i.mp~rt~ncb que lig-a a esta obra . Sendo :'. que os :O,hmicipios ou o Estauo devem con
ümao mteressada no melhoro,m~uto, que _:üé jõorvar . Quanto a segund<~. parte da emenda, 
lbe cabe, pu.rece de convenienc1a. o.pror clta:· 1 à commiss5.o só cal,oe diz<lr que :J.S verbas que 
a boa. von tade do goveruo local. in_do em :•u- !ella propõe, salvo a r-oducQii.o apontado., são 
xilio ua iuiciativa. e~tttdoal, que a~s1m assum~ ~ cxucbmente ns do orçamento tlo engenheiro 
a. rc:sponoaum d.\dC da obra t!e caracter fed~- e1as obrns tlo lJOI'tO d_e Pernambuco_ Nada, 
ral . Por estas ra.r.õcs, penso. a, commls,,,-;, ~ uois, ao ver da comnussão nconselhu. a accei
qne, nos terrenos em que estã conccuitl:!, ~ iação t!esta emcndu, qno por isso ella re-
pót1c esm emen.la ser acceita . g~·~a. 

~ 
" 

34 
31 

~ N. 23 - Estati~tica - reduziào de dons 
Ao§ 22 do :tl't. 1•: ~ !l numero ele contínuos o elevada. de 480$ 
A consignação - Portos d:l. P ;1.mhyba_- ~!!. ~~~~ig-~ç~o para .. a.Iug-ucl ~de cusa para 

rcdi,i;t-so assim: pessoal c mnterml, metusn'" ?} 01 i~ll o. D.t Co;m}llSô<W ele O.ça.mento. 
a com ['r~t de dra(j.l.s , 200:00()$00J . ~ .,-

S. R. -Sala ( li.~ssesséks, ctn de outubro a.~ t' ._,o 

JS95. - TI·ilJch!dc . L/;tl~~~~e~~~~da ~~ ~;~~is;ã;o~~g~~~~ 
Pnr;< esta obra. veriOcou a commissão que e mGnto. 

indispensuvel á ac1uisir,ão de um:\ tlt~~~a. 
circmnstancia. q1tc tor·n(l. necess:wia a e lovaçi[,, 
de verb~t consia-u:1.cl:1. ucst;\ cmenrht qnc a 
commi~-são acceíb.. 

32 

N. 21- Sutstituà-se <t consig-na~,:ão pat~\ o 
porto do Recilú pela seguinte: 

Ar,qnisiçiio de dl'o.ga.s, r cllO· 
c:vlores e b:~lo!Gcs, ao e:un
bio de 27 d . •• -.. -•.•.. ••. . 

},fon t.:~.gem do materln.l. _ .. _ .. 
O.uebro-mn.r .... .. .... . . . ... . . 

GJL : 130:';GGO 
I 00: OOOSOOO 
:J00:000$000 

36 

Art. 2. • SuppPimam-õe os §§ 5• e O". 
S. R.-Sal:t das sessões, i de novembro 

de 1395.-Culw;·thlo d..: :Si![l!ei l·c~ .- RodOZjJlw 
.ri~reu.- Pi11 1o Fonseca . 

A Canmm .i•\ recusou em 2° discussão as 
suppressõ>Js que esla emend:1. consigna. Pa
rece il. Commis:;ã<J de Orçamento que convém 
pelo mesmos fnndamcntos de então manter a. 
recnsa., não appronu•lo a~ suppressões prG· 
IJOStas. 

Construcçã.o ela 11ov:\ mum~ 
· ll!a •..• .... .. .. ..•. • .. •.. • :ll,1:Gl<:"$UIO Accresceute-se ao § 3• do titulo I: c o 

a.rt. ;,o do decrete n. 1663 de 180<1. Conservação, deduzidos 15 
contos dcstin::~dos ~L conser-
vação d;• s pontes, que o 

S. R.-Sal<~. dns scs:;ü~s, 2-:l de ou luhro de 
l89ó.- Cocl/tQ Cin tm . 
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O art. 50 do regulamento dos Telegraphos 
que esta emend<t mandil. sur>primir, e o que 
prohibe o casam~nto de senhoras telegra
phísms com pessoa estrnuha, o,o telegrapbo. 
A maioria da cornmissão pensa q11e ueve ser 
aceeita a emenda, lleLls:J., poró1n, o relntol' 
que não convém a suppressã.o do art. 50, 
porque este artigo é uma garantia ao sigi!lo 
telegraphico ~ de. vantagem p.'Lra a boa orilem 
do servh;o. As tl1l1a~ e mulheres de telegra
l,lhistas 11ermitte o regulamento qne tl':\
balhem junto a seus poes óu maridos ; mas 
as que se cas;~m com pcsso::~s e:\tra r. h as á re
partição muitas ver.es ligados ;l, politic~t loc.cl, 
parete ao relator conveniente que percam o 
cargo. A commissão, lJOr6m, em sua m~.ioriu. 
é favomvel á ·emenda. 

38 

Supprima-se o n. 2 do § lO, quo manda 
transferir aos Estados ou l'eScindir os cou
tractos de na"Vegação. 

Sala dn.s se..;sões, 28 de on tubt·o de 1895.
Taoo•·es de Ly1·a.- Galr:lino Lo1·eto. - C. 
Cintra.-Torguoto .Moreim.-Christino Cnl"'· 
- A.rlhtw "Vasconcellos. - PanJ.nlws .Montf-
,ervo.-F. Sodrd.-Jw~queira Ayrcs.-Rnclla 
Cavalcanti. -J. Bcvilaqu«. 

O n. 2 do§ 10 n~o .,.,1.anda, como diz est~ 
eme:1rh\, ma~ autm·isa o GovOI'IlO l~ tl':\ll::!f•)l'Ü, 
não Q5 contracto5 úe uavegaG:"io, como <\Íu<ht 
diz a ~menda, mas os C<intractn'<, de navec-aw 
ção de peqt•cna cabotagem sni1veneioua:1:'. 
Esta arttol'isa.ção a nenhum E:;b•do pndi(t pr·e
jnctic~r, pot·qu!lnto :t tra nsrerenei:l. tlC:!VU, ó 
eví<!en.te, nr~ :i~jlBn•lencin. ·~o rtr.~,lr·do en111 os 
Estados o CCt lrtp::nhi;iS inter,~~~ 1l:~B. ~t~.~t; ·~ 
tm·r• os, pa1·n <1ue rcr:llSal-~, ~ali •. 'ndo-se q 'te 
hn. E~tado~ qruJ descj;l!ll cll;<mar a ~i a re~rxm· 
sabilidade e 1bcalbação ue5te serviço nas ~uas 
costás ~ 

39 

Accrescente-se ao § lO : 
A au:xíliar ao Estado do E~pil'ito S;mto 

com a suhveucüo kilometl'ica de 30 "f, do c·;
pital eirectivarnente de~:penl.lido coiJl :.t coiJ
strucção da Estrada de J.<'er·ro tht Victoda ao 
Cachoeira de Itapemirim, que liga a capital 
daquelle Estado a capital da União. 

Sala. das sessões, 28 de outubro de 1895.
GaZdina Loreto_- Torquo,to More!1·a. 

A commissão pede venío. paro reproduzir o 
parecer que deu e a Camam acceitou. o. res
peito dessa mesma emeoda, em 2" discussã.o : 

« A eommis...«ão julga que não deve ser ac
ceíta. esta emenda que importaria em uma. 

quasi doação ao Estado interessado d~ 30 •,f, 
sobre um capital avultado, sem justiGcativa 
acceitavel e firmando um precedente que 
convem evitar. 

o Estado do Espírito Santo, por accordo com 
o ele Mioa.s, está construindo vias rerren.s lJ:<l'a 
ligação dos tlous Estados, á custa dG cada 
um nos respectivos territorios. 

Sí o Cong-resso der 30 °fo para trechos uo 
Espírito Santo, ui\o sel'it logico concedel~ns 
[la1·a os de Minas tam!Jem 'i E, conce<lidU\i 
p~1·a ambos, uao apparecerão em outros Es
tados casos semelhantes 1 Parece que sim. 
A comrnissão pede que, pelas l.'azues expostas, 
que est<\ omeuda s~j a recusada. » 

40 

No art. 24, § lO, n. 3-oode so lê-O Poder 
Executivo fica autori~ado a transferir aos 
Estados por ajuste, ou rescindir, med\aute ac· 
cordo, o co~tracto celebrado com [1, Comp~1~ 
nhía Metropolitrtna para a introdt:~ção de 
immigrantes, alil"indo os creditos que sejam 
necessarios-leia-se-0 Poder Executivo fic.1 
autori~ado-n. 3-a atrrir os creditas que se
jltm necessarios para occorrer ás despezns 
com :1 manutençtio e e~ecução do contmcto 
c:elebr«do com a Comvanltin Metropolitana 
pr..r~. n ir.troducção de üumigrnntes. 

§ 1.• O governo da. Cniã.o encarninhrtrá. de 
preferü!lC~u, p:tr:.l t's E~Wdos do norte os ím
mi;.:ro.ntes iatruduzído~ no paiz por J'orç.:t 
deste contracto. 

,§ '2. • As remes~ns tlc immigr:.mtes f,tr
sc-h~•> :~ med\d,~_ qne o foren1 solicitan•lo os 
~over·tllJS ;los Esh,!os :;,o poder Ce lern.l, .te
poi~ dr~ :.d lim:v.lc~ os trai o:dh05 pt·e par:\
l~I!'ÍI·~ .. 

§ 3. •· DP-sLcs rhwo·rão os poderes esta.doae" 
envi;.r no da União infor·maçü'ls compl<>ta.; e 
detal;1adas, plantas topographicas e aptidão 
especial das terrcs a colonisar. - Anísio de 
Aàreu. 

Desta emenda resulto.ria em 'Primeiro 
Iogar a continuação do contra.cto celeurado 
com n Companhia M:~tropolitana para intro
Lluce<l.o de immígrantes, ainda por 17 annos, 
'' de;;p,•ito Üo; haver o governo pedido autu
ri~tção [Jara resciudil-o e transfedl-o aos 
Estados. 

No emt~nto são possíveis quer :J. rescisão, 
quer a transferencia, e ambas importarão 
avultada economia para os cofres federaes. 

A segunda medida (§ lu), l).lle parece moti
var a primeira, é contraria a lei e perniciosa 
ao serviço, porquanto a União não póde m:l>ll· 
dar immigrantes de preferencia para esta ou 
aquella região, porqae é ao immigrante e:ra
ctamente que cabe preferir o}Xlnto de sea des
tino. 
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São bomens livres , queveem para o Brazil, 
sem contr.tcto que os obrigue a ir :rara este 
01t n()uella ponto do nosso territorto; quem 
obrigai-os serh, pois, injusto. além de im
po>sivel e dtltermiuo.ria desde logo a cessaç;.io 
dn cot·Nnto irnmigr·atoria. Não obrig.,.ndo, é 
escusado pretender que os immigrantes deem 
pl'ereroncia ao norte, que lhes é ainda des
conhccirlo C injustamente reputado 'JUO.OdO O 
sul rl:~ H.epublicaos attrahe pela propaganda 
do muitos nnnos. 

O § 2• seri<t a condemnação do disposto no 
§ t•, porque estando os ser viços organisados 
no sul, ser iam os governos dessa região os 
que mni3 1·eclamariam immigrontes, o por 
C(lll~C!'J 'tencia ainda, neste caso, a. elh e não 
ao uorto c:\t.Joria a preferencia. . 

A conunissão continua, pois, a. peosar que 
o regimen que ella propoz, rendo o que mais 
convém il União, é tambem o qne melhor 
pcitle an:dlbr os Estados que como os do nort3 
<~itJ •I n. tcem o ~erviço de immigração por or
ganlsa r. Só ll:l. hypothese de nu.o ctürlarem 
os g-o\·ernos estadoaes com &Jrít>dade rle resol
W~l; C~ltl Jlrobl~ru:J., deixara O plano da COtn
ffiÍ SSiio rl•J rwodnzír os e!Ieitos que el la espe
r" ; mn~ noste c..'tso não pud(;) haver pl:J.no que 
sirt·a, :t niir) ser que se volte ao regimen em 
<J IIIJ o ~:over·no centrn i ora tutor administr ati· 
vn •las ex-províncias. 

41 

St !Jll ti ' ÍI\1 :~-sc o n. 'J do§ 10. 
~. lt.- Sa la. das sessões, 9 de novembro 

do ISO;) .-Ani=io de Abrett_ 

l·:.;la •·tncm•la e complementar •la :m terior 
'J fl t• :t ,.,ntrni:-o:..;:io 1·~cusou eumo rei!H:K"l, C1li 
,.,IH·t]u •·n r:i·:., c :;t: t hmliJem. 

:\O 11. 4- depois d.t palavra. - tr:tnsporte 
- accJ·cscl!nto-se - e localisação- o mais 
o;;mo estú.. 

S , R.- Sa.ln. ilas sessões, 8 <I e novembro 
da 18\l5. -llfa,·ça l Escobar. - Vespasiano de 
itlbuqu~l-q!lc.- Fl·anci.~co ToZentino.-P aula 
Ramos. - Fon.~eca Guima,·aes.- Ct~ssiano elo 
Nastimento.- Au,-eliano Barbo.~a. 

A com missão 6 contraria a esta emenda por 
julgar que o servi co de localisação deve caber 
aos Estados, aos qua.es para esse fim já se 
concede auxilio. · 

43 

No § 10 - accrescente-se- a pt'orogar pór 
um Anno o pra.zo rlo contracto assig:nado pelo 

Wnistario da Industria. com Alexandre Dé
nizot a 18 de julho de 1889, pal·a estabeleci
mento de uucleos agrícolas nos Estados do 
Espidto Santo e de Minu.s Geraes. 

S . R..- Sala dn.s sessões, G de novembro do 
1895. - Arthttr 1'ol'l'es. 

Acerca deste contracto foi presente à com
mis$5.0 um requerimento, que ella ni'W poderá. 
julgar sem ouvir o Poder Executivo de modo 
que :t pro,•idenci:t cheg.'lria. tarde, sendo ()ue 
a.lcm disso, uão teria. mais o Congresso tempo 
p;\ra resolver a m·1teria em p1·ojecto especial. 
Por isso, e porque a commissfi.O confia que o 
Po<!er E:"Cecutivo, que melhor ll01lo conhecer 
as coodiçOes em que se acha o coalrilcto, ex~ 
a.minarã. com -ç-jg-ol' e .iustiço. a pretensão, 
pens.'\ que não h~ incooveniento om autor i· 
saho à. pro rogação pro[JO;;tt\. 

- 44 

Art. Fica o Poder Exc:;ntí \·o a.utor isndo 
a re~taoolecer· os cont1~1ctos de !'nnna~i'io de 
nucleos coloniaes e est;tbelecimeoto rte immi· 
g-mntes, que foram declarados caducos, desde 
que os respectivos cooce;sionarios provem 
haver concluidn. :1 mediç~o do primeiro ter
ritorio de su~,3 concessões e ;lesse serviço des
penditlo ca;pit.::tes; sendn c;;t·~ f:nor feito me
diao to a reciocçãrJ .Jc om:s :mposUrs n.o The
sol1ro -pelos me;;mos contr.;clos e mn.rcn.do 
PI'O.Z·; impro:·ogavel pam :•. conclusão do re
spectivo serv iço. 

S . R.- Sa ia ·hls sessões, ~ rle novembro de 
!895. - 1irt/u.w Torres . 

J ul~\ a ~.ommis.~ã,, ~ui'! tr:•ta.rulo-SA de con
t.r :t<:t<>\'. cnj:1. r;;tducid: tt le P"·-..~•] ter sido bem 
dl:'•'reta•b , w~ -:. t•'lll :L t:njil,,, cOillJVl<!ncia :•ara 
vi!,!'út'<•l-o.:; por per teocet·em ,·._-; te1·ras devo
lutas ::\ilS F..starlos. cabendo il J;nião :tponas as 
q1:e a. Coostituil,;ão ll1c reservou para ftus da
terminados. 

E', por isso contrario a esta emenda. 

45 

Additi,·o ao§ lO ou,Ie m;tis convenha: 

Fica o g-overno autorisn.do a. transferir a. 
titulo oneroso a dôca existente no proprio 
nacional <'D[Ie esta a hospedaria de immi
grantes, na ponta de Mont-Serrat, capital do 
Estado da. Bahia, bem como todo o terreno 
baldio que fica ao norte e leste dos edificios 
da mesma hospedn.ria. e que lbe são intsir-J.· 
mente dcsnecessarios, bem como duas ou 
tres casinhas pro:xirnas o. alludí<.la dóca. 

S. R.-Sala das sessi3es, 6 de novembro de 
J8t5.- Vergne de Abreu.-Manoel Caeta110 ...... 
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A. MiUon.-Para111Los Montene!Jro.-Edual"do 
Ramos.- Arist:des de Quei1·o::.- Rad;·igues 
Lima. 

lnforma<la. de que é de vauto.a-em a. autori
sação contkli• nest~ emenda, pensa. a com
missão·quG ella. pode ser acceita, accrescen
tando-se, porém, como propve, que depois d;ts 
palavras «a titulo oneroso », diga-se : 
« mooiautc coocurrencía l'ublic."'. »· 

Snpprima-se os §§ 7" e 8•. 
Sala das sessões, 28 tle outubro de 18!!5.

Gatd:no Loreto . 

As medidas propolõ'tas peb com m issão, pa
rece que tiveram a infe!ic idade de provocar 
emendas suppl'essivas, 11est<• terceiru. discus
são. Lenda-s~ as emendas suppressi~as, ''e
se bem que nade\ ficariu, a se1·em ellas ap 4 

provadas, do que a comrniss:i.o julgou de 
maior utilidade no pa.iz. · talYer. :;em ra.zão, 
m:J.is convencida de que, pro1mgna. pot• me
didas que se o Congresso não decret.Lr, hão
de ser impostas pelo tli~credito, ~ que fatal
mente attingiremos, se nio cui:.Jarroos de 
dimin~ir despezas, princi9almente desDezas 
mal fe1tas. 

A cam!lra. julgará, em sua sabedoria e pa
triotismo, se estas e outras suppressões de
vem ser acceitas. Pensa •• commiSl'io de Ol'
ça.mento que não. 

47 

Supprima-se o n. 9 do§ 10. 
Sala das sessões, 28 de 011tub~o de 1895.

GauUno Loreto. - Augttsto ele Freitas. - C. 
Cintra.- Col·neiio der. Foaseca. - ;1{edeiros e 
Albuqtuwque, - P11rei1·a rte L!Jl'a.-L. d~ An. 
d1'ade. 

A maioria da commissiio é de parecer que 
e:sta. emeuda. seja apprvvadn. ; •~ minori:t, de 
quefez parte o relatm·, 1oi vencida . 

48 

Additivo: 

tos, será reduzida a 5 %, observade.s as clau
sulas do decreto n. 862. 

S. R.-Sala das sessões, 28 de outubro de 
1895.-C. Ci ,~ti"a..-J. A. Neir:a.-F. Socl,·d. 

O prolongamento de S. Felix a Maragc
gipe, em busca de melhor porto, parece con
veniente, podendo ser de vantagem a com
pensação que resulte de deduzir-se igual ex
tensi"I.O no romal do Mundo Novo. Parece, 
portanto, à commlssão que não ba inconve
niente em a.n torisa.r-se o governo a praticar 
a medida que a emenda encerra, m<Js entende 
que deve esta ser assim redigida. : 

Accrescr:~nte-se ao§ lO : A conceder per
missão a Estrada ue Ferro Central da. Bahia. 
p<tra ]Jt'Olongar seus trilho5 dn. cidade de S. 
Felix á de Marago~ipe, podendo, qu:>.ndo con
veulla, impôr a renucção de igual extensão 
lülometr icn. no ra.mt\1 de 'Mundo Novo. A 
permissão não augmenta.rà o prazo do pr ivi
legio, e ser-.i. fei ta mediante os f~vores da. 
primitiva concessão, que a.ind<\ caibam i1 
Uni<'io, retluzindu o juro a 5 ~~ . 

Adclilivo 

Artigo. Fica o Poder Executivo autorlsado 
a mandar l?roc~ler n.os e~tudos necesso.rios 
pnra ligação da Alag8as :&ilt~ay, partindo da. 
estação di\ Viçosn., a ferro-via. Paulo Affonso, 
no ponto mais conveniente, tendo como pontos 
obrigados Palmeira dos lndios, Sant'Annado 
lpa.uema, Serra da Ma.tta Grande e Agua 
Bn\nca, correndo as despez.as por conta. elas 
verbas do n. 22. 

S. R. - Sala das ses$ões, i de novembro 
de 1895. - Coelho Cint,·a.-LHi:: <le .4.tldl'Q.de. 

A commissão não julga conveniente n. de· 
Cl'et'l.\~o, no crç:tmento, dos estudos l1. que se 
reiere esta emeRda, parecendo-lhe mais con· 
vcniente que sej:>. ella. sstudada. juntamente 
com o plano geral de vbçfi.O, princip.'\lmente 
çlesde que, ha., corno foi a. commisst\o iofor
m<tda., concessão jil. feita c que torno. desuc
cess.:tria. a linha proposta. Accrosc:e que niio 
é possível mandar correr as despezas com 
este est.u<lo ela estrada de ferro peh1s verb~s 
do n. 22 que tem applicação determimi•Ja. o 
bem di\'ersn. 

50 

Additiva: 

Art. O Porler Exec11t1vo fk~ autorisado, 
na vigencilt dest1. loi, a conceder permissão á 
Estrado. de Ferro Centr:\1 ela B:tl:ht pltl-a pro
longar seus trilho.; Ll:1 cidade do S. F'eli x: á 
de Maragogil~e,mediante os favores do •lecreto 
n. 289, de ~g ele m<•rço de JS!JO; a extea.sii.o 
do. linb.a de que trata esse decreto será redu
zida. de 24 kilomett·os, que se deduzirão do 
ramal do Mundo Novo (2• secção), êquiva
lentes no desenvolvimento da pro,iecta.da. li
nha rerrea entre <1quellas duns cid<v\es. 

A g:\t'anti<t tle jUl·o~ sobt·4l o C(cpital <]LW for 
fi3:ado pelo go·ve!·uo, i1 yi:;tn Llos estudos fei-

Ar t. L • Fic..'l o Potler Executivo atüoris••do 
a t·evet• o;; o~tLt<los das con~e~sões d~s aStl'tvhs 
de ferro, em ''i~ de e!tecução, entrando em 
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accordo com as em prezas respectivas, para o 
ftm de serem rectiiicndos os traçados a.ppt•o. 
vado~, de modo a encurtar o desenvolvimento 
das liolws ferreas, f:J.Ci!itaodo a constrncçito 
dos trabalhos, mauteodo-se os pontos ol>rig<\
dos desig-nados nos mesmos estudos. 

missão qtw não convem, agora, a ntor isar o 
estudo que ell:> consigna, sendo de pa.recer 
que não convém a.ppt'O>al-a 

52 

§ J, • Nesse accordo não será n.ugmentado Additivo: 
o quantum, do capital julgado nec~ario para 
a coustrucçãc de conformidade com o traç.<do 
primitivament<.! approvado. 

Ao n . 13, § 10, accrescente-se:- e por dons 
annos o prazo. pela conclusão das obras do 
porto da. FOJ·talez~ . 

s. R.- Sala das sessões, 9 de novembro de 
!895. - Victorino 1lionteiro.-MarçaZ Escobar
- ea~s•'arto do Nascimento, - Pereira da Cos
ta.-Atwe!iano Barbosa. - Vespasim10 de A~· 
buqHerque.- Paula Ramos. - Nilo Peçanha. 
- Fanseca Guimaraes. 

Parece que o intuito desta emenua ê re~~
rar, quanto possivel, o abuso, inflllizmcute 
muito generalisado e que por vezes chega a 
ser escandaloso, de grnndes d<lSenvolvimen
tos de linhas fcrreas, sem que o terr eno 
exija, mas sômente para !lugrnentar o capit<~l 
garantido. Este abuso, não deveria ser possJ
vel, porque todas as corupanhit~s teem !isca~, 
mns succede que, om algum: ~ e~tes eles
cuidam de seus deveres e em outros nao co use· 
guem cohib ir os nbusos, porque o iotoJ>resse 
particular alca.nçn. af<lStn l-os sob outros pre: 
textos coro que a administraçã.o superior e 
por vezes illuditla . Convém, poi:~, uma med!
da que remedeie os males que, neste partt· 
cu lar, já estã.o consuma.tlos, como convém 
que o Poder Executivo f;\ça. com que seja uma 
verdade d'ora avante a. fiscalisação, e o Con
gresso reveja, parn estes e otltros fino , a loi 
de concessão de estradas de ferro, o que s~ 
poderi fazer na. proxima sessfio legisl~ti v~ .. 
Assim, pois, a medida de que se tL~1ta so deve 
alcançar as estradas com estudos detiniti...-_os 
já approvados. Pnra ~sta~ p~nsa ~ C•)mrn.IS· 
são que cotlvérn a med1tla md1cad il. no segum
te substitutivo que offerece ã. emeucla de que 
se trata: Accrescente-se :w § lO: A r ever, 
mediaute accordo, e>s estudos delltü tivos, ja 
approvados, de cstra.clas de ferro que goz<:m 
d~ garantia de jnros, p:.1ra o tini ,]e ~ec tiiicnr 
os respecth,os traçados, sem altcr<\ÇU.O do ca
pital . e ju ros corre~pondcntcs aos estudos 
antenormeote approvadus . 

51 

Ao n. 11 - § 1 O - accl'escentc-:>c -'- c a 
mandaT fazer os estudos do rama.l de Ale
greta a cidauede S. João Baptista daQuarahy . 

S. R.- Sa.la. nas sessões, 8 de novembro 
de 1895.- Vicforino Mottteiro . 

Sem d<Jscoohecilr as ~·anlagens fut::ras rio 
rlll'llal iudica.do nesta emenlta, peosn. a wm

Ca=ra v . VII 

Saln. li~ sessões, outubro de 1895. -
Gortçalo de Lagos.-Itdefr:mso L ima.- Fl'edc
,.ico Borr~es.-TltomtJ,= OacQ,lcanti.-Francisco 
Benevolo. - Jose Bcuilaqua. 

A prorogação do prazo para conclusão das 
obras do porto da Fortaleza, é de utilidade em 
vista das modiftca.ções que t eem soJJrido 
aquellas obras, P9l' etreito, pl'iocipalmente, 
do insuecesso l\ que deram Jogar, pelo que a 
commissã.o acceita esta emenda. 

53 

On.l3 do§ 10 ridija-se ela seguinte fórma: 
A prorogar até 31 de dezembro de 1896 o 

prazo concedido á Companhia Inctustrial e de 
Construcções Hydrãulicas para. iniciar as 
obras de melhoramentos da baTra e porto da. 
Laguna, no Estado de Santa Catharina, c a. 
contractar, com quem mais vantagens otre
recer ns obras de melhoramentos do por to de 
Jaraguil. no de Ala.gôas, C/\SO não inicie a. 
mcs1im éompauhia us reteridas obras no prazo 
que l he foi cnncedido . 

Supprima-se o n. 17 do mesmo para
grapho . 

S. R. -Sal[!. dns sessões, 28deoutubro de 
18.~5.-Carlos Jm·9c , - Ara!<jo Góes.-Roche 
C«,almntt. 

Parece que sentlo a demora 11as obras dos 
pol'tos de L;:1gum\ e J ar agnó. justificada pelas 
mesmas causas, não seria. raso;wel a distin
c~\.o que est1t emenda pretende, offerecendo 
uuas soluções ditrercmtos para casos semelhan
tes reh•ti vos aindn a uma. mesma companhia . 
Demais trRta-se de uma autor isaç-ão de que o 
Podel' Executivo doix:\r-:\ de usar. qnando 
nisso parecer haver qua lquer inconvenien
te. ·A commissã:o julga, pois, mais acertado 
recusar esta emenda., mttutendo o que foi ap· 
prov"clc pel<t camam em 2" discussão _ 

51 

Ao § 10 -'- accres~nte-~c - A ·cnutract:ll' 
com pe5so:\ idonea, que mnio!'es V<1DtD-1)ens 
0 1\'er•!CCl', n CNlSttiJcção ~las obt-,\s do porto ~o 
Recife segundo os Jll:lnos upprovados, medi
ante garantias de eJl'ectividade.<!o.contracto. 

·1~ 
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S. R.- Sala d~s sessões, 9 de novembro' tricto eleitoral do Districto Federa~, reconhe
de 1895.- João Lopes, presidente.- Lauro J cendo deputado o Dr. Manoel T1motheo da 
MíiUe,·, relator.- Benedicto Leite.- Paul in o ' Costa. _ . . 
de Sott::a ltlnior .- _4.lcindo Gtta;w,baí"a. Vocaçao dos segumtes prOJectos: 

Sala <ias com missões, 19 de novembro de ~ · 2Gl, de_ 1~95, _autoris::tndo ~ gov!'r~o a 
1895,-Joao Lopes, presidente.- Lattro Mi<l- o.1mr ao ~m1sterl0 da._lndustru~, V1a.çao e 
ler, relator.- Ser:;eàello Corrêa.- Paulino Ob;·as ?ubllcas o cred;~o s~pple:nentar .. de 
de Sou::a Junior,- F. p. Mayrinh.- Paula ! b: 100$ para o~correr ~~ de~pezas _relat~-..;as 
G · - B d' L ., 1 s <t verba-Agencw. Central de lmmlgraçuo-u:maraes.- ene •elo e•.e.- • uguslo c- 3 d . ·t 6' d • . . "65 de 24 de dezem-
-vero - Auousto Montencgro. n · o <.u · ~ Lel ~ - , 

• bro de 1894 (3> d1scussao); 

N. 263 A- 1895 N. 268, ele 1895, autorisa.ndo o governo a. 
ab1·ir ao Ministerio da Fazenda o credito 
supplementar de 5.522:874$68:?. á. verba-Re· 

Couçede a D. Bra~ilia Augt>sta Pinlteiro da posições e restitui,ões-a.rt. 7•, n. 20, da 
Cunha a pens4o annuat de 3:600!!f/JOO lei n. 21313, de 25 de dezembro de 1894, para 

A' commissão de pensões e contas foi pre
sente o proj ecto do Senado, n. 263, deste 
anno, concedendo a. D. Bra-2;ilia Augusta. Pl· 
nlieiro da Cunha, viuva do general. de bri
gada honorario Francisco Manoel da Cunha 
Junior, a pensão annual de 3:ô00$000. 

A commissão,attendendo aos serviços pres
tados ao paiz pelo referido general por occa.. 
siã.o da guerra. do Pa.raguay e da revolta de 
6 de setembro de 1893. ta.mbem ao estado de 
:pobrezn. em que se acha a viuva, circumstan· 
c ias essas que determinaram o voto do Senaclo, 
approvando o projecto em questão, é de pare· 
cer que seja elle acceito pela Camara. 

Sala da.s commissões, 14 de novembro de 
1895.- FoJtseca GuimaYiies, presidente.
Carlos de .Novaes.-Mw-ic.no Rr,mos.-Lima 
Bacury.-Alcinclo Guanabara. 

N. 263-1895 

(Do Senado) 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. E' concedida a D. Brazilia 

Augusta Pinheiro da Cunha, viuva do ge
neral de bríga.da honorario Francisco Ma· 
noel da. Cunha Junior; a pensao annual de 
3:600$000. 

Sena.do Fede!·al, O de novembro do 1895.
JolúJ Pedro B~~(o,·t Vieim, vice-presidente, 
servindo de :presidente.-Gt!sta·vo Richm·d, 
servindo de secretario.-Joaqdm Josá Paes 
da Silva Sarmento, servindo de 2> secreta
rio. - Domingos Vicente Gon~alves de 
Sou; a servindo de 3• secretario. -1lfanod da 
Silva Rosa Junior, servindo de 1• secreta
rio. 

O Sr. Presidente - Achando-se 
adeanta.da. a. hora, designo para amanhã. a se
guinte ordem do dia : 
· Votação do parecer n. 94, de 1895, appro· 
vando a eleição a que se procedeu. no 2• dú>-

:pagamento da divida liquida~a.proveniente 
de impostos arrecadados pela. Un1ao e perten
centes ao-estado de S. Paulo, na. fórma da 
Constituição Federal (2" discussão); 

N. 227, do 1895, autorisando o Poder Ex
ecutivo a abrir um credito de 21:840$366, 
supplementar a verba - Exercicios findo~ -
para occorrer ás despezas que foram liquida· 
das com o. sel'Viço quarentenario de Santa 
Catharina, durante o anno de 1893 (1> dis
cussão); 

N· 168, fle l895,conce!lendo a. D. Clemencia 
Salles Galvã.o, viuva do conselheiro Manoel 
da Cunha Gal vão, uma. pensão annual de 
1:200$ (discussão U.!lica); · 

N. 135, de 1894. concedendo a p~:~nsão de 
300$ mensa.es a D. Ludovina Alves Portocar· 
rero, viuva do marechal Her.wenegildo de 
Albuquerque Portacarrero (discussão unica); 

N. lõl A, de 1895. elevando á. categoria de 
aHandega de 4' ordem a Mesa de Rendas da 
cidade de Pelot as e dã. outras providencias 
(2• discussão); 

N. l!J3, de 1895, a.utorisando o Poder Ex
ecutivo a reformar os estatutos da Escola 
Po1ytechnica do Rio de Janeiro, de accordo 
com o projecto formulado pela respectiva. 
congregação em lI de mair> áeste anno, com 
as restricções que indica; e a nomear e:ffe· 
c ti vos, independente de concurso, nos termos 
do art. 318 do decreto n. 1 .159, de 3 de de
zembro de 1892, os lentes substitutos que na 
refer ida escola exercem interinamente o ma· 
gisterio â mais de 10 a.nnos, .sem interrup,ão 
alguma (3• discussão); 

N. 189, de 1895, organisando o estado
maior do exercito, a lntendencia. Ge1'al da 
Guerra. e dá outras :pro~ idencias (3• dis· 
cussão); . . 

N. 132, de 1895, tornando extensr~o as 
praças da brigada policial da Capital Fe
deral e do corpo de bombeiros, que se inJ?-
tilisarem durante o tempo de praça., o~
reito, de que gozam as praças do exercn;o 
e armada, de serem recolhidas ao Asylo dos 
Invalidos (2• discussão); 
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N. 222, de 1895. autorisan~o o Poder Ex- uma. das comp&nia.s, como tenente mais mo· 
ooutivo a abrir um Cl'e·Hto até 1.200:000$, derno. até que haja vaga, e tenente retor
supplementar ú. rubrica. - Exercícios findos mado do corpo de bombeiros José Julio, com 
-para. pagamento da quantia que for de'lida o voto em sep!l.rado e parecer da. commissã.o 
á. Compt\nhia. União Sorocaban;~. e ltuana. (2·· \de ooustituição, legislação e justi~ (1" dis· 
di$cussão); ; cussfio) ; 

N. 248, de 1895, autorisando o Poder Ex- ! N. I i2, de l894, concedeu tio a. pensão de 
ecutivo a. reformar o ensino da Escola Na vai, 100$ mensa.es. repartidamente, a U rsulina 
annexando·lhe um curso especial i!e aspi- Ca.ndida do Couto e autra., mãe e irmã do 
ra.ntes e machints~. tomando por base o fa.llecido cirurgiã.o naval Dr. João Pinto d.o 
pro.jecto apresentado em 1893 pelo conselho Couto (discussão unica) ; 
da iostruaçã.o da mesma escola ( 1" discu~- N. 94 A. tte l895, autorisando o governo a 
são); manda.r construir sobre o rio S. F1·ancisco 

N. 187, de 1895, a.utorisa.n<lo o governo a. 1 uma ponte ligando Joazeiro. na Bahia, a Pe
man·lar passar patentes de genel'al de bri- trollina. ern Pernambuco (1• discussão) ; 
gada a. todo o coronel refurmar!o ou honorario N. 2i9, de 1893, mandando que continuem 
que provar estar comprehendi<Jo no decreto a ser pagos a. D. Mathilrle de Aocioly Lins, 
de 12 de noYembro r1.e 1894 <1·· discussão); desde 1 <I e julho de 1892, o montepio e meio-

N. Ii3 , de 1895. c.m~iderando emp:oegados soldo de seu fallecido tilho·o alfer&s Sebastião 
publicos os conftlrenr.es da..q co.patazias das al- C.. r los de Accioly Lins {d lscUs,;ão unit·a} ; 
fandegas ·'a Republica (I ·• dí$CUssão); N . !57, de 18\14, relevando a prescripcã.o 

N. !56 A, de 1895, autorisando o Poder ern que incor;·eu D . .Maria. Josephina. feita! 
Executivo a abrir um credito de 6:3.33$3 10 Lun" para perceber o meio soldo a qne tem 
para. pagamento do pessoal e expediente da. direito (discussão unica.) ; 
Delegacia de Terras e Colonisação no estado N. 122, de 1893, concedendo a. o. Olympia 
de Mi na:; Geraes, no a.nno de 1893 (1' dis· Car. ·llna. da. Silva. Ba.t·ata. viuva do r!esem· 
cussã.o); bargador Jo:oquim Antonio da Sil va Barata., 

N. 215 A, de 1895. conferindo o direito fi. uma pensão mens3.l de 100$000 (discussão 
a.po:>enta.doria aos funcciona.rios d a. inspecto· unica.) ; 
ria. geral de sa.ude dos porws da r-x~.pital Fe- N. 85, A, de 189:5, a.nt .,ris ·ndo o governo a 
dflr'G[ e uos das in~pP.0toria de saw~e tlos pet•ru it r.ir a com panhi~t rir~:a l Southera a con· 
por tos d()i (l~ta.do~ (i" discusõão); strucçào ·1e umo. p onr.e sobre o ri · Qua.rallim. 

N. ã7 A, de 1895. e:nea.la. do Senado ao n•• estad<l do Rio G•·ande oio Sul, a qual fui 
projt:ct:• n. 66, Je 189:l. •1esta C:L:uara, que· approvarla p;,lo Senado po:· dou$ terço• de 
mantém ern sua pleuitu•le (IS direitos c ·nl'd- vutos . ua. torma do art . 39 d , Constituição 
1·idos aos estados pelo ar·t. t>4 da. Co ostitui- tdrscu.>São nnica); 
çãu. sobre as ttlrt•as devolutas s ituadas nos N. :219 .. ~. de 1894, conceden~o a.o enge· 
resp,ctivos c:orrltorio~ e <[, outra~ pr.wid•·n- nh .. il't\ .!tllião rle Ol 1vcira La.ca.il •e prívile~io 
CT>l.S; CC>:n o parecer th~ corr.mis..;iw dE: co .. sti· P"~" tifl ·~nno-, a.r·a. ~ cnn:~t ucç;io. usu .. g.,,o 
tuiç:i.o. [l'lgi , la;;ã.o t; j ustlç:a. l!ulJre a inrl1CJ.Çiio d·• Ufll:l. t-~tr:Ld o16 re t'l'll, que l'arrindo da. Ci· 
d•.l Sr. E•lu<trdo R:tffitlS (di~e .. ss:lu uni C?. I; d1Ldt1 •I e C:~t:>lão e pa~~a.11do J)f'las rle G<JY!IZ, 

N. 89 A, de 189:,, opiU>l:ulo no SE:nt••lo •ie Cuy:•ba, Pocvne. S. Lttiz •le cacerrs e loglt.r 
não ser !i.pprova.Jo o pr·ojecto n. 89. d<'St~ na.v't~gll. vel •to r io Cuaporé, t~·rmine no es tado 
a.nno , que substitue pelo que a elle acom· de ~Iatto Grosso, etn ponto limitt-ophe com a 
pau h a a tabdla. F aun~xa. :í. Consolidação das Republica. da Buli via., e 01ttros fa vored rala
Leis das Alfa.ndega.s e .Mesas de Rendas F e· ti vos á. es>a. concessao, com parecer da com
deraes (I" discu3são); mi3são êspecial de viaçã·•· geral da Republica. 

N. 191, de 1895, concedendo a D. Maria (2• di•cus·ào); 
Amalia. de Ga.stro Y.'erreira, viuva •to coronel Primeira parte (até ás ~ horas ou a.nteal. 
Joaquim Mauricio Fe .. reira, a pensã.o de <:!O!J$ Dbcussão uníca d ~ emendas do Senado ao 
mensaes (discu s~ã.o unica); pr·o,eato n. 1· O g, de !8~5. tixa~d· > a. despeza. 

N. :W3, de 1~94. determ in<m'lo) que c:s offi- ~o Miu1sterio ela. MtHmha para. o exercicio de 
ciaes do ex.er.:ito reformados ou que se refor- 1896; 
marem de a.ccordo com as disposições do de· 3• discussão do -projecto n. 212, de 189õ; 
ereto n. 193 A, de 30 de janeiro de 1890, si regulando a. execução dos a.rts. 6" e i • da. lei 
estivel-em graduados no posto immed.iato, n. 183 C, de 23 de setembro de 1893, deter
sejam considerados, para. todos os etreitos, minando que :pelo geveruo seja substituido 

· como si estivessem etrectivamente providos por apolices · de capital e juros -ouro- do 
na. classe de que ti verem a. graduação (2a dis· va.lor nominal de 1:000$ e jnros de 4 •;. todo 
cussão) ; o lastro eJfectiva.mente depositado até 17 de 

N. 199, de 1895, autorisa.ndo o governo a. dezembro de 189"Z para. base da.s emissões· 
fazer x·everter á activa., mandando a.ddlr a bancarias ; 
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1" discussão do projecto n. 150, de 1895, 
reorga.oisando o montepio obrigatorio dos 
empregados publicos com voto em separa<lo 
do·sr. Medeiros e Albuquerque; 

3• discussão do projecto n. 90. de 1885, di-
. vidindó o territorio da Republica em oito 

circumecripçoos ew. que cada uma das quaes 
crea um banco para auxiliar as industrias 
agricol;,.s, :pa.storil e connexas, conforme o 
regimen que adopta ; 

Continuação da. 1, discussão do projecto 
n. 202, de 1895, autorisa.ndo o Poder Ex
ecutivo a conceder nas condições que indica a 
André Ga.udieley, ou a quem ma.is vantagens 
otferecer, privilegio por 60 a.nnos, para con
strucçã.o, uso e goso de uma estrada de ferro 
de bitola. de uw. metro enfl'G a capital do 
Matto Grosso e o porto de Aveiro, ou outro 
ponto que melhor os estados determinarem. 
na. margem do rio Tapajoz, no Pa-rá.; 

}a discussão do projecto n . 229, de 1895, 
autorisando o Poder Executivo ~ conceder a. 
José Domingues Mendes ou a quem melhores 
vantagens o.tferecer, permissao para esta
belecer uma linha de navegação enJteos rios 
Pardo e Jequitinhonha, no estado da Bahia, 
construir um cães na cida.de de Cannavieiras 
e um canal ou uma pequena. ferro-via li
gando os dous referidos rios, segundo as con· 
dições qu.e eata.betecs ; 

2~ discussãs do pro_jecto n. 151 A, de 1895, 
isentando de direitos de importação e expe· 
diente os ma.teriaes e ma.ebinismos destinados 
á fundação de fabricas na. Republica; 

Discussão unica. do project o n. 169, de 
1895, concedendo a. D. Luiza Etcbbarne, 
viuva. do capitão de fragata. Fernando Et.ch
ba.rne, pensão a.nnual r\e I: 200$000 ; 

Discussão unica. do prejecto n . 283,de 1893, 
concedendo a D. Julia.na Morei Ga.rcez Pai ha, 
viuva. do tenente do exercito Diogo Garcez 
Pa.lha, a pensão aunual" de !lG0$000; 
Di~ussão unica. do projec.to n. 110 A, de 

1894., elevando de 60$ a !00$ mensaes a pen
são do alferes llonora.rio do exercit o Antonio 
Paes de Sá. Barreto; 

1• discussão Jo projecto n . ~1 A. rle 1895, 
equiparando os vencimentos <.los bibliothe
carios das ti\culdades de medicina :oos dos 
secretaries, e os dos sub·bibliothecarios aos 
dos sub·secreta.rios, e inclue os mesmos func
eionarios nasdisposiQõesrlo art. 295,cap. XIX, 
disposiçõeo gera.es do Codigo das Disposições, 
Communs á.s Instituições de Eu$ino Superior 
dependentes do Ministdrio da. Justir:a e Ne
gocias Inter iores ; 

I' discus..'<ã.o do projecto n . 117, d.e 1895, 
mandando colloca.r o l " tenente de artilharia. 
José da. Veiga. Ca.bra.l e outros nos loga.resque 
lhes competirem na escala de promaçõe:o, 
repamndo-se, assim, os prejuií:os que sof
freram na promaçõ.o de 17 dema.1•ço de 1890; 

! •discussão doproj~to n. 166 A, de 1895, 
permittindo aos medicos e pbarmaceut!cos 
adjuntos do serviço sanita.rio do exercito a 
contribuir pa.ra. o montepio de que tr-ata o 
decreto n. 94.2 A, de 31 de outubr o de 1890; 

r• discussão do projecto n. 247' de 1895, 
concedendo aos cidadãos Miguel José Ga.rcez 
e Antonio de Azevedo Martins. privilegio por 
15 annos para. fabricarem no paiz e venderem 
na. Cnpita.l Fedel'a.l e nos estados ar os ou rcdas 
de bot·ra.cha., adaptaveis a. diversas eSIJecies 
de veb.iculos ; 

2' discussão do proj ecto n . 139, de 1895, 
transferindo ao domínio do estado llo Ama
zonas, nas condições que estabelece, as fa
zendas naclonaes denominadas do Rio Branco, 
situadas nos campos deste nome naquelle es
tado; 

Discussã:o unica do projecton. 224, de 1895, 
concedendo ao soldado reformado do e:tercito 
Franklin Ferreira. de Moura. uma pensão de 
30$ mensaes ; . 

Discussão untca !lo projecto n . 190,de 1895, 
concedendo a pensão annual de 1:200$ a D. 
Manoela. Alice Nunes dos Santos, vi uva do 
1• tenente de artilbario. Joaquim Severo dos 
Santos ; 

Discussão unica do proj ecto n. 192, de 1895. 
concedendo a. D. Joaquina Angelica. Bragança 
Dias dos Santos, viuva do major Francisco 
Antonio dos Santos, a pensão mensal de 
IOOS(JOO; 

Discus>iiounica do p;.·ojecton. 196, del895, 
autoris:a.ndo o governo a conceder a DD. Hor
tencia Adelaide flu illobel e Joseph\na Con
stança. Guillobel. filhas do fallecido cor onel 
reformado do corpo de engenheiros Joaquim 
Canr1ido Guillobel, a pensão de 1 :200$ an
nuaes, repartidamente; 

Discussão unica do projecto n. 2G4 A, de 
1805, a.utorlsa.ndo o Poder Executivo a man
dar contar mais oi to mezes e 28 dias de ser
viço &o !··tenente d:L a.rmada .Arthnr Walde
miro de Serro. Belfort, para. os c1l'eitoa da re
forma: 

1• d iscussão do projecto n. 225, de 1895, 
dando nova organisação á guarda. nacional ; 

I • discu~!ão tio projecto n. 17 A, de 1895, 
propondo vat•ias lJl()di!icaçue~ 110 pi'Ojecto 
n. !7, tles tG anuo, quo orga.nisa a força 
nrmadn do Brnzil ; 

Continuacão da :~· discussão do projecto 
n. ~o . do 1895 permittindo ao empregada fe · 
dcral transfer ido ti. a.Jministraç:iio municipal 
ou á do Est.a.do contimutr n concorrer para o 
montepio d:l. J'epa.rtiçi"io a que per tencia., sem 
prejuizo do novo montepio municipn1 ou es-
ta.•luat, com parecer sob n. 95 de 189-1. · 

I ' discussão do projecto n. 223, de 1895, 
autorisa.ndo o Poder Executivo a relevar i), 
D. Margarida Moreira de Cast ro, vi uva.· do 
coroilel Francisco de Almeida Castro, do 
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pa.gamento da quantia de 5:882$198, resto da 
1mporta.n.cia recebida. pelomesmocoronel para 
despezas com o pessoal da. fol'taleza de Ma
capá.; 

2' parte (âs 3 horas ou antes) : 
Continuação da 2• discussão do projecto 

n. 203 A, de 1895, autorisando o governo a 
despender ::.té a importancia de 14.519:690$ 
repartid&mente em tres exercicios, com a 
acquisição do material l'odante e mellwra
mentos indispensaveis ao serviço d~t Estruda 
de Fe<•ro Central do Brazil, de accordo com 
o especificado na tabella annfl.'<::a, e mais 
800:000$ para pagamento de 60 locomotivas, 
segundo o contracto feito com Quayle David
sou & Comp., com voto em se {I arado do Sr. 
Bueno de Andrade. 

Discussão unica do parecer n. 93, de 1895, 
julgando que não ha mais que deferir no re· 
querimento em que Maria Joaquina. de Al· 
buquerque e outras pedem a inclusão no 
orçamento do Ministerio da Fazenda, do cre
dito necessarío para o :pagamento do meio 
soldo vencido e por vencer, a que teem di· 
reito desde a data do fallecimento de seus 
respectivos maridos e filho ; 

Discussão unica do projecto n. 216, de 1894. 
antorisa.ndo o Poder Executivo a pagar ao 
Dr. Tiburcio Yaleriano Pecegueiro do Ama
ral, preparador de medicina legal da Facul
dade de Medicina do Rio de Janeiro, os venci
mentos que deixou de perceber do logar de 
preparadrador de chimica inorganica da 
mesma faculdade. 

Levanta-se a sessio· ás 4 lwras e 1 O nü
nu tos. 

146' SESSÃO E~l 20 DE ~OVEMBRO DE 1895 

Presid'encia dCJs Srs. Arthur Rios (i" vice-Jwe
sidente), Rosa. e Silva. (p1·esiderzte), A1·tlwr 
Rios (1.• 'llice·presidente, e Costa Azevedo (2·• 
vice-p1·esidente) 

Ao meio-dia procede-se ã chamada, a qual 
respondem os Srs. Rosa. e Silva, Arthur 
Rios, Costa Azevedo, Thomaz Delfiuo, Ta
vares de Lyra, Sã. Peixoto, Lima Bacury, 
Gabriel S•tlgado, Matta Bacellar, Augusto 
Montenegro, Carlos de Novaes, Hollanda de 
Lima, Benedicto Leite, Luiz Domingues, Costa 
Rodrigues Anisio de Al.lreu, Frederico Bor
ges, Gonçalo de Lagos, João Lopes, Fran
ci$CO Benevolo, Jose Bevilaqua, Augusto Se· 
vero, Al'thur Ode.lldo1 Cornelio ~i\ l"Qlls~, 

Herculano Baudeira,Medeiros e Albuquerque, 
Carlos Jorge, R?cha Cavalcanti, Mene.zes 
P1•auo. Gouveia Llma, Za.ma, Santos Pere1ra., 
Francisco Sodré, Tosta, Manoel Caetano, Aris· 
tides de Queiroz,Paula.Guimat•ães, Vergue de 
Abreu, Sebastião Landulpho, Pa.ranhoa Mon
tenegro, Torquato Moreira, Galdino L?reto. 
Antonio de Siqueira, José Carlos, Amertco de 
Mattos, Lins de Vasconcellos, Alberto Torres, 
Euzebio de Queiroz, Silva castro, Nilo Peça
nha, Ernesto Brazilio, Ponce de Leon, Lan
dulpho de Magalhães. Campolina., João Luiz. 
Carvalho Mi.mrão, Monteiro de Barros, Cha.
n-as Lobato, Ferraz Junior, Fortes Juuqueira, 
Alvaro Botelho,Octa.vía.no dll Brito, Ribeiro de. 
Almeida, ~lntta Machado, Olegario Maciel, 
Parais o Cavalcanti, Carlos das Chagas, Costa 
Machado, Domino-os· de Moraes, Bueno de 
Andrada, Padua"Salles, Francisco Glicerio,. 
Alves de Castro, Ovidio Abrantes, Urbano. 
de Gouveia Xavier do Va.ll.,, Mariano Ramos, 
Lamenlla Lins, Almeida Torres, Paula Ramo~,. 
Francisco Tolentino, Emilio Blum, Fonseca. 
Gtlim<1.rii:es, Ma.rçal Escobar,Pereira da Costa. 
Victorino Monteiro, Aureliano Barbosa, Ves-. 
p~siano de Albuquer!iue, e Cassiano do Nas,. 
cimento. 

A bre·se a sessão. 
E' lida e sem debate approvada a acta. da. 

sessão antecedente. 

O !Sr. Paula Guim.arães -(pela; 
ol'dem)-Sr. presidente, íncommonos de saude 
me privam de continuar a prestar o meu con
curso na. commissão de Orçamento. 

Por isto, venho tlepor nos mãos de V. Ex. 
o meu pedido de exoneraçã.ode membro desta 
commissão, certo de que serei attendido,visto. 
que justos são os motivos que apresento. 

O SR. PR.ESIDENTE-Opportunamente sub
metterei a. deliberação da ca.ma.ra. o pedida 
feito por V. Ex. 

PRIMEIRA PAR. TE DA ORDEM DO DIA 

E' annuncilida a discussão unica das emen· 
das do Senado ao projecto n. 110 E, de 1895, 
fixando a despeza do Ministerio da. Marinha. 
para o exeroicio de I81l6. 

São successivamente sem debate encerra
das as emendas do Senado ás rubricas P e 2a. 

Entra em discussão a. emenda do Senado á 
rubl'ica 4•. 

O §r. Ovidio Abrantes -
Sr. presidente, ao Orço.mento da Guerl'a foi 
a.pprovada a emenc1a .do Senado com re
lação a.os mem,'Qros do Supre~o TriblJn~tl Ui.• 
ltta.r. · 
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O SR. AuatJsro SEVERO - Mas, o que está 
em discussão é o Ot·çamento da Marinha.. 

O S&. Ovmxo ASE.A.NTES - Nós devemos 
equi11ara.r os vencimentos dos otllcta.es de mal.' 
e terra ; nós nã.o podemos ter otiiciaes de ma
rinha percebendo mais que os officiaes de 
terra. 

O Orçamento da. Guerra, S1•. presidente, foi 
approva.do aqui, conforme foi apres·entado 
pela respectiva. commissão. O Senado, }lorém, 
cortou e reduziu em alguns pontos o Orça
mento do Ministerio oa Marinha, de a.ccordo 
coni o q:ne.iá tinha. feito com o da gnerra. 

Peço a Ga.mara que approve a emenda a. 
que alludo, com relação ao Ministerio da Ma· 
rinha.; 

Deputados é daquellas que reclamam o maior 
estur1o por parte dos representantes da Nação. 

Recorda a discussão por occaS!ÍÍ.O da recla
mação dos Bancos regiona.es e a rejeição de 
todos os projectos apresentados. 

Encarece o valor d;~. questão d:t emissão 
bancaria. que ha muito preoccupa o espírito 
dos que se cledicam a estudos desta. natu
reza .. 

Lembra o projecto apresentado pelo Sr. A. 
Queiroz, que tinha. por fim regulat• a appli
cação de diversas di..,posi~tües da. lei de 1893, 
que em seu entender niLo tiverem execução 
com prejuízo para os interesses pu blicos. 

O projecto que se discute tem :por lim,oomo 
declara o illustra relator do parecer,. por 
parte da. maioria da Com missão de Orçamento 

os.-. AU~lU!tO Severo -Para. il execução de dous artigos dll. lei àe 1893, 
respon.der ao nobre deputado, bastava que eu relativos ao destino a dar aos lastros do~ 

·lesse apenas o parecer da commissão. Real- Bancos emis~ores regiona.es. 
mente, os vencimentos de um almirante O orador não concorda com o projecto nem 
attingem a. 12~000$ e tem mais gratí1i<:ruJões. com o parecer do Sr. A.G:uanabara.. Pelo que 
A lei determina. que os membros do Supremo consta das discussões da Garoara em 1893, os 
Tribuna.! tenha.m os vencimentos correspon- lastros naquella época não existiam mais no 
dentes às suas patentes e vantagens de ser- Thesouro. 
viço. O maio:r vencimento que elles percebem O governo declara que fez a retirada de 
e de 12:000$ Ora., desde que se deduza e. gra- parte dos referidos lastros não só em ouro, 
tificaçã.o do almirante, acontece que elle vae como ta:ubem em apolices. 
ter o mesmo que em disponibilidade. Dea.nte, oeste facto da rnaior gravidade, o 

O sa. Ovroro ABRANTE dá. um aparte. orador resolveu entrar em discuss\io sómentc 
depois de informações ca.ba.es a taJ respeito e 

O Sa. AUGllBTO SEVERO- S. Ex. compre- por isso requisitou-as ao governo. 
hende que uin marechal comma.nda um corpo Sabe-se que foram retirados trinta e nove 
de exercito e o almirante sôpóde commandar mil e tantos contos em ouro pat·a resgate de 
em chefe. Assim, nós temos que o almirante titulo~da divida publica ou emissão de 1889. 
no Supremo Tribunal MiLitar teria os mesmos o relatorio de 1893 accusa retirados 
vencimentos que si estivesse em disponibili- 50.000:000Sem ouro e a.polices para. resgate 
dade. Sendo assim, está claro, ninguem de papel-moeda. 
a.cceita. um cargo de responsabilidade de:de No relataria de 1892 encontra-se o facto 
que sabe que tem a mesma remuneração bastante grave de ter sido parte do la.stro 
estando em casa. , leito ficticíosamentc por simples emprestimo 

E'' fundado na lei que o parecer foi darlo do Thesouro ao Banco. 
sobre as emendas do Senado. · No rela.torio de 1894 o proprio ministl'O tle· 

Ninguem mais pedindo a. palavra e encer clara que teve necessidade de vender 8 200 
r84& a discussão. apolices que foram depositadas Ilelo Banco da. 

São successivamente sem debate enc&rra.das UnJã.o de S. Paulo. 
as em ... enda.s. do senado ás rubrica..s 6 , 7, 12, Pelo relatorio do a.ctua.t ministro os depo· 
13 1 1 2 sitos foram em ouro no va1or de noventa e 
. • 4, . 7 e ~ e a suppressiva. do § 4• do pro- tres mil e tantos contos de réis e em apolices 
Jectq ~- llO E, de 1895. · no valor de setenta e tres mil e tantos contos 
· E' annunciada. a 3• discussão do projecto de réis. 
n. ~12 A, ele 1895, regulando a execução dos Portanto.descontando·se a parte que sabiu, 
arts. 6• e 7• da lei n. 183 C, de 24 de se- deve existir ainda outo e apolices em de
tembro de 1893, determinando que pelo go- posito. 
yerno seja substituido por apolices de capital como se affirma certo que não existe mais 
e juros - ouro - do valor nominal de lastro algum no Thewuro ~ 
1:000$ e juros de 4 °/u todo o lastro etrecti- Em vista disto é que o orador formulou 
vamen~ <1epositado até 17 de dezembro de seu requerimento de informações, que não 
189':?. para~ das emissões ~ancarias. lbe che:.:ai'am ainda. ás m •os. 

O illÚstre relator do parecer começou de
O Sr. Denedi~to Lei~ diz qi!e cla.ra.ndo qne o projecto ê interpretativo da. 

a questão que impressiona a Camara dos Srs- .lei de 1893, entrot~nto, ~qntém disposições 
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completamente novu.s, ·em verda<leira oppo-I Sã.o successi't·amente sem de?ate approva: 
siçã.o até á. essa leL . r das as Re~a.cções ftna.t;,s dos proJectos n .. 96 A, 

Foi estabelecido ne11a. que so o governo e 243 A e 251 A. de J.805, para serem enVIadas, 
em caso de guerra externa e ~om 1\utorisação ao Senado. 
Jegislasiv"!, poderá hoça.r_ mã.o d~sse 1a~tro, São suceessivamente postas a votos e ap
mas o proJecto se afasta d1sto e cre::t. reg1men provadas as seguintes conclusões do pa.recer 
novo. n. 94, de 1895 : 

Compareceram ma~s ?S Srs. Bric_io FHho, ·lo, que se.iam annullados os "1otos tomados 
Gustavo Ver~s, Chr1stmo _ Cruz, Pires Fer- e apresentados em separado, de eleitores que 
reira. NogUeira Parauagua, ~rthur ~e V as- votaram em secções a que não pertenciam, 
concellos, Thomaz Cs.va.lca.uh, Tolent1no de :nii.o sendo nellas mesa.rios ; 
Carvalho, Mar~ins Junior, Gaspa~ ~rum- 2", que sejam annulladas as eleições proce
mond, Coelho Crntra. Gonçalves M~Ia, M1l to!!, didas nas 4• e 6• secções do Espírito Santo e 
Nei-va, Geminiano B~o.zil, Eduarc\o Ramos, na 4• secção de S:l.nto Antonio; 
Augusto de Freitas, Leovigildo Filgu~iro.s. 3>, que sejam responsabilisadas as mesas 
José lg-nacío, Flavio de Ara.ujo, Rodrigues das r• e ga secções de San.to Antonio e·7• e ll• 
Lima, Ser.zedello ~orrêa. França Car~alh?, secçõ<>.s do [o districto do Sacramento, si de
Oscar Godoy •. Alcmdo Guana!Jara, !3ebsa~l0 pois de intimadas IJ<tra remetterem ao Con
de Souza, Er1co Coelho~ Agos~mho Vti1.al, ür- selbo Municipal os livro> que receberam e 
ba.no Ma.rcondeg, Ma.yrmk, ~1ma Dua~te, ~a- as a.uthentícas da.que!las que houverem func
mounier Godofredo, Cupertmo de SI_que1ra, ciona.do, não o fizerem no prazo que lhes for 
Arthlll' To:.'res, Paulo Quetroz, Almeida No- assi~nado -
gue_ira, Díno Bueno, Furta.do, Lauro Muller 4"-que sej~ reoonhecid~. deputado pe!o 2·' 
e Pmto da. Rocha. districto eteltcral da Captt:.ü Federal o Dr. 

Deixam de comparecer, com cau..~ pa.rtici
pada,os Srs .. Coelho Lisbô:t.,Alenca.r Guima.riies. 
Fileto Pires, Enéas Martins, Theotonio de 
Brito, Viveiro~. Eduardo de Bm•edo, Torres 
Portugal, Ildefonso Lima, Pedro Borges, Hel
vecio Monte, Francisco Gurgel. Junqueira 
Ayres, Cunha Lima., Silva. Mariz. Trindade~ 
Cha.teaubriand. Clementino do Monte, .rcse 
Mariano. Arminio Tavares.Luiz da Andmde, 
Marcionilo Lins, Miguel Pernambuco, Olym
JlÍO de Campo~.Dionysio Cerqueira, Tolent'tno 
dos Sa.ntos,MarcolinoMoura, Athayde Junior, 
Fonseca Portella., Julio Santos, Pa.ulino de 
Souza .Junior, Almeida Gomes, Vaz de Mello, 
João Peni,.!o, Gonçt\l ves Rnmos, Luiz Detsi, 
Francisco Veig;a.,Leonel I?ílbo, Ferreira Pires. 
VaUadares, Ro,lolpho u<' Abreu, Tbeotonio 
de Magalhães, Pinto d~ Fon~ec:a, Manoel Ful
gencio, Simão da. cunha., Líndolpbo Caetano, 
Lamartine. Alf .. edo Eliis.~·rl\neisco de Barros, 
Casemiro da. Rocha, Domiogues de C<'!Stro, 
Gustavo Godoy, Adolpho Gordo, Moreira da 
Silva, Pa.ulino Carlos, Cincinato Br~.ga, Her
menegildo do Moraes, Luiz Adolpho, Ca.rac
ciolo e Brazilio da Luz, Angelo Pinheiro, 
Apparicio Maríense, Francisco Alencastro e 
Pedro Moacyr. E sem causa. os Srs. Lourenço 
de Sil., Fernandes Lima, Araujo Góes, Octa
viano Loureiro. Cleto Nunes, Barros Franco 
Junior, Sebá.stiilo de Lacerda. Costa Junior, 
Vieira de Moraes, Alberto Sa.ll~. Martins 
Costa e.RiTadavia Corrêa. .. 

O iir. Presidente- Havendo nu
mero para se proceder á votação :fica. inter
rompida a. discussã.o do :projecto n. 212, de 
1895 .. 

Manoel Timotheo da Costa. 

O Sr .. Presidente-Proclamadepu·
tado eleito pelo 2·• Districto Federal, o Dr. Ma
noel Jimotheo da Costa. 

O s... Thomaz Delfino (yela or
dem)-Achando-se n<~. ante-sala o Sr. Manoel 
TimotlleO úa Costa, que acaha de ser reco
nhecido deputado pelo 2' Di:;tricto Federal, 
peco o. V. Ex .. que o t~a iD:troduzi~ no re· 
cinto p[l.ra. prestar o compromtsso reglmental. 

O Sr .. Pre8identc- Convida. os 
Srs .. 2" e 3'' secretario~ a introduzir no recinto 
o mesmo S1·. deputado, o qual em seguida 
presta. junto à M~ o compromisso regi
mental. 

E' posto a votos e approvado em 3• dis
cussão e enviado à Commi.ssão de RGda.cção o 
seguinte 

PROJECTO N. 26 J, DE 1895 

O Congresso Nacional resolve: 
:\rt. 1. o E' o governo autorisado a abrir a.o 

Ministerio da lndustria. Viação e Obras Pu
blicas o credito supplementa.r de 115:100$ 
para occorrer a\'l despezas r~la.tiv_as a verba. 
- Agencia. Central de Imm1graçao - n- 3, 
do art, 6° da lei n .. 266, de 24 de dezembro 
de 1894, fazendo para isso as necessa:rias ope
rações. 

Art. 2." Revogo.m.-se. as disposições em con
trario. 
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São successivamente 'POStos a, votes e ap
provarlos em 2• discussão os seguintes ar
tigos do 

PROJ:ECTO K. 2G8, DE 1895 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. L • E' o governo a.utorisa.do a abrir 

ao Ministerio da. Fazenda o crer1ito supple
mentarcte 5.52.2:847$682.â verba-Reposições 
e restituições-art. 7• n. 29, da lei n. 266. 
de 24 de dezembro de 1894, para pagamento 
da divida liquidada proveniente de impostos 
arrecadados pela. União e pertencentes ao es
tado de S. Paulo, na. fórma da ConstituiçãD 
Federal ; fazendo para isso as necessarias 
operaçõllS de credito. 

Art. 2.• Revogam-se as disposiçê:íes em 
contrario. 

O Sr. João Lopes (pela or d-em) 
requer dispensa de intersticio para o pro
jacto entrar em 3 ' discussão. 

Consultada, á Ca.mara conc-:~de a dispensa 
pedida.. · 

E' posto a votos e a.pprovado em 1' discus
são o seguinte 

I'ROJECTO !\. 227, DE 1895 

O Coogresso N acionai decreta: 
Art. L• E' o Poder Execmti.vo autorisado a 

abrir um credito de 21 :840S366 supplementar 
a verba de - Exercícios findos,- para .oc
correr ás despez!Ui que foram liquidadas com 
o serviço quarentenario de Santa Catll~rina. 
durante o anno de 1393, nos termos do a.vlso 
do ministro do interior, n. 2.919, 1\e 2 de 
outubro do corrente anno. 

Art. 2.• Revogam·se as disposições em 
contrario. 

O Sr. ErnUio Blutn (pela o1·dem) 
requer dispensa. de interstício para o prO· 
jecto entrar em 2• discussão. 

Consultada, á Camara concede a dispensa 
pedida. 

E' posto a votos e a.pprDvado em discussã.o 
unica e en-viado à Commil!são de Redacçã.o o 
seguinte . 

PROJECTO N. 168, DE 1895 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.• E' concedida a D. Clemencia Sa.lles 

Galvão, viuva do conselheiro Manoel da 
Cunha Galvlo, uma :pensão a"Qnual de um 
QOnto ~ du~entos wil réis, 

Art. 2." Revoga.m-se as disposicões em 
contrario. 

E' annunciada a. votação do projecto n. 135, 
de 1894. 

O !S1•. Coelho Cint;r.a (pela ordem) 
Sr. presidente, quando apresentei este re
querimento pedindo para que o projecto vol
tasse á commissão, tive em vista que o. Ca
mara. adopta~3e uma medida ger-o.l pa.:ra. casos 
semelhantes. 

O men fim foi satisfeito, porquanto o meu 
honrado amigo deputado pelo Ceara mod.i
ticou a. proposta em discussão. 

Nessas condições,julgando de alguma fórma 
jà. desnecessario o meu requerimento, peço a 
V. Ex. que consulte á Camara se consente 
na retirada do mesmo. 

Consultada, a Ca.mara. concede na retirada 
pedida. 

Em seguida ê "?OSto a votos e approvado, 
S:J.lva a emenda do Sr. Bevilaqua., o seguinte 
art. r• do projecto n. 135, de 1894: 

Art. l." E' concedida a D. Ludovina Alves 
Portocarrero, viuva. do marechal Hermene· 
gíldo de Albuquerque Portocarrero, a pensão 
<.I e 300$ mens~J.es. 

E' po8ta a Yotos e 11pprovada a. seguinte 
emenda do Sl'. Bevilaqua: Em vez de 300$-

1 diga-se: igUal ao meio·soldo que percebe. 
E' posto a votos e n.pprovad.o o art. 2": 

Revogam-se as disposi~'ões em contrario. 
E' o projecto assim emendado approvado e 

enviado a Commissü.o de H.edacção. 
Silo successivamente postos a votos,e appro· 

va.dos em :2• discuss:lo. os seguintes :.u•t1go~ 
do projecto n. HIL A, de 1895: 

O Congresso Nacional rasolve: 
Art. l." E' elevada li categoria de Alfa.n

dega de 4' ordem a Mesa de Rendas da. Cidade 
de Pelotas. 

Art. 2. o Es:;a. Alfandega serú. organisada e 
custeiada de conformidttde com a tabella an
nexa .. 

Art. 3. a o governo abrira o cteditD que 
for necessario para a sua instaJiação e func· 
cionamento. 

Art. 4.• Revogo.m-se ns disposições em con
trario. 

E' considerado -prejudicado, o projecto 
n. 161, de 1895. 

O Sr. Cassiano do Nascimen· 
to (pela. ordem) requer dispensa de interstí
cio para o projecto entrar em 3> discussão. 

Consultada, a. Camam conc~e- a disp.eusa 
pedld~. 
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E' annnnciada a votação do projecto I O Sr. Bricio Filh.o (pela ordem) 
n. !93, de 1895, autorisanrlo o Pcder Ex- -Sr. presidenie. desejo fazer uma pa:gunta. 
ecutivo a reformar os estatutos da Escola a V. Ex. : .POde-se, na hora da -votaça.o, fa.-
Polytechniea. do Rio de Janeiro, de accordo zer-se uma. modificação dessa 1 · 
com o pr~jecto formulad? pela respectiva o sr~. PRESlDENTI!:- Não ha modificação a 
Congre~p~o em ll_ de_ma10 deste anno, com fazer, e pura.mente uma questão deredacçã.o, 
as restr10çoes que tnthca; e a nomear e:ffe- A' camara compete resolver. como entender. 
ctivos, independente de concur~o, nos termos 
do art. 318 do decreto n. 1.159, de 3 de de- O SR. Br~1cro FILHo- Neste caso espero quo 
zembro de 1892, os lentes substitutos que na a Camara. resolva como deve. 
referida Escola exercem interinamente o ma- Em se"'uida. ê posta a votos e rejeitada a. 
gisterio ha mais de lO a.nnos,sem interrup~.ão r~ferida "'emenda do Sr. Serzedello Corrêa. 
alguma (3" discussão). E' appl'Gvado, assLm emen:la.,lo em 3• dis-

E' posta a votos e approvada a seguinte cussiio e enviado á Commissão de Redacção, o 
emenda do Sr. Vergne de Abreu: seguinte 

Substituam-se os §§ 1• e 2° do art., r• pelo 
seguinte, que será. collocado onde convier:
O art. 173 tlque assim redigido:- Os pre
sentes estatutos, no que respeita á organisa
ção do ensino, começarão a vigorar no unno 
lectivo de 1896, salvo com relação aos o.ctuaes 
alumnos dos cursos geral e especiaes, que 
poderão terminar sE~us estudos sob o regi· 
men em que se matricularam. 

E' a.nnunciada a votação lla emenda do 
Sr. Serzedello Corrêa., substitutiva do art. 2' 
do mesmo projecto. 

O Sr. Bricio Filho (pela o,·dem)
Sr. presidente, esta emenda não é subsLitu
tiva do art. 2" '! 

0 SR PRESIDENTE-E' 

O Sn.. Bruoro FILHO- Está concluído nestes 
termos -substitutivo do art. 2• ~ E' o que 
me parece. 

Nesta~ condiçües, venho da.r á Camal·a 
um esclarecimento úcerca do. votação que se 
vae proceder. 

O art. 2•, qne o nobre deputado pelo Dis
tricto Federal quer substituir pela ementla 
que apresentou ü. considera.cão da Camara, 
jà não existe, o art. 2• do actual projecto é 
o seguiute : Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Parece que não e este o artigo que o TIO· 
bre deputado quer substituir. 

O art. 2• a que S. Ex. se refere, depois de 
solfrer grandes modificações, me parece que 
cahiu. 

Parece-me pois que a emenda do nobre de
putado não tem mais razão de ser, e nessas 
condições, eu pediria a V. Ex. que a reti
rasse. 

PROJECTO 

O Congresso Nacional dccrot(). : 
Art. 1 .• Fica e Poner Executivo a.utori

sado a reformar os estatutos da Escola Poly
technica do Rio de Janeiro, de accôrdo com 
o projecto formulado pela respectiva Congre. 
';a.çã.o em 11 àe rnaio do corrente anno, com as seguintas modificacões : 

Ao ~rt. t.o-Qnde 1&-se : Curso geral- 2• 
anno-~' cadeira.-Topographia.- Legislação 
de terras-diga-se : Topograpltia., leg_ista~:io 
de terras e principias geraes de colomsaçao .• 

Ao mesmo artigo accrescente-~e : 
§ 1. • Os actuaes alumnos dos ~ursos ger~l 

e e~pccial da. Escola Pa.lytechmca poderao 
terminar seus estudos sob o regimen em que 
se matricularam. 

§ 2. • Esta disposição 3.proveita ta.mberu aos 
alumnos que, embora. não se achando matri
culados, tenham prestado exame nos cursos 
o-era! e especi.aes dessa. Escola. e aq uclles que 
terminaram o curso de prepara.torios até o 
fim do corrente unno lectívo. 

-~os arts. 30 e 31 accresccnte·se : - Darti. 
igÜalmento direito{, matricul:l. o certificado 
de approvaçlio em exame de madureza_. 

O art. 105 será modificado no senhdo de 
ampliar-se de um a dous mezes o prazo entre 
o encerramento das inscripçiies, em confor
miàade com o art. 64 do codigo approvado 
pelo decreto n. 230, de 7 de dezembro de 1894, 

Art. 2. • Revoga.m-se as dispO$içõcs em 
contrario. 

E' annunciad.a a. votação do projecto n.l89, 
de 1895, organisarldo o estado-maior do ex_
ercito, a intendencia geral da guerra e da 
outras providencias (3'' discussã:o) ; 

O Sr. Serzedello Corrêa (pela . 
o1·dem)-Sr. presidente, n minha emenda não O Sr. Presiidente-.A esse proJecto 
é substitutiva como pareceu ao nobre depu- foi offerecido um substitutivo pelo Sr: Tho· 
tado pelo Parõi, a minha emenda ê aduitiva · maz Cavalcanti, bem como um .req_uerl!~.el!to 
~o ar~, Z,, O :pronrio espírito de)la. creio que [ pam que o projecto voltasse a comm1ssao, 
indica. • . afim de que esta. de~sa p~recer sobre o me~-

ccmaN< v, VH ,.a 
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mo substitutivo. Vae S!l Totar pois em prí
meiro logar o requerimento do SI'. Thoma.z 
Cavalcanti. 

O Sr. Gabriel §alga do (pela oY
dcm)-Sr. presidente, em nome da. Commis
são de Marinha. e Guerra. exceptua.·lo o li
lustre deputado '[lelo Cea.rá. auto!' do substi
tutivo, peço permissão á. Ca.mara para de
clarar que ella não acceita. o substitutivo. 

Acredito que a Cama.ra ... 
0 Sa. P RESIDENTE - Perdão ; não está em 

dJscussão o projecto. A discussão estí~ encer
rada.. 

0 Sn.. GABRIEL S .... LeADO-Ma.s é justamente 
por causa. do requerimento do nobre depu
tado. 

0 SR. PRESIDENTE-Mas O requerimento j á 
foi discutido. 

O SR. GABRIEL S.uGAI>O - Em to•lo o caso 
o que venho reclr:.mar é o seguinte : a. Com
missão de Marinha e Guerra nào acceita o 
substitutivo. 

Em segu ida e posto a -.otos e rejeibdo o 
requerimento do Sr. Thomaz Cavalcanti. 

O Sr- Presidente- O substitutivo 
orrerecido qelo Sr. Thomaz Ca valC3nti ainda 
não se acha em avulso. A Mesa. adial"ci. por· 
ta.uto a vot.'lcão do substitutivo para a pro
xima. sessão, quando possa ser distribuído 
peios Srs. deputados. 

0 SR. GADlllEC.. SAWA.DO - Está. publicado 
no .Viario O fficial. 

O SR. PP.ESIDE"-"TE-N""ao importa. Nã.o veio 
do Diado O{ficial o substiéuido em a.vulso . e 
conforme o precedente. fica. a. votação adiada. 
até que posso. ser distribuido. 

E' a.nnuncia.da a votação do projecto n.l32, 
de 1893, tornando eÃteosivo ;i.s praças da 
brigada. policial da Capital Federal e do corpo 
de bombeiros, que se inutllisarem durante o 
tempo de pr().ça.. o direito, de que gozam as 
praças do exercito e armada, de serem reco
lbidas ao Asyl.o do;; In validos (2> d i>cussão). 

O Sr. ~!ariano Ram.os (pala or
dem) requer a l'etirada da. emenda que apre
sentou ao art. l "do projecto n. 132, de 1895 . 

Consultada , a Ca.ma.ra. coc.cede a retirada. 
pedida. 

de bombeiros. que se inutilisar em durante o 
tempo do praç.a. o dit·eito, de que gozaiD. as 
praças do exercito e armada., de serem reco
lhidas ao Asvlo dos Invalidas. 

Art. 2.0 ·ReYogam-se as disposições em 
controrio. 

O Sr • .João Neiva (pcl(' ordem) 
requer e obtem uispensa. de intersticio par a 
que o projecto cmtre em 3a discussão. 

E' posto a votos e approva.do em 3• discus· 
sã.o e en-viado á Commissão de Redac~ão o se
guinte 

PROJECTO N. 222 DE 1805 

(I Congrmso l\acional resol"t"o : 
Art. 1• O Poder Executivo ê aut orisa.do a 

abrir um credito :~.tê 1.200 :000$. supple.Inen
ta.l" à. rubrica - Exercicios lindos -. pua 
pagamento da quantia que for devida á Com
panhia União 8oroca.bana e Ituana., conces
siona.ria das linhas ferreas de Botucatu a 
Tibagy e Tatuby a Itararé, pela. garantia. de 
juros que :1. mesma companhia deixou de re
ceber até 31 de dezembro de 189~-

Art. 2" Revogam-se as disposiç,ões em 
contrario. 

E" posto a votos e approvado em · 12 dis· 
cussã.o o seguinte 

PROJECTO 

O Congresso Nacional decreta.: 
Art. L • Fica. o Poder Execut i vo a.utori· 

sa.do a. reformar o ensino da Escola Naval. 
annexa.ndo-lhe um curso especial de aspiran
tes a machinistas, tomando por base o pro
jecto apresentado em 1893, pelo conselho de 
instruc<;lw da mesma escola. 

Art. 2." Revogam-se as disposições em 
contrario . 

Sala das commissões, 28 de outubro de 
1895.-GilOYiel Salgado, presidente .- Ovidio 
Abl·antes, relator.- Carlos Jo,·ge.- Thoma:; 
Ca-valcan ti.-Antonio de S iqueira. 

Projeeto dé reforma. ela'bora.do pelo conse· 
lho de instrucç!lo da Escola Naval com o 
fim de melhorar o curso da mesma es· 
cola e annexar·lhe um curso especial para 
aspirantes a. macl:linista.s, de conformi
dade com o determlllado em a viso n. 436 
de itO de fevereiro do corrente an!lo Em seguida sã.o successiva.mente postos a 

votos e approvados em 2' discussão os se.. 
guintes artigos do projecto n . 132, de 1895 : 

O Conselho de Instrucção da Escola. Naval 
O Con gresso Nacional decreta : cumprindo o que lhe 1oi de~rmina.do ern 
Art. 1. • Fica extensivo á.s· praças da bri- <J.viso n. 4:36. de 20 de fevllreiro do corrente 

gada. policial da Capital Federal e do corpo :J.nno,-
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Ensino technico: Pratica e mane.ío f~e ma
cllina.s. 
2;• cadeira-Phy~ica- Magnetismo, electrici

dadc e suas applicnçiies :í. marinlH~ de 
guerra. 

tendo em vist:l., que· convém restabelecer 
~ aula. ,;e portuguez, extincta pelo regulil.
mento de lO janeiro de 1891. as>iln como 
crror o ensino de Noçiies de di~eito Consti
tucional, Legislação e Administraçiio ~Iilita.r 

1 Naval-- c 
e usando po1• outro lado da. autorisação q11e Repetição e applicações praticas 

lhe conferem os §§ 6'' e 10° do art. llu do ja 3., Cil.deir·a-ChimiC'l.. 
citado regulamento-

-aw·esenta os seguintes accrescimos e :!.1- Repetição e pratica de laboratorio 
ierações, que entende. devem ser feitos no 
mesmo regulamento de 10 de janeiro de 18n, 1 Ensino graphico-Desenho de machinas )coa-
não somente com o fim de melhorar o respe- tinuaçiio.) 
ctivo plano de estudos, sinão tambem par~t Pratica technicn.- Trabalhos de officina. 
anne:xar o actua.l curso de instruccão da ES· § I. o Par:t o ensino deste curso seril.o cre
cola Naval. um curso especial -para. aspira.TJ.- ados os seguintes docentes : 
tesa machinistas. Um professor pam a aula do 1• anno. esco-

CURSO ESPECIAL PARA. .ASPIRANTES 
A. ::>IACli!NIST A.S 

Art. 1. 0 Haverá. na E~cola Naval, alem do 
curso de que trata o decreto n. 1.256. de lO 
de janeiro de 1891. um curso especial para 
aspirantes a machinistas (la armada, compre
hendendo as materias especific~das nos dous 
artigos seguintes e distribuidas em tres annos 
lectivos. 

Art. 2." O actual Curso Previ o, que pas
sar{J. a denominar-se curso Geral, será com
mnm a todos os aspirantes, ficando consti
tuido como está, mais as aulas de línguas, 
abaixo especificadas. a aula de apparelho dos 
navios, sendo snbstituida pela de tecllnologia 
naval-

Art. 8. • Os dons annos do curso superior 
para os aspirantes a machinistas consta.. 
rfuJ de: 

1• armo 

lhido por concurso dentre os engenheiros na
va.os ou officiaes macllinistas da a. r mada ; 

Um auxiLiar de desenbo incumbido do en
sino graphico do I·• a.nno, e jnntamente com 
o professor de desenho, que já existo, do en
sino gra.phico em commum do 2" anno dos 
dons cur.;os. 

Um inspector para a pratica e manejo de 
macbinas-official de maclünista. da al"mada. 

§ 2." O ensino da l" cadeira do 2" anuo será 
feito em commum aos alumnos dos cursos, e 
regiflO pelo professor auxiliar da l" cadeira. 
do 2" anno do actual curso superior, elevado 
a lente cathedratico. 

§ 3." O ensino da. physica. quer no 1" quer 
no 2 _" <til no. bem como o da chimica,$erá dado 
nus cadeiras correspondentes do curso de as
pirantes e guarda-mariPh:t. 

Art. -1." .4.s condições de matricula para o 
curso do ~~spirantcs a macbinist.1. serão as 
me~mo.s que pal';t o c•1rso de aspirantes a 
guardas·marinlla,c:x:ccptuado o conbedmento 
da. histeria geral. que não será obrigatorio 

AULA.- para os candidatos aquelle curso. 
Meca.níca pratica, comprchcn- Art. 5," Todos o~ alumnos da E~cola Naval. 
dcn~o: L~is gert~:es: th~orias inclusive os guardas-marinha alumnos. serão 
e pr~nclplos m.>ls mdlspen- iaternos c obrigados aos exorcicios communs 
sa~eJS ao estudo d;ts ma- de "ymnastíca natação es"'rima.. ío.fanta-
cbmas do vapor, seu tra- . » • ' "' · 
b lb t r, - d r ta .. etc. a o ~. rans ormaçao o os aspirantes (los dous cursos gosarão das 
seu .mo;rlmento.. mesmas vantagens, terão os mesmos onus, e 

CADEIRA.- PbySICa--Pro~rledades dos r llSarão do mesmo uniforme com a differença 
cor~o~, gra~ldade, gazes, apenas dos emblemas, que para os uspipantes 
acu~tlca, optJca e calor. a guarda.-marinha continuarão a ser os 

Re:pariição e a pplicações praticas 

Ensino graphico: Dellenho de projecções e 
lllachinus. 
Pratica technica: Trabalhos de officina. 

2• Anno 

Lo CAJJEuu-Curso com}lleto de lii:l.Chinas 
a vapor, especialmente das 
applica.das à. na.vegação: 

mesmos que para os actul:>.es aspirantes de 
l • classe, e para os aspiran !es a mach i nista.. 
o do respectivo corpo. ticando na sobrecasaca 
a estrella de .ouro sobreposta á haste do em
bolo do cvliudro, que seri de prata.. e no 
dolma.n a. estrella de ouro no braço, distin
ctivos do corpo -pa>Sando pr~ra gola. 

Art. 6.• Os a'pir<tntes a machinist:tS. em 
vez do~ exercicios praticas e militares e da 
viagem de instrucÇ<'io anuual, ser-âo obriga
dos a frequentar, sujeito a ponto, durante 
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a.s ferias, as officinas de machinas do Arsenal 
de Marinha da Capital Federal, l,)a.ra. apren
de!' um ou mais dos officios de ferreiro, ser
ralheiro, limador, torneiro ou co.ldereiro. 
Sua conducta., assiduidade e aproveitamento 
serão a.ttestados pelo d irector das ditas oftl
cinas, e as notas presentes ao conselho de 
instrucção da escola, que as tomam em conta. 
na classitl.cação dos mesmo~ alumnos. 

Art. 7.• Os aspirantes a machinistas, que 
completo.rem o curw de accordo com este re· 
gulo.mento, serão deslígados da escola., pas
sando a ficar subortlinados ao Quartel-General 
da. Marinha, que os fará embarcar nos navios 
da. armada, ou continu ar a praticar nas otll
cina.s de machinas do Arsenal de Marinha, 
como guardas-marinha praticantes de ma· 
chinas. 

Art. 8.0 Os guardas-marinha praticante.~ 
de machinas, que completarem um a.nno de 
e!fectivo embarque nos navios da armada ou 
de effectiva pratica nos offieinas do Arsenal 
de Marinha e obtiverem bons a.tte.stados de 
conducta. e applicação do commando.nte e 
chefe de machina desses navios, ou do õ.i
rector das sob1•editas officina:>, serão, a vista 
de certidão passada pelo Quartel-General d:t 
Marinha, submettidos a exame nerante uma 
commissão da Escola NavaL ~ 

A habilitação neste exame dá-lhes direito á 
confirmação no pClsto de guarda-marinha 
machinista;-:~o inbabilitação inhibe-a. 

Art. 9 · o O guarda marinna praticante de 
machinas inhabilitado pela commissão exa

. mina.dora. da Escola Naval, sõmente poderá 
prestar novo exame t res mezes depois. 

Art. 10. Os guardas marinha machinistas 
seguirão seus postos e classes de accordo com 
as leis em vigor . 

Art. 11 . Os aspirantes a machinistas deve
r-ão -visitar, tão assiduamentettuantopossivel, 
:lS ofllcinas de machinas do Arsenal de Mari
nha e outras ottlcinas }Ja.rticula.res dest;\ c.'t· 
pita!, bem como os a:pparelhos motol'es dos 
va.sos de guerra da armada, soh o. direcção 
do instructor de pratica o manejo de ma.
chinM. 

Art. 12. Aos aspirantes a guardas marmh!l., 
qns foram reprovados nas disciplinas con
stantes da. 1" cadeira do 1" anno do respectivo 
curso, poderá o governo conceder transferen
da pêtra o 2' anno do curso de aspirantes a 
mactlinistas, com a condição de prestarem 
exame das ma.teri:lS da aula de mecanica nra-
tica do 1 o anno deste ultimo curso. • 

Disposições geraes, -.·elati<Jq-s a este ow·so 

Art. 13. Fica extincta a Escola. de Machi
nista do Arsenal de Marinha,excep to o 2° a.nno 
da. mesma escQ!a., que su~~ir(\ d"Uf&ll~ Q 
í\ti~O de lSW., . 

Art. 14. O curso geral para. os aspirantes 
a machinistas come~~rõ. nesse mesmo anoo 
de 1893 na Escola Nava~.vnde seri proseguido 
o curso completo. 

Art. 15. O tempo de estudo com aproveita. 
mento no curso geral serâ contado como de 
serviço militar para os eil.'eitos da reforma. 

Esta disposição ê extensiva aos alumnos do 
actual curso pr·e\·lo. 

Art. 16. O governo fixara annualmente o 
numero de alumnos a admittil• no curso ge
ral, especificando quantos para cada um doo 
cursos especiaes. 

Os candidatos à admissão deverão declarar 
no seu requerimento qual dos cursos desejam 
segui r. 

Alterações l,ltle di::em respeito ao cu1·so de in
.<trucçüo em geral da escola e ao pessoal 
docen:c 

I . ~ A 1• classe do actua.l cur~o previo sara 
elevada. à categoria de cadeira, o respectivo 
adjunto consegutntemente passando a. sub· 
stituto. 

2." A aula de manobras e evoluções na.vo.es 
flcarã. elevada igualmente iL categoria de ca· 
deira sob a denominação de cmso completo 
da. manobra do na.vio e evoluções navlles. As 
mo.terias, que constituem esta cadeira, se· 
rão : mechanica applicadtt á manobra., mano· 
bra elo navio, evoluções na.vaes. 

3.' A aula de apparelho dos navios do 
actual curso previo ser<i. substituída no curEO 
geral, p<>la technología do navio c de seus 
app;n•elhos motores, e no 1 o anno do curso 
p:~ra a.spira.ntes a gttardas marinha pela. de 
arte do marinheiro propriamente dita, com
pt•ohen<iendo-o apparelho do navio, córte de 
J.XlUOO, arma~.io de ca.breaes e ca.brilha.s, etc. 

Ambas estas aulas furão :parte da. cadeira 
de manobra. podendo ser u ma dell3$ regida 
pelo respectivo docente ,e a outra por um.~ 
mstructores, que concorrerem como auxtha
r es desse ramo de ensino, de confol'midade 
com as instrucções do me~mo docente. 

4.• Por e:ffe1to do desenvolvimento dado ~o 
curso de manobra e ao de machina.s de vapor 
a 1~ cadeira do z• anno do actual curso supe· 
rior fico.rà sendo de mecanica. geral. 
s.~ Alem de restl.belecida no cUl'SCl geral a 

aula. de portuguez, est ylo e redacção offi.eial. 
seril. tambem creada -para o curso de aspiran· 
tes a. guardas-marinha a cadeira. de nOI;õ~; 
de direito constitucional, legislação e admt
nistração naval militar- regida aquella pelo 
respectivo d~ente, ainda em exercício, e esta 
pelo lente cathedratico da 2" cadeira do 4.' 
anno do r(\,"Llla.mento de 1889, ora. em dispo
nibilidade. 

6.• O ensino a.uxilia.r d~ linguM frauce:z& a 
ingl~a ~1'o p~tlSEJ,crulrá &lém do (}1U'QQ ~ero.t. 
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1.• As materias que constituem a 2• ca· 
deira do 4' anno actual, serão : «Ta.ctica na
val-Ataque e defesa de Costn.s-Fortificaçws 
passageiras-Operações combinadas tle terra 
e mar-Campanhas navaes do Brazi!. » 

Um instructor, nfficial do. armaria auxi
lia.rá. o ensino pratico e concorrerá cor'n o in
st!·uctor je manobra no ensino e 1\xerc:cios 
praticas das duas cadeiras. 

8." A l" cadeir;t rlo actua.l3° anuo do curso 
superior ficará repartida em duas-de astro
nomill, comprebendendo geometria cdeste e 
noções de mecanica celeste (gravitação uni
vei'S~l)-c de na vcgaçõ.o. 

9." A 3• cadeira do 1" anuo do actual curso 
SUllelior, -vaga -pela jubilação do 1'espectivo 
lente, será supprimida, passa.ndo o estudo da 
Geometria Descriptiva a. ticar annexo ao e.~ 
ttHlo da Geometria Analytica, na I' cadeira 
do l" auno e a Topographia para a cadeira 
de Geotlest;J.. 

lO. O instructor auxiliar da cadeira ex
tine ta (}Ontinuarã. preenchendo as mesmas 
fuucções em relação ã. cadeira de Geodesia. 

11. O ensino das materias que constituem 
a c~dei:ra deChimica ePyrothechnia milit~r. 
sera ferta do seguinte modo: o de Chlmica no 
2• anno_ de cada um dos c~rsos especiaes pelo 
respe~two lente catheúratico. e o de Pyro
t.echma. no 3" anno do curso de asp!L·antes a 
guardas-marinha pelo substituto de accordo 
com as instrucções do lente. ' 

12. Have~á tam~e~ um prepar-ador para. 
o LabomtorlO de ChJID!Ca, e ·qilB sera official 
da a:rmada, ad i•~s1a1· do que jâ. e;o;iste p<l.ra o 
C;J.!nnete de Physica.. 

13. O ensiuo da gynmastica ficar;\ reuni<1o 
a() d~ nataçã? e o da esgrima de b<:yoneta 
ao de mfantarm; a esg-I•ima. de espada e flo
rete passando a _constituir ensino a pa.rte. 

14. De conformrdar1e com estas n.Hern.çües 
o . cu_rw de instrucçiio da escol<l. ficará con
sttt::udo como mostr~t o :plano junto. 

l;:>, As .disciplinas lec:cionadas na. Escola 
Naval constituirão cinco secções, a saber: 

A de sciencias physicas-as duas cadeiras 
de physica e a de chímíca com a aula de 
pyrotechn ia milita r. 

A de sciencias juridic<J.S-as duas cadeiras 
de legisla~ão milit..'l.r e direiro maritimo inter
nacional. 

A a.ccessoria-~s aulas àe lino-uas e de de
senho, e os e:::ercicios ue esgrima, de ílorete 
e espada, gymnastic:~. e nataç~ão. 

16. Dos cin.co actua~s subst~tutos da secção 
de mil;thomatrcas,dous J.Kl:!i~arao para a secção 
techmca, afim tte repetir as cadeiras de na
vegação e b:J.listíca. 

Os tres d_!l secção d.e mathematicas re11etirão 
nessa secçao ru; cadetras quo forem designadas 
pelo Conselho de Instrucção. 

_17. Os substitutos serão das se~~{ies respe
ctivas e nessas sec~ões se substituirão reci
procamente nas suas f,ütas. 

18. Na faLta ou impedimento dos lentes 
ca.the~raticos a s~1a substituição cabera aos 
substitutos da secçao respectiva, e sõ na falta 
absoluta destes, aos instructores ela mesma 
secçao. 

1;;. Os act~aes auxiliares de desenho pas
sar04o a professores dessa disciplina sendo 
S';I~stituidos . em seus _irr::pedimento~ pelo au
Xlll:.>.? elo ens1no graph1co do 1·• a.nno do curso 
de ::.:s~mantes a, machinistas e reciproca
menrr~. 

2~>. C'l instrt~ctores, bem como os pJ•epara
do;:; aos gabmetes de Physica e Chimic..1. 
(exc-er:çao feita tão sõmente do instructor de 
praaca e manejo de mach!nas) ac.cumularão 
semp!·~ as I:Uncções de <?fficiaes da escola, per
ceb•~n.ao, alem dos venCimentos, a gratificação 
ann::ml.Jll. a.rbitradu. de 1:200$000. 

_2:. A'' art. 113 ( cap. X) do regulamento 
Vlg?."'óe, que tl·ata da compo;ição do Comelho 
de r:Js.tr~cção, accresce~te-se: e dos profes
sor~~ ao 11~guas. Suppnma-se conseguínte
u::er.:'Zl o 3l't. I 14. 

2.~. O ~ns\no da iuf;\ntaria e da e~grimo, de 
bayoncm, tambem podeJ•ú. ser diri<>ído por 
o!licial dtt armada, que neste caso ~ccumu
J ará. as funcções de o!íiciitl dil escola. Hcando 

Teclmica. com direito á gratificação acima estipulada. 
De IU?>the_matic:l.s. 23. ~s _al~moos apprO\<Ldos em uma ou 
De sc~enc~as yh~s}cas. ma1s !lisCJplmas, e q_ue tenham de repetir o 
De SCienCHISJuridlcas. ~nno em que ellas se acham coliocados, ticarão 
Acccssor·ia. ltsentos da frequencla. obt·ig-atoria. das aula,s _ I dessas disciplinas. ~ 

de:\ scc,ao te,chni~'l compr?lten~der~ as ca .. - 24. P.o.ra os trabalhos de pratica-technica. 
n ll?s •lo 11~' cgaçao, lxü1sttca, cact!C;J., mil- uos aoptra.ntes a macbinista~, a. e.scol;J. àever;.í. 

olH_n, machl!ins a mpor. com ns aulas de ter uma pequena ollicina apropriado, com os 
!Jr;hr~1: tcd1;n~:1. cm·rc~spoilllcntr~ ~~- ymhl. de mD.ehinismos pelo menos mais ncces:so.rios e 
m .. :~m~a p1 :•Ltea c r o :los o~ r•>.:r·r·•·wws pr·r.- Clll'l'Cspondento ferramenta. 
fiss10naes, <tssim como TniiH.a.T-c~. K~-rs trabalhos serão diri!!idos pelo instn:· 
~A de mathem<tticas-as )''• e .. t.h•ít·a~ dn ~~~~l'~o doi' de p:-atic!l. e manejo de rnachínas que 
~~r~t, e dos l", 2~ e :1·• <tnllOR olü r'l\1'>'" •In tm·it n. ::.cu ce.rgo a dita. officina.. ' 
~~PSl'<mres e gua.rda:>-tnal'ínlm u :L :!" l'illl• ·i I'LL ·~: •. 0.> •to.:cntcs cu.ios ser·viÇOS, por eJicíto 
o 'auuo t.leste mesmo curso. "'''l l:t~ dispt.•Si•;•j~,; ou tias dú regulu.mento tl e 
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10 do janeiro de 1891, não ti'trerem sido ou 
não a.proYeittl.dos na escola, n r:m em outros 
estabelecimentos de instrucçi.io super-ior, ser-J.o 
jubilados com os vencimentos intagracs da ta.
bella. que baixou com o •1ecreto n. l-~'50 , de 
10 de janeiro de lS\:JL 

26. Ao ajudante do corpo de alumnos ser·á. 
abonada. a mesma gr<l.tific;;tçâo que aos aju
dantes tios corpos de marinh:t. 

E mprega do t empo de fc;·ias 

'.!i. Termin~los os exames do fim do :J.nno 
·Jectivo os alu mnos t odos poderiio ser licen
ciados até 10 de dezembrv. 

Findo este prazo de desca.nço, o tempo das 
eria.s para. os a:;pir;J.ntes e guardas-marinha 
será repartido em dous )leriod.os: o 1". de lO 
de dez!!mbl'o a. 10 de janeiro, para exercícios 
praticas, militn.res e profissionaes, teoilo por 
cent ro a propria escola, :;ob a direc~;.ão dos 
respectivos instructores, e dt:b:Lixo da imme
dio.ta tisca.lioaçiio na. administr-ação superior 
da. escola ; o 2", de v iagem em navio ou na
v ios apropriaclos, e de pre!erencia ao longo 
da. costa, desde meia.dos de janeiros até fins 
de fevereiro ou primeiros dias de março, o 
mais tardar. 

De volta desta viagem, poderão os aspiran· 
tes a. guardas-marinha ser novamente licen
ciados ate as vesperas da. abertu::>a das aulas. 

28 . Para. o> asp iran l.es a. mach i nistas o 
tempo correspondente a. esses dous períodos 
de e:.:ercicios e rle viagem, serà. empregado 
na. pratica de officinas no Arsenal de Marinha 
rla Capital Federal, conrorme o estipulado no 
art. 6• do projecto a. que estas alteJ.·ações 
acompanham . 

Fo;·malidades cscol<.wes 

29. O õ.irector , v ice-director, secretario e 
todos os membr os do magister io com a:>.<ento 
da. congre,n-a.çilo serão em passados dos seus lo· 
gares em sessão solemne d<\ mesma congre
gação. 

30. Os demais profes>or(ls e os mestres pre
star-ão perante a. congrega.ç,;1o a. :promessa úe 
bem desempenhar as respectivas t'tmcQôes. 

31. O pessoal militar e administrativ-o será 
empossado pelo directot•, ob~ervanr'to-se em 
relação áqueUes :1.s disposições em vigor na 
armada. 

32. Pai'a. a promoção dos guardas-m(lrinha 
alumnos e coutit'maç.U.O dos mesmos no posto 
deguardas·marlnha haveri act o solemne na 
escola perante todo o :pessoal milita1•, docente 
e admiuístJ·ativo e o wrpo de alumnos . 

33. O:s guardas-ma.rinha·alumnos, alem das 
incumbencias concernen tes ao respect ivo 
corpo, servil~ão tambem como auxiliares do 
serviço do esta.belecíme.nto em geral, com o 

titulo de official « do dia », e debaixo da su
perior direcçi.io e tiscalisilçãO do « ofllcia.l dG 
esw.~lo. » 

O Conselllo de In;;trucçüo, tendo em considera. 
çiío as ra::ües apresentadas Jl ~la di1·ectoriG 
da escola, taMbem. recommenda as seguintes 
alleraçoes, relativas ao pessoal admini$tra
tivo e economico, e do estado maio:r c 1ne11or 
do corpo de altnnnos : 

I·' Mais u m medico, para poderem os dous 
alternar no servk.o, ou então, qualquer dis· 
posição substitutiva, mas em virtude da qual 
haja sempre um medico presente no esta.b&
leciment.o. 

2. • Mais um enfermeiro, para que pOS5a 
haver sempre um presP.nte. 

3.'' Mais um servente para. conservação e 
guarda do novo ob:servatorio a.stronomlco e 
meteorologico e ilo museu-nas mesmas con
dições que os :·cetuaes serventes dos gabinetes 
de pbysica e chimica. 

4". Um ajudante <le roupeiro com o vencl
mento de 50$ mensa.es. 

5." M«is um ajudante de cosinheiro para o 
corpo rle alumno~. 

6.• O nume1·o de copeiros para os a.lumno> 
deve ser fixi!.dO na rnzão de um por esquadra 
e seu venclmer.to eleva.rlo a 45$ mensaes. nd
insla1' do que se pra.tiCI'.. na E$ cO ia Militar . 

7." Mais um carpinte;ro. 
8. " Um calafate. 
9.• Um sernloeiro. 
10.• Um calrleireiro. 
1!. " Mais um machinista. 
12." O destacamento de marinheiros na.cio-

na.cs deve ser assim composto : 
I inferior. 
" cabos. 
3 cor·neteiros. 
2 tambores. 
3 <utilheiros. 
1 t orpedista. 
8 foguistas. 

40 praças de cl i.:lrerentes classes. 
Somm•t 64-ou mais 12 praças apenas que a 

Iota~,g,o actual. 
13. ~ Em vez da guarda do batalhão naval-

4 ~uar•~as civis para. a policia gera 1 do esta
belecimento . 

Obse;-llaçii.'o-Na fu.lta. defoguistas na.cionnes 
o me~mo numero de fogu.isias contractados. 

Cu.rso de inst:rucção da Escola Naval, de 
confor midade com o plano e alterações 
J)ropoitas pelo Conselho de Instrucção 

CURSO GERAL 

Ca.d.eira.- Algcbra das equações do 2• grão em 
deante; trigonometria rectilinea e espherica 
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Repetição e applícações praticas. ! Repetição e applicações praticas. 
Aula-Techno!ogia. do navio c dos seus ap· 2" cadeira-Physica: p!·opriedades dos c~'rpos, 

parelho motores. gravidade, ga~es, acustica,optica e cn.Ior. 
Portugucz : estylo e redação official. Repetição e expe1•iencias. 
Francez. : escrever e tallar. Aula-Arte do marinb.eiro, comprehendendo: 
I11glez :escreve!' e fallar. apparelho dos navios, córte de ]Janno,ar-

EnsiRo graphico-Desenho linear, gcometrico mação de cabreas e cabrilhas, etc. 
e de pa.izagem. ' Ensino graphico-Desenho de figura e aqua-

Ensiuo accessorio-Gymnastica e natação (de rella. 
madrugada.) ·Ensino accessorio-Gymnastica. e natação (de 

E:terclcios- Proflssionaes e militares, como ma.,l rug-a.da.) ·· 
praça {à tarde.) Exercicios-Protissionaes e militares, como 

praça. ; esgrima de ba.yoneta (à tarde.} 
Cw·so de aspirantes a ?)lachõnistczs 

1" anno 

Aula-Mechanica pratica, comp~ehendendo : 
Leis geraes, theoric:1s e principias mais in· 
dispensaveis ao estudo das machinas de 
vapor, õeu trabalho e transformação do seu 
movimento. 

Ca.deira-Physica : propriedades dos corpos, 
gi-a. v idade, gazes, acustic-a., optica e calor. 
Repetição e applicações praticas. 

Ensino graphico-Dosenho de projecções e 
de machinas. 

Pr:J.tica technica-Trabalb.os de ofiicina. 
Ensino accessorio-Gymnastica e natação (de 

madrugada.) 

Exercícios.. . cu r~? (il. t!l.rde ·) . . ~
Militares : como os do outro 

Proflss10naes: pra.tlC:J. e maneJO 
de machinas (:i. tarJe.) 

2• anuo 

1• cadeira-Curso complet o de machiuas de 
vapor, especialmente das applicadas i 
nevegação. 

2• cadeira-Physica: magnetismo, electricl
dade e suas <tpplicações (~ mal·iuha de 
guerra. 

Repetição e experiencias. 
3• cadeira chimica.. 

Repetição e pratica de Iaboratorio. 
Eosino graphico-Desenho de Iuachinas (con

tinuaç<l.o.) 
Pratica. technica-Trabalho~ de oflicina. 

Exercia curso (i tarde.) 

t
Militares : como os do outro 

8 
• • Profissionaes: pratica e manejo 

de machinas (a tarde.) 

Curso d~ aspirantes a guardas·ma?·inha 

I• anno 

1• cadeira-Noções de geometria descripti"''a, 
geometria analytica, calculo di.trerencial 
e integral. 

2• anno 

[a ca.deira-Mechanica geral. 
Repetição ou applicações. 

2" cadeira-Phy:sica: mag-netismo e electri· 
didade com suas applica.ções á marinha 
de guerra. 

Meteor·ologia e physica uo globo. 
Repetição. exper·iencias e calculas meteo

rologi.cos. 
3" cadeira-Chimica. 

Pratica de labora.torio. 
4" cadeir-a-Curso completo de macbina.s de 

vo.por, principalmente das applícadas l 
navegação. 

Ensino graphico-Desenllo de machinas. 
Exercicíos-P.rofissiona.es e milatares, como 

praça; e$grima de bayoneta (á tarde.) 
Pratica technica-Pratica e manejo de ma

chinas (a t;J.rde.) 

3•• (l.llllO 

I" cadeira-Astronomia.: geometria celeste e 
noções r1e mechanica ee!e$te (gravitação 
uni vers~tl. 

Repetição ou obserntorio. 
2" ca.deira-Geode$ia, topographia e hydro

graphia, projecções e cartas. 
R0petiç.ão e pratica de plantas. 

Aula.-Pyrotechnia. militiJ.r. 
Pratica. do labor-atorio. 

S• cadeira-Noções de Direito Constitucional, 
legislaç-ão e odministração naval militar. 

Ensino g.raphico-Desenho de plantas topo
graplücas e hydrographicas e de cartas. 

E.:ercicios-Militllres e protissionaes como in-
1erior (à ta.•·de.) 

Ensino accessorío-Esgrima de fiorete e es~ 
pada (i t!l.rdc.) 

r• cadeira- Curso conpleto de navegaç{ío. 
Repetição e ca[culos. 
Prat ica technica. 

:!" cadeira- Balistica. e a.rtilha.l'ia nava.l. 
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Repetição e applicações. I rei to á. aposentadoria ao~ funccionarios da 
I?ratica. technica. Inspectoria Gel'?.l de Saude dos Porto3 da ca.-

3~ cadeira.- Tactica naval- Ataque e defesa pital Federal e aos das Inepectorias de Saudc 
C.e costas - Fortifieaçües passa.geira.s - dos portos dos Estados. 
Dper:wões combinadas de terr:l. e m:n> -
Campanhas na.vaes do Bro.zil. 
Pratica e desenho de fortificações . 

4" ca.dBira. - Curso completo de manobra. de 
navio: mechanica a.ppli~da. ó. manobra, 
menobra do navio, evoluções na.vaes . 

5• cadeila. - No~~õêS <lo. direito publico: di
r eito inteJ.•na.ciona.l maritimo, diplomacta. 
do mar. 

Ensino accessorio - Esgrima. de ílorets e es
~da (á tarde.) 

Exercícios - Militares e profissionaes. como 
official (á. tarde.) 

O Sr. OvidJo A.brant.es (JJela 
ordem) requer e obtem dispensa de int ersticio 
para que o projecto entre em 2" discussão. 

São successivamente postos a votos e ap
provados em 1" discussii:o os seguintes 

P:ROJ.ECTOS 

N. 187-1895 

O Congresso Nacional decreta. : 
Art. 1.• Fica o governo autorisado a man

dar passar patente de general de bri~da a 
todo o coronel reformado ou honorarlO 0,\16 
provar estar comprehendido no clecroto de 12 
de novembro de 1894. 

Art. 2.A Ficam !'Cvogadas as di~posicões 
oro contrario. 

N. 173- 1895 

o §t·. ~á Peixoto..-Sr. president-e, 
existindo um substitutivo da. commissão de 
Fazenda. ao :projecto n. 2i5 A. que acaba de 
ser rejeitado, substitutivo que, com quanto 
l1aseado no mesmo assumyto é inteiramente 
diverso àaquelle e vae além das attribuições 
por elle conferidas, por isso que no substitu
tivo se trata de dar uma. interpretação ge
nerica, consnrto á V. Ex. sobre si o sub
stitutivo fica prejudicado e ne:;se caso se 
póde constituir projecto em separado. 

O SR. Pn.EsiDEl'l--rE-0 !lubstitutivo ao pro
jecto que acaba. de ser rejeitado, como pro
jecto depende de exame em occa.siiío oppor
tuna. 

O SR. S.-'.. P.o:rxoro-Eu pedia. então l 
V. Ex. a fineza de consultar a c~~.ma.ra sobre 
se considera o substitutivo como projecto se
parado. 

0 SR. PRESIDI;JNTE-Ná<l posso fa.zer a con
sulto. que V. Ex. dEiseja_ Em discuss~o op· 
portnna. o substitutivo poderá ser aprecia(lo. 

E' annuncia.da a. votaÇão do projecto n. 57 
A, de 1895, relativo ás emendas do S&nado ao 
projecto n . 66, de 1893,. desta Ca.mara, que 
m('..utem em sua plenitude os ~ireitos conl'e· 
1•idos aos Estados pelo art . 54 d<1. Constitui
ção, sebre es terras devolutas situadas nos 
res}lectivos territorio.s e dá. outras proviLlea
cias; com o parecer rl<t Commissi'io de Consti· 
tui~ão, Legisl;J.Ção e .1ustiç.1. sobrll a indicaç.iio 
do Sr. Eduardo Ramos (discussão unica. ) 

O Congresso Nacional resolve : O §r. Eduardo Ramo@- S1·. 
Art. I. • São considerados empregade3 pu- pre.-:iclente, Y · Ex· niio estar-.\. talvez lem

blicos, e como ta.es incluidos no (jUadro dos brado. porque não presidia a sessão, de ter 
d sido a.pprov:ula por esta Camara. uma indica-

mesmos, os conferen~ das capatazias as ção relativa. a. este projecto, pedindo o estudo 
Alfandegas da Repubhca, para 0 fi~ de go- de commissão para diztor sobre o problema 
sa.rem de todas as Yantagens que a.quelles poUtico que se aventava de ser aprest1ntado~ 
competem. . . _ camara. um projecto confeccionado na le«isla'· 

A~t. 2.·• Revogam-se as <hspOHçucs em con- ' ção passada.. A emendado Senado subordLntn';\ 
tl'<WIO. a. Ca.mara. acceitar uma das duas, ou a emencl:l. 

N. 156 A-189S 

O Congresso Nacional decreta : 
Artigo unico. Fica dcs!le já C<.mc:erlido ao 

Poder E:I.ecntivo o credito de 6:323$:WJ, des
tinado ao pagamento do pesaoal e outras des
peza.s da delegacia. da lnspectoria. Geral de 
Terras e Colonisação, no estado rle :Mm~s Ge
res, e:ttinct.a em dezembro de JS9S. 

E' posto a votos e regeitauoem l ·' _discussJ:o 
0 

projecto n . 215A, de 1S95, ~ufenndo o dl-

do Senado ou ;1 proposta p<trtida daqui con· 
tt-a a qual a Ca.m:n'3. podia pronunciar-se for· 
mulmente. 

Trat:1-va-:se de uma questão de inconstitn· 
cional i•htle. CS$1. CJlll'Stiio t:le inconstituciona
lidade tinha. siJo suscitada aqui e pedia-se :1. 
intarvencã.o da Constituiçlio nesse sentiU.o. 

Entrcta.nto, Sr. :presidente, vejo meneio· 
nado na ordem do dia () projecto sem sa~r 
qual .>cja o parecer da com missão, porque mu> 
o \'i. . 

VoZJ::s-A commissã.o deu ~recer . 
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O SR. EnuARDO Ruws- Uma vez nue :1. 
commissão já deu parece1', nada tenho a:ubje
ct:Lr. 

O 1§1· • ..'ilr:tn:;.n-• ;R.Eos (rela m·dr.m)
Sr. presidente, a ~1cs:J. p1'0c~deu 'rcgularmtnte 
em relação a (Stc projecto. N:~. ordem do dia 
d~ h~ntem foi d:~:la a discmsão '1o pareceJ;> a 
IJUe se retere a indicação do nobre deputado, 
esta indiçaçiio entr-ou na ordem dos trabalhos, 
foi encerraú().. e na fõrma do Regiment o. a 
Camara. ouvindo o parecer cnja di:scussão 
fui encerrada, lla. de pronunciar-~e sobre o 
projecto. 

E' posta a votos e a.ppl'ovada. a seguinte 
emenda do Senado 

AO art. ! 0 : 

Em vez de-e- qmtmo aos terrenos de ma
rinha ... ate o fim do ar tigo diga-se: 

"Comprehendidos nell<J.S os terrenos de ma
l'inha, os ribeirinhos e accrescidos. salvo os 
que forem necessarios j;i, e no futuro para. 
obras ou serviços felieraes.» 

Posta a •atos é rPjeítadtt a emenda do Se
na,1o snppressíva. do art. 2° e paragrapllo 
unico. 

E' approvada a. seguinte emend:. do Senado l 
ao a.rt. 3". l 

Depois c!a palavra- Construcçilo- accres-f 
cen te·se-colonias. 

E' o p•·o.)ecto de\·olvido ao Senado. 

E' posto a. votos e approva.do em 1" dis
cussão o seguinte 

PROJEOTO X. 8() DE 1893 

O Congr.:sso Nacional decreta : 
,l!·t. l .• Fica substituiria. pela tabelh a este 

annexa a tohelb F' ~t:mexa á C'onsolidaçiZo das 
Lei.< das Al(m!degas e 1lfescls de Rendes 
FerleTa.es. 

,\ rt. 2." Revoan.m-se <1S disposicões em con-
tru.rlo. ~ 

l'abella. su'bscitituva á taoella F anne:x:a á 
Consolidação das lei sdas Alfandegas e 
Mesas de Rendas a que se refere o pro
jecto (n. 5 do art. ·,25 da Consolidação 
das Leis das Alfaudc>g-as e Mesas de R~ndas 
Fed.eraes. ) 

."\l"l.i.~ns 
~a. t:-~ri fa 

Annmlcs vi vos : Godo :1siníno, mtmr, 
~ .. n\·:1.!!111', \":•~cum, Janigero. suino ,; I 
Cil.}l\'\!10 •. 

3 Ct·in:l ou cabeUo rle cilV;Illo ou de 
qualguer antro :mimt\1. 

C~ii\~r:.. V. VII 

4 Pcllo de lebre, custo1·, coelho e seme· 
!ila.nte. 

5 Panns~ 
S Co rdas de poi·co ou rle jav,tlí para sa

pat-l!ii·u. 
ll Cor-rt,•:\ll~o Je qn<1!quer quantithde em 

peçrt Olt em oiJra .• 
20 Vass<,ut'''s •lc CJH:1lf!Uer qualidade, cotn 

o:1 sem cabo. 
22 Pclks e conros :em bruto 011 qualquer 

qualidade. 
23 Pelles e couros : prc1•arados e cur

tidos. 
49 Azeite e oleos. 
50 Bo.nl1:1 ou unto de porco, derretido ou 

prepar,,.tlo. 
5! Carn~~-
52 Cêt·a (meno:; obras nno classicadas). 
58 Co! la Olt gela t\na. 
54 L~:>nermacete. 
55 Guitno e otllros adulJOs para terra. 
50 Leíte em conser~·a ou de qualquer 

modo p1·eparado. 
57 Ling-iló\S, tr;pas rHJ intestinos de vac~ 

ca ou de porco, e de quaesquer ou
tros animaes: ~eccos ou de sal
moura, em conserva de qu~. 
quer modo preparados. 

58 ?ríunteiga, d~J _vacca. 
59 Ovo~ de ~·:.ülmh:.\ e de outras a.ves 

domesticas. 
60 Peixeti nã() cl3ssificados, marís~os, 

ostr.:s, ou outros molluscos, e 
ovo.s. 

6! Q'leijos ele qualquer qualidade. 
L~2 Sab~o SBm perfumCJ. 
G;3 Sangu-e de b"i ou tle ot1tros acim~e~. 

secco on preparado. 
G4 S~bo •7n gr<txa. 
65 Stearma. 
6G Toucinho salgado ou em salmora. 
72 O~sos. 
74 Pontas. 
75 t;nbas rle q1ralquer animr.l não clas

sificado. 
82 Lix;t de peixe. 
Si Fl'll.ct:lS verdes, castanhas, avelãs, 

coeos, no~es, amendoas e azeitonas 
de qttn.lquer qualidade. 

88 Fr·nct<t$ seec;ts ou passadas de qnul
q uer q 11 alidade. 

::>a Quaesquer ft•nctas, côcos ou nozes 
nã.o chssiticados. 

~!I) .\1 pi~te e paínço. 
'J l A l'roY. com ou se ru casca ou pilado • 
n2 Cev;llh~ de qnalquel' qualidade. 
\1 > Farello e reotulhv tle qualquer qua-

lidade. 
n4 F:trillhas, fuculas e plis nutdti vos. 
:J5 Fei,j;ío Lie •lu<Llqul!t" qua.lidtl.de. 
9ô 1\l:J;;s~s a.limeuti.cias. 
\J7 l'vlill!o em grão. 
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98 Trigo em grão. 
99 Quaesquer outros legumes, farim•

ceos, e hortaliçil. de qualquer qua
lidade, não classiika.r.lús. 

100 Arbustos, ar\·ores e plantas vi v as j 
de quatquer q_ualia'au'e. 

101 Alhos soltos, em resteas ou roaunças 
e em molhos. 

\

Aniz ou herva doce, 
cominho. de linho 

102 ThigJ.s, grãos, ou linb.aÇa, (semen
favas, t"ructos tes) para horta,jar
cardos,semeo-~' dim, prado e em 
tes, etc., etc. geral para a agri-

cultura. 
1Não especificados. 

103 Batatas aHmenticia.s, ingle~as e se
melbaDtes. 

105 Cascas e lenhos medicinaes e de tin-
turaria. 

106 Cebolas e cebolinhas. 
107 Cha da lndia de qualquer qualid[lde. 
lOS Cogumelos secc~ ou em conserva. 
109 Cravo da Indi:l.. 
110 Feno, avéa ou palha de avêa,e quaes

quer outras forragens, verdes ou 
seccas. 

111 Lupulo ou luparo. 
112 Fumo. 
113 Louro (folha). 
114 Pimenta. 
115 Raizes e bolbos para horta, ja1'di~ 

ou prado, e em geral -para '' agrt
cultura. 

11 õ Qua esq ll er outras cspe<;iaria s nil.o 
clnssifiM.dns. 

117 A.lc:ttrão e pixc de alcatrão. 
118 A.ssuc:.~r. 
119 M:eite ou oleos. 
120 Bebidns fermentadas. 
121 Borr·a.s, 
124 Cêra vegetal d8 qualquer qualidaue. 
125 Bréo. 
126 Licôres communs ou doces de qual

quer qualidade. 
127 Líquidos e bebidas alcoolicas. 
130 Sumos de fruct:~.s de qualquer qun.lí-

dade. 
131 Vinagre. 
132 Vinhos. 
133 Xaropes não medicinacs de qualquer 

qualidade. 
135 Azul ultramar ou ultramarino de 

qualq1ter qualidade. 
139 Cinzas azues. 
143 Cortiça. em pó 011. negro de Hespanha 
145 Graxa. "Para sapatos. 
146 lndigo (anil). 
155 Ocl'es (oxidas de ferro nnturaes). 
156 Oleo de linhaça, recino, mamono, 

castor ou palma christi. 
157 Petroleo (ker<>Sene, etc.). 

161 Pós de sapatos. 
1G2 Preto ou carvão animal (ossos quei-

m'"dos). 
1 f)j Sumogre. 
168 Terri:4 de sienna on de sienne. 
l/i2 Tintas (menos pam marctJ.r roupa e 

pn.1 a desenho). 
170 Verde; composto, de Paríz e seme

lhante:;. 
171 vernizes. 

de ferro. I
de cobre (crystali

satlo ou pó; ver
dcte). 

173 Acetatos ou py-.deamonia, de cllum-
rolenhitos, ~- bo 1 i q u í uo on 

Cl'ystalisudo, sal 
ou vintlgre rJe 
chumbo ou de S<\-

174 Acidos, 

1•. t\lrno. 
racatico forte ou 
. cryst:~l isa-ve1 , c 

puro tle verdet~ 
ou glacial; 

arsenioso ou oxydo 
branco de arse
níco; 

e;.lrllolico ou pbe
nico: 

hydroclorlco. chlo
ridríco ou mu
~·latiço; 

nítrico ou azotico; 
sulfu rico,olco ou es

pirito de vitl"iolo, 
sulfuroso liquido. 

17G Agu(lmineral, natu1•ü ou artit1cial 
rle fJU;J.lfjUêl" q u~1lirJade. 

183 Ammonia Uquida, al r'ali Tolutil ou 
~spirilo de sa.t amoniaco. 

192 Arseniato do potassa on Jo so<lrt, i:n~ 
puro pa.r<l. artes o inrlustrins. 

,le soda (sub) ou 
\

àe po!us;! (ouiJ) 011 
bicarlJona to li o 
dita ; 

210 Carllonato. l:mrrilh:l do com-

( 

meroio ou alcali 
mineral; 

desoda(bi) ou bic;.u·
bonato de soda. 

219 Clornreto (1.- catcio liquido 011 solido 
impuro a. artes e industrias. 

Dito de sot.lio, ~al commum ou de 
cozinha. 

220 Chocolate medicinal Je (]ualqaQr 
qualiclade. 

221 Cllromato de cllumho. 

~
de ferro (azul r.l;t 

230 Cyanuretos. Prussia)-
-de· potassio: . . 

277 Mel. 
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281 Nitr•ltos ou Ide chumbo; 
azot~tos . Ide puttüisa.. 

. de chumLo ; 
1de ferro; 

soLl<L caustica; 
lexivia de sa.ooeiro; \

àe ma11g'anez ; 

~89 Ox.h.los. (potassa cau stica 

I 
(impura}; 

.!e ~ i nco1 :~lvahvlede 
ZinCO, CIOzento OU 
tnlltia prep"r'lLlà 

1. (impuro) 
1de cobra simples, 

\ 

ped l'a li pes, vi
t t•iolo azul ou ca
p:·•r·or.:l. azut; 

:321 Sulph<Ltos ellY· <!e o.luminia. ; 
1·te Cerro • 

posn lphato~·~zinco, vitríolo bran
co ou caparoza 
bran~ · 

,antimonio' para nr
t tes. 

322 Sulfito:;, hislll-(de sodtt. 
titos, etc. ( 

(arsenico nmarello on 

\ 

rubro; 
üe rer1'0, chumbo na

. tn rnl ou g ;d en ;t., 
324 Sulphnretos,hy:l de cobr e.•le •uercu-

t.lrosulpha.tul; rio. ne~ro ou etin
pe minem! e (tleuto 
ou bi) cen<Lbrio <l 
ver1r e 1 hão. 

:34.0 Vinhos mP.·l icin,,es : Jtm:~t·go ou bit
ter .. \vermouth c os nftn e,;pecili
ea(los. 

341 Xa··ope,: medícin;tOS. . 
34-1 CoJ·t:c,LOU c ,,::;e;L d~ sobl'o 011 sobl'eJro. 
:145 PiLas on vigas, tóros, ma~tl'Os ou 

V~T'"'llDte :J.~. 
~~4G Taboa~lo, fJra.ochües ou cucot>iras . 
34i Aduellas. 
321 .u cos . 
:3.'52 Armnções pat'll. sellins e cilhões. 
359 B;lloques p;tra pip•I.S e ba tTis . 
308 C:~.hos pum vassouras. 
:{75 Cortiça. em roll1u.s. 
378 Fórnms IXI-r.l. calçauo ou para cha

péos e outros usos. 
380 Gamellns, cochos e b<\nheira;; d<J 

qua.lqu.er qualidade . 
389 Palitos. 
395 !'temos. 
400 Toraei!."J.S de qualquer qualidade. 
402 Tornos de madeira (pina.s) para. cal-

çado. 
405 Vasilhame. 
400 Canna. 
409 Junco ou rotim. 

410 Vime er.:t bruto ou em liaças ou mo
lhos . 

415 Costos, cestas, bala ios, etc. grandes 
para roup;L, conducçiio ela {!;<\rra
fus, de carga e semellt:tntes : or
deuamos paro. u tterro e sem c 1 han
tes. 

423 Palha, espm·to, c.ai ro,pita, piassava, 
paio a e outras materht:> finalmento
sas : em r ama, preparadas e bene
ficiarias, de qua.lquet· modo ou ves
telladas e <tssedadõls. 

424 Em rio, simples. 
42-S Paína de qualquer qualidade. 
426 Zo;tera. 1n,1rina ou crina vegetal, e 

qualquer outra propl'ia pa!"<l. en
chimento de colchões, etc. 

4:?3 Archotes de es1><rto 'l semelhantes. 
4:3i Cortloa lha de qualq1ler qualidad~ . 
,145 Va~sour;ts com ou sem cabo. 
4·17 Alg\l tlão com caroço. 
448 Dito em rama ou em Iil. 
449 Dito em P"sta, cordado ou em folhas 

gommadas, 
450 Dito em tio varo. pavio. 
512 Lii em bruto, caT·d:ltla, tinta em p õ 

ou de qun.lquer modo pr·epar·ada. 
580 Linho e jnt a , em bruto, preparado, 

asseda.tlo, rest ell:vlo on em e~tri
g-as - tinto ou pintado. 

560 Estopa em lil'uto ou eut 1~1ma. 
577 Gordoa.lha. 

rpara escrever, liso 

I 
ou pau tado ; 

p<1l'<\ typographia: 
simples ou com
muu::; para jor-

6-l9 Papel . .. .... . (· na .. ~ ; 
<J,·dinario, pt·oprio 

p:t r <L ()OJOl'lllho, 
com ou sem im
pressão . 

eu vellopes. 
650 Papelão. 
655 Argilla on :~vêa. de moldai'. 

em bruto: refreta
r io e uã.o especi
rlca.do; 

botijas, botijões e 
vasilhas seme 
~ha ntes de grés 
Jrapermea vel; 

55\i Barro .. _... ... canos ou man\lhas 
para onc:mamen
tos ou para cha
minés ; 

moringues, talhas, 
jarras e potes pa.
ra agua ; 

telhas ; 
tijolos . 
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657 llétum ..... ·l 
asphaHo de qun1-

qu.er Q ua.lidade ; 
liquido (p~tro!eo) ; 
pixe de Ctlr vão de 

pedra liquido. 
65g C;\t em pedra. ou em pó. j 
G60 Carvü.o rniner-.:l.l ou em pedra o coke. 
1\Gl Cim~nto romano ou ele Portlantl. 
652 gsmeril. 

1
. 

(163 Gelo. 
664 Gesso em pedr·a ou em ~nl f\üo c!e C<ll l 

nativo, em pó ou calcio;~do. I 
135-3 Gis em fJctlra ou eP1 p0, crê úU greda 

:tH·ep>tt·<<tla . 
073 P1umb8giua, <:lll uedra ou em pó. 
674 Pak <> em Lruto oú em pó. 
615 Teri'<!S. 
ôi9 Azulejos e ladrilhos. I 
635 VidJ•os em clu\pas, para v itlr<tça~. li-

sos. 
69.? Garr:,fa.s, gal'rafõe3, potes e fr;:scos 

communs. 
694 Telhas de qunlquet' qualitlade . 
699 Cobre e sun.s liga.s, fundido. co~.do 

limado, lml l'il lto, ~<Ll'nt, bD.tido, en~ / 
latnwas, ro!~s. fuuoios ou rolha::, , 
em ou sem tlg:\. 1 

728 CllU_mbo em lK\r!' tJ.S, em lin;unclos ou ' 
pae;:., em pedaços ou residuo~, e I 
de Q11a!que1· outro modo em brnto; 
em ca.no~ p<\1·.• aqceductos, c se
melhante~ . e em le~çol. htmia<~.> 
]X1stas ou li os . ' ' 

72'J Estanho em l;ar-ro.s, 'l"erguinha, gd
salllas, cinzas 0 11 pó, em lollm. em 
pP.daç:os ou em t•csiduo~ . c de qual
quer· outro IDlltlo em bl'uto ; em 
cano~ para a l:WJ Liqucs " ~c:ne- ~ 
lhantes . 

730 Zinco em bar rn. ou lingu:ldos, em 
petl:tr,tos on r<:sidnos, e (!e qualq:u::r 
motlo em lwut•J ; em chap;ts para 
col.Jrlt· cm;as; em pregos, -w.xas e 
a.rest:1s . 

731 Ferro em lingt11'dos ou ferro g-u7.;t. 
i 32 Em bnr••a, chapa ou verg-ninh;t: em 

arcos parn touei~, pipas, IJ<lrris, 
Í1tl'dos e usos semelh<lntes, em "e
ml laminado de qmt!quet feitio~ 

73:{ Em limnlha. ~~·o:;s: • . 
7:{4 A<.•·· em V<)rgu inha, Ve!'g~. llriio ou I 

btwra.. 
7:~s Am:•Prns r: :Hn:\J·rt~titS . 
740 Al'Çõ~s par;~ s:·llius. · 
757 Ch1tp;\s galv;ttlisn.nas pa.1·;\ cobri1· c;l - / 

sa~ . 

701 Cravos P<\t'<\. fel';-ar auimaes. 
7õ.3 Dobr:tdiças, lixos, lemes, gonzos, bi

s., gras e yu;,e:,-quer ;wLigos, parr~. , 
ll~rtas e Jauellas, e pn.r11 outros •

1
· 

rmste~·es . 
' 

7ôS Fechos pedt'ezes de meio fio e de 
qualf}uer outra quali<lade . 

709 Fio {atamc) de qualquer qualidade e 
grossura (:11enos em obm). 

771 Fogões sim pies, fornos e forna lhas 
t'ogar·eiro$, chapas e outros arti"'o~ 
semelhantes para cosinha. "' 

772 Folh;\ de !"landre;;:, em laminas. 
715 .Molas p;mt portas, grades e para 

usos semelhantes . 
77i P~rafu~os . 
779 Pr••go3, tllcltas, arest••~. pontas de 

Pariz o nrreuit.es. 
7S5 QU>tesqnr.r vlH-a àe ferro, não classi

!ic<Jdas, fundidas ou lJatitJns, ;;im 
pie~. 

79::S Boxofro. 
817 Polvora . 
s:36 Eixos pura carr os. 
837 For·quilbas, !'~'hmpei! , r.u lws de roda, 

lll'0 5 e clutros objectos de ferro 
ll!adeims c Eemelbntes }Jar<1. c..1.r~ 
1'05 il "l'I'CJOS. 

839 Mo!~s ptl.ra c;Jn·os. . 
340 Raio~. cü:jos e outras pecas de lll<l

rlat!'a ]•:1.1':• rodas, 
841 Rodas var,, carros, carro~.as e outros 

velliculos de tr:msporte. 
842 v,u,~c~. 

999 Al n:o!'ar izes cu t;t~le; , tla fenv ou 
m:: •·more. 

1.001 Bigorn::s para fer t'eiro, bnoeiro. fu· 
uilciro .: se!llelballtes. · 

1.009 Ch:u·rn~s. ar:\dos, ~··o.de, e outros 
m~t!·urw:u l· r:s p1·oprios pnl'a arar c 
;·rc ;:a;·a1· a. terra, etc. 

!.OIS Ci'N!J1•'S com Otl sem c..1. l:lo. 
l .Oli Fc~~:;:s pequena$ ou portateis pnrn 

io! l'Cll'O. 
l.02S I'icar(:t:,~. picões, a lviües e qnaes

.. luet· outr;~.s ferramentas uo que 
tr:t ta este :.U'tf(!'(). 

1.030 Prelos de I.Jualqu"9r qualitl;tde. 
l .036 Tornos para terreiro. 
1 .o:::s Typos. 
1.030 Qt1acsquer ferramen ta não clas•i-

tic•ldas, para artP.:s e ~fficios. -
1.044 Borrn~lla em tubos, tios, folhas e 

lmnmns. 
1.055 Chocolate commum. 
1. 0~<; Doces. e confeitos ni'.i.o clnssilicndos. 
I.OúZ Bstoprm. 
1.~~: r'Of;'O ::r-t ilidn.l t]e l]lla lquet· qn<J. lirlat!e 
1.1. , ., M•)oll:\~ ~ p:1 ht·:>s p!loSl•horicos (pilaS· 

phoros) . 
1.0iô llolhc~ o liquidas t~mperados rnm 

eorr:rd:1., de qualque1• modo (lt'e
p rai1os. 

1.07!1 Panno de ~molil tJD.l'a lix:1r. 
l .o~,o Pnpel. de l_txa t!e qualqucl' qualidade. 
1. 0 .. 1 Pà i\l lma, snnpl·::s ou composü\. ou cér<L 

de p1·etoleo. · 
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E' posto a votos e approvado em discussão 
uuica o enviado á Commissilo de Reda.cçã:o o 
seguinte 

PROJECTO N. 191 DE 1895 

O Congtesso ~acioual resolve: 
Art. 1.• E' concedido a D. ~~aría Amalia 

de castro Ferreiro., viuva do coronel Joaquim 
Mau[·icio Ferreira, uma peneão de 200$ 
meUS;!.E!S. 

Art. 2." Reve.,aam-seas disposiçêíes em con
trario. 

E' posto a votos e rejeitado o art. I• do 

ponte que ligue a ci[lad~ üo .roazeiro, no Es
ta<lo da. Bahla, á ~ril!a de Petrolina, no Es
tado de Porn"mbnco, abrindo p:na isso os 
crer1itos que julgt\r necessarios. 

Art. 2." Revogam-se as disposições em 
cont1•arío. 

São succe.~si vamente postos a votos e appro
vados em r iscussão unica. e enviados á Com
missão de Redacção os seguintes 

PROJECTOS 

N. 279- 1e93 

pcojecto n. 202 d~ 1895: O Congresso Nacional resolve: 
Dcrtemina.ndo que os oí'ficiaes do exercito Art. 1." o montepio e meio-soldo do falle· 

reformados ou que se reformarem de accorào cirlo alferes Sebastião Carlos ele Accioli Lins, 
com as rlisposiçôes do decreto n. 193 A, de 30 do 11" re"'imento rle cavaUaria. continuarão 
Je janeir~ de 18_00, si. estiver~m graduados a ser pr.g~s á sua mãe D. Mathilcie de Accioli 
no posto Jmmedtato, SeJam cousJderall.os. para Lins. desde I ele julho de 18\12. 
todos os effeitos, como si esti.vesse!Jl effecti-1 Art. 2." Revogam-se as disposiçi3es em 
vamente providos na classe de que tiverem a contrario. 
graduação (2·· discussü.o), sendo constderado 
:prejudicado o ré5to do projecto. 

E' posto a. votos e. ap:provado em 1• dis
cussão o seguinte 

PH.OJECTO N. 199 DE 1895 

O Congresso Nacional resolve 
Art. 1." E' o governo antorisado a far.er 

reverter ú actlva, mandando addír a. uma 
ilas companhias. como tenente mais moderno, 
até que haja vaga, o tenente reform<t!lo do 
corpo de bom beiro::; .José .r nlio. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

E' posto a. votos e approvado em discussão 
nnic:t e enviado a Comrnissã.o (le Redacç[o o 
seguinte 

PROJEC'rO N'. 172 DE 1894 

N. 197 -1894 

O Congresso ~acional resolve: 
Artigo unico. Fica relevada. a prescripção 

Gm que incorreu D. Maria Josephina. Feita! 
Lima para perceber o meío·soldo a que tem 
dit·eito de G de setembro d0 [885 a 19 de 
a~osto de 1894, revogadas as disposições em 
contrat·í.o. 

N. 122-1893 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. !.• E' concedida a D. Olympia Caro

lina da Sil•<\. Barata, vi uva do desemb:~rgador 
Jot\quim Antonio da Silva. Barata, uma. pensão 
de 100$. pagos mensalmente. . _ 

Art. 2,0 Revogam·se asdtspOSlçoes em con-

\ 
trarío. 

O Congresso N<l.cional deereta: E' annunciaua a. votação da emenda do Se· 
Art 1 o E' concedida a pen·ã.o de cem mil' nado ao :9rojecto n. 85 A, de 1895, (1~0 ~ d~ 

reis (lOO$) mensaes, reparr.id:mente, a Ursa· 1894), qu.e autor~~ o. go~erno a rrmt~tlr a 
lina. Candida do coutQ e ;-.~:,~ria Felicia do companhw, Grea • .Sov:the1 n a C?n,truc~.a? de 
c t " · ,.. d f ll · · "·:- _ um~t ponte sobre o r10 Quaralnm, no E~tado 
ou o, mae,.e rr~a ~ a ectdo ctrur,tao na do Rio Grande do Sul, a qual foi approvada. 

vai, Dr. Joao Pmto ele Couto. 1 S d d . t .. 0- de votos na fór· 
Art. 2. o Revo r•am-se as disp03ições em con· pe o ena o por ous ~·Ç .~ _ • 

tra.rio. "' ma do art. 39 da ConstttUJçao. 

E' po~to a vot.os e approvado em r~ dis~ o :§r. Wietorino ~:!!oni'.eiro 
cussii.o o seguiote (pela ordem)-Sr. presidente, p~ço a V. Ex. 

PROJECro N. 94 A I)E 1895 

O Congresso Nacional resolve: 
àl.'t. l. • O g-overno fiüa autorisodo a man· 

\lar construir sobre o rio S. Franci~co uma 

qne tenha a gentileza, que altas ll1e é ])ro
Yerbíal. de lêr o parecer da commissão sobre 
a emenda. do Senado, porque trata'-se da 
const1•ncç~o de uma. ponte sem garantia ab5o
lutamente alguma. de juros, sem onus ne
nhum p!!;ra. o Estado. 
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Ora, parece que a emenda do Senado de l sendo considerado prejudicado o resto do pro
maneira alguma póde seracccita, e a Camara, jecto. 
pr_e~ta.ndo assim um serviço real ao paiz,deve E' annunciada J. votaç,ão das emendas do 
reJeital·o. Senado,_ do projecto n. l!O E, de l89ti, (Orça-

O S:a. PRESIOP.~TE-A emenda a que o no- mento CI:J. MtwinllaJ. 
bre deputado se rerer·e já foi aqui rejeitada; Posta a votos e r('jeitada a emenda do se. 
voltou a.o Senado, onde obteve dons terços de nado ;i. rubrica. 1'. 
vot.os; e vindo novam~nte a. esta Camara $Ô 
póde ser l'ejeitada obtendo os dous terl)os . Posta. á. votos é rejeitada a emenda do Se-

O :parecer e o seguinte (li); nado á. rnbrica. 2". 
Em seguida. é posta a vototl e rejeitada por 

12-3 contra. tres votos a referida emenda do 
Senado. 

O Sr. Presidenl:e-0 projecto vae 
ser enviado i sancQão, indo antes â Commis
são de Redacção 9 do occorrido vae ser olficiado 
o Senado. 

E' a.nnunciada a votação do projecto n. 219:'1., 
de IB94, concedendo ao eugenheiro Julião 
de Oliveira. Lacaille privilegio por 60 annos, 
para a. construcção. uzo e gozo de uma. 
estrada. rla ferro, que partindo da. cidade 
rle C~ talão e_ passando pelas de Goyaz, 
Cnyaba, Pocone, S. Luiz de Caceres e Jogar 
na.vegavel rlo rio Guapore, termine no Est<tdo 
de Matto Grosso, em ponto limitrophe com a 
Republica da Bolivia, e outros favores rela
tivos á. ess<L concessão, com pal'ecer da. com
missiio e.,--pecial de viação geral da Ropublica 
(2• diSCUESâo). 

O Sr. :Oueno de And1•ada 
(pela o1·dem)- Diz que a.ssignou parecer favo
ravel a este projecto, como membro ua Com
missão rle Obras Publicas e que tencionava 
apresentar emenda. . r~u-a tornar o projecto 
do accordo com as ideas quo o oraaor tem a 
respeito .de estradas de ferro; pretendia. por
ta.nto, por em concurrencia a cOilCPSSão do 
p;ivilegio e eliminar a. zona privilet.'iada . 
Si a A~sembléa. approvar o projecto, · apr·e· 
sentaret emenda nesse sentido em 3• dis
cussão. 

O Sr. Timotheo da Costa 
(pela ordem)-Pede a palavra para. enca.mi 
n har a. votação. 

Suppõe que o governo da Republicajà con
cedeu :!Jin credito de 200 contos para a con
strucç<to dessa fstrada e se não est& e o n-a.. 
nado já foi até_ nomeado o engenheiro. " 

I:embr& que s1 for adoptado e~e projecto 
ma1s tarde ter-se-ha ile indemnisar es;;e con
cess~on~rio; _devo ainda. lembrar que essa con
cessao e a.nt1ga. 

Nã.o lhe sendo -permittido discutir agora., 
reserva-se para fazel-o na 3" discussão. 

Em seguida. é pasto a. votos e rejeitado o 
referido art. 1• do projecto n. 219 A, de 1894, 

O !eJ". G-ab.-iel Sala-~do (pela 
ordem) requer veriJl.cação na vota-ção. 

Procedendo-se ít verificação, reconhece-se 
que não lla numero. 

O Sr. Pr·esldente- Vou mandar 
proceder ã c11amada. 

Procedendo-se â. chamada, verifica.-~e. te
rem-se ausentado os Sr~. Hollanda. de Lima., 
Luiz Doming-ues, Artbur Orlando, Telentino 
de Carvalho, Gaspar Drummond, Gonçalves 
Maia, Zam~, Paula Guimarães, Jcsé Ignacio, 
Rodrigues Lima, To.rqu<Lto l\Ioreira, Autonio 
de Siqueira, França Cal'Valllo. Oscar Godoy, 
Americo de Mattos, Mrl-yrink. Cupertioo de 
Siqueira, Arthur Torres, O!eg-ario .Maciel, 
Pmlua sanes, t'rb:mo rt~ Gouveia e Lauro 
}!ullcr. 

O Sr. Pl'"sidente -Responderam 
à chamadn.nponas 104 S1·s. deputado~. pelo 
que fica adiada. a votaçã-o. 

Continú:L n. 3' <liscus:lilo llo projecto n.2l2 A, 
de lh9S. regulando a. execução dos arts . 6" P. 
7 ' da lei n. 18:~ C. de 23 de setembi'O de ! 89:~. 
determinando que pelo governo st'.ia substi
tUJdo por apolices de capital e juros-ouro
do valor nominal ele 1:000$ e juros de 4 "/ .. 
todo o lastro e!l'ectivamente depositado até 
17 de dezembro de 1893, para. base das emis
sões bancarias. 

O SI". Denedit.o Leite começava 
a entrar na analyse do projecto e do parecer 
que o acompanha quando t:eve necessidade de 
:r:etirar-s_e do. tribuna. para que tivessem logo.r 
as vuta.çoes d_a or-rlem do dia. Fazia. ver que 
~li e era co~s1derado como um projecto de lei 
mterpretatr~o à e dous artigos da lei de 23 de 
setembro de 18'.)3 e que, no emtant.o não se 
limitava a. uma unica. disnosição ten'deote a 
~cla.recer o pensamento dÕlegisla.dor daquelle 
t empo. _ Ao contrE-rio, o projecto introduz 
d1spos1çao nova, nao se limita a applicaç:io da. 
refe~ ,rla lei. Ainda mais, o honrado rela.tor 
cons1gnou ~o parecer uma. idéa que nã.o se 
ach~ a.padrmhada. púr disposição alguma do 
pro)ecto e que. no entretanto, consta. da 
emenda que acah de ser lida na MeS<\ •.• 
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o honrado relator, baseando-se na lettra do Nito acceitando o projecto do digno repre-
art. 5·• da..lel de 1893, dis,e que não se põde sent11.nte de Minus, o orador vae apresentar 
n1zer a conversão dos lastros, emquanto não um substitutivo que não é uma reforma. pro
se entrar em :lCcOJ·do com o;; Banco~ regionaes prhmente, mas uma correcção do erro em que 
po,ra &erem ell~s indernnisados dos prejuizos calliu o lefFislad.or .de 1893. .. . _ 
que tivere!?l· Ja o oradpt• expendcu l~?_ngas A matena P!'lllClpa.l do su~~tnutr":"o e con
consideraçoes neste senuclo quando, nao ba · demnar a med1da da conversao, convmdo que 
muito tempo, a questilo da indemnisa.ção a Camara estude uetída.mente a questão e 
esteve em debate ue~ta Carnara e cabiu em faça um exame minucioso elo assumpto para 
seguw1a tliscussão, depois da Camara. decla- que se pos~a fazer uma reforma amiJta. vasta 
rar-se competente na primefr.t psra. resoher e que tire o paiz da situação anormal em que 
o caso. se acha com relação ao meio circulante. 

Não quero agora indagar si é ou não lfcito O substitutivo cujo art. 1• orador lê é 
á Camar:l. renovar, nesta sesõão, a questão apresentado na snpposíção do que os dados 
aa indemnisação aos Banco~ regíouaes. Por dos l'e!atorios sejam as unicas in!orroações 
eml]uanto só vem ú tribuna. para discutir o J qu."Lnto a existencin. do ouro nas arC?S do 
:proj~ct0, apenas notando que assim pensando Tbesout•o, sendo para lamentar que mfor~ 
o nobre rleputarlo não declarou em seu pa- mações requer·idas pelo oradO!' aiod;:~. não 
recer que h<<Vía necessidade c\ e ser o projecto tenham podido vir. O facto de dizer-se que o 
emendado nes$e se-ntido. ouro do lastro foi todo retirado do The.,ouro 

Oillustrerelator, referindo-se á lei de 1893, deve ser consid•~1·ado como um facto da maior 
com muita razão censurou disposi(;ões da ;uavidade. porque em virtude dos decretos de 
mesma lei e mostrou (Lue não foi i'eliz o legis- !890 os Bancos não podiam emittir sem lastro 
lrulor, pa.l"<t conc[uír que ha neces~[dude de em ouro ou em apolices. e esse lastro era a 
retoques e reformas da materia no sentido unica. garantia da emissão. 
de dar uma outra organiS;lç5o ao Banco da O art. 2• do substitutivo estabelece que o 
Republic<1. Porque, -pois, r.ã.o condemnou governo emittirã. a1Jolices do typo de I :000$ 
S. Ex. este proJecto do Sr _ Arthur Torres, e juros de 5 "/o ate á quantia que for necessa
que apenas se refere a dous artigos dn- ri:.r. não sô pam restabelecer a parte do lastro 
quellu.lei? Só porque estamos em fim de de que ~e tenha utilisado, calculado o ouro ao 
se~ão e não podemos eroprehender obra mais camblo do dío. em que foi depositado, como 
"'<'asta ~ Em resposta a um aparte. o orador tamhcm para. cobrir a di1Terença eutce o valor 
diz que se trata de queotão que interessa o dos dE'positos e das notas. 
meio circulante e que intet'essa o credito da E' necessttria. essa medida, visto como o go
Repuhlica, não podendo set• resolvida. por. verno utilísou-se de pl\.!'te do ouro o tem de 
emondas a um projecto acceito pelo relator, ·restabelecei· o lastl'O para que a emissfto não 
:projecto que só tem por fim consolidar uma fique i!("Scoberta. 
r~ forma que o proprio relator combate. O substitutivo estabeleco bmbem que as 

O nobre d~putndo dii: no parecer quo a lei npo!ices omiWda~ om virtude do art. 2", bem 
de 1803 é mil. e que tem todos os defeitos de como 0\.S que exísto:m lleposítn:llts, nilo ven
uma lei !'eita sob pressão ; no entretanto, em cc·r[o juros -sem lll'ejuizo, pnrém. do direito 
'·ez d~ propo1' a su:t l'eVQgaçiio ou modificação, que W<'m os B:tnc<~s reg ionaes ao juro das 
M contrario, acceita. um projecto que tende apo!icl'S que depositotra.m, de accordo com o 
a dar-Ihe execução. art. 4" do decreto de !890. Esta. disposição 

O nobre deputado diz ta.mbem que a con- esti de accordo com o que o orador sustentou 
servação dos juros em ouro nas arcas do por occasião do debate sobre a indemni
Thesouro seria. a unica vantagem da lei de sação. __ 
lS93, porque poderia concorrer para me~ O art. 3• do substitutivo estabel~ce que o 
lhorar o nosso meio circulante e para pre- lastro assim organísado passará a ser escri
parar o cammho para a conversibilidade da pt ura.do em nome do Banco da Repub!ica para 
nota_ o unico efreito de fazer face às emissões qua 

co.m etreito, esse ponto e da roaír impor- corre hoje por conta deste Banco. Essa dis
tancla: Sl pude~semos conseguir que se de- posi~:io encont ra justificativa na lei de 1893, 
mora~~e das _al'C:ts do Thesouro todo o ouro que approvou nessa parte a de 1892 e passou 
qu~ la deYJa, esta.r depositado. certamente responsabilidade das emis5õe:; para o Banco 
sernl. este o melhor caminho para approxi- da Re-puhlica. Ora, é IJl'eciso que haja um 
marmo_-nos da conver~ibi!id:J.de das notas Jastro po.ra. fazer face a essas em:ssões e a isto 
bancanas. Mas exprimindo-se assim, o nobre e que visa o art. 3>. 
11eputado ao mesmo tempo acceíta o projecto Não tem o oradOl' a menor vaidade apre
em deb:tte, que Vi~a a convereão do ouro em sentando o seu substitutivo, que só visa o 
apohces. O .no!Jre deputado esta ou não esta cU!llpdmento do 1lever a que póde ser mod~
em contl'ad1cçao ~ iicàdo ooi:iforme for mais conveniente ; elle 
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servirá. de ponto de partida para 
mais ve<sto. 

um estudo porém, do direito que teem os Bancos regio
uaes que :fizeram omissão snbre a.polices :los 
juros de que trata. o art. 4" do dect·eto de 17 
de jaueil•u de 1890. 

Antes de retirar-se da tribuna j1tstifica 
ainda um requerimento. Pensa que é indis
l?ensa vel 1_ledir-se ao S1•. Ministro da Fazenda 
que venha pero.nte a Commissão de Orça· 
mento, annun~íar francamente a sua opinião 
a respeito. 

S. Ex. além da competencia que tem, po
derá. conferenciar com o presidente do Banco 
da Republica que ~ tambem um homem emi
nente, e trazer para a commissão a.s suas 
idéas. O proprio presidente do Banco, poderit 
comparecer tam!Jern. Si mais tarde as me
didas que a Camara. adoptar pro<l uzirem mà.o 
resultado, os Srs. deputados poderão dizer: 
o( Nã.o estamos sós ; o Ministro da Fazenda. 
que esta-ça em contacto mais immediato com 
o Banco e que devia conhecer hem as condi
ções financeiras do paiz, foi ouvido e con
cordou comnosco ; a Camal'a não procedeu 
com leviandade e procurou cerca1·-se de todos 
os elementos que podiam concorreJ.' para. 
que pudesse acertar.• (Multo bem; muito 
bcr.a.) 

E' lido. apoiado e posto em discussão o se 
guinte 

Requeiro que o projecto n. 212. de 1895, 
volte á commissão com o substitutivo QUe 
apresentei hoje, e que sobre ambos seja ou
vido o Sr. i\Hnistro da Fazenda. 

Sala das sessões, 20 da novembro de 1895. 
-Bero.ediclo Leite. 

E' lido, apoiado e posto em discussão o se· 
guinte 

Ao projecto n. 212, de 1895: 

O Congresso Nacional decreta : 

Art. 1. • E' conservado no Tl!esouro na es· 
:p~cie em que existe aetualmente o lastro de· 
positado como base das emissões dos Bancos 
regionaes. organisa.dos de accordo com o de
creto de 17 de janeiro de 1890. 

Art. 2. 0 _0 governo emittiriL apolices de 
1:000$ e Juro de 5 "/o papel moeda até a. 
qu!l.ntia que for neces~aria não só para resta
b_elecer a parte do lastro de o,ue se tenha. uti
lisado, calculado o ouro do cambio ao dia em 
qu~ foi depositado, como tambem para cobrir 
a ditrereaça entre o valor dos depositas e o 
das notas. 

Paragrapho unico. Essa.s apolices assim 
Como ns que existem actualmente depositadas 
.t;o:no lastro não vencerão juro~.sem prE"juizo 

A.rt. 3." O l:~,stro :~,;-;<.im org<J.nís-a.do IJ'>.S'ilal'>\ 
a. ser escripturauo em norn.e do B;>,nco da Rc
publica,p<n·a o unico etreito de ta;-;er face :is 
emissões que correm hoje por conta des:;e 
Banco. 

S. R. -Sala d<\S sessões, 20 de novembro 
de 18~15.-Benedicto Leite. 

Sií.o liíla.s, apoiadas e postas conjuntv.mente 
em discussão as seguintes 

Ao projecto n. 212, de iS95 
Supprirna.m-sc os paragraphos 2' e 3• do 

art. ; .• 

S. R. - Sala das sessões, 20 de novembro 
de 1805.-João Lopes. 

AO projecto n. 212, de 1895 : 
Art. E.m cumprimento ~lo ;J.rt. l c o gov€rno 

entrará. em accôrdo com os Bs.nMs emissores 
regíonaes, afim de lhe ser transferidos os l(I.S· 
tros e emissões respectivas, como dispiJe o 
a.rt. 5' da lei n . lS~, de 23 de setembro 
ne 1893. 

A base do acc&rdo para indemnisaçilo dos 
Bancos regionaes será de nm ~erço do tot:ü 
dos juros das :lpolices ~ub~titutivas de seus 
lastros, contados pelo tempo de 4 7 n.nnos, 
que completariam o praso rle seus priviiogios 
e calculados :to cambio de~;\ d. por l$000. 

Da indemnisaçã.o deduzir-se·h<t, em be!le
ficio do Thesouro Nacional g ualq ner dill"o· 
reoça que se vcrific:J.l' entreaemissãodocaLh 
Banco e o valor das apolíces quo produzir a 
ccuvers-:io L~os lastros eiTectívamente depos·I· 
tados. 

Fica o governo autorisado a utilisar-se 
para a indemnisacão dos Bancos regiooaes 
das mesmas apolices depositadas como lastro 
de suas emissões ; deduzindo do computo 
total dos lastros que o art. 1• manda convcr· 
ter a importaucia. nominlJ>l das apolíces de 
que rlispuzer para. tal fim. 

S. R. - Sala das sessões, 20 de novembrG 
de 18%. - Er ico Coelho.-A.lcindo G-uana· 
bara. · 

Fica a discussão adiada pela. hora. 

SEGliNDA PARTE DA ORDEYI DO DIA 

E' annunciada a continua<)ão da 2;' discussão 
rlo projecto n. 203 A, de 1895. autorisando o 
governo a despender ate :" impal'tancia do 
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14.519:690$, repartidamente em t res &x<>rci -1 Assim se;Hlo ni'.o s~ poderá em boa fc a.ffir
cioMOnl a. a.cquisiçfto do material :·o•l:wte 'l mar que ca~·e~<L :1 Centr;:.l de material ro
melhoramentos imiispensaveis ao sen·~~a da dantél. 
E>trad:l. de Fer·ro Cenb·;tl elo B1·:niL de a~eôrdo Deve ao governo todo o seu u.poio, á testz. 
com o especifica(lo n:c tabe:lla annex<1. e mais d<1. ltermblica acha-se um homem honesto, 
800:000$. para pagamento ele 60 locomotivas crltetioso e patriota, seu contenaneo ; o seu 
>e!•Undo o contracto feito c.:.m Quayilc D:t- apoio, por·em, é dado de accordo com os prin
vid:on & Comp:, com voto em sepuro.cl.o do cipios economicos e financeiros. 
Sr. Bueoo de Andrada. Tem certeza. J.e que deputado S. Ex. daria. 

. . . . _ seu voto •'Ontrario ao c~·edito, uma vez que 
E' lido, a.pOta.do. e env1ado a. Commtssao de níi.o de3e.jariõ.t jámais o desperdício dos dinhei·· 

Orçamento o segmnte ros uulJlicos. 
o·materia.l é:l::istcnte é. excessivo para. o ser

Sub.<iiiutito ao pn1jecto n, 20.9 A., de 1895 viço. dizem-n'o os tlados fornecidos pelo pro
prio 1rlinistro da Viaçfw, o que falta. é admi
tr:u;lo crlteriosa. e severo na utilisa.ção do 

O Congresso N:tcional dec1·eta: m:J.terial, melhor empregado fora. o credito 
Art. 1." E' o governo autorisado a alr:·ir na compra de livros para a administração da 

no corrente e:terdcio um credito extraor- esü•ada. 
dimwio de S.OOO:OGO$pa:;:-a oc.::orrer a. con- Aind;J. baseado no relatorio <1o Sr. ministro 
strucçã.o da.s obras e execução elos melhor-a- assevera que. a proporcão que augmenta, 
m~ntos u~:::entes e indisp2nsa.veis ao scr'l"iço I peior!• o sen1ço. 
da i' strada de Ferro Cemr-J.l do Braz!!, sendo A Es~r- • da de Fer1'0 preci:;a. unicamente de 
soo:onn.s applícados ao pa..,oamento de GO l'>Co- eng-enllêll'o. . 
n:i!C[·:a.s. segumio o contracto feito corn Quay- A um aparte do Sr. Arthur Torres thz que 
ley Da.vidson & Comp. nii.o sabe quando mais lllilita.r-i•ada esteve a 

Art. 2." R~vo;;:1m-se as disposlçõe.> em Central. SI sob a adnliuistra.ção de um co~ 
contru.rio. roncl, si ~oba de um l!Hll'echal. 

, s 1 . .- , , Ha. uma rlifferença âpenas, é que 011. pri-
::; . ~ô:- a a. das ~s ... <ues. _o ~e llov~mhro ~e me ira admini~tração foi e:xccllcwte tanto ci

tlc a; • .,. - ..\nstvtcs de Q1. <;a:~o:;. - Oocl.to vil como milit.·wmeute, r-esr·eit:!.va-se um (in,,.,,. K 
ehefc que se 1\J.:da. respeitar ; dav;\·se a. nor

O Sr. ll!tera~ de --~ndrada con
tinu:t un. dilliculdade t!!l respon·lt: r :~o nobre 
rd:•!m· ~~a Commis..<:in •ll~ Obras Pn!J li~..as . X o 
paJ-.•cm• IJlll~ lanou allírmou, ba.;;eado em in-
1\,rma.t;iir.s dcnl!n d"> m:Lis not 1 vei;-; o:lminis
tm lorr· ~ th Estrada ue Fel'l'O Cerm•al, o 
St•. R;J.dcm~cker. 'ItJe na Se:•r •~ os C<tl'l\IS 
levam mr!nos m()t:Lde de c&l'!!.a ; es;e> dados 
pois. não servem de b:tsc :i. comp:~.ra.çi\.0 leit:J. 
pelo nobre deputado tt quem responde. Com 
os propi'ios dados !ornmdos por S. Ex., vne 
argumenta!' e demonstl•ar que com o numero 
de ca.nos que tem a Centr:- l , pó·ie d:1r vasãu 
aqt::l.h-o vc:zes mais o maximo dn. carga que 
trafega ::a CentraL colhendo para i.,;;o os 
d<!o'os no pr·oprio rel:!.tor·io do Sr. ~íinistro ela 
Viação. 

O orador calcula, ern 3. 387 os wagons, 
snppo.odo Ql<C o metade esteja estragaria, 
ficarn 1. 693. ~fultip!icando :1. somma pelo nu
me:·o de dias de tl':~ba.lho 360, temos o resul
tado de 60Y.4Sk wa.f!ons a percor1·er a. linha 
durante urn anuo. -
~appondo que cada. um tenha. apenas a me

h ue do tone!n;ern e tornando ainda. assim a 
ffi<'.t.ll.de, ter;;mo.; de s.o:>7.400 tonetadas· 

E1~trctanio o que se cvi1lench é que. 3. 
Ceat_:al d~ru.nte o anno trt~nspt1rta ap~na.s 
7.0lv.OOO ~oneladas, 

m~-lisa.:,,i"io do servic.o em plena ep~ca. anormal 
na :;e"unda ;;.tlmitüstr-.lç:ào di-se o contr:J.l'io, 
a.nor:~alid:J.des em época normal, indisclplina 
no pess~al , de~organisa~.ão de serviço e de
sa;;tres. 

Pnblicarú os c:\lculos que fl!z no sentido 
de provai' que o ma.terütl existente di 
par:• oito vezes mais o sen'i<,:o que ora. faz a 
Centra l. 

Lembra it C~\ma.ra. o facto de um soldado 
que ~e acl1ant1o de sentinclla. impeàiu a. pa.s~ 
~a.;rcr.1 :1. Bonaparte pu.r-aapplicarao facio que 
OI';~ se d;i,, 0 O!"<J.dor e O ~cmtinelh~ e negando 
o seu YOto ao cr<>-dito. cumpre ordens do Sr. 
Pre,ident~< 11:1 Repnblie.'l., que diria. que o 
melhor tt":eio C:e torn:tr amada a Republica., é 
~elar pelos ~ons empreg-os dos dinheiros 
publicas. (:liHito b.~m ; muito'bem.) 

O §r. Cii.npce;•tilno de Siqueira. 
requer que se consulte â. cama.ra., si concede 
pmrogaçã.o da hora. da ordem do lliil. -por duas 
horas Jl<U':l. terminar a. discussão do projecto 
n. 203. 

Consultada, a. Cam:lrit não approv:t o pe· 
dHo de prorogação. 

Fica. a discussão adiatla pela hora. 

Pt~.ssa-se i1. hora destinada ao expediente. 
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0 SR. 1• SECRETARIO procede 
seguinte 

â Ieitm·•t <lo 1 . Os ser>lços relc_:yan~issimo~ presb dos pelo 

I corollcl Forr:>z, dao mquestJonavelmentc ao 
P:•rlamento direito, sinã.o de au:s:iliar sua 
viu\"a com umil. peusii.o; ao menos cte não ir EXPEDJENn~ 

Communic:u;ão do Sr. deputado Antonio 
Eduardo de B"rredo. communica.ndoque, p~ll' 
motivos imperioso~. J'etir · a-~e para o E>tado 
do !llarauhão, deix:tndo pot• is~o de com~a· 
recer ás sessões da CamaJ·a.- Inteil•ada. . 

O S1•. Se:rzedeHc> Coa·rêa pede 
o. palavra. para apt·esentar á Camara. um pro
jecto de lei rererent,e á viuva. e 11lhos de um 
dos mais dist inctos servidoms qne tem tido 3. 
Republica, o coronel Ca.t·los Olympio Fe . .r::a:r. . 
O coronel Ferr:l:l foi um dos mais distinctos e 
briosos officiaes do exercito, prestou <•S mais 
extraordinal"ios ~erviç:o.s 1• prop;1ganda rc:pu
blica.na, U. sua proclamacão no dia 15 de no
vembro, e ain•la depois disto, ú sua consoli
daçã.o . 

Nã:) Pl'ecisa, pa1·a encarecer a necessidade 
que tem a. C:tma.ra de votar o pl'Ojecto que: 
ora vem submetter :i. sua tli.;;ciB~ii.o . citar ou
t ro tacto ela viola •1o col"onel Ferrn?., al ~m de 
sua. attitude p::ttriotica. rligna, n:\ manhii. de 
15 d!l novembro, q uancio, como comm:tnd:1nte 
de nma com]Htnhi:L de guert•:t que su t\ch:L''a. 
no adro do qua!'Le! general. J~:ciuin·õe pela 
sua. I!Omgcm, pc~!a. stm energia. a pr·onuncial'· 
se tleante dt\S pr·illleit•as ord~ u~ equivt•c:\s tlo 
comrn:.ndil.ntc d:\ ln·ig<Ld;~. em :o.•·nl i•ln ampl:\
nwnto f~VOI'tL~rl, au•·I'ta.ment.o ~ulítlnril• cvm 
:L forç.a rcvoludonni'Í:t quo se ~lch:t\":\ li"•t':\ tlu 
quartel ~I)IW I'a.i. l:.<le acto pr;ttic:;ttlo l ' '•l" um 
SÍIIIllles commanJantll li!l uma com1•:wll la •'lJ 
g"UOI'm, dcnn o do qu;Ll·td ;;"CIICt~LI, ôl o: Stoi u ol (J 

todas as fot'{.:~s que o go,·cmo ~crct!it:wl\ cé
{,ramente ollc•licmtc :l sua au tnt'illacl c, teve! 
inq uc-st innn.velrnente uma importancia <'uc ·r · 
m:J. Cltt""J.Ordina.ria, p:J.t:l. que llll oliu. J5 Q 

pr·oclamaçã:oda. llepubl ica se fi2csse ~em san. 
gue. 

O oro.rlor vem , Jxn· conseguinte, sujeit:Lrá. 
ll.j:)r~c i a(,'ã.o dn. Cama1•a, desde ([Ut'l esse bravo 
m11ttar acaba dt' fall~cer. rno~o ainda. dei
xando viu va com :fiJLJos, em condições tia mais 
extrema. pobreza, niio podendo continuar a 
Viver, sinã.o com a subven~ã.o que o Estado 
lhP. vae dar em "irtude d'l humani1aria le i 
do n:eio sol•1o e do montepio, suj eitar á di~
cussao d<1. Ca.mara. um projecto mnndanrlo 
rele\':J.L' á viuva e fileos deste distincto mi
litar , a divida que el!c contr•ahiu com o Tbe. 
souro Naciona-l, e;n virtude de alguns adcan
ta.~cntos que em varias periodos de smt vida 
militar lhe foram feitos. 

As condi~ões em qne se acba :t vi un e !l
lhos do coronel Ferraz,nã.o ~ão as mesmas de 
outros officiaes. ' 

diminuir essa. pequena que íhe vae caber para 
d ;r pão aos filbos de um oiT:icial que tão po
tleroi\(;rnente contribuiu para a p t·oclama~~o 
da Republica, e tão gai!Jardamcnte sabia 
cumprir o seu deve~ de soida.do. (•1i1~ito be •<~ ; 
mu!lo bem. ) 

Ficam sob1·e a Me&~. ate ulterior de li beraçiio 
os .~eguintes · 

l' ftCJECI'OS 

O Congre~-so Nacional decreta: 
Art . l. " E' J.'elcvada. it. v iu 'i:> e :filhos do 

coronel de infantarí:L Carlos Oíympio F<!rra?., 
em attl.'nç.:io aos gr:~ndes serviços prestado;; :\ 
Rcpub!ic-a. e it. pa.tria., a divi;'a que o mesmo 
coronel contrahiu com o The~ouro Nacional, 
por adeantn.mentc>S de soldo. 

Art. 2." Re\'ogam-:;e as disposições em con
trario. 

~. IL S•Lia lias ses,ões, 20 de novembro do 
l8D5.- Sci·;etle/lo Cor;-êa .• 

o Congrt?SSO Naciom•l cecr eta: 
,\J't. 1. " E' rl;L competencia. e~clusiva do 

Districto Fcuer:tl d~creLar impo5tos: 
l ". >'obro :1 exp~)l'tnçil.o de meL·catlori:rs <le 

s11n propria l)l"iHluc,~l u; 
~", ~nln·e i rn moveis rum e.> e n:·~a nos ; 
:l·•, S(obre t !':l.l! ~m i>~cies de trrop~·;ctlades ; 
·1". s:ohre in·1nstrias e profi~sõC'S . 
;:i I • " Ta.mbem compete exclusivamente ao 

Di><tricto l'erleral d<:cretar; 
1". wx:\ de ::cllo, qu:.J.nto aos actos-em<lt~a

dos ele seu r~J>pecti vo governo em negoctos 
de sua econ,,mia. ; 

2•. contribuiGõc;; concernentes aos S(;US 
telegr J.pho.> e <:Ol'reios - . 

1\rt- 2 ." Além das fonte3 de receit:J. descri
minadas no artigo anterior, é licito ao Dis· 
tricto Feder;>l, cumulati vamen te ou não com 
a União, crea.r outras q_uacsquer não contra· 
vinào o dispnsto nos arts . 7'', !J·' e ll '', n. I, 
da Constituição Federal. 

Art. 3. • Rcvogam·>e as disposições em aon· 
traria -

S. R. Sob. das sessões, 20 de nove:nbro tle 
1895.- 'l'lt.O~>Itt~ Dclfi•u!. - OsctH" Godoy-: 
"1merico ele ,lfattos.-Fmnç" Carca.iho .-Tt~ 
motheo da Gosta . - L ins de Vasconcellos. -.Jose 
Caí"los.-~11ttonio de Sõqtcein:.-A.lcindo {!!1 :<
,w bara . . 

O Sr. Edu;u•do ll:t.amo~ não di~ 
nadu. de novo a Camato:\ declo.<·u.ndo que um 
dos mais funestos e temerosos inimigos da 



C~ ara dos Oepltados · lm(l'"esso em 1910512015 16:22 . Página 23 de 28 

SESSÃO E?tf 20 DE NOVEMBRO DE 1895 411 

pntria. é a ealumnia. ca.lumnia. aos seus r e
cursos. cn.lumnía assac<<da a ordem interna, á 
idoneidade politic~. â capacidade civil dopo
vo, is tradições, f1 possibtlida1\e do seu t\e
senvolvimento; ca.lumnia que tem lançado o 
srazll em um plano inferior na escala d~. ci
vllisaç.i\o, para aquelles que n5.o o conhecem, 
mas que acreditam nesse meio temet•oso e pe
rip;ossímo Je propag-..tganda contra a l{epu
blica. Braziteira. 

Esses ígnobeis :~.rdis que cada dia vão ar
redando o Brazil ID3.is do convívio a que as
pira, a que tem mesmo direito no seio das 
nações cultas, acham uma a.pparencia. <le 
p~ocedencia. nas allegações que fuzem da im
propriedade do seu clima, da impropriedade 
das condições ~e S3.lubr idade p·•ra acolher 
no seio tlenossa fertil Pa.tria a.quelles que te
nham de vir fecunual-a. com seu sangue, com 
seus capitaes, com sua fa.milia, com sua. 1br
tuna . 

Elles a.clram no descredito de suas condi
ções climatologicas, um indicio l)rocedente 
declarando que o Brazil e a terra de\ peste, 
das epidemir.s reinantes. devóradoras, e qne 
por· si só, fallando aos instinctos rlos estran
geiros, elle deve ser t·er,egado como Uffiit re
ligião rn al<li ru.. 

E' preciso combater a peste . 

O Brazil tem a. sua víbor-a, nu s a v;bora. 
im ~ .. ercepti 1•el e imps.Jpavel. que se insinúa 
sem ser y,st•, e para. qual é preciso que o 
go\'ei'Oo. que o Parlamento niio dormitem, e 
taçam emprega.l', sob a l'órma de uma -pro
messu., como um estimulo do t rabalbo úquel
les q~;.e !JOdem ser emponhos D3. descouerta 
de seu i.'cmedio. 

Si nadasn conseguir, 1:ad:1 se terá de8pen
di!~O . A prome~sa. >e desfil.l'~\ na impossibili
dade de sua rP~-ilisaç-d.o . 

Si. porem. a. providencia descortinasse uma 
ioteUigencia superior, divinamente illumi
ns.lla. gue viesse tazer• a. mesma cousa no 
BL-azil. que estão fazendo illust rE;S sabios na 
Europa., na. soluc;ü.o uo problema de à.ebella.r 
ílagellos <pe constitu !am u m coiTedouro de 
homens de 05Jlel'<:l.n<;as, de ca.pita~s. ser iam 
rid;culos <:s l>remio~. serht. r i<1icuht a remu
neraç.5o para recompensal-os. 

O SR. FRAKCrco Sooaf:- Nos Estados Unid03 
seguiram caminho opposto . 

O SR. EvuARI>o RD10s-Não seguiram ca
minho opposto, e pótle gara.nti.r que, si os 
Est:l.uos Unidos tivessem um me!o scientifica· 
mente :pro:po~to !JtU':J. •1ebelhn· directaroente a 
fe~re amareHa, não se li!ll itariam iLs medidas 
hygiP.nicas. O orador est;·t C;erto qnr: nos Es· 
tado~ Uuido~, como em parte nenhuma do 
mundo .. a. impossibiii•~ade t.lc descobrir um re
medio immedi<lto. nii.o <1s de:q)reoccupa. d~ 
_procl!!':l!' e11contl'al·o mL (liligenci'L de seus 
sa.bios . 

A febre a.marella, a Cn.mara sabe. devora 
annua!mente cinco mil e tantas Yictim;•s, e 
desgraÇãdamente esse terrível tlagello não e 
daqucltesque enconlntm nas inrestig-a~'Ões da 
S?i~ncia. estrangeira, porque não a>sola o con-
tmento europeu, um campo de ind:tgaçües. I) sa. CA~Sl.\:-iO 1,o NMCI~IENTo-B dalli 
que presam pr-omover a. scieneia do,; corn pe- para cá quanr.as inuovaçõt·s na sde:-:cb. 
tente~. no problema.. na soluç,iío d:\ sua c:nra. 

ACamara sabe que não existo febre ama.- O SR. E nv AP.!JO !{,ums l~r·gunt.'l. ao illus-
relia. na Europ:~., sinã.o accidE>ntal e ; ~poraui- tre deputado, '' que !t:t :le iucompa.tivel en tre 
r.:~mcnte; f\, po:·tan to. não C:: pnra ahi que a promes>:t desse prPmio e a!; dilgencius quo 
'"Ul.l provavelmente diri~idas as investig:~çõe; ~e devem eu l)ll'<'l:-•ll' para sanear esta. tet·l':t. 
dos gr·andes homens do v elho Ccntiuente . que tem alià.:; comliçfoe:; clirmnolo~ic;\s muito 

E' precil;o in tereillial·os na descobet·t~\ !lo divers::s da.s do~ E.~t.'tdos Unidog 1 
do moi o ~e llebellar esse te;-riYel in imigo. Mas. · Qual é a. incon venií'ncia de marcha. r•em si· 
como 1 So por amor a. seiencio. ? Não; dando multanea.rnente as modidas prophyla.ticas de 
o estimulo de que carecem aquelles que con- hygiene? 
~ornem. uma vida i.nteL a , qua ester·ilisa.m seu O Sr. · FRA!"CI~co SooP..f:- Ioconveniencia. 
tempo na descoberta. c indagação dos meios niio h<.!. nenhuma; é qnest5o de mais di-
de debel!a.r o terrível inimigo. I nheiro . 

Para. isso o orador e alguns collegus !em· , "' . < l ·- ·· d 
braram-se de propor um premio, de hnçar O SR . ED-.\ RDO RA~,o.~Nao ~:pot~ o .. 
napel'specti>a. da scíencia. estraurreira assim O S:a . FRANCisco Sonr:E - .Mars drnhetro 
C()mo d:J. sciencia. nacional . :t vánt•gem de para o premio e para o 8ancamento . 
uma rernuneraç:ão que compense-os trnb::tlhos O Stt. EDUARDO R.\~10s -- Conftn. bem em que 
pe.~osos c i Il imitados, p<tra se descobrir um a. i!u.;tra<:ilo do nobre rleputado r,:>pellirã. a. 
mt\to de rcmedia.r o mal que tllnto !la."'e11a o hypothese de que se ach(l muito pagar a um 
llra.zil. " sa.bio ••• 
~5o ha nar1a. de nom nisto, e :1 Camara 

~the quea lngl:uer•ra.propt>egrandes prem io~ 
<~qlletles que descobrirem um meio de curar 
a.s .victimas dlls dentadas das víboras n:l. 
lnU.r:t.. 

0 Sll. FRANCISCO SODIU~-!•cllO a.té pO\l CO . 

O SR. Eou.~.uno RA~tos • • • qw~ possa con
seguir a. de::iCObert.a. t!a cur-a. d;~. lebre amn
reua., como o gmnde Pn..'>teur descobriu o 
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meio de curar o cholera.das ga.llinhn.s, o mdo! § :J.'' Providenciará. outrosim, para qu() se 
de curar o carbunculo do "ado, o meio de prestem a.s i::tformaçües e elemen~us de ex
acabar com oseffeitos terrivels •letrimentosos perimentação que forem necessal"ios parao 
da raiva. dos cães; que po;sa. conseguir o bom ex i to da <lcseobcrta som OllU:> p:l.l'a. o~ 
que Kock. está íil.zen•to a l'espeito drL tuber· que nella se empenhar·em. 
culose, o que !1-!ara.glia.no está f~zendo tam- § 4: 0 As m_em~rias, J?rOpostas _e qu~e~q_lier· 
bem a respeito da tuberculose. tr-abMhos screnttficos lmport;1ntcs, d1rqpdo; 

Sobretudo. não ha no Brn.zil, não sabe por ao governo, serão publicados no Dil}.rio O !fi
que (não so.be, diz mal, ~ pol'qne a con~ur- cid _e em :•"l'ulso, fo1:mando·se, na Billliotheca 
rencia. scientifica no Brazil niío póde rivalisar 1\':lctonal, uma ~ecça.o em que wrão colle;;i
com a concurrencin. scientifica. na Ellropa), da~ as pubhcaçoes que mteressarem ao as
mas não ha. d(mtro da zona. do paiz, um con- sumpto • 
. iuncto de idoneidades scientifica.s que possa Art. 2.• Revogam-se as disposiç,ões em con~ 
por si só garantir que, sem o concurso de trado. 
g~r~m, cheg-a1'-se-ba a resolver o magno e S. R.-Sala tl~s .sessões, 20 de novembro 

l p C!l problema. _ . de 1895.-Edwn·do Rrtmos. -ThoH<u:;; De/fino. 
t "ortaD;tO, fazer a per~pect1va. de uma. van- -CrfT.spa,- D>·wnmond .-Buc"o de ~tnd>·<ulC<.~ 
<ljlem,. e provoca,r,_ por parte daquelles q:Ue Beltsario de Sott:a.-Ser:.edeUo Co,·rfJa. 

nao ~e wteressa.m <hrectamente nos negoCJos 
relativos :i. stJ.nidade, a sua. intervenção indi
vidual. 

Conseg-uir-se-ho. ? 
Si se conseguir, melhor para o Brazi!; si 

se não couseg-llir o Bra.zil nada terá perdido. 
Pela contrario, esteprojecto vem demonstrar 
a.o mundo que se pedeaconcurrencia <le todos 
os sebios, a conct:rrenc\a da sciencia uni
versal. para resolver um problema que o 
Br:tZil, com os seu;; propdos recursos, nunca 
poderá l'esolver. · 

O or:l.dor entrega.. pois, á sabedoria da Ca
;nara este projecto, e está certo de q_ue, :pela 
lmpo;;sibilidade de trazel' onus ao Estado, elle 
não encon tra.r<.t o bicas. 

O SR. Fn.A:-..crsco SODR:b:-Serã. nenhum, si 
se descobir a efficacia. 

0 SR. EDUAROO RAMOs-E si não Se des· 
cob"!-'ir, serU. tambem nenhum. porque nada se 
tero. perdido. (Muito bem., ,wilo bem.) 

Fica sohre a Mesa, até ulterior deliberação, 
o seguinte 

Projccto 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1.' E' instituído um premio de 

30G,QOO!!;. pagos em ouro, ao par. ao desco
bridor d·e um meio efficaz de debellar a t'ebre 
ama-rella, seja directamente, ou por processos 
de pro_phylaxia. 

§ l." Esse premio serU. conferido em vista 
da.s conclusões definitiYas de uma commissão 
de profissionaes, altamente competentes, na.
cionaes e estrangeiros. que o governo no
meara, caso as experiencias communicadas 
pelo pret.end~nte pareç.:J.m satisfa.ctoria.$. 

§ 2." O go~·erno dará conhecimento dest.a 
loi ú.s corp:,ra.<,,i'íes ~eil'lnti ficas do mclh<ll' re
putacão do paiz e ás t1o estrangeiro, pO!' in
tcrmedio d:ts reapectivas le:,;açlícs, e "cr:~ pu
blicadu. no~ jornaes de maio L' circulu.çã.o. 

O §r. Vespasiano de .-~ . ."[bu
qnerque diz que lhe mostraram esta 
manhli. uma publiCi1~'iio, que parece se1.' a in
tegra do discurso pronuncia.<lo no Senado, 
pelo Conselheiro Cbristiauo Ottoni, na ses~ã-J 
de hontem. Depois de ver esse discurso pu
blicado Utl. Ga::eta de •Yo!icirts, o orador leu o 
Dim·io do Congie•sc- e notou que h;J. disp,r
•Jade absoluta entre nma e outra public,,çiiü. 

Pelo n.ssumpto, pelos conceitos ahi emitti· 
dos, e,;tá ccmvencillo de q_ue ha engano na 
publicação feit-~.lla. Gu:;eta <le NotiG~as. 

R.e!erinllo-se á sua administração na E;
trada de Ferro Cemral, S. Ex. tlis,;e o s~
guin te (lê): 

..:0 Sr. coronel Vcspasiano soffreu grandes 
accusaÇcões. Eu não as repitirei, não quero 
dal-o por accusado, nem por dele::~d:do' peço 
licença para passar por esse ponto. 

Sei que na cama.ra a questão da gçstão 
deste senhor• ollicial foi agitaria, houve nc· 
cus ações c defesas, c ói:U aq ni p)'efiro faze~ 
uso t]O principio : audi! alteram pariem. 

A respeito da gestói.o do Sr. Vespasiano 
apenas farei duas pequenas observações uma 
póde ser que o liescutpe Ja severidade qtte 
empregou e a que talvez algumas das sm:.s 
nrovidencitls muito severas tenham descul
pa. na disposiçãG do pessoal a que vou m~ 
referir: outr2. é q_ue esse corou<ol governou 
a e$tl"ada dr ferro em occasião muito melin· 
drosa, em que se fJ.zia muita causa e &tê 
dispunha-sede dinheiros publicas por ordens 
verbaes. 

Parece que é desse tempo o facto de, na 
contabilidade da estrada de ferro, apparecm• 
um •lesGtlque de 5.000:000$, rrue ate l\0)6 
conserv;1.-sc em completo sigilo, c1ue e aiJ1da. 
um my.>terio.» 

Ü!'n., cOtnprohctldlOI a Camara <l\ll! UlU~l ~s
ser(:ão desta ordem merece, pelo me no> uma 
explicação; e tratando-se de assumpto tle 
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t.al gr:wiil:ule, corria-lhe o dever de vir á. 
tribuna indagar rla origem de taes concei
to>-

Nestes ulttmos dias :. sua humilde indi
vidualidade tem sido assumpto (!e discussão 
do Senado. E::;:adamente os dous senadores 
m~is velhos, um, segundo a su:1. propria con
fiss;1o, _;,:,fez os seus G9 e.nnos, o outro, r<!
sueitavel por todos o~ motivos us.1.ram da 
ia..la.vra. a respeito do oPa.dor. 

1:7m f(:Z a.ccu-;a.ções, c.ou ress~1tdo set·em e !las 
baseaua,; sobre boatos (]tle 3-p:J.nb.ou na 1·ua e 

administral;ã.o na estrada. -para pass:-.r a ser 
con t,tdor. 

_Si o. tllesoureíro é ou não in fie!· 6 causa que 
na.o pude g-aranttr, mas o cc.rtv e que lh e me
receu confiança, po:·que nunca teve noticia 
de deshonestidade por- elle praticada e ,.~ in
formações que colheu o seu respeito foram 
que elle era um homem !:onesto. E é preciso 
!iiZC1' que havi:> 15 annos que niio se dava 
"!Jr.lao.c;o no~ cotre;:; d:;. estrada; o dcsfa.lqus 
ta.nto poder 1J. sel', pois, de l5 anno.s atrás, 
como deste anno . 

levou para o Senado ; Sr. Conselheiro ll ttoni, 0 s , 
Porem, Hela sua imnns;ibilidade ex ig-e que as n. .• ' RA.NCISCO Soot:.~-E a. qua.ntes a.nnos • .-- - er a. elte thesoureiro 1 
pala.vr-dS por S. Ex. pronunciadas ~eja.m 
lmmediat:l.mente seguidas a uma. prova. 0 SR · VESP.-I.SlA.NO DE ALBUQUEíl.QUE-Ha. 15 . 

Por esta. asserção, e pela. coutinua.ção do O SR. Fru.r-:cisco Sonrü: - !\Ias quando ac-
discurso de S. Ex: .. o orador suppüe que se ceiwu o empre"O não tomou conta 1 
trata. apc;1a.s fle uma. desses infames baile! as " 
que corre por e~sa.s ruas, inv;!n~tda não sabe l OS!~ . VESP.ISIAxo DF.: .-\ r.BliERr~cE - Eram 
on•le nem por quem. ~~~tas as explicações (\tlejulgou neccs;;arío dar 

C()nta-se o seguinte : que durante o p::l- f ?-ttenta a respeitabilidade e sizu lez de u~ 
-verno do marechal Floriano Peixoto, e na s~~a 1 aome:n que gozn. da rama de sisudo, um velho 
administração na Estrada da Ferro CentJ:.;.ip-espertavel po1· mnno~ moti vos. 
o governo mandan.crdens verbaes para (\.'J · '( 0 S~ FF~!'\crsr•o SOD"'}' E · t 
tre~;ar ao porte\ro de uma. secretaria. q u~ - í 1-_, . • • _ . ·- • • ~. .• " , - ' o ma.1s en en-
. ~ ''"(\ · t , " d "O . . _ , • ' l u o ne~l.\s cous.1~ de estr:J.d:~.s de ferro e IJüer ~OO:w $a ou Jo empre,a o .; u. _ooo~ , l :ldministl'açU.o· tem esse J·usto 

e que o or(!.àor. na boa. le , e na obed1~n•::::. r ' · nome. 
po.~siva, cumpria ser..ilruente e>~'-'~ orde;:';', r O SR. Ves<>,~stAxo o:·: AI,BeQr.:ERQtiE, dadas 

Parece ser este o boato qu0 d:!u corf.'()i~ta~ .expllcaçoe:;,~~~:~a que o Sr-. conSt!lheiro 
:iquella pal'tedocliscurso de S. Ex . , que te;;-.::~ :.\t0?.1• tOl:d? 0 1~ >~s.a a~ p~_:avra> que pro
occn.sião de ler. ~ -;~nt.lOU, 61 e ex~ct.a. a not.ct .. que leu, tem o 

Do o; o declarar que is~o e um;~. ~a.lella , q"eT :oa:cr de lev:J:r ao gove~no as PP~va.~ e pedi~ 
nunc:.1.lbe foi dadü nenhum:\ tles10as ordems r:! : ,. P.S~ons~b ;~Hlade _docalpado. St o o fize1· e sl 
nc>m as cumpriria, porque a cC3ponsabiliun~d ~:;.ustl~ uo_ ·~u P~!~ :Jnlg-a.r que o orador te_!D. 
:;erin toua do ora~or; toda.s ~s orden~ de p!:- i ~~~~n~a.bt~-~~a.;l~ · -,.\1:.\ote .~\ Ca.ma.m que }lao 
!l:l.lUcnto que ex1stem na Ccnm:.J. for~m 1 ~~ :'-il·':h,)r a. ,\ :r!t" dest.L ti tbuna P~l':l. e"l-ttal ' 
dath" pDl' si e nã.o pelo gover·oo. • ~-sa. re:.pon~bJ húade. 

Quanto á ultima parte d;~ noticia refcren"ie f E!'a o que tinha a dizer .- (,lútitobc;wmuito 
aos 5. :JOO:Oilt'$, j :i. teve Occ:t.~ ião de explicai-.:!.. f "&um.) ' 
ma.:;, de novo, dir-.J. <J.Igum<> cousa. ; 

O seu o.ntece>Sol' na a.dministra;:-.rw da.quella.j Vecm il ~Msa. as seguintes 
cst.md;~ t inha. obtido tuna ,:ommis,;iio que ex-
aminava a escriptur;tção da eotr:ula.; o.;sa 
commissã.o, julgava que foi nomtlada. pelo Sr. 
llr. Serzedello Corrê..'\, quando Ministro <!(). 
Vía.ção, e el\a nenhuma p~~t~ iherleu de irre· 
guturidades alli hav;!L:s. Pouco tempo ue
:pois da retirud;;;. do orador, es~'\ commissao 
thi rlissoJ~·ida, acrcditu, que por falta de 
verbo.. 

Nunca chegou ao seu conhecimento noticia 
de irrcgulit.rillades pratic<ldas por aquclle 
tl:csoureiro, porqne. sl lhe chl!ga~sem. imme.· 
~!~ta.mente o clemlttir fa, e SN'Í<\ res.:>ou~a.-
•JdiS<~do. . 

Dcclanrçõe~ 

Declo.t•o que votei contra as emendltS do 
Senado ao ]Jrojecto n. 66, de !893, sobre ter
ras rlcrvolntas , e terrenos de ma.rinh;J.S . 

Sn.lt1 das sessões, 20 de novembro de 1895. 
-P11ula, Rmno~ . 

Declaro ter votado contra oprojeclo n.193, 
de 1805, a.utori~ando u reforma. dos ~st3.tutos 
do Escola Potyteclmica. 

O orador poderia diat•iamente vcriticar a 
c:lixa d:~ estrati:l, mas i~so nada adeu.ntaria, Satn. das sessões, ~O de novembro de 1395. 
)XIl'Qil ll sct•ia al!solutnment.CI impossivel cou. - lo>.J Bc-cifi , 'lut~ . 
\.1 t· t.<'llo~ os ti ias ctmteiJll.:j c cent.emts tle cou
lcs d~ rúõs, :1 uiio sct· que •~i>..'lndouM~e a Vilo a itnpt·iruil' ~;;:seguintes 
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N. 168 A-1895 

Redac>iio final do Jn-o,iccto H. 168, do cor·· 
rent~ anno, que concede a pel~s,!o t<>t1~ual de 
1:200S a D. Cü:·nencía. Salles Galv<io, viLwa 
do conselhei1'0 ilfanoel da Cunlut Galv<iO. . 

O Congresso Nacional decreta : 
At•t. I. n E' concedida a D. Clemencia Sal

les Gfllvão. viu \'a do conselheiro Manoel 
da Cunhn. Galvã.o, uma pensão annua.l de 
1: 200.$()00. 

Art. 2. • Revogam-se a.s disposições em 
contl"d.rio. 

Sala das commJs...<:oes, 20 de novembro de 
1895.- F. L ima JJum·:e.-J. A. Neiva. 

N. 172 A - 1894 

Redacçiio flltal do projecto ;t . 172, de 1894, 
tpe concede a pero$ao de 100,, m~lt.<aes, re
tY.trtNamente, a D. Ursulin a Candirla. elo 
Couh c ouwa, m<te e i·nmr do (aliP.cirlo C:· 
nwgitio naval, D2·. Joao Pinto do Co1~to. 

O Cong1•esso Nacional decreta: 
.Art. 1.• E' concedida a pensão de 100$ 

mensaes, repartidamente, a Ursnlina Gandi
da do Couto e Maria Felicia do Couto. mãe e 
irmã do fa.llecido cirurgião naval, Dr. João 
Pinto do Couto. 

Art. 2.• Revogam-se a.s disposições em 
contrario. 

Sala. da.s commissões, 20 de novemht·o de 
1895.- Pm·a . .J,?.~ Ma.Jtc. ll:yra. - J. , \ . N eiul! . 
-F. Limtt Ih"'"tc. 

N.HH A-18!)5 

Reda çrZa jif!al da pr-n;ccto ". :lDi, do co;-,·~~~
te arma, que concerte a L. il:lár itl Jnvdia de 
Cast;-o Ftl";·eirlr, 1li~:va do COl"Oit~~ Jooq11i•n 
Ma1~ticia Fe,·;·eiJ·it, pet~sfío de 200.) ,,~,t~ 
saes . 

O Congresso NaCional resolve : 
Art. L" E' concer!ida. a D. Maria .Amalia 

de Castro Ferreira, viuvado coronel Jo:>.quim 
Mauricio Ferreira, uma pen:;ão de 200$ men
saes. 

Art. 2.' Revogam-se as disposiçlíes em 
contrario. 

Sala. dn.s oommiss.)es, ~O de novembro de 
1895.- J. A. Nei1la.- P<tl'<tnhos MoHtene
gro.-F. Lima IJua,·te. 

N. 222 A- 1895 

A uto;·isl! (I abertu1·a de um c1·edito sv.pplemen
tar de 1.:!00:000$ d rnb;·ica - Err-e,·cicíos 
fi>trlo.~- pw·a pagamento do. quantia que {o1· 
<levida <l Compa.nhi<! UnitTo .Saroca/Jana e 
Ituan't. 

O CongrP.ssO Nacional resolve: 
Art. 1.• O Poder Executivo e a.utorisa.do a. 

abl'il' um cradito 3-té 1.200:000$. sunplemen
tar á. rubrica - 8vercicios lindos - ,para. 
paga.mento da quantia que for devida. á Com~ 
panllia União Soroeaba.na e ltuana, conces~ 
siona.rio. da.s linhas forreas de Botucatú a Ti
b'.lgy e Tatuby a. Itararé, pela garantia de 
juros que a mesma companhia deixou de re
ceber até 31 de ·lezembro de 18U4, 

Art. 2." Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sala. das commissões, 20 de novembro ole 
1895. -F. Lima Duarle.-J. A. Ncict• . 

N _ 261 A-- 1895 

Rcclacçao final, a~ pí·ojt:c/o n. 261 do CM"rrent~ 
am~o. !ltte w.'torisa o goue,.no a aln·ir ao Jfi. 
ni.~terio da b lrluscria, Viaç<ío c Obras Pu
blicas o c1·e!lilo ,~upplemeatar de 11:,:100$ 
pa1•a accol·rer ús despe:;"'' rcl'ltivas '' vc>·ba 
-A[!Cllcin Ceno·at <l•' lllMühraçao-n. 8 rio 
<1'1'1 . 6" da lei 1~ . 266. de 24 de tfc;;embro 
r.!e :1894. 

O Congresso Nacional resolve : 
Ar t. l." E' o gove1•no autork1do a. abr·ir 

ao ~iini;tet·io d:~ In•lustria, Vi.ac:io e Obras 
Publ!ca, o c1•edito s upplemoutar de 115: l()f}.j 
r ~tm occor·rer às despezas robt.ti vas c verOO. 
-A~encia. Central Lle Immigrac;,Jo - n . i! do 
art. 6·• da lei n. ~66, de 24 de dezembro de 
lt>ll4, f.uendo para isso as necessa.rias ope· 
ruc:ões. 

Art. 2." Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sala das commissúes. 20 de novembro de 
1895.- Pl.waahos Montem:gro.- F. Lim'1 
Duarte. - J. A . Ncica . 

N. 135 A-1894 

Redacçao (mal ào '[ll"ojecto ,-.. 1.3:J A, ele 1894, 
que CoMede uma pensu.o a D. L.Udouin~ 
.ttlllCS PortOCill"l'~'l'o, -oit.wa do "Utl·ecka t Her
mene!JilcZo de Albuquerque Portoca,-rero. 

O Congresso Nacional resolve : 
Ar t. I. • E' concedida. a D. Ludovina Alves 

Porto<::!.rrero, vinva do mu.rechal Hermeue-
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,.ildo de Albuquerque Po!'tocarrero, uma 
pensão Í"llal ao meio-soldo que percebe. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sa1"' d.a~ comm1ssGes, 20 de novembro de 
1895.-Pamni!Os .Montemgro.-F. Lin~a Du.
arte.-J. ;1. Nei"Va.. 

Yae a imprimir o seguinte 

PARECERN· 95 DE }895 

!rule(e1·e a petição em que o capitao Febron:o 
de Brito pede a graduacç{ío do 1}osto de 
.n.ajO?' 

A commissão de marinna. c guet'l'a, a que 
foram presentes o req_ uerimento e "J!lais papeis 
em que o capttão Febromo de Brtto pede ao 
Congresso ~aciona! A graduação do posto de 
major, tendo em vista não só a. informação 
prestada pela Repartição do Ajudante Ge· 
nerol do exercito, mais ainda que a.o Poder 
E:cecuti vo compete exclusi va.mente dec1·etar 
promoções, sendo a el!e ÜJ.eultativo graduar 
ou não a otficiaes nas condições do c:~.pitão 
Febronio de Brito, é de parece~· que pela Ca.
ID:J.l'a não seja deferido o citado requeri· 
mento. 

Sah da.s commlssijcs. 20 de novembro de 
iS9'i.~Gabrict Sal.qa<lo. presidente.-CarZcs 
Jorw.-Ocidio A/mmtes.-Anto<lÍO d.; Si· 
IJ.!!circt .• -1'11om(t:; (à·vCilca;Ui. 

Va.a a imprimir o seguinte 

I'ROJECTO N. 2i0 DB l8t15 

Concede (! )"N!H S-:lo cl1 úOO.$ ttmwacs '' ]) . L~ti:;'l 
Ro~'t de Mendc;nr.a. vit<vrJ elo C<<pii<To ltollo
mrio do exercito Francisco Cmnillc d a .illen
clonçrt 

D. Luiza Rosa. de :Mendonça, viuva doca
pitiio honorario do e~ercito Francieco Camillo 
de }.tendonca.. 1hllecido JJa campanha do Rio 
Grande do Sul, pede uma pensão pam occoi'
rer ás despezas maB indh;pensaveis de sua 
alimeo tação. 
. Além de pobre, a.ccresce que a. avançada 
ldadc da. impetrante já. e um verdadeiro em
baraço a não permittir-lhe, por outros meios, 
ollt~r segura :::a,mntia. de uma vida ma.is 
ahr1gada que não a deixe entregue ás cruezas 
da.mfseria. 

Parece que a 11erda do esposo c mais de 
um filho, que tamuem serviu ::~ patria, muito 
recommendam a s ua. pretençã.o :por serl!m 
eUes os unicos amparos com que conta v a. em 
sua. penosa. e.ti3toncia • . 

Em taescondições, :1 Commissão de Ponsões 
e Contas entendeu formwr o seguinte pro· 
jecto : 

O O;}n~p:ei'.so Naci1Jna1 resoive : 
Artigo uni~. Fica. concedida. a D. Luizo. 

Rosa de Mendonça., Yiu;ro. do capitão hono
!'ario do exercito Francisco Camillo de .Men
don(;.a.. uma. pensão annual de 600$ ; revo
gadas M disposiçõe3 em contrario. 

Sala das commissões, 20 de outubro do 
1895.- Fonse~a Gt,inwraes , pr·esidente. -
Lima Bact~ry, relator .-.i:liJ;·ia11o Ramos.
Carlos No\lacs.-Fonscca Portella, vencido.
A.lcinrlo Gtcanavara • 

O Sl.·. Presidente - Achando-se 
atieantada. a hora., designo par::. amanhã. a 
seguinte ordem do dia: 
Continu~ção da votação das emendas do 

Senado n. llO E, de 1895, tlxando a despeza. 
r\o Ministerio da. :Marinha :para o e:x:e.reieio de 
1896, (Discussão urtica..) 

1• parte a. te 3 !toras, ou 3-ntes : 
Discuss;1o unica. do parecer n. 178 A, de 

1895. sobre as emend"s offerecido.s em 3" dis· 
cussõ.o a.o orç:a.mento da. Via<;.ão ; 

3" discussão do pt·ojecto n. 2í5S, de 1895, 
<tutoris.'l.n1lo o governo a a.hrh· o.o Ministerio 
tla Fazenda o credito supplementa.!• de 
5.522:847$682 à verba.- Repa.rti<;ões c re.sti
tuiçües - art. 7"', n. 29, da lei n. 2GG, do 
!~ de dezembro de 11>94, p3r<~ pa.gamento da 
riivicta ll<(uidada pt·ovetlionte ile impDstos 
<l.rraca.da•los pela. "Cniii.o e p~rtenccntcs ao es
to.d<) de S. Paulo, na f,:,L•ma da. Constituit,'ão 
ferie1':~.1) ; 

Continuaç;.io da :>·• tlisctJS>ii.O do projecto 
n. ~12 de !S9:i, regulanU.o :~ execuçã" dos 
;w'.s. ti• e 1" óa lei n. 1KS C, de 2:~ ue setem
bro de 1803, ueterminando QUI\ pelo governo 
seja. snbstituido pot• o.pDlices de capital e ju
ros -ouro- do valor nominal de 1:000.$ 
jvros d.e 4 •; .. todo de lastro e!Iec&ivamente de
pOsitado até 17 de dezembro de 1892 pal'a 
baso das emissões bancarias; 

1" discussão do projecto n. 150. de 1895, 
reorgani&Lndo o montepio obrigatotio dos 
empregados pul.ilicos corn YOto em separado 
do S•·. Medeiros e Albuquerque ; 

3· discus:'ão do projecto n. 96, de 1895, di· 
-vidindo D. terti.tr.n:i.<> d~ R~p\l\>li~;). em o1to 
circumscnp~:ões em que cada uma da qua.es 
crêa um banco :para auxiliar as industrias 
agaicolas, pastoril c conn~as, conforme o 
regimen que adopt<t ; 

2" discussão do projecto n. 221. de 1895, 
a.utol'i.:s:•ndo o Podet· Ex~cutivo a :1.t•rir ttm 
credito dtl 21 :8-10$366, supptementar á verba. 
- Exorcicios iindos - para occorre1• ú.s de-
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spezas que foram liquidadas com o serviço 
quarentenario de Sa.nta, Catharina , durante o 
anno de lSIJ:l ; 

3' discussão do projecto LL l:.i:!., de 1895• 
tornando exte~~i v o <\ s pl'aç::t~ d" brigada po • 
liciat da. Capital "Federal e do corpo de bom· 
beiros, que se inutilisarem durante o tem no 
cl~ p1' aça , o direito. rle que g():r.am ns p1·nças 
do $Xercito e armada, de serem recolh:ctas ao 
Asylo dos lnvalldos ; 

2' discussii.o no projecto n. Z..1S, de I 895. 
autorisa.ndo o Poder Exl!cUtivo a refbrmM· o 
ensino da Escola Kavu.l, :.mnexantlo-lhe u ;n 
curso especial de aspirantes e maebinistas. 
tomando por base o pr{ljecto apresentado e!ll 
1893, pelo conselho da instrucção da mesrn~ 
escola; 

2" discussão do projecto n . S9 A, de IS05, 
opinan<lono sentido do niio se1· approv:\do o 
projecto n. 89. d~1:c anno, qu~ substioue Helo 
que a elleuacompaoha a tabella. F anr,ei<1 a. 
OJnsoliduçao da .. ~ 1-eiJ dc;~ A lfimdeg,.l .< e ~lfcsc!s 
ri~ Renrlr: .< Fed.~ruas ; 

2~ discusoi:io do nrojecto 11 . 199, de !S9:i 
autorisando o go~·erno a tazer revel'ter ó. 
activ:t, mandando addir a nmii. das C;!mna
nh!as, como tenente mais moi.lerno, a. te que 
lla.]a. Ya.ga, o tenente reformado do corpo de 
bombeiros José Julio, com o voto em scnai·a
do e parecer da. commissào , de const !tÚiç[o 
legislação e justic;:t ; ' 

Continua~.ão da l " discusõúo do projecto 
11. 2o-2, de 1SD5, v.utorisando o Poder Ex
Ecuti'I"O a conceder· uas condições (JUe indiCll. a 
A.n,lré G::mdieley, ou a. (]nem mais nmt.;J~en;; 
o1ferec~r, privilegio por tiO anno;;. para con
stru~:ao, uso e goso de urna c~trarhL de !Õ;lno 
de biwla.de um metro ent1·c a. canit.."LI de 
Ma.tto-GJ·os~o ~o pcJJ'lO de Avairo. Õu outl'o 
ponto quo meiiiOJ' os estado.; dC\te;·min:LrcJn 
nu. margem elo r io T:~pajoz, no I'M·á. ; ' 

1" díscussiio rlo projc~Lo JL :!29. tlt! 1395 
autor isando o P(/(kr Executivo a eooccilot• ~ 
José Domingues .l·Ienue:; ou •~ quem mel11ures 
.va.nt..'lgens ol!'er~cc:-1'. perrni~~iio p:!.ra e>.t:J.l•c
lecer u ma linha de ua.vega.ç:ào entre os rios 
Pa.l'ilO e Jequitinhonha, no e$taüo ela. Ballia 
construir um cies na cidade de Cannavi!liras 
e um ca.nal ou uma pequena ferro-viu l i
~~ndo os dous referidos rio~. segundo as con
atçoes que estabelece ; 
. 2~ discussão do projecto n. 151 A, de 1895 
z~entando de di:feitos de i~portaçã.o e expe~ 
~tente os matenaes e machmismos destinauos 
a fundação de fabricas na Republiea; 

Discussão unica. do projecto n. 169, de 1895, 
con~e_?.endo a D. Luiza Etcbbt~rne, viuva do 
cap1~0 f.le fr alfata Fernando Et.chb:J.tne, :~. 
}len~o a.n_nua.l oe 1 :~O; 

Dtscllssao mlica do projecto n. 283, ile 
1893; cóncedeodo a D. Julia.na. Morei Garcez 

Pa1l1;1, vi uva do tenente do exercito Diogo 
Gar~ez P~lha, ~ pensão a:nnual de 960~000; 

D1scus~:•o un:ca. do pro,)eoto n. l!O ,\. de 
l§!J:I, elevando de 00$ a lOJ?; meu~aes :>. }len
sao do a lfel'e$ honoraris do e.:er~íio Antonio 
Paes üe Sá. Ba.ri·eto; 

Discussíio unic,<t do projecto n. n4. de 1895 
concedendo a. D. Georgin a Cerqu~:ira LinM de 
R•r:os. vinva do ca.pitão do corpo ue eo<>e
nhe:~os Romualdo de Carv:1lho B<U'rOS,

0 
a 

pen~ao a~nual _de 1 :000$000; 
Dtscusst~o umca. do projecto n. 240, tle 1895. 

co~cedc~r!o a. D. B<'nw.r-d ina J"ernaodes Pe-
1'erra, vmva. do ma.jor llonorario rio exerci;o 
Antonio José Pereira. .Junior, ana peo~o 
annua.I de I :2QOSOOO; 

1~ discussão dó projecto n. 221 A.. de 1895, 
e9u1p~ranilo os .,.encimentos do~ bibliotheca
rJOs <tas ftl.Culda.des de melicimt ao.> ~~os se
cretano~. c os c! os ~ub-hibliotheearios ao~ dos 
snb:s~retal't.os e mclue os mesmos ftmccio· 
n~rio.l. ':_3.S dtsposiç'ües do ar t . 295, cap. XIX, 
rlisposJ<;oes. gerae;: cio _ Codigo das Dis[Josiç,-;es 
Coromuns as fnstl~u~çoesde Ensiuo Superior, 
depen~lcntcs do Mmt~terw éta .Justiça e Ne~0• 
cios Interiores ; ~ 

1" discussã.t:> do 1H'Ojecto n. l! i. de 1805, 
ma.~d!lndo collocar IJ t• tenente de a:·tilharia 
Jo:;e d:t Ve.igu. Cahral e outros nos lú"a.res 
qne lhes competirem na escalo de prom~r;ões 
r cp:lrando-se, as5im, os prejuizos que s oiTt·e
ram na promoçii.o de !7 de março de !.SOO· 

l" c~ls<;u;;siio d(l projecto n. lú6 A, de 18Õ5, 
verrnt.ttmdo :tos medicos e ph~!'!D;).ce;Jtícos 
ilUJll!~tos_ do ~erviÇD s<tnit.w io do axercito a 
contrtbmr J}tr:J. o montepio de que trata o 
decr·eto n. !14~ A, de :-;r de oatubro de 1~90· 

t~ ~iscu:;sti.o do _pro.jecto n. 247, de ISU5: 
conce .. e:l'lo aos cd:u1ãos ~digud José Garcçz 
(I~Antomo de Azev~do :M~riiu~, ll!·ivilegio ;;(Ir 
lo llnnos. ~:U fabric.:.rnm no p:J.iz e vcn•lc
rem n;L Capttal Federal e nos estados ;J.ros ou 
l'Od;Js o!(> borra.clt,., adapt;weis a. áil·el'So'\S ~
pc;:ies rtc \·cbiculos · 

2" c1iscusslio do projecto 11. 1:39 de 1805 
tran~ferindo aú domínio elo e~t;~t!o' do Ama: 
zona..•. nas. concllc;;6es que estabeiooe. :ts GL
zende.s nactona~s denorninadõJ.s uo Rio Branco 
situadas nos campos deste nome no.qaeUe 
estarlo ; 

D!scussi:to uníca. 1lo projecto n. 224, de 
l.SI)o, concedendo ao soldado relilrma.do rc
Jormado do exercito Fra.nklin Ferreira 1le 
Mo~ra., uma. l')en<'l"I.O de 30$ mensaes -

D2scussão unica. do projecto n. 'wo, ele 
1895, coocedendf! a pensão a.nnu:t! <le 1 ::!00$ 
tJ. D.:.\Ianocla AIJCe N11nes dos Santos viuva 
do i" tenente de artntJar i" Joaquim 'Se~ero 
dos Santos; 

n~scussli.o unic:~ do projecto n. 192, rle 
189v,conce<lendo a D.Jo;wuina. Aw•elic;J. lil';t~ · 
g.:\0~ Dias dos Santos, YiÜva. do majol' Fran-
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ci.OO Antonio dos San!os,a pensão mensal de 
!00$000 ; 

Discus;,-ão nnica. do projecto n. lfJ6,d~ IS95, 
autol'is<:~ndo o <>ovP.rno <t conceder a DD. Hor
tenci:!. Acleiaide Guillobel e .Josephina Con
st<ln<;:t Guiltobel, fi:bas do f.L! Iechlo coronel 
ref~r:na.-io do corpo ue engcnh<:iros Joa.puim 
co.ndido Guillobel, a pensão de 1 :200$ atl· 
nuaes, repartlda.mente ; 

mentos indispensaveis no serviço da E~trada 
t.le Fet!·o Ce!ltt·a.l do Íi l'a.Zil, de accordu com 
o especificado ua. tabella annex.a., e mais 
SOO:OO<l$ para pagamento de 60 locomotivas, 
segundo o comracto teito com Quale David
>OD & Comp-, com voto em separado do Sr · 
Bueno de Andrade ; 

Discussão unic~ do projecto n. 264 A, r1e 
!8!l5. amorlsando o Poder Executivo a man
dar contar mais oito mezes e 28 dias de ser
viço ao 1" teoentc C.a armada. Arthur \Va.l
demiro de Set1.'a. Bel ful't, para os effeitos da 
reCorro:.; 

Discussão uoica do pwjecto n,l73, de 18()3, 
concedendo a D. Thom(l.zia Isabel Alvim, 
vinva. do coronel de engenheiros João de 
Sout;:. ~!ello e Alvim, a pensfí.o de 2:400$ 
:mnuaes : 

Discussão unica. do parecr;r n .. !33. de 1893, 
sobro as emendas offe;·ecid~s na 3~ di~cus~üo 
do projecto n. 133 B", de 18rJ3, que cla.ssifica 
em qu.,.tro categur ias :~.s repartições f~der •es 
e equipara os v<:nciment.o:> dos r espectivos 
fcnccionarios; 

!• diSCl!S~ão do projecl o zl.. ~25, c1 e I 895, 
dando :1ovo. or!l':lllisnçito á gu:-.rcla nncional; 

1" discussão do projecto n . 17 A, de 1895, 
propon<lo va.~·ias moditlcacões no project.o 
n. 17, deste :1-nno. que organisa a forç.a ar
mada. do BraziL 

Continuo.çri.o da 3• dis~ussão do projecto 
n. SO, de 1sg.1, permitr.inüo ao empregado 
!e.ieml transferido á. administra~1o nmnici· 
pal ou .-~ dn E:Stado continuar a concor rer 
para o montepio da repartição a que perten
cia, ~em pr;.-.,iuizo do novo montepio muni
cip:ll ou esw.dual, com parecer sob n. !l5 de 
189•1; 

1• discussão d() projecto n- 223, d<) 1895, 
auto1•isando o Poder Executiva a relevar~ 
D. Mal"Ja.rida Moreira de Castro, viuvn do 
coronel Francisco do Almeida Castro, do 
pagamento da quantia de 5:88'Z$!98, resto da. 
impor-t;J.ncia recebida pelo mesmo coronel 
paro. despezas com o pessoal da for taleza de 
~lacapã.: 

2• pa.t·te, it.S :3 horas ou antes : 
!• discussão do projecto n. 265 A, de 1805: 

a.utoris:mdo o governo a reintegrar no po~to 
de tenente- coronel do corpo de engenheiros 
do exercito e no cargo ÓJ) lente da. E~cola. 
Mtlita.r o Dr. Innocencio Serzcdello Corrêa, 
oom votos em separado dos Srs_ CarLos Jorge 
e Ovidio Ab:·antes ; 

Co:,tinua,.ão da 2" discussão. do projecto 
n. 203 A, de 1895, a.utorisando o gov~rno a 
despender até U. importa.ncia de 14.519:690$. 
repartidamente, em tres e·xercieios. Cl.l lli a 
acquisiç5.o do ma.teriu.l rodu.nte e mell.J.ol·a-

C<Unar:r ...... VII 

Discussão unica do prc>jecto u. 2ô3 A, de 
1895, concedendo a D. Bmzilia. Augusta Pi
nheiro do. Cunha a pensão annual de 3 :600$; 

Discussão unica do projecto n. 177. de 1893, 
concedendo a D. Lauriana Rosa Ribeiro Bellas 
di~eito M montepio correspondente a.o meio· 
snldo do seu fill.J.o, 2" tenente da armada Co.n· 
dido Francisco Ribeiro Bellas, nas condições 
que estabelece ; 

3• discus~ii.o do projecto n. 161 A , de 1895, 
elevando a categoria de alfandega de4"ordem 
a Mesa. de Rendas da cidade de Pelotas e dá. 
outras providencias ; 

Discus~ão unica do parecer n. 93, de 1895, 
julgan1\o que não ha mais que deferir no 
requerimento em que Maria. Joaquina de 
Albuquerque e outras pedem a inclusão no 
orçamento do Ministc:rio da Fazenda., do cr~ 
dito necessario ·para o pagamento do melo· 
soldo vencido e por vencer. a que teem 
direito des•le a data doJ fallecimento de seus 
respectivos mar idos e filho; 

Discussão unica. do projecto n. 216, de 1894, 
autodsando o Po1ler· Executivo a pa.gat· ao 
Dr. Tibut•()io Va1eriano Pecegueiro do Ama· 
ra.l, preparador de m~:dicina legal da. Facul
dade de Medicina do Rio de Janeiro, os venci· 
mentO$ qu..: deixou de perceber do loga.r de 
preparador de chimiC(l. inorg-J.nica da mesma 
raculda·.le. 

Levanta-se a sessão ús 4 hora.s e 50 miou
tos del. tardl:l-

14í" SESSÃO E~ 21 DE t'\OVEliBRO DE 1895 

I'l-esidencia do.< S•·o>. _\ rth«l" Rios, (I" -vice
]JI't:sideatc), R o$tl c Sill''~ (rn·csidente), Tho
llHt:: Del(ino (l'' ~IJC}'<Jtm·io ) e Rosa e Sil'IJa 
{lll·cside,,te) 

Ao meio-dia. proce·le-se it chamado., á qual 
respondem o~ Srs. Rosa e Si lva, Arthur Rios, 
Cost:~ "',zevedo. Thomaz Deltino, Tavares de 
Lyra, Sá Peixoto. Lima. Bacury, Gabriel Sa.l
g:ado, Mat.ta. Bacella.r. Augusto Montenegro, 
Luiz Domingues. Costa. Rodrigues, Gustavo 
Vérns, Christino Cruz, NC'guelra Po.t-a.na,<>Uâ, 
Artl!ur do Vascoucellos, Gonçalo de Lagos, 
Thomaz Cavalcanti, João Lopes, Francisco 

53 
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Benevolo, José Bevi_laqua, Augusto Sevcr?·J Não ~abe si ó ve1·d~d~~ra para a Commissã.o 
Arthur Orlando Lmz de Andra•le, Cornello rle Orça111ento a opm1ao do Sl". FerJ'eira 
da Fonseca. He/cul.no Bandeira, Me1leiros e Vianna .. de que o ca.racter dos homeus sedes
Albuquerqu . ~ . C<.~orlos Jorge, Araujo Góes, dotlm de accordo com as funcções que elles 
Rocha Cavalcanti, Menezes Pr.::.do, Santo; exereem. 
Pereira Milton. Francisco Sodr~. Tost.a, As opinii:íes de alguns membros da com~ 
iVlanor.l 'caetano, Aristides de Queiroz, Ver- mis;;~o, especialmente do Sr. Augusto :lionte. 
gne de Abr eu, Sebast ião Landulpho. P\\ra- ne;;ro.s."to cor:hecidas atl! na. imprensa e estã.o 
nhos Montene .. ro, Torquato :Morei!'<\, 1 ntonic., <'m perfeito !leFaccOl'1:io com as do parecer, 
de Siqueir<~. josb Carlos, Serzedello Corrêa, onde não ha. siquer coherencia de princípios. 
Alcindo Guanabara. Osc:~.r Godoy, Timot!leo O Sr. "I.U!rusto Monõenegro, f;,zendo criti<l<l 
da Costa., Lins de Vascoucello.;, Alberto To:·- S0Yr·ra da proposta. e..'tmnllou Que ten(I O o 
res, Silva. Ca.stro, Nilo Peçanha. E1•nesto ~ro.- gove1•no um contr;J.cto com o wmpromisso no 
zifio, Landulpho de Magalhães, Lima Duarte. valor de m<tis de oito mil contos, viesse 
João Luiz, Carvalho Mom~ã.o, Monteiro de propór nov(l. verbo. ne 1.500 conto> para. ser
Barros,Cha:ns Lob.,to, Luiz Detsi, Ferraz vtços de contractos e outros. 
Junior, Fortes .Tunqueira, Alvaro Botelho, 0$ pareceres ela. commissi[o sobre a pasta. 
Octa.viano de Bt'ito, Ribeiro de Almeida, da industriu. visam o pediüo do governo re
Cupertino d~ Siqaein1, Al·thm· Tor!'es, Ole· scindin'10 o contrMtO com a Companhia ).te
gario Maciel, Pa raiso Ca.valcantl., f'.:~.rlo< d<\.<; tropolita.ua, ou a. passn.,<rem p.·w<1. os Estados. 
Cbagas, Costn. Machado. Domingo,; de Mor~s. O relatorio do hlinistro da Industria de
Pauio Queiroz, Almeida Nogueira. Dmo clara que não com· em mudal'mos de svs-
Bueno, Bueno .te An,liwla, Moreira da. Silva, tema. · 
Pa.dua. So.lles, Fl'ancisco Glicerío, Furt,Lào, A preoccup:Jçiio •lo orador na tribuna sos
Alves de Castro, Ovidio Abrantes, Urbano tênta a verdadeira theoria. cont ida no ar
de Gouveia, Xavier do Yalle. Mari.a.oo Ra.~ tigo. 
mos, La.üro ~tuller, Paula Ram,.,s. Francisco Lastima. que o Sr. Augusto MontenegrQ 
Tolentioo, Emílio BltHn, Fon~eC<l. Guimarães, com :1. sua viagem ao Norte se esqu~.:!esse das 
Marçal Escobar, Pereira da. Co~ta.. Yictorino fd~as que sustentava, 
iltonteiro, Aureliano Barbo~a. Pinto da Ro- O parecer da. cornmiss.'lo. ne:;ando apolo a 
cha, VespRsi;mo de Alouqnerque e Càssiaoo emend(l. do orador não a just i!ic:l. porque se 
do Nascimento. b:J.se(l. em princípios que nil<l existem: ainda 

Abre -se a. sessão: n~o p_as:;ou pura. os Esl.ados o serviço de colo
ntsaça.o. 

E' lida e posta em discussão a. acta. Nilo .comprehende assa uovn.j u••isprudencio. 

O S1•. Josi> C:-u•lo,..- O Diario tl" 
Congresso qne publicou o parecer da. colll
missio sobre a.,; emensia~ n.pvesent:J.~a~ an 
Orçamento da Receit<\, ha um CfJuivoco lhcil 
de reconhecer. 

Em vez rle s..;; tem v1ndo c<msta.otemente 
3$. no que diz respeito ao al't. l ". 

Em seguid:J. c approvada a acta da ses~iio 
antecedente. 

PRlMEIRA PARTE DA ORDEM 00 D!A 

Não havendo numero para se .-otar as ma
terias indicadas na ordem do dia, passa-se ã 
materia. em discussão. 

E' annunciada a discussão unica do parecer 
n. 178 A, de 1895, sobre as emendas offere
cidas em 3' discussão ao Orçamento da 
Viação. 

O .Sr. Pa.ula Ramos di.z que o IJa
recer da. Co:t!missão da Orçamento s<1bre as 
emendas sujeitas a. seu exame, trouxe-lhe 
g~:ande surprezã. e grande prazer. 

11C extmgmrem-se s.,z·viços, repartições e em
pt·egos, oom a sut•pre;8ã.o d(l. verba no orça. 
mento. 

Ainth ma:~ : Vê·se o Co:ll1gl"CSSO delega.l' M 
ExecutÍ\'0, P<'r :1-utori~a~,ão (ltn orçamentos, 
;Litribuiç•ies qw1 lhe s;lo exdu~iv;cs . 

O ~o<ier Ex11•:uti vo não prd~ ..-er·ba para o 
sel'VH;O tal qoal S•· acha tlclinea•lo por lei ; ;~ 
rescisão du conkac.o ue immi;;ra.ç.io é oue· 
ro~o para. o The:;ouro, po1·que vem tra.zer-U1e 
t"-lvcz, pesadi!. in<.lemnisaçiio. 

AS repartições crea•ias p;u•a. cumprimento 
des,;es coutractos, ficam sem verba p:tra. seu 
p~gamento. 

Além disso a Ca.mara jã. negou o seu voto 
~um projecto de organisaçiío desse serviço, 
passando-o immediatn.mente par:1 os Esta/los, 
e acceitou o suhstituth'o do orado1 que mau· 
dav:t p :1s.;ar a. immigra.('ão para. os Estarlos it 
pro~orção que se f~em t"lostramlo·a.ptos par 
rea.hsarem-o. 

Ao Jla,so que a. commissão rejeita ""l'el'bl 
com o prete:xto de haver passa.r1o esse serviço 
para os Estados, pede a de mil contos para 
colonisação de terreuos situados nas rrou· 
teins, ao mesmo tempo que o senado sp· 
prove. uma. emenda declarando que ru> terras 
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sitnadas nas frontPiras n5.o pertem·om :i 1 Ha uma divei'g-Gncia profunda entre o ora.
uuião, mas sim aos Estados onde forom si-~ d•·r e a commis-xo, o orador quer a. verdnde 
1uadas. das de~nezas a ft~.;-er com os Rerviços cr?ados, 

pa,,,a a analysn• as varias emendas e os 1 e a comÍni•sã& quer que o orçamento consigne. 
1espectiVllS pareceres. ve•·ha inferior para qUe avulte>m os creditas 

A que foi publicada e consta do impresso supplementa.res e <>xtraorllinarios. 
lsoh n. 8. não exprirne o que disse o orador; O augmento de serem remunerados ser
não é a que apresentou. Foi supprimida viços desneces>arios não colhe, porque os 
urna. phm5e,o que trouxe ;~ltera.çiir> .prorunu:J. fnnccionarios estão no gozo de direitos con-
w pensamento quo n(llla se continha.. ferillos por le:i. 

A emP.nda. assim dizia.: 1.501J:OOO$ !>ara n.u- Não quer empl'egados publicas demittidos 
1i!iar a colonii;::wão elos Estado~ situados ao c:tprichosament j t-elo Cougresso em lei orça
Not·te ~o Rio de Janeiro; entl'et:m:o, assim mentaria. 
estiL Pila puhlicada: 1.500 :QOO$comotlo Norte E>pel'o.. }JOrtanto, que a Camara a.ppro-
do Rio de .laneiro. vnrú. a sua 1\menda. 
De~sa redacçito nad:1 se deprPhBndt?. Relativtl.mente à sua emenda pela que fazia 
xotlt a d''l'ergencm da Comnnbsii.o de Orçil- a ·li~tr-ibuição de quota~ p;-los Estado~ do Sul 

memo e.~te ;mno ria do anno passado. e do Norte 110 Rio de Janeiro. narra o que se 
Então !'e pi'opunha que a. imn1igração cor- pas<ou.Jemb1•anrlo á Carn:!.l'a que o relator da 

reri~ por coor.a. dn. Umií.o e <l. cnlonis.çiio pas- commissã.o pediu n.n" signat<>r;os tla ~ménda, 
saria a(ls Ji:,tadr>s; ago1·a retí1·am-se da União '1U" a~c it<J.ssem em 2" · •i$CU;~ão o sub.sti
um •·· outro se!' viços c por colier•.-mcia pede a tntivo e q t:c em 3• acceitaria uma emenda 
suppr~ssão das verbét,, a suppressão, pois, de aug-mentan<Jo as quotas. 
todas as repartiçõe~ de immigração nos i~s- Eis por·que estranha o parecer da com-

r tado<. miss[o. 
Refere-se an contracto co!Il a Metropolitana Acr• d t:~ que l'elativamente á immigração 

que tem ainda 18 annos, qnc em :10 annos lm sempre desconfiança a sí por parte da 
trazem um com!'romisso de ;L 5.400.000, Commi~são riu Or~lllento. Citaocasodeuma 
cerca de 139.:>23·ooos ao cambio do rlia. emen·la qufl apr•sent~1u. 

A rescisão de,;~e <·ontracto impoc·wrà em A sua emenda e1·a lor.:iea: uesde que a. 
uma. indemnisn..,ão que tah·~z IIân possa o 'Cnião mantém o se1•víço de ímmigração, não 
Tbesouro ··omportar; e rneomo que ella se deve iluplir 110s E~tarlos que aeceitem numet·o 
fit~:t . n:lo pode ser tfi.o de pr•·m;•to que exi_la., Stl}'e,·ior de immig-r:~ntes àquellc:s q_ue an
immedia.ta su~1Jressão .;:J. veJ·b:; e uxtinc,·ão utwlmeute pride locali;;:;.r. 
dorPpartkilo. Ar:.:unwnta. com.o decreto n. 528. de 1890, 

\chu. mais cu ria! que se vot.e a. verba n~;- no 8Pntido de justificar o ~eu modo ele sentir 
eessal'ia, mantendo cumr.udo a au•orisa,,ii<• :1o á J"esp<>ito. 
guverno p:u·n. reseinrHr·, C•·nr.rano. . 1 A 'e.Jica~·ã,, Clllll qu·• de,rle que SEl f,·,rmou 

A pa.~..:ag~rh rl~~ ~~! lnt.r;wt,P pat•:to-: Es ' ~lr_l,,~ 1 s.r-- t~· nl cnt~·~g-ue it e.:-:iSHl <~:-tu \Js;, da.v·a·l!:e n. 
n~o l ··e pa1·e,,,. d·· faei I ''•·ai i-;a,·ii· ·. P·•rq "~' e.;.; pr~>um p<; ,,, dl' 'Ot1l-:ll' c0111" a.pnio <lH Cumara 
S!·~ n:~w quPrl"l·fl.o as~tnnn' ç .•• ,!p!'u!n::..so~ 2·~·· i nn~. idM;.:$ (t!lr. t~m1~1gn.d.l ~ju."Stlticou em ~uas 
,uJtau•e., dt~ C()tJtl•act!•S e1dcb:·ad••S p~Ju. uil'llo.' enwnJu.:;. 
alúm ,Je vnrlf:,l' rl;J.r--;e o cu.-o de não accerm- Vê, po!'cm, com pe:za.r que nada vale sua 
rem a~ eompanl1ias contra.ct:mtes essa tr:tn~- exper·iewia. 
1 e1·~n<~ia. porque viriam tlifficuldades á e.x· Affirm, que e insufficiente a verba consi· 
(1:Uçà<J <lo; contractos. gnuda. p<l.I'Ol. os Estados do Sul. e sol:>re isso 

S1 se reali~arern essas hypo\.he~e>, per· ja reclamaram ·OS respecti voa "'Ovemadores. 
gunta quem cumprirá :~.s di>po~içiies •'o de· Qnanto ú verba para os Est~dos do Norte, 
ereto n. 528 relativamente ~os fundadores de ana.lysa-a o or,dor, lamentando que a com
n.ucleos col~niaes ~ serão mantidos os contra- miss:io rlésse maior verba para pa.~~ngens do 
tto~ r1;1. Umao ~ Far-se-hão novos no~ ;~sta- que para localisação, quau:'o a despeza. desta 
i~ ? é muito maior. 
O res~l)t.ado ser~ a anal'cbia no serviço. Os Es~dos. qu~ não estão preparados pa.rt~. 
Rela~1vn.mente a emenda n. 6 sobre a ma- es•e serviço, 1sto e, que não teem os seus nu· 

nutençao das repa.l'tíções ue immigl'a~~o em cleos preparados, carecem de malor auxilio, 
S11nta Catharina., Paraná, Rio Grande do Sul porque naturalmente os outros que jã. se pre
e ~-_Paul~, entende que mal andou a com- pararam constltuiram-se em fõcos de attrac
mtsmo nao consignando a verba para paga- ~ão de immigrantes com pr~juizo dos outros. 
~ento d9s em~rega.dos, fundnda na auto~isa- Com hypothes?.s possi-.;eis discute a questão 
(,to d~ Executtvo para reformar o servtço e: da. cxec1'~''o tl~ contractos da União pelos Es· 
supprunir repartições- a con~ignação da l tados e a intervenção decort·ememente obri
•erba em nada tolhe a accão do Executivo. gatoria da União, qua.ndo agitam-se questões 
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Yem il :.resa a ~eguinte 

Emenda 

Em vez ele 300$-diga-se-225$000. 
Sala <1as sessões. 21 de novembro de 1895. 

~ai'Milos itfome;~eg;·o. 

Em seguida é posta a votos e approvada 
co:11 a eroi!nda do S:· . Paranhos :.\Iontenegro. 
a Reda.cç:lo riual do projecto n. !35 A, de 
1894 ; o qual e enviado ao Senado. 

São !'dGS e jnJgados objecto de delibera.ç.ã.o 
0:; soguintcs 

PRO.II;CTOE 

X. 275- 1895 

Releoa à 1!ÍIIta c filho.~ rlo coYone! Carla$ 
OI!JMpio FerJ·n;; u dicicla por este conlnt
hiJia com. o 1'/icsouro N <!cional, po1· C!deaY~ta
menlo•· ela .<oldo 

O Congresso X aciona I decreta. : 
.-lrt . !.•• E' relevada á viuva e filhos do 

coronel de infantari:J. Carlos Olympio Ferraz, 
em attenção a.os grandes serviços prestados á 
Republica e a patria. a rlivida que o mesmo 
coronel contrahiu com o Thesouro Naciono.l, 
por a.deantamentos de soldo 

Art . 2.• Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sala. das com missões. 20 de novembro de 
l~'% . -Scr;edello Corrêa.-A' Commissão de 
Fazenda. 

X . 276 - 1895 

ln.;-tihte v.m premio de :300:000$, pagos em 
otn-o, ao pa,... <to discobridoY de v.m meio 
e/{iCl.- de debclla,· a [r.brc amaYeUa, sejo d i
l'eCJamcntc ott po1· p1·ocesso de prophylax ia 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.• E' instituído um premio de300:000$. 

pa~os em ouro, no pat•, ao descobridor de um 
meto efficaz de Llebellar a febre amarella . seja 
d\r?ctamente ou p OI' processos <le prophy
laxm .• 

§ 1. o Esse premio será cünferido em 11ista 
d:ts conclusGc~ dellnitivn.s de um<J. commissão 
rle proflssiontL~s, altamente competente;:, na
ctonaes e estrangeiros, que o Governo no
mearó., caso as experieocia.s communic:J.das 
]>!lo pretendeme pareçam :>atisfact~ria.s. 

§:!.."O Govern,, dar á. conh~>eimento desta. 
lei ãs cot porações ~cientificas de melhor re
putação do pa.iz e ás da rstrangeiro, por in-• 

t<>rmedio das l't>spectivM legações, e será pu
blicê~da nos j or naes de maior circulação . 

§ 3.'' Provil1encia.rá, outrosim, par a que se 
prestem informações e elementos de exper i
mentaçflo que forem necei!Sarios !)ara. o bom 
exitt> da· descoberta, sem onus para os que 
nella. se empenharem. 

§ 4.• As memorias, p ropos tas e quacsquer 
trabalhos scientíficos importautes dirigidos 
ao Governo serão pubtkados no Dial'in Of!i· 
cial e ern a.vul~o . formando-se na Biblktheca 
Ka.cional uma. ;;ecção, em que serào colligidas 
as publicações que interessem a.o assumpto . 

Art. 2.'' Revogam-se as d isposições em con
trario. 

Ca.pital Federal. 18 de novembr o de 1895. 
- &tuarc/o Ram<Js.- Tlwma..: ])dfi-no. -,Gaspa,· 
I>rumm.ond.-Buel10 de Awln~da.- Bclisaáo 
deSou.:;a.-Ser.:;e(lelloCor1· fig.-A'sComm issões 
de lnstrucção e Sa.ude Public:J. e de Orça
mento . 

E' anuunciada a vot..1.ção da emenda do 
Sen:.'.do sob n. 3. 

O Sr. Thotuaz Ca-,~nlcauti 
(pela ordem)-Sr. presidente, t enho duvida 
de dar o meu voto a. esta emenda . A Ca.mara 
a.pprovou no Orçamento da Guerra.. a. emenda 
do Senado que dó. nm marechaes 7:200$. ao 
passo que a emenrla. do Orçamento da. f.Iari
nba. r1a ao5 almirantes 12:000$, mas nã , 
falta dos in di viduos . 

O Sn.. PRESIDE~TE ohõerva que a discussã•' 
das emendas ao Orçamento da Marinha já fo• 
encerrad;1. . 

O Sn.. THo:.u.r. GAI' .U.CANTI- Mas, preclc:ava 
ser elucidado neste ponto. 

O Sn.. PRESIDE.'\"TE-Por occa.siã o da. dis
cu:;.sã.o é que V. Ex. poderia occupar-se 
desse assumpto. 

0 S~· . .&l>:ugust:o SeveJ.•O ()Jela or
dem)- Sr. presidente, como r elator do par e
cer sobre as emendas de Senado, t enhc obr i
gação de dec!arar que, si fór esta. a.pprovada 
:polo. Cnma.ra., o almirante fica.rá. com o venci
mento da. clisponibilida.de. 

Em seguid~ é posta a votos e a.pprovada 
a ~eguinte emenda. do Senado : 

A' rubrica 4- Sup1·emo Tri
bunal Milit a r- rêdnza-se a 
verbc. a. . . ..... . ... .. .. ... 27:00~""000 

Sendo 21:600$ para. tres a.lmi
rant~s a 7: 2008 r.a.da. u m e 
5:400.~ para o vice-almirante 
em exercicb, ficando a..--sim 
equip;~rados os vencimentos 
aos dos o!Iiciaes gene~ do 
exercito em identicospostos. 



c~ara dOS OepltadOS- I mp-essa em 1910512015 16 46 - Página 6 de 26 

ANlUES l>A. CH IA.l!.A. 

São successiva.mente J)OStos a votos e re
jeitadas sob ns .4, 5, 6, 7, 8, \J, 10, 11, 13 e 
J.L 

Procedendo-se [!. votação da emenda sob 
n . 12, verifica-se empate na. votação, tendo 
votado a tavor 56 e contra 56 Srs. deputa. 
dos. 

O Sr. PJ:"e!1'ident.e-Peço atten
çã.o. Ha. o maior empenho da. -Me.'a, e estou 
c11rto de que tambem é esse o maior desejo 
da Camara, em que as votações correspon
dam exactamente ao numero <le votos dos 
Srs. deputados -presentes. (~l11oic!dos ge
r aes) _ 

A outra emenda., cuja acceitação foi feita \ 
pela commissão, e q':e. por_ biso. tambam me- . 
rece as minhas fellcttaçoos. e referente i 
suppressão do art. 50 do Regulamento do. 
Telegrapltos. que, alem de me parecer in~iJ 
r amente contrario ás disposições const itucíl). 
naes, era, a.té cer to ponto. pouco moral para. 
se manter ern um Regulamento approvado · 
pelo Poder Executivo. 

Refiro-me á. disposição regulamentar qu.: 
-prohibe às t elegraphístas solteirn.s contrahir 
casamento com indivíduos estranhos â. Re}m· 
tiçã.o dos Telegraphos . Esta disposição do 
Regulamento dos Telegraphos mo parece 
tAnto mais inconstitucional, quonto esiaOO. 
Ieee uma pena de que lei alguma da União 

Na fórma do Regimento, fica adiada a vota
ção, devendo ama.nllii. o.brir-se nova discU!»ão 
sobre a mesma. emenda. 

Consultada, a Camara. concede a exonera
ção pedida pelo Sr . p ,,ula Guimarães de 
membro da Commissão de Orçamento. 

O S1·. Pre~fdente- Nomeio para 
substituil·o o Sr. Alciudo Guanabara. 

Continua a discussão unica., do parecer 
n. 178 A, de 1895, sobre as emendas o1fere
cidas em 3• discussão do Orçamento da 
Viação. 

o Sr. Coelbo CJntl.·a-~jam as 
minh:J.S primeiras pata.vras, Sr. presidente, 
dir!gidas á honrada maioria da Commissão 
de Orçamento , fel:citando-a por ter t ido a 
gentilezade,attendendo aos pedi·' os do orador 
e de algur~s rept'esent.l.ntes do Norte, concor
dar com a suppressão da. distJosi~,;Io alltori
sando o governo a .-ender as Estradas de 
Ferro do Norte. que ta.nto teem contribuido 
para o prog-ressivo desenvolvimento da in
dustria de tr::~.nsporte . 

Com effeito, o serviço que a. maiorin ela 
commissão prestou t\ União e aos Estados do 
Norte acceitando a. emen•la., e de granrle van
tagem, não aó para o Thesouro Publico. como 
t ambem para o desenvolvimento material da.. 
zonas servidas pelas estl':l.tlas de ferro etn 
questão 

Diriginf10, portando, :i. honrada. maioria da 
commissão as minhas saud:tcôes em nome dos 
collegas signatarios da eJUend(l., tenho cum
prido o dever de, interpretando os_ sentimen
tos dos povos que habitam as regiões se~·vidas 
por essas estradns, render á commissüo mi
nh~ homenagens. Pela fôrma por que a com
missão pretendia, set·iam fa.tal10ente sacrifi
cados á ganancia de empreiteiros pouco 
escrupulosos, que tratariam, por tarifas g!·a
vosas. de prejudicar eoo1•me•nente o de.en
votvim~nto das localidades em questão. 
( ..l.poiados. ) 

cogitou. . .. 
Sendo assim. a.mda. uma. ve:~; íehctto a oom

mi.ssão pelo espírito de justiça. que manifestou 
n.cceit.!lndo essa. emenda, que Yem de algulllll 
fôrma moralisar o serviço que tinha sido per· 
t urbado por lõemelhante disposição. 

Uma. outra ementla acceita pela nobre com· 
mis..<ão foi attinente ti. determinação de ~er o 
serviço de transporte de malas do correio 
feito de preferencia, por administração. E;se 
ser'viço.como n. illustre commi~,;ã.o deve eotar 
informada, é um serviço, muito r.obiçado; 
quasi sempre pessimamente feito po1• ser e~
tregue a empreiteiros, .oão es~ra_nltos á poh
t lca, que mais tratam dos seus mteres5es 1\o 
qne de hem desempenha1• o serviÇO dos cor· 
reios, quo por sua natuNza deve ser m·gcnto 
e regular. ( .·l]Joiaclos . ) . 

A acceita.ção desta emenda trara p:t.ra . a 
verba. dos correios uma. grande economm, 
porque ficará cassado um grande numero de 
contractos, que te~m sido fei tos mais por fa
voretismo -político tlo que por conveniencia 
tio serviço. 

0 SR.. LAURO MULLER- Podentlo·se. entre
tanto, mantet• O :>el'YÍÇO a:;sim onde conv[er. 

O Stt. Co~;:uto CJXTR.!I.-Sem duvida; p:odc 
ficar nas attr ibuições da administração o. l:>.t~ 
tude n':ces~a1•ia pa.rn. lançar mão deste me10 
sómeute onde convier, t anto mais qua.nt_?. 
pelo novo processo. administrac;ão terá acr.ao 
sobre· os estafetas e poderá punir aqllelles que 
delioquirem, o que não pó!le fa.zet• actual· 
mente, estando esse serviço entregue a em· 
preiteiros que o contractam. procurando :~u· 
ferir gl':l.ndes vant:\gens pecuníarias . 

Entre as eme!ldas pela commissiio acceiW, 
pt•e.stando assim o mais relevante serviço que 
poderi~ prestar a minha terra., estã. a refe· 
r•en te M obras do porto . Os senões que ~ 
notam no par~cer da honrada com missão, 3 1 
tal ou qual parcialidade, que não ccns~ro .e 1 

nntes louvo e n.pplaudo, o meu lwnrada rt1D;1" j 
go, o dlstincto relator da commissão, mant· 1 
teston em relação a outros set•viços de seu 

• 
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Estado. são com1Jletame!Jte esquecid~s desde «Por meio de dragagens juflici?sas. quasi 
que se ;:onsidem o inolvrdavel serv1ço que a tod.<l a área póde toruar-se aprovertavel. 
comnlissúo presta. no Estado de Pernamb~ICO «Para navios de 4,5 metros (14,76 pés) de 
cOm a acct~ítação da emenda, que apresen"tou calado, ha hoje qU<lsi 100 qeim~ aproveita
em relação ao_porto do Recife. . veis; para navios de 5,5 metros ha 70 ,qeiras; 

A ju~tiiicatrv-a dos. trab;,!hos _que trve a. porém, para. os oe seis metros ha apenas 30 
honra de ar.resentar a commissao levou-~. gei1·as a.proveita.veis, princípalmente entre o 
peJ(l. justiça. da causa a promptamente acce.J· Arsenal e a Alfandega, perto do Recife, onde 1 
tat· ,{emenda; autorisn.ndo o governo a con- !ia bab.::n.- mar existe uma profundidade de 
tratal-os e anquirir o material necessarJo 7 a 9 metros ~m uma extensão de 500 me-
para a dragagem do porto. tros:) 

A importancia desses mesmos tra.balh~s, « ..• quasi toda a area póde ser escavada 
suas grandiosas .vantagens~ _como pa>sarel. e até á profundidade de sete metros.» 
mo~trar em succmta exposiC<l.O. tornam evt-
deote a urgente necessidade de sua prompta «Po·1e-se obter dous lagares para os J!a.vios 
execução. compridcs virarem: um aoSuldaAlfandeg~, 

o desenvolvimento commercial de Pernam- o "utro acima do pharol; caso o espaço SeJa 
buco a contribuição que annua.lmente elle protegido (pelaconstrucç~odo molhe sobre os 
t12 a~ Tllesouro Federal para. a sua receita e recife8 submer,;os que eXJ:;tem entre a. barra 
a importancia local do porto são as mel!torc>s do Pic<7o e a Grande). E quando uprofundada. 
jusoificativas que :oe podel'iam apresenUJ.r pa.r:'l toda a laJ·gwu entre o caes e o Rectfe, quasi 
provar que acertado foi o ])rocedimento da todos oõ navios poderão virar em qualque~ 
commíssão, acceitando a emenda proposta. pa:-te a,o Norte do Arsenal, onde a larguret sera 

o melhoramento do porto de Pernambuco ele 250 a. 300 metros (820 a. 984 pes).» 
data de 1815. Desde época mui remota, :oinda «Niio se deve esperar fazer este importante 
quando colonia de Portugal, já se cogita v" melhommento logo de uma •ez; porem, si 

de àotn.r o porto mais <'riental do Brazil dos for comP.çado e seguido co)n methodu, poderá 
melhoramentos indispen$3veis para tornai-o .<cr c:!fcctuado dentro de pouco:> annos.» (W. 
um bom ;<or:o commercial.eassim correspon- Roberts.) 
der aos interesses commerciiles que natural- o oorto no Recife é feito IJOI" um molhe na-
JUPute para aiH nilluem. . . t urai de. '"1'es que c·erca. a crnboca.<l.ura. do rio 

Successivamente os governos do ImpHW caoiberil;e ~·uma nistancia. de 301) metros do 
p1·ocuraram e.-;tUt.1al' esta, quesoão. e não ca.ês que borda. o bairro do Recife: este a.rre
men: s de 26 estudos foram feitos desde de cile exida uma <1espeZl;l. annua.[, relatrva
It~l5 até 1874 no intuito de dotar aquelle. mente pequen<~. para. con_certos; ~n~eliz.mente, 
!lorto dos }Wecisos melhoramentos. poreiD, 0 descui,'o, st nao a. des1dra dos go-

Infeliz.mente, pela não sequeJ'!cia das me- vernos idos, qu<J.nõ.o contractaram _essas 
dir'a~ adopta<ias. pela falta quas1 a.b8oluta. da. obt·as, deixou em abandono a consenaçao de 
continuidarle de esforç03 rlos Poderes Publicas, tão importante molhe, de modo que _ter-se-~& 
o ancoradouro tornou-se dia a dia menor, nece,sid.a.de llOje dede>IJender quantia. relatl
menos profun,Jo, augmentando, portanto, va.mente avultada com os urgentes reparos 
oonsider~:velmente as d\ffie;uldlldes da. nave- de que carece. 
g::tciio e do movimento commercia.l naqueUe Com a conservação do molhe natural que 
porto. allí existe, augmentando-se a sua elevação 

Lerei a Garoara pequenos trechos de um para impedir que com 0 moYimento das vagas 
dos mais importantes trabalhos escrif)tos e com as constantes cheias fique completa
sobre aquelle porto por contfl e ordem do mente a obstruido 0 porto ter-se~ba prestado 
governo, para provar do acerto do que acabo ao movimento aduaneiro um serviço de 
lte affirmar. grande valor. 

« As primeiras necessidades são: maior As primeiras necessidades são : maior p~o-
profundidade sobre o banco B>·eguedd, maior fundidade sobre 0 :principal banco ; maior 
profundidade interioemente ao banco, maior profundidade perto do caes ; e maior área de 
pro{unclirlade pe;·to dos caes e maior a1·ea de fundo de :ogua, conforme acabe~ de mostt:a.l' 
agua funda pwrtt os lta1lios. » pela leitura. do relatorio do habll engenheiro 

«Ao Sul ch Alf<1.ndega apparecena préa-mar M. w. Robersts. 
uma larga extensão de agua, apresenta,ndo Infelizmente, porém, as cheias p.eriq;Iicas, 
um nspecto imponente; na baixa-mar, po- que tanto contribuem para a obst1'ucçao _do 
rém, pouco maisha. que um banco de areia..» porto,teem feito com que elle ficassereduzJdo 

«Na llírecção em q_ue a ('ragagem especi~l a. um pequeno canal aperLatlo entre os mo
acima mencionada tem a"Va.nçado lentamente Ies naturacs e o caes do Recife, de fôr·ma tal 
a. profundido.dc médio. 6 i1~{erirn· a ~~m mett·o!» que, como tive oocaaião de obsel'V\11.', algulls 
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dos navios de certo comprimento, tendo a.lli 
entrado, precl~a.ra.m sa.hir de popa. pelo canal 
porque nao tinham espa.ço pal'a dal' a volta. . 

O aterro constante do porto tem difficul
ta.do consideravelmente o movimento com
mercia.l a.lli; e assim a Ca.ma.l'O., bem como o 
Sena.do, cujo pa.triotico voto espero nesta 

. questão, terão prestado a. Pernambuco rele· 
..-antissimo serviço votando esta verba par(l. 
os respectivos melhor-.1mentos, e _contribUit'iio 
nã.o pouco para augmenta.r a.s rendas federaes 
J>elo consequente augmeato do movimento 
commercial d(l. capital do grand& Estado de 
Pernambuco. 

Para mostrar a. importaneia. desse movi
mento, basta dizer que qu:~.dro de entradas 

e sahidas de navios no porto de Pernambuco, 
em 1894, deu em resultado 2.132 95~ tonel
la.da.s. Eis aqui um qua•lro descnvoh'ldo rlesta 
movimento de um porto que bem merece o 
auxilio que pede a.o conf(resso por meio.de 
emenda que apresentou~\. consid~raçã.o da 
Ca.ma.ra. 

o movimento do porto do Recife foi nos 
dous ultimos t>.nnos : 

Entradas 

1894 
I. 047 na vi os entrados 

com ... .... ..... ... , 1.066.477 t oneladas 

Quadro do m ovimento 

YA.PORF.S E~TRi\DOS I i\AVIOS E :(TIUDOS I TOTAl. D-tS E;>.TR-tDAS 

O movimento commercial do Recife foi no:; Por estes quadros ob;er>arse que o movi-
an ~os de 1893 e 1894 dema.siado prospero e :nento commercial de Pernambuco tem sido 
:<ss1m é que em 1894 entraram no porto 1024 constantsmeute crescente. 
nll.vios com lotaçf1.0 de 991.375 toneladas e Si considerarmos o movimente commercial 
~m 1894 essas entr:l.das ascenderam n. 1047 pelas transacç:ões cambiaes que se e!I~ctua.
navios e vapores com lotação de 1.066 .477 ram no Recite, observa-se QUe em 1894 ellas 
toneladas. chegaram •~ mais de 83.000:000$. com um 

Nos cincn q o.inquennios de 1879 a. 1894 hon- mo>imetlto cambial super ior ao uno o de I 8\\3, 
ve constante movtmento ttsMndente na tooe- qne foi de 81.500:000$, qu:,uúo (1. t:na. média. 
lagem da. importação que frequentou aquelle em lO l / 4 sobre as tlifferentes pra.ç:tS da. Eu-
porto.. . . . . . ropn;. 
~sstm e que no. ~r1me~ro qmnquenmo, rle Gstut.la.udo o movimento camblal d:\ P1·aça. 

18.8 a 1883. a media . rot de 822.000 ton'lla-~ do Recife , nos ultimos quinquenuios a. que 
das e a médio. do ult1mo quinquennio foi de venho de referir-me, obs~rv\1 ·se qu~, ao p~.sso 
1.066.000 toneladas. que o movimento commercial augmenta p!ll'<~ 
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1893 1 ~iado animadora, como se vê do quadro se-
1.051 .n::.vios entrados 

com ... . .. . · . ..... .. • 1.060. 142 tonela das 

!Sahídas 

1894 
9ôG navios com. ... . ... 1.022.300 tonela•las 

1893 
1.075 navios com. . . . . . 1.050. 115 toneladas 

Comparando, nos tres ultimos quinquennios 
as médias da~ entradas e sahida.s. com o mo
vimento de 1894 observa-se que o n.corescimo 
da tonelagem cresce em progressão dema-

do :porto do Recife 

gu inte: 

Qt:l:-iQU~NIOS 
:'l· :wfO~ 

'l'\)!'>õOL AOfl',~l 
;o;AVIOS 

.I::~ TR;\DOS SA.IIIDOS 

--- -
1S70- 1SS3 1.iGG 

I 
822.027 1 .0·1~ 

I~ I -18&~ 1.157 83'J.9$~ 1.114 
1tlll~-1.S'J3 J,Qt.\ ~91.37õ i.U\5 

1SJ·I i.(J.\7 i . t)rjl,j • 4'i7 009 

Ainda pelo qtwh·o 00,'1linte ver-se-ba. que 
o movimento do por to do Rec! fe , no anno 
findo, foi bem consideravel e se manteve na 
progressão crescente que se observa pelas 
médias que venho de referem-se. 
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as Praças da. Allemanha. e da Fraoç..'l, dimi- 5.600.000 libr.u;, d~scett a. 3.296.000 libras n o 
nue pam a de Londres e para :ts de Por:t u- anuo tiudo. · 
gnl. 

Sí, no I·• qui uq ueonio, o movimento para 
Portup:al subiu :~ 245 contos ti.;rte~, no anno 
1le 1894. es~a vert.a descen a 29 eonto~, ao 
p;1sso que p<tra. ?ilriz o morimento commm·
cml, que foi tie 2.312. 000 fraliCM, ue 1874 
:L l88S, elevou-se em IS9S:• S.eSt\ .000 fra.n · 
cos. 

E assim na mesma pt'oporção p!~ra a.s Pra
ças altemã.s. rlecre;;cendo, entretanto, para as 
P:ru;as tuglezas, qcte, tendo no t• quinqueu
lllo, ele l874 a 1878, um movimento de ••. .. • 

Oa.amm v. vn 

O decresdmento da. t<1xa. de cambio que, 
como disse, em média, :ütingiu a 10 l/4, oc
cn-sioootl à Pmç-a do n.,~cHe, e. por conseguinte 
aos productore~ t.h~ Pera~•mbuco, 1un pre,juizo 
da ímport<tote somnw de 52.350:000S ou 
5. 000:000.~ mais que em 1893, porque nc. anno 
de 1894 a taxa. e;uu túa I foi infe1-ior à de 
1893. 

Pelo qu.tdi'O seguinte melhor apreciará :~ 
C:!mnrn. ro movimento o:~erado em cr.mbines 
sobre as diversas praças com que entr etemos 
relações commerciaes. 
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SOCR E LONURf;S SO!lltl> PAR.IS SOBRE ll.\~lBUR\70 SOIH~E PORTUGAL 

QUrNQUE~NlOS 

I Llbr~s Tn~~ F r:::tneos 

I ---
iS7~ - i S7$ ..••• • ~ .<) 12.000 .2:. õi1S 1.312.000 

i S79 - i S$3 . .•• • . 5.002.0~0 :!1 1/2 2.')03. 000 I 
iS'>4- 1S3S ..... . .t, , l i::í .OOO 12 I '3 '"'~·) I) 3 . , , • •• oo 

11 a:J ~SSD- lS~3 . ..... .1.()07.1~ 3. 'f.t·,.s~J 

10 11211 AllliO d P. tS!l-l ..... a.gJV.~oo 3,&2ü.2$0 

Estudando-se o movimento commercia.l sob 
o ponto de vi8ta <la p!·oducção e exportação, 
obser>a-se que o valor officí:ü do~ ~eneros 
expor ta(los no mesmo perfodo foi ae . . .. . 
67 .YOO:OOO$ contr:J. 69.300:000$ de 1893 . 

Houve n::tquelle a.nno u m pequeno decres
cimento, devi tio i:sso a bai:<:a do principal ge
nero de prvducr;ã.o do Estado. 

Mas, pelo seu desenvolvimento nctua.l. e 
pelo grande i ncremento que teem tido alli a.s 

Taxa ReichUlock Tnxo. R•. fo r Les P r emios 

i ---i 
4J;.ooo[ 3'17,·\ 17S,S 2 \0:2QOSOOO 211 ,ã ~o 

41C,'.l s2s.ooo! 55-Ui 5-2·l :S70$000 2-í7,1 % 

455,01 081.8001 552,1. ~70:200~000 233,S% 
I 

I 

sa1 s;.j 1 60 1 , ~ I 715,9 2J3:33J~ 3~0,S i'. 
! . I 

9-I~,o l &J5.m; l$163 20:240~ 
439,0 ~·· 

i ! 

usinas, a producção cresce enor memente, 
compensando em grande parte os prejuizos 
que a t axa cambial havia occasionado, gra
ças á tranqu illi•lade de que gozamos e o l>e
nefico influxo õado á lnlciati va particular 
pelos fa vot•es ou tor;.:-ados a e:;ses estabeleci
men1os por bem cómbínadas disposiçues de 
leis de <l.nxilio á l;ivoura. No an no findo a 
expor taÇão !oi de 164.9\19 tonehW.as contra. 
!{6 .927 do anno antet·ior , como se vê do se
guinte quadro : 

PRODUCÇÃO E EXPOR'J'AÇÃO DU ASSUC"\ R EM 1894 

I 

E :.o:pfJI'lado Jíara 

Entra.do em 
saccos Exterior Inter ior Total 

Kil. Kil. Kil. 

Total a 1894 ... .. . ...... .. 2.468.297 50. 177.036 114.712.170 164.989.206 

'!> a 1893 .. ... . .. . ..... 2 .014. 198 146 .927.513 

Para. mais ... .. . .. . . . ...... 454.099 
I 
' • • a. ~ ••••• • ••• • . ... ........ .. 1 17.961.693 

.. .. . ·-· . . 
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Notado. -por exemplo, o movimento principal desse genero de exportação do meu 
prospero Estado, observa-se que nos ultimo> quinquennios, de 1874 a 1 8~3. teve constante 
crescimento. 

QUADRO CO:.IPARA.TlVO DA EXPORTAÇÃO DO ASSUC.-\.R NOS Q'Cl!\QUF.<'i"-"lOS DE 1874 a 1894 

Enlraclo Expm·tado 
p Vc lrr da expor 1"/JÇO pw ' ' -

Qttinquermios -- -- . 
15 ltitos I taÇ!CO 

saccos kilos 
l 

1874-78 ....... ... ;_. 1.122.055 . ................ 2.,~50 

1879-83 ......•..... l.i94.273 128-659. 486 3$222 27 .83'1 :926$800 

1884- 88 .. . ... . ..•.. l.~-~291 136.671.500 2$268 19 .629:640$913 

)889-93 .......•.... 1. I;:)I,OÔOI 123.149.406 3$~~25 26.543:102$912 
i 

Anuo de !894 ....... 1 2.468 .2, 164.889 .20() 3.')588 38.959:048$650 

Para. mostrar a convenioncia, sin\io ~ ne-! Ao Petú. Egypto, ~!aurícia, Reunião, Porto 
cessida., de auxiliar-se o E.'tado de Per-na.m- ; Rico. Guadehlpt' e mais . .:,nt illlas l-&be o resto 
buco e Ot1tros que exportam protluctos con- para complemento cia.quelle total. ,. 
generes, afim de poder, com vantagem, com- Tem. pois, a principal producção tlosgran
petir eom a enorme concurr•·ncia ·1ue se da des E~tadGs do Norte a prodigiosa concur
na producção do principal geoero ue pro- , rencia. nrio só da ~norme quamidadr . como 
dU~<·ão dos Estados do No1•te, o assucar, corn o inda mais d1t qualidade, fructo dos systemas 
a pro<luc<'ào de todos os paires do mu1111o que aperfei~adissi!uos rrue empr~gan1 ~quellas 
exportam esta. industria, 1il.l'á á. Camarl\ um na~õe~ na explor:tr,ão dessa. mdurtr1a. QUe 
pequeno e~tudo retrospect.ivo do que se pa.&;a no.l')u elles paiZ<'S ainr1a gozam do pt•oteccio
oos diJfercntes :paizes produ~tom~ de a~su,~a r. nismo que lhes dispensa os impostos sobrege· 

O neros similares. 
SR. Pl{ESIDEXTE-Advir to ao uobl'e dClpu. Vê. port:J.nto. v. Ex: que a. poqnena pro-

tarlo que a hora está esgot::ula . du<·ç-.J.() de ;~ssuc~r. 20·· parte do slock total, 
O Sn . C0tm10 Cc•mu - Dor:il i~s :ul \'(•r tcn· que (:onstitue o vrinc.ipa.l genero de exporta- . 

oi as de V. Ex. não duvidarei 1nl.er·.romper :u ção uos Estados do Norte. ruer~ce ser tl'atada 
observações que encetei, requt>l'endo a V. Ex, e olhadt~ pelos P<JderestlaNaçii.o como maximo 
que me tnantenlia para amanhã. a pala.vr:~ cuid(\do e protegida. afim de que não venh<l 
afim do pO<ier conduil·as. Pe;:mitta., entre- sotrrer ain•la mai~ com a poderosa. ooncurren· 
tanto, V. Ex. que conclua o argumento CO· cia. dos similares que com el\a concorre~ _nos 
meçado. m.erc.·uios do mundo em melhores cond1çoes, 

A ·pro·lucção do assuca.r de todo o munrlo gl'açA.S ã.s macltinas aperfeiçoadas empregadas 
foi em 1893 de 3.365.000 toneladas para a na p1•oducçiio desse genero, de que u za.m os 
Al!emanha., Fl'an ç-.a, Russia, llelgica e outros paizei! citados. 
patzes da Europa.- quecultivam a. betet·•·aba.~ Tenho por hoje concluido. 
No mesmo anno a cultura. da canna fie assucar 
produziu 2. 775.000 tonela•las de assuc:tr das 
quaes apenas ao Brazil cabem 200.000 tone
ladas! 

Cuba concor reu para. aquelle scoclt com 
cerca de 920.000 toneladas; Java com 430.000; 
Philipioas com 250 .. 000· Luizia.nia (E..<:tados 
UnidO$) com. 190.000; Sandwich coni 1~.000 
e Demerara. com com 10.000 toneladas! 

Fica. a discussão adiada p.!h\ hora. 

SEGUNDA P.·\ RTB DA ORDEM DO DIA 

Entra em l" discuss<"íO do proj ecto n. 265 A, : 
de 18!:15, autot•isando o governo a reintegrar .. 
no posto de tenente-ooronel do corpo de en· · 
genheh·os do exercito e no cargo de lente da 
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Escola Militar o Dr. Innor.enrio Serzcciello : a.lumnos da. Escola Militar sem as form:l.lida-
Corrêa,com votos em separado dos Srs. Carlos : dos lega.es. (-~poiados) . 
J orge e Ovidio Abrantes. ' o SR. FREDF.R.ICO BoRGES - Illegalmente 

o chefe de policia está accumu!ando dous 
O Sr. Flavio de Araujo -Sr. cargo~ . 

presidente, cada dia que se passa. desf<l.zem~se o sn.. FLA. vto DE An.i\UJo-Mas isso, Sr. pre
as illusões no animo daquelles que :;mam sm~ sidente, não justifica. o pouco cuidado com 
ooramente ou ndheriram com lealdade a qua temos au<rmenta.do exce,siva.mente as 

· fórma do goverl?o procl.ama.rla a 15 de. no- despeV~.S publi~as . 
vembro e que arnda hOJe rege os destmos E' preciso 1ue o cor po Le"'islativo note que 
de..~~e g_:a.nde paiz. . . a despeza actual com apos~ntados. ou. jub~-

Ja. nao andam longe daqu1 os resultados dos lados, reformados e cC\m pensõe>, sóbe a ma1s 
g~a.udel; erros oor;nmettldos pel?S Poderes P!!- de l2.000:000SOOO. E' preciso que o Poder 
bhcos ela Repubhca _e que or2gma':ll a conesao Le"'isla.tivo observe que a nossa tlivicl:l. exter
dos r;ossos adversa.nos; e ~a~ se ttluda. a .Re· na., serve actualmente de espectativa.lucra
pnbhca de que a. . aggremtaça.o monarch1sta t iva aos nossos invejosos exploradores es
p~. causar ser10~ emba~s, o_bstaculos trangeiros. 
dlftl..ceiS .a ven~er, sr o Exec~l~l'l"?, s1 o Poder Não seenganeo Presidente da Republica.com 
Legtsla.tlVO ~ st o P~(ler Jud!Cl3l'JO não e,!llen· as causas da. ba.ixa. in~xplica.vel do cambio. 
darem a. mao e nao ~rocura~m na Justa. A Inglaterra sempre rez a politica. _de en
espbera de sua. respe?ttva acç~ susten~: e fraquecer monetariamente para depCliS bata
executar. co,!ll_ mor-õ.lida•le os sa.b!os prece1;os lhar contra 0 adversario anemico e Jança.r-se 
da ConstJtUiçao de 24 de fevereiro. sobre os bens e sobre o territorio dos seus de-

Si nós procedermos, Sr. presidente. a. um vedores. . 
exame ligeiro sobre os actos, pl•incip•\1- Não se embale o Presidente da. _!tepubhca. 
mente, do Poder Legislativo, com pezar Te- na. doce esperança ele Qu~ as qu~tões d!plo

. r emos que dia a dia. concorremos para. a des- maticas das nossas frontetras se haa de resol
moralisação do systema republica.nr. Ora, -ver facilmente como S. Ex:. fa.z crer a 
'VOtam-se aqui despezas enormes sem darmos Nação. . . 
a. competente r eceita. para. a satisfação dellas ; Ta.l·tez não esteJa. longe o dta em que a 
ora vota-se. sem o menor exame, pensões so- França. collicrada com a. Inglatena.. atten
bre pensões, reformas sobre relormas, apo>en· nendo <i.s diiDculdades financeiras que nos as-

. tadorias e licenças com vencimentos; e por tal soberb:tm. procurem a.mb:l.~ resolver do me
fórma. Sr. presidente, que o Po~er Executivo, Ibcr modo pa.1·a seus interesses~. questões 
que. aliás, tem commettido graves erros e das nossas rrontciras, na.s qua.es abas o nosso 
muitos attenta/los ~L Constituição, jã. fez sen- direito é inC!'ntesta.vel. 
t ir que não presta sua. acquiescencia aos de~ 1Ias. s. Ex.. quando o. política. externa 
eretos legislativos &obre taes materias. nos traz hm•izontcs tiio escu1•os; qua.n(lo a po-

0 ~ litica. interna nos desenha c\o.ra.mente a anar· 
SR. FaEt>ERico BoRGES-E , .. z muito mal. cbh nos E~tados. a descrença. invadindo já o 

O SR. FLAVIO DE ARAUJO- De modo que, anim•l dos nossos concirladãos qne- p1·flfer~ru 
S. Ex. devendo a.tteuder âs neces~idacles ~o- tudo a esse P.st:~U.o üe cousa.s:quando q ua~i no 
ciaes e aos interes<;es publicos. vet.'\ndo t-'\es oi:a.vo mez de s~o parlamentar nús ainda. 

· projectos. como · prejudiciaes ae>s int<Jresses não votamo~ siquer as leis de meios; CJ.Lin.ndo 
no.cionaes, concor re para que elles SI?. tornem v. Ex . deve estar convencido de que o dc(icit 
Jeis pelo seu consentimento tacito, deixando m·çamentat•io para. 0 novo exercício e quasi 

. passar em silencio o prazo constitucional para incalculavel ; n'io é justo. Sr. presidente,g_ue 

. a sancção ou veto presic.lencial. se nos venhn oiTerecer. .. á consideração a 
0 SR.. FREDERICO B oRGES- Não póde fazer ma.teria. do projecto n . 265 A. deste anno. 

uma. declara.çli.o desta. or dem. O SR. FREoEaxco BoRGEi:l-A conclusão de 
O SR. FLAVIO DE ARAUJo-No entanto ex- V. Ex. não deve ser esta, este projecto e_m 

tra.nbo esta norma de acções do Pf.der Ex- nada vem alterar o regimen da. CJrculaçao 
ecutivo , quando ao encetar o ~u governo, monetar ia . . 
S. E::t. promulgou o primeiro acto ínrriugindo O SR . FLAYIO DE AR.WJo-Neste :P~O.Jecto se 
a. Constituição de 24 de fevereiro, prorog:1ndo I propõe que nós Poder Legislativo nomeieruos 

.o prazo da. na.vegaçã.o de cabotagem, o qual , um tenente cat'onel do exercito e um lente 
estava fixa.do na Constitui~o. . da. Escola. Militar. 

S. Ex., tão escrupuloso em questã.o de re- Eu pergunto. si ó de nossa a.ttribui~o 
formas, aposentadorias e licenças com venci- . constitucional exercer actos de pura admJUJS· 
mentos, não se mostrou respeita.dor das leis I tração, prover os cargos ci'vis e militares de 
constitucionaes1 arrancando a farda aos caracter federal. (Trocam-se apa~·tes.) 
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Não quero desde já. referi!·· me a.o caso espe- ! Dr. Serzedello Corrêa. é actualmeute um p-J.i· 
cial de nôs nomearmos um. tenente corOLlel . sano, e nomeando-o lente da E;,colo. Militar, 

O SR. BELIS.~RIO DE Sot:zA-Nio nomoa..mos, 
aut.orisamos o governo a nomear . 

0 Sll. FLAV11) DE ARAUJO-Quem a.utorisa é 
porque tem tae$ attribu ições ; logo o.> au
tores do projecto reconhecem que o <'oder 
Legi:Ja.tivo lern att ri:;,uições pa.ra nomea" 
lentes da E~col a :\i lita1· ~ p.;.n• nomear tenen
tes coroneis pat·a. o exerci to . 

T<d é a especialidude da. m;tteri<l. do pro
jectn n. 265 1, que a illustre Commissão de 
Marinha ., Guer•ra, interpondo subr., ell .• o 
seu pare~er, etn sua. mu.ioriu., nã.o se animou 
ajust\!lcal-o juridicamente. 

sem concurso por·qna alli os lente;; devem su
jeitar-se a cOn<.)urso para conquistarem suas 
crtdeiras ... que S. Ex. q1re tem :1li<i.~ serviços 
impo:-tantc·s a. c<m;o. republicana, nào pôde 
consentil· qua se ·'esmoJ·alis~ o systema. pelo 
qna.l s: Ex. o1ferece o seu sn.ngue e a. sua. 
vida. 

0 SR .. '\.NLSIO .b>E AllrtBU-E é llFSe projecto 
que vae des:,Jot·ali,ar o systorna? Si o syste
mar esrü. desmot·ulis.:do e por outr;.t causa: 
e~te pr(~ecto, pelo contrario, moralisa. 

O SR. FLA.VIO DE ARAUJO- Sr . presidente, 
esta. bypotbese é novíssima, mas o Congresso 
já se mani festou sobre ma.teria qU;l.Si iden
tica. O Stt. Jo:;~ CA.ru.~ -Nãoopreci-savafuzer. 

0 Sa. FLAVIO D:> ARAU.JO-E de facto O pa-
rece;· da commissão é nestes termos (lê) : O SR. OvrDro A.Bn.\NTEs-Em melhores con-

dições. 
«A Commissã.o de Marinha. e Guerra, de 

pleno accordo Ctlm o unico considerando que O SR. Fr.ii.VlO DE :l.RAUJ0-0 bravo militar, 
prec<•de 0 pr1,j~:-cto n. 265. deste anno, auto- hoje general Buys, p.Jr HlOt i 'i'OS poderosos, 
r is.wdo o Poder Execu tivo a reintegra.r no G.epois de tet• prestado relevarltes serviços ó. 
posto de tenente-coronel do exercito e no !; t·<>cia.ma.•;ã.o da Republic-J., f<>i for ç-ddo a pe
ca.rgo de lente da Escola Milits.r o Dr. Inno- <l:r a. s ua. rerorma. 
ceocio Ser1:edello Corrêa, é de par·ec:er que o ~: Sr~. FREDElUCO BJRGES- E foi reformado 
mesmo pt·ojecto se-ja a.pprovarlo.» r:orque assim o quiz. 

0 Stt. F~EDElUCO 30HGES-E' um dos ~ctos '! SR. VER.GNE DE :\BREU-Nesse caso tra
de maior j usti~:a que o Congtcs~o póde lazer ;.a"a-se rle u m ref<>t'lmtdo, :tqu i trat(l.-se rle 
- de justiça e de honra paro o ·exercito pat·a ::-:üadão que Joi detuittido . Não h a. :paridade. 
aproveita-r uma e;;peranqa. alem de que o 
motivo que o levou a satlir do' exereito e da 
sua ca•leira !'ui devi,io a circ.:nmstancias 
muito especiaes que o honram e nobilitam. 
(.ttpoi(tdos .) 

0 SR. FLA.''lO DE ARAUJO-O unico conside
rando em que se fi rmam os i llustres signa.ta
rios d~~e projecto c! o s~guinle : 

•• RR. FL.\.VIO DE AHAUJO - Mas esse se
-::nor nã.o . deixou de ser rn i li tal', pol'q ue 
-::. ~x. sabe que os otficiaes l'elormados, em 
•·•~·~umstll.ncias dad;\s, pode1n ser chamados 
:~ s~rviÇ\1. 

;"'.:.ís L1em, o Senado, a ttendendo a. recla.ma
~o quo lhe foi dirigiu.a. pelo general Buys. 
:' :·etendeu reparar a inj ustiço. forçada. pelo 

«Atte~~oleJl()O a.os serviços relevantes prest.'l.· :=.eu ',)e,Udo de reforma, mandando que elle 
dos ao paiz e ás insütni<iies •·epublico.nas pe~CI I ~·~;;venesse ao servic:oactivo do exercito. Na
Dr•. IntlOCencio se~7,edell o Conêa.. CJIUO olii- quella. C<\010.1':). elaborou-se Ollll.receL' a~si~nado 
cin 1 do exez·clto c lente do ensino superiot• da. por companl!eiL·os d<l armas d<~.q uelle illustre 
Escola. Militar,o Congr2s;;o N<\cionat resolve:» milita1· em que ,;e demoosLrava. ~t inconve-

0 SR. Ve:nG~E DE ADR!>U-Attendendo ;:.5 niencia. da _l'ln·~rsiio, e o~ direitos que com 
ch-cumsta.neias em que elle !oi obr igado a. de· ess<t re-.:er.;ao t<tm ser ferldos, d1z ~te ~re
mitt.ir-se. nã.o fll i um IJ.Cto purament~:: volun· cer. :>.ss1gnado pelos senadores Joao Ne1va, 
t;wio · Almeida. Ba.rretl.l e Sarmento: a.cceita.ndo a 

· . emenda, que em vez de annulla.r a l'eiorma. 
O Sa. FI:EDEL~rco Bo~G:·:~ -,\ssi~ Pl'ocedeu a melhora, porqu:~nto assi ill não fere direitos 

o COng-rcS$0 .em rela:·ao ao :\lm1rante Gon· do~ offic1aes do exercito aos quae~ a. reen· 
çalve>, e ma1s este es;.;Lv<\ reformadu. trada do coronel Buys iria preJUfliCO.l' :;ran· 

O SR. F r,A V lo nR A1: ,, n .w- nc modo que ~iio demente, g-a lo.rdo:lndo, en tretanto. como era 
Oil prOpl'iO~ signtttario:; du pl'ojecw I)Ue co!- o intuitv t!o projo:cto do Senado. os vaiiosissi
loc.'i.o o nosso ui::; tincLo collega '' DL'. & r:t.e- mos serviços prestados a.o paiz pelo dito coro· 
clello Corr.;;L, na illlpossihí li<la<ie de acceit:u· nel,A esp~ciannenteseu concurso poderoso na 
e~te presente. (N•iu npr,iadu~ .) <lei i cada quudra porque passon o E<:~t<tdo da 

Si S. S. Ex.~ . nizem que rompem a. lei de Bahia por occasiüo ue ser }~h i procLamada. a 
orga.nisaç;i.o mitital' e os est1tutos das l~scolu.s Rt~pu.blica. a !5 de novembro de 1SS9. 
superiores (nao apúíados); nomeando tenent-e- \ Aqui estiLo pn.recor n. lS, rle 1893, em quo 
CO L'Oitel du exercito um puisl.lno, porque o Sr· os distinc:tos militur<'s João Neiva e Almeida 
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Barreto ar!(umenta.ram com a.s leis mil ita:res. l E_m momentos críticos, o gov~rno ~iu-se 
de modo a. satisfa~er o espirito mais exigente, r obl'lgado a appe!lar para r.s seus sev1ços, e 
sob1·e a incon,·eniencia e impo5sibilidade da ~ua senhoria. como bom ;;oldado, como mari • 
reversão do.> militares reformados. (Apa1·tcs.) nbeiro correcto, acudiu ao appello do go-

. o_ SR.. C ASSIAX? no ~-~scnmxTo - Todos os ''eôn~;der Legislativo, attenclendo aos servi-
dHl~ -vota-se aquL. ços esp~ci.acs pl'('stados no momento critico, 

O Sa. FLA.vro Dt.: Aru.UJ?- Vinc\o a. questã~ I em que aquelies que deviam servir desappa
a est~\ Carmtra, S1·. pre~tr.ent.e, V. Ex. a.qtu r eciam, ou tornavam-se neutros, fez passar 
encontr~. o p:wec~r l~":rado so~ n. 69,susten- nrna: lei rever tendo ao ser• iço <1a a.rr!ta.da o 
~1.ndoaquell-:s proruciplos a~·ettos e exa.t·ados i.11mrrante Gonçalves, mas sem prt>ojm zo do 
no parecer do. commissilo do Senado. J quadro. sem ftlr il' os direitos da.quelte~ quQ 

E V. E~ . s:t.be qu~ todo~ os fa.voreo. to•~as lhe tinham sucredido pela. i:efot·ma. (Apoiado 
as melbOl'l:lS de relorma., to,l:ts a,...; g-.~r;\ntJ;ts r.W Sr. Ovit.l:o ~tbranlcs .) 
pa.r:~. a. -velhice do gener·al Buys. foram _ac- Uma. lei de excep~ão, Sr·, pl'e~idente. justi!i· 
ceitos; mas. a. sua rever;ito :1.0 sel'V'JÇO a.ct1 vo. cada pelo.s cit•c.umsto.ncias especialíssimas em 
de fórru« al~uma, porque o claro :J.berto J:or que se deu o facto. 
sua >cnhorh\ jt'' e!'t • va preenchicloo tl ireit.os 
adquirid•'S j á exbtia.m, c a sua rever::ão ia 
:pet·turba.r nii.o só o q•Htdro do rxercito, COlliO 
esses dil•citos a.rlqniriilos . 

O SR. FREOBR!Co Bol\GCS-05 signa.tarios 
desse parecer não su~tent<nn hoje éssa opi
nião. 

O Sn.. FI,AVlo ot: J\RAUJo-Sr . p1•esi~ente , 
o illustre deputado pelo Rio Granrle Jo Sul. 
o Sr. Dr. Hornero Baptist a, apre..-entou aqui 
em 189-2 um pt·ojecto :wb n. 178, raz«ndo re
verter ao ser·viço activo do exercit.o o capit [o 
João Jnsé de Oliveira Fr.-ita.., . 

O SR. CA>SIA:-iO oo N<~.scmE:-;TO-E Garoara 
votou-o. 

O SR. LAvRo ~l'GLLER- Ca.pitiio de enge
nheiros. 

0 SR. FLAVIO DE AR.H'J0-0 coronel Valln.· 
d5.o, E'ntiio depu t:ulo, o!lot>rcceu uma l'menda. 
a esse prQjecto. razendu reve:•ter :10 s~rviço 
activo elo ~xercito, o co:·one\ de rong~>nh('il'o~. 
o Sr. Dionysi(' de Cerqueirao, que r.odos sn.bPm 
que, por esc1·upulo e -~ ' ic;l.Ç':i.o a. seu~ pl'inci
pios. vru-se lOioçado a p di r •o• ~ l(lt'rn:t . pa1·a 
não occupar caJoco ele con fi:lll(,~t ·' c 11111 ~tO
vcrno, a que negara seu ap~>io, corno repre
sentante ua N:\çiill. 

A Carna1oa., Sr . pre>i·' ente, não teve duvida 
em rejeitar essa emenda, por maiores que 
fossem os serviç-os e ;t sympat!lin que inspi
ra..~e o Sr. Dr. tlionysio Cerqueirn. (.4.Jlctlotes. ) 

Mas é, Sr o presidente. que a CILmara. en
tendeu naq uelle momento que não era licito 
fazer presente dos Loga.res do exercito. ( ;lpa>·
tes. ) 

E' que a. camara. comprehendeu nesse mo
mento, Sr. presidt>nte. que a ella competia o 
respeíto á divisão e intlependcneia dos pode
res, a. bem da. estabilidade e do progresso da 
Republica. 

Mas, Sr. presidente, tratemos ela hypothese 
do a.lmira.nto Gonçalves. 

O almirante Gonçalves era. um official re
forma.do da nossa. marinha o 

O Stt. CAs~IAl'iO no NAscr:-LE:<'fo-Lei tle e:x.
cepçii.o e est.'l, que V. Ex:. e;;tà. cornba.t~·ndo. 
C um prP. m(l:;t rar que as ·~n ven iencias publicas 
n:\o autor·i:;am a lei de exc,.pçã.o. Tqrla a 
aJ'A' 'Lmentuçâo deve gyra.r em torno deste 
facto. 

O Sr. Serzedello Corrêa, pelos ~;eus servi
ços, merece ou nfu> merece esta lei de ex
cepção ~ 

O SR. A uGUSTO :Mol'iTE~EGRO-E o Con
gresso pó 'e ou não vobl-a ~ 

O Sa. Ovwro AnM.l'iTES- Não póde. Hei·de 
provai-o. 

O SR. FLA.\'10 DE A'R.A.UJO-EU não duvirl.o, 
Sr. presidente. que o Sr. Serzedelln Cor· 
rêll tenha. grandes ~erviç,.,s a Repu blica, 
que prime m"smo pelo seu tu.leino,pelos :seus 
profnudos conl.Lecimentos. 

o 3:~. F'REDl~RlCO BORI.>ES- Tem uado Pl'O· 
vas irrecu.•a.vel~. 

O S1t . r LAVLI'l nE AltAuJo-Eu OU\'i dest:L 
tl'ibun:• f;Lzer.,;e g-:ll'b" das ~ .. n~pil'U CÕP> em 
que ::> . Ex entrou pa.l':J. o::; l-ffeito:s do di <.~. 15 
de TIO 'Illllbl'O, 

E ha t.lias. Sr. pre~hlente, lendo a. Ol';!'nni· 
~aç:ii.o do vr i meiro Club republicano aqui na 
Capital Federal, então Cõrte ,,o lmper io, vi 
com satisf:H:;ão que um engenheiro militar, 
distind!ssimo, que havhl cbega.do da guerra 
do Pa.raguay, cobertode louros, para prestar 
o seu nome, a sua activi•lode á. propaganda 
con lra o governo, que então regia. os destinos 
da. Nação, pediu demissão do cargo militar 
que occupn.va. 

Parece-me que esUI. era a. doutrina mais 
correcta para a.quelles que quizessem levan
tar a. Republic.a. sem deixar duvi(\as sobre a 
pureza de suas idea.s c elevação de seus sen· 
timentos. 

Eu vi tamlJem o nobre deputado, rom~ndo 
com a disciplina militar e com a organisaçiio 
das forças armadas, em um· momento de en~ 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 19/05/2015 16:48 + Pág ina 15 de 26 

SESSÃO EM 21 D~ NOVEMBRO·D~ 1895 431 

thusiasmo, levado pela s11a iu~de e pelo fogo 
da mocidade, prochtmar gene.ralissimo obra. v o 
servidor da Patria, Manoel Deodoro rla Fon-
seca.. 

Ví t 1robam S. Ex. concorrer para o golpe 
desf~chado sobrB a força arrnada do meu paiz, 
reform11ndo por um decreto altas p:1 tentes 
milit•n•es,emqua.nto que S .Ex. ,republíra.no de 
convicçõe•. vinh<1 desta h·ibunn.dizer que nos 
momento~ de perigo rompe-se a lei, que nas 
épocas anorm<1e~ tudo se justifica. 

O Sr.. A~1s1o nE ABli.Eu-Tu<io o;e jt1»tlftc.1., 
não, m(LS h a actos que ~e justificam fora. da 
lei. 

o SR. CAsSL\1\'0 oo NASCJME:s-To · Pat'<t de
J~mder a Constituição, e muita.s vezes neces
s··.rio gua.rdal-a. n:a. gaveta. A~ '!'evoluções r,ão 
se combatem com balas de estalo, nom com 
confeitas; e si uma parte da Nar<[O :;e revolta 
contra a lei, n. outr:1 p:irte pôrie passar por 
cima ela, lei pal'a defender o principio da au· 

litar. E' o caso c1e perguntar n. SS. EE:xs., 
onde as provas desta coacção ~ 

O illustre deputado a quem me refiro, 
ci:l<~dão como outro qu:J.lquer neste regimen 
democratico, por ser sus]Jeito ao gove1•no, foi 
detido. Seria este acto da competencia do 
governo. que ieriu os brios de S. Ex., a 
ponto de ol'riga.l-o a pedir demissão do ex
ercito 1 

Creio que não; porque, como S. Ex., muitos 
outros oHiciaes, ate de patente superior, 
estiveram detido~. e nenbum delles julgou 
o:ITendido:; os seus melindres a ponto de negar 
os seus servi<'OS á Patria. 

Póde ser que seja verdadeim essa coacção, 
mas não está provada. Póde ser qne os brios 
de S. E:x:. o coagissem a pedir a demissão, 
rotiS o facto é que S. Ex., em manilesto 
ao pa1z, Li Ja.s grades da sua prisão, onde tt 
indignação muitas vezes fez apontar a~ la
grimas aos seus olhos. despiu <t ~ua farda, 
dizendo aos companbeiros de pr1são, que que
brava o u[tim0 elo que o ligava ao miii-toridade. 

. . 1 tarismo, e pediu tn.mbem demissão da sua 
O Sn.. FL!~o> 1~ DB AR!I.~_J0-0 h'?nrau(l '.epu- cadeira, que aliás não tinlla conquistado por 

tado Sr .. serze· .e[lo Correa. que .JUSttfica pela concurso, emhora tivesse talento e mereci
anm•malldade d~P, cn:cu~stanctas ;t reforma rnento para occupal-a. 
dos geueraes, nao fot tao c,xpansiVo com o . . 
ruEstno rnar!-!chal Floriano Peixoto. que em I O SR. A:~xsro DE AllREu-Conqmstou-a por 
circumstancias mais ::raves teve necessidade tnotlo lll:LJS honroso do que se fussc por con
l'e h .nç&'i" mão l\e mel\\l\[LS e:üroord·ma.rias curso. 
}llmcornb~.ter e del.lellara revolta, de 6 de se- O SR. FLAVIO DE ARAUJO- Não nego ao 
tembro. Dl'. !Jwoc•·ncio ::iez·zedello Corrêa mereci-

H<l. de notai' a. Calllara que S. E:-;. nem n~Pnto nem habilitações para. occuon•· a ca.
de leve toca sobre as circum,taoci<ts que dc'i1·a. •!e economia pnlitic:t na Escol i ~Jilito.r; 
rodeiarn.m o governo daquclla époc~. ma:> o que nego e que o.s nomeaçÕe8 por de-

Si s. Ex. t1veose :;ido vietima de uma vio- ereto em occasiãc da organi>ação e t.le creação 
lencin. poqmrte do I~xecutivo. sen•lo ref .. r- <le Faculdades sE>jam titulas mal~ nobres e 
m~do e '1emittido dn. E:<eoln. ~lilitar. eu adlll it· elova•1os elo QUI:l as provas public:\s de um 
tiri:1, ulío que o Conf(resso vies~o fiO encontro ce>ncurso. Sl'i quo ;'~s veze~ <J,S nomeações sem 
de S. E~. restituimi•'·Lhc a sua pn.tent~. mas cn11curso J'('Cilhem em ho•llens dr. mereci
que S. Ex. recotTe~sc u.n porlcr crompetcnte. mento; mas tambrm s· i quo em r•egra o que 
o Pol\er .lur\id:wio.pu.t•a t~t· a rep~t,·aç:Lo da. in· pt'ilL\onún:J. nestas numc~L~:ücs é o empenho. 
jll8Li,,:a soiTrida; e e,-wu CL'rto de que na~uolle (AJIWtl.'s.) 
talJerna.culn dil. lei, just.iç"- havia de ~cr !bta Não me obriguem os nobres deputados a. 
ao honrado der;utatlo. (Apm·tcs.) precisa!' !iJ.ctos. Basta cit..'l.r o do Sl·. Zllinistm 

Sou o primeiro a. lastimar a ignorancia do do In te rim•. 
Poder E:"ecutivo prestando-se a.o papGI de offi. · O Srt. Fn.E.ostuco BoRGES-E' m11i.to <:om
cia.l de ju~~iça, bai~anuo decreto~ para ex- ptltente. 
ecuçiio. de Ul!la. sentença. j.udiciaria. o Sn.. Ft.AYIO Dll ARAUJo-Competente para 

IstGI e atlmrssrvel a umleJgo, a uma espada, que? 
ma.s nunca a. um bacharel em direito. 

De que S. Ex. não sabia escrever tinha eu O ~R. FREDERICO BortGBS-Para llil"igiruma 
provas; mas que não sa.be ler vou demon- cade;ra. 
stral·o, com o acto do Poder Executivo, que O SR. FL,\YIO DE ARAuJo-Só lhe reconheço 
tantos applausos te!Il merecido feira desb competencia pltra fazer contractos Loyos. 
Camara, . bai~n~o de()retos para e:s:ecução de Basta ler a.s razões com que fundamenta dos 
sentença JUdrcmr1a. decretos da sua pasta. que o Presidente a 

Dizem os illu~tres signatarios do proje()to Republica assigna.. (Apm·tes.) 
que o Dr. Serzedello Corrêa foi coagido o. Mas o fMto e qu~ o Sr. Innocencio Serze-
1Jedir demissão do posto miiitar que oc- dello Corrêa pediu demissã'o de tenente
cupa.va. e da cadeira. de lente da Escola Mi- eoronel de engenheiros. S. Ex. hoje póde 
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assi!!lla.r-se-ex-official superior do exercito 1 O S IL FLAVIO de A R.AUJO- Ainda ba. dias 
brariteiro. Portanto, paisãno como estehu- o nobre deputa.do pela Capit.~l Fetle1•at, justi
milde deputado que tem a. honra de occupar ficando actos que pr aticou como ministro do 
a attenção da. Camat':l.. _ marechul Floriano . Pl'Onunciou-se do se-

Ora. si é um paisano, si~ um ctvil, si é guio te modo em seu discurso. "Estou de ac
um cas!l.ca. o projecto vem e~tabelecer a com· cordo que e mantendo a vigenci:\ da Con~ti· 
petencia. do Cong;·esso para nomear official tuiçã.o e tendo u. maior moralidade na. :J.ômi~ 
do exercito brazileiro a qualquer casac-<lo. nistr~ção, que se ha de consolidar a Repu

o SR. Al'\lslo DE ABR.ilu-A qualquer ca· b!ica:;,. Nobre e exacto e;;~ ~onceito, a.o hon
r-udo deputado cum!Jre r es1stn· que sob seu 
nome SE' rompa.m os preceitos constitucio
mtes, se des1·espeitem as leis republicanas. 

saca, não. 
0 ·SR. FLAVIO DE ARA.UJ0- 1>las O Cc.ngresso 

S!~,be que nô~ temos uma lei de organisaç~o 
milita1·, que e p1·e~iso um curso ue u.rmas, 
qUG e preciso p a.ssar pela escala. dos inferio1·es 
e subir por diversos postos até corone l, por 
merecimento e antiguidade.e da.hi por .dea.n te 
pela confiança. do governo. 

Pergunto eu, como é que se arranja. o Con
gresso com e!te pre;;ente para. levar a todo o 
custo o Dr. Serzedello Corrêa para as fileiras 
do exercito? O Congresso sabe que a vuga 
que elle deixou foi logo preenchida. E não 
argumentem os nobres deputados com os que 
vão ser a.ggregados por sentença do Supremo 
Tribunal. 

Estes foram victimas de uma violencia., de 
um acto inconstituci.;na.l. e portanto, o que 
se fez foi restabelecet' a situaçãojuridica per
turbada. pelo a.cto dicta.tor ial. Mas o Dr. Ser
zedello está em hypotbese diversa, nã.o foi 
victima de nenhum acto violento, q_ua.ndo 
muito foi v ictima. do seu amor proprio. 

0 SR. . TBO:'IXA.Z CAVALCANTI - Da sua digni · 
da.de otrendida.. 

0 SR. FLAVIO DE ARAUJO-Se,j<\ como for, 
S. Ex. renunciou o direito que tinha, despiu 
a farda. e niio póc1e. r epublicano sincero como 
é. ded:cado á causa d a lei e da moJ-alidade, 
não póde consentir que o Congresso rompa e. 
Constituição, des!llOJalíse a organisação da 
classe a que s. Ex. prestou gra.nd~s ser viços. 
sómente para. dar-lhe uma pro~a de con~ide· 
ração, uma prova. de respeito a.os s~us servi· 
ços á. Repubtica. 

0 SR. ;\:-i!SIO DE ABREU- Pal".J. l'e-;tituir ao 
ex:ercito uma de suas glor ia!!. 

o S tt . F REDERlco BoRGEs- E;:;sas censu ras 
sô pvdem caber aos 80 signatarios do pro
j ecto e não a ell~ que não i)Cdiu co usa a.l· 
guma. 

O S H. FTA VIO m" AlUU.Jo- S. Ex .• moço 
como é. talent.oso, não precisa voltat' :1. O:!
cupar aquella. ant.igil. 1'JnSic;ão para servir a 
causa republicana; S. Rx. tem espher<l. im
mensa. em que exerça. a sua acti viclatle. 

O SR. Lo~.URo Mür..r.ER- Esse< censura só 
cabe a nós outros que formulamos o projecto 
sem consultai-o e sem solicita.çõ~s. (.4poia
dos .) 

0 Stt. BUE:\0 DE ANDRADA- Mas note 
V. Ex. que o illuetre deputado foi estt·anho 
a essa iniciativa. . 

0 SR. THO)B.Z CA VALCANTI- Oude e;;ti\ ;1 

dispos ição const itucional que nos impede de 
fazer esta. lei 1 

Mostre o artigo. 

0 SR. FLAVIO DE ARAU-JO- Nomear coro· 
nel é acto de adtníuistração. oã.o e acto legis
lativo ; o artigo que nos impede de votar 
esta lei, ê o mesmo a1·tigo que proh ibe no
mear um casaca, offi.cial do exercito . São os 
artigo~ 87, § 1•, 48 n. 5 e 34 n. 18. 

0 SR. ANlSIO DE ABREU-V amos ver Y. Ex. 
'fl l'O v ar q U<' o Sr. s~rzedello não é militar. 

O S1t . B liLl:SARIO DE Souz,\- E vamos ver 
t,ambem o nobre dep nt.ádo provar que o Sr. 
Serz.edello niio te:n o curso da Escola de que 
era professor. 

O SR. F L,\VIO DE A BAUJO- Nas condições 
em que está o Sr . Serzedel!o e um paisando. 
(N•io a1Joiados.) 

0 SR. THOMAZ CAVALCA~Tl- 0 :J.Ctual mi· 
nistro da Prussia demit tiu-se do exercito e e 
hoje ministro da. guerra c ~eneral dist inctis· 
s imo. 

O Srt. OvroJO ABRA:-iTES- Nós ta.mbem fiz~
mos o Conde rl'F:u genetoai do exercito ; va
mos m;;.nd.at• buscal·o ! 

O SR.. FLA.vro DE A RAUJO- Sr. presidente, 
e tão inj usta a. med ida pt•opos ta pelos illus
tres sign:J.tarios do projecto, que um do.~ 
membr os do. Comm i~;,ão de Mar inha. e n uerra, 
companheiro do illustre deputado pela Capi· 
UJ.l ~'eJera.l, não púde conter os im petos de 
sua reprovação, e propoz ú. Cuma.ra uma me· 
dida. pelo menos mais salut:\r (l<í ): «Fica o 
gove:rno autor isado a reintegrar em seu;; re· 
spectivos postos, no exercito c ua. armada, e 
nos ca.x·gos do magi~terio aquelles dos officiaes 
o~ ex-omciaes, que por motivos políticos pc· . 
d1ram r elor:"a ou demis$ão, qnc.n• do posto, 
quer do cargo, 

O SR.. Tno~L\Z CA. VALCA'NTl - Este projecto 
nii.o c du. commissã.o. 
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o Sl' .. CAS5IANO Do NAsCIME:Nro-Mo.s se t o
dos tiverem os mesmos ser•iços e a mesma 
:~.ptid;fo (lo Sr. Serzedello, nã.o h.a vet·à. incon· 
•enieow . Por isso ê que se julga cada C!i.SO. 

O SR. GASPAR Dau11nxo:-;D- Por que Dã.o 
dão uma autorisação ampla ao Presidente da 
Republica ~ 

0 S!l.. CA.SS!A)(O DO NASCIMENTO- Não dou 
porque não conheço os out ros casos. 
o Stt. GASPAH DRu~tnro:sn-!":ão coufiam no 

no cr iterio do Presidente da Repub1ica 1 
0 SP •• ALCINDO GUA::>IAB..I.RA-0 meu ~rite· 

rio póde não ser igual ao do Presiden te rla 
Republica.. 

O Sa . Fw.v1o DE AR.AI.iJo- Mesmo no ex
erci1o. Sr. presidente, h a uma opinião auto· 
risada para sustenta.r perante a Camara. a 
inoonveniencia. da. medida proposta no pro· 
jecto ora em rl iscussão~ é a opinião do nobre 
deputado por Goyaz, m embro da. Commissã.o 
de Marinha. e Guerra, que, apezar das suas 
relações de coUeguismo e de classe com o no· 
bre deputado pela Capital Federal, não pnde 
deixar de vir d izer ã. Ca.mara que ella :não 
poderia a.cceitar esse projecto. 

0 Sa. FREDERICO BOR~Eg-E a opinião doS 
outl'OS milito.res que acceitam o :projecto? 

0 SR.. BELISA.RIO DE SOUZA.-0 nobre depu
tado. por Goyaz emitte opinião que j!i. tinha. 
escr1 pto em outros casos. 

0 SB. BUE:\'0 DE A NDRADA- E' um motivo 
de coherencia. 

O SR. Tuo~IAZ CavALCANTI- E' muito lou
vava!. 

0 ~R. FLAVIO DE ARAUJO-Sr. presidente, é 
prectso que a ca.mo.ra. vit. se corrigindo desta. 
preoccupação aterradora de fazer fa.vores 
pessoaes .. . 

O Sa. :.IEDEIRos r-: Ar"DUQUEROUE- Qnanúo 
os me!•ito~ forem pessoaes, a. medido. hade ser 
pesso:.L. 

0 Sn.. FLAYIO DE A r:.,w.ro •.. de romper 
com os principias geralmente esttbelecidos, 
de ;egislar •le modo geral a respeito dos ne
I(OCIOS publicas, para. a.ttender aos interesses 
deste ou daquelle. 

No dia, Sr. presidante, em que esta Cf\· 
mat•:~. r:_cebeu o projecto n . 2G5, propondo a 
nomea_çao de tenente-coronel de engenheiros 
ao mmto digno civil Dr . Innocencio Serze· 
del!o Corrêa .•. 

O Sn.. C A.SSIANO no ~ASCilllENTo-E:x:-offi
cial.. . 

0 SR. FLAVIO DE ARAUJO •.• a illustrada. 
Commissão de lnst111cção P ubiica lavl'avo. mn 
parecet• mandando nomear lente de uma da.q 
f~<;uldades superiores do nosso p:~iz .. 

C:un:u":\ V. Vll 

O SR. THOMAz CA.VALCANTI - Não podia. 
fazel o, porque a constituição prohibe. (AJl41'
tes . ) 

0 SR. FL ,\.VIO DE ARAUJO ••• á Utn cidadão 
que aliãs tem serviços, como afirma a illus
t rada. commissão, mas que não quel' sujei
te.r-se ó.s prova;; de concurso. 

Ora, o Regulamento que regee3Se curso su
perior determina que as ca.del1·as serão con
quistadas por concurso, ou por antiguida.de, 
ceso o candidato já se tenhe. submettido ã. 
essas provas. 

0 SR. VER.GNE DE ABREU - V . Ex. não 
estil. contando a historla como ella e. Sinto 
que a. hora. já. esteja. esgotada. si não estivesse 
esgotada, agora mesmo lhe responderia. 

0 SR. F LAVIO DE AR.o\..vJO- Ent retanto, O 
pa.t•ecer da illustrada oommissão propõe que 
governo nomeie para lente ele uma das Fa· 
culdades ... 

0 SR. VERGNE DE ABRTlU -Propõe que se 
dispense um profe5~or, .iã. nomeado, de provas 
de concurso estabelecidas por lei posterior á. 
sua nomeação. 

0 SR. FLAVIO DE ARAUJO •• • um cidadi;'.o, 
dispensadas as pro-vas do concurso. . 

Isto é, que seja nomeado pat•a. a Fá.culda.de 
de ~fedicina dó Rio de Jttneiro um cidadão, 
dispensado das p:·ovas de concurso. 

Ore., se este cida.•Hio está. em condições de 
pr eencher o loga.r, deve-se sujeitar às provas 
re~rulameuta.res. 

E' assim que se conquista esses logares . 
Essa e a molestia. que infelizmente está in· 

vadindo o Parlamento, romper a lei geral 
para assim legislar, como diz o deputado pelo 
Ceará, por medida. de excepção. 

Mas, Sr. presi1ient•), si são verdadeil•os os 
princípios da. escola politicu. que nos rege, si 
servimos com la1.lda.de às instituições repu
blicanas, ainda està em tempo de emendarmos 
a m:io para que, si nã:o vingarem as insti· 
tuíções que nos regem, até hoje, não possam 
os nossos adversarios hnçar sobre nós o epi· 
taphio- Governo de saoguesuga.s . 

Este pr ojecto.como V. Ex:. vê, trata. de ma
teria constitucional. isto é. si o Poder Le
gislativo póde romper ;-t.s leis militares e no· 
moa.r officiaes do exercito ; naturalmente o 
Dr. Serzcdello ha. de perceber vencimentos, 
e como e do Regimento que nenhuma mataria 
que traga gra.va.me ao Thesouro possa entrar 
em discussão sem um breve parecer da. H
lustre. Com missão de Orçamento, eu apresento 
o seguinte requerimento (U .) 

Vem á Mes<)., c lido, apoiado e posto em 
discussão o segulute 

-"" · 
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Requerimento 

Requeiro que sobre o pro,iecto n. 265 A, 
de 1895, sejam ouvidas as Commissões de 
~ilstiça e Legislação e Orçamento. 

Sala das sessões, 21 de novembro de 1895. 
-F2auio de A1·aujo. 

·· Fica a discussão adiada pela hora. 
Passa.-.se á. hora destinada ao expediente. 
O Sa. 1• SECR.ETARIO I>rocede á. leitura do 

.seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio do. Sr. I• secretario do Senado, de 
boje, commun1ca.ndo que foram eu via.• los à. 
sancçio os autogra.pbos do decreto do Con
greilso NacionaL autorisando a abertura. do 
credito supplementar de 819:000$ á. verba 
n. 4 do art. 6• da lei n. 266, de 24. de dez· 
embro de 1894.-=Inteirad.a.. 

Requerimento de Amelia. Amazonas Ca.r
dim, pedindo reversão da pensão, que perce
bia seu finado pae.-A' Commiss&o de Pen-
sõ~s e Contas. · 

ponto.r na. historio. do nosso pa.iz a. da. ta. que 
nos lembra. o quarto centeuario (la descoberta 
do Brazil. 

E' justo, opportuno e. conveniente, por
tanto, que o Congresso Nacional vá fomentar 
a iniciativa que desperta e :proclamar que 
essa. data. não póde passar indil!erente a.o 
Brazil. 

Venho, pois, proJ?ôrum projecto, al!sigm.do 
por setenta. e tantos Srs. deputados, a.utori
saudo o governo a. despender até a quantia 
de 1.000:000$ para promover uma gr·a.nde 
exposição industrial e a.gricola. destinada. a 
commemorar um facto grandioso para. todo> 
nós bra.zíleiros, o quarto centena.rio da. des
coberta do maior dos Estados do Sul-Ameriea 
-da. Republica. do Brazil. 

O projecto, prestigiado por setenta e tan
tas a.ssignaturas, dispensa. commentarios; é 
mais que um incentivo, é tambem um appel· 
lo aos sentimentos e patriotismo de todos os 
braziieiros, que não devem deixar passar in· 
d ifl"erentes essa data.. {Muito bem; muito 
bem.) 

Fica sobre a Mesa, até ulterior deliberação 
o seguinte 

I'ROJEC'IO 

O Sr. Vergn.e de Abreu-Sr. 
presinente, não venho relatar o triste effeito O Congresso Naciona.l decreta: 
que devem ter produzido no espírito de quan· 
tos escutaram o nobre deputado pela. Bahia, Art. 1. • Fica o Poder Executivo autorisaào 
os pios agoureiros com que s. Ex. annuncia a. despender até a quantia. de 1.000:0110$ com 
a. deca<lencia do systema. republicano. Ao o; preparoativos, installacões e edificios ne· 
contrario, venho recordar á eamara. que e.~ ta. cessarios a uma grande exposição de produ· 
semana tem sido, por assim dizer. uma re- eLos natura.es e indostriaes, desti.narla. a. eom
velação do quanto a Republiea tem marcha- memorar o quarto centenario do descobri-
do nestes ult.imos seis a.nnos, de quanto tem manto do Bra.zil. . _ 
conquistado sobre o espírito e 0 coração do Art. 2. • q governo fa~ as opera.çoes de 
Brazil inteiro. A maneira so1emne, espanta.- cred1to que JUlgar conven1e_ntes para. a prom· 
nea e unanime com que a. população tiesta pta. e:xecu~o da presente le•. . . _ 
Capital celebrou o sexto anniversario da Ar t . ~- Revogam-se as d1Spos1çoes em 
Republica. é attestado muito eloquente do contra.rro. . 
que as palavras de S. Ex. são palavras S. R. -Sala das sessões da Cama.ra dos 
ina.lles, de que. a Repnblica. estâ. conl!olidaJa Deputados, em 21 de novembro de 1895.
e robustecida não sonos sentimenios do povo Vergne de Abreu .-L<w!·o Mutler .-• .J.l&es de 
como. tambem. nos seus esforços. O exito Castro. - F. Sod•·e.-Augusto de Io/eitas. - F. 
extra.ordina.rio, ind-i~cutivel de uma expo- Tolentino.-Padua Salles .-Frederico Bor
siçã.o, improvisada ha poucos dias, att&"ta ges. - M. Caetatto.-Jose CM·Los de Car'f!alho. 
qui! o Brazil em cinco anilos tem progredido -U~·btuw de Gou~êa .- Oscar Godoy.- A. 
muito mais que em 60 annos de imperio. lJlilton.-Bricio Filh.o.-Se1·:;eáeUo Corrêa.
(Apoiartos.) Augusto Se'Oero.-Joao Lopes ,-.Dino Bueno. 

E, Sr. ])residente, é nos productos da. in- -Alcindo Gua~tabara.-Tavares de Lyra .
dustría., na. a.ctividade do FOVO que se estu- Belisa!·io de So«:a,-JunqueiraAyres.-l}fatta. 
da.m os progressos da.s suas instituições. A J)accllar.-Josi l!J!tacio.- Lima. Dttarte.
~xposição industrial que o Braúl acaba de Antonio de Siqueim.-Almeida Nogueira.
ma.ugura-r veio despertar no espírito rle mui· Pan.whos Uouterte,qro.- J)enedito Leilc.
tos cidadãos -ps.triotas a. idea. de promover Saulos l'ereira . -l'aula. Gttiutaraes .-Aris· 
uma, e:xpnsiçã.omais ampla, abrangendo todas tid~JS de Qrwiro;.-Victorino Monteir-o. - Tor· 
a.s industrúi.s e em prezas do nosso pa.iz. E qvato Mrm:i7'U .-Jy,rncio 1'osta.- Josê Be
depois, Sr. 'Presidente, está px:estes a, des· 'Dilagua.-Augusto Nomr:tlc!Jl'O.-Jirthw· 01'· 
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Iando.-Gnnçalo de Lagos. -Christino Cru.;. 
-Rocha Caoolcanti .-Sellastiao Londulpho.-
-CocUw Cintra.-Gustavo Veras.-Edttardo 
Ranws.- ClBm(lntino dei Monle.-Neit:a.-
11ra!ljO Gdes.-Thoma:: Cavalcanti.-Nogueirr:o 
Parunnguà.- Thoma:: Delfino.- Francisco 
Guima1'<'1'es.-Manocl Timotheo da Costa.
Lins de Y'asconceUos .-.1.merico de Mattos .
C. do Nasci'l'ento.- Ves11asia>~o de Albuguer
que.-Ca?·valho Jllourao.-Lamotcnier Godo
{redo.-En•cslo Brazili.c.-Olcgario J[acvl.
Ferrrr.:; Juni.cr. - Octa'Viano de B1·ito _ -Cm·los 
Chaga.•.-loiío Lui~.-Paraiso Cavalca»tí.
_V:aMet Furtado.-Mcmteiro de Barros.-Silva 
Cnstro. - Ottpertino de Siqu<'lim.- Campo
Una.-Lui:: Dctsi.- Chagas Lo/lato.- lle1·· 
cttlano Ba1·ros.-Lui:; de .1.ndtal!e.-Alberto 
Tm·1·es.-Pinto da Rocha.-Oarlos Jo,·ge.-
011iaio Abrantes _ 

O ·sr. A.leindo Gunnab:ara
Sr. presidente, a benevolencia de V. Ex., 
sempre tão indulgente para. commigo, devo a 
honra de ter sido nomeado hoje para subti· 
tuir nosso honrado collega. Sr. Paula Gui
marães, na. Comn;tissão de Orçamento. 

Como anteriormente eu havia sido no· 
meado por V_ Ex. para a Commissão de Pen
s6os cContas,venbopedir·lhe que me exonere 
dessacommissã.o, desde que v. Ex. a.pprouve 
mandar-me servir na COmmissão de Orça
mento. 

0 SR. PREsiDENTE-Nomeio em substitui· 
ção ao Sr. Alcindo Guanu.bara..para. servir na 
Commissão de Pensões e COnta.s~ o Sr. Ttmo· 
theo da Costa. 

Vão a. imprimir as seguintes 

R.EDACQÕES 

N. 85B-1895 

Redacç([o {inc.l dtl projeclo n.. 1.10 E, de 1894, 
qv.c autori<a o Pod~ Exec~ttivo a permirtir 
d cornpa1thia Brazil Great Soutbern Rail• 
way á co>L<trucção ·da ponte sobre o rio Qua. 
rahim M Rio G•·a'flde do St-<l (e que foi 
approvado por 2/3 de '!lotas presentes) . 
O COngresso Naci<>nal resolve: 
Art. 1. • E' o Poder Executivo autorisa.do 

a permittir á companhia Brazit Great Sou
thern Railway a construcçã.o da ponte sobre o 
rio Qnar.•him no Rio Grande do Sul, a.tim de 
ligar a estrada de Ferro Quara.him a Itaqui á 
ferro-via Oriental do Salto a Santa Rosa, es
tatuindo no l'espectivo contra.cto as condições 
nece..:sarias a garantir os interesses aduanei
ros da Republica. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições emeon
trario. 

Sala das commissões. 21 de novembro de 
1895.-J. A . Neiva.-F. Lima Duarte. 

N. 122 A.-1893 

Reclacção final do p.,.ojccto n. 1 22, de 1893, 
que concede a D. Otympia CaroLina da Silva 
1Ja1·ata, 'Viuua do dt<sembargador Joaquim 
Antonio da Silva B anz:a, uma pensao de 
1. 00$ mcn~aes 

O Sr. Dino Bueno-Sr. presidente, 
o meu fim é communica.r a V. Ex. qúe a O Congresso Nacional resoLve: 
Comrnissá.!J de ~onstituiçào que tem em sua Art. i .• E' conceuida a D. Olympia. Caro-
past.J. muno tr~bu.lho, se _acha_ de,falcada de Hna da Silva. Barata, viuva do desembarga
tres membros. os_ Sr ,v~rtms co,;ta,, Vaz 1 dur Joaquim Anbnio da Silva Barata, umo. 
de M~!lo. e Theoton1o de Brtto_, q~e se a.usen· pensão de cem mil réis, pagos mensalmente. 
t!U'am n,Ltura~~ente por mottVOJusto., Art. 2 .• Revogam-se as d isposiçõé;; em 

Nestas condtçoes, -venho :pedtr a \ . Ex. contrario 
substit utos para esses tres membros da. Com- · 
missão de Constituição Legislação e Justiça.. Sala. das commissões, 21 i! e novembro de 
. O Sn.. PR.ESID SNTE-Nomeio para substi· 1895,-l. A. Nei'Va . - F. Lima Duarte . 
tuir na Commi~ão de Coostitui~.J.o ao Sr. Va.z 
de Mello, o Sr. Detsi, ao Sr. Theotonio de 
Brito, o Sr. Alberto Torres, e ao Sr. Martios 
Costa, o Sr. Pinto da Rocha. 

Vem ã. Mesa. a seguinte 

D~claraçüo 

Declaro que votei a favor de toda.s as 
emendas do Senado, ao orçamento do Minis
teria da Marinha, para o anno de 1896. 

Sala das sessões, 21 de no-vembro de 1895. 
-losê Carlos de Canal-ho 

N. 193 B -1895 

Redacçao fin.al do projec:o 11 . f93 A, do cor· 
reilte anne~, que autorisa o Poder kecuti110 a 
-re{ol·maros estatutos da Escola Polytechnica 
do Rio de Janeiro, de accordo com o pro
jecto fo-rmulado pela -respectiva congrega
ção em 1.1. de maio deste anno. 

O Congresso Nacional decreta; 
Art. 1• Fica o Poder Executivo autorisado 

a reformar os estatutos da EscolaPolytech• 
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nica do Rio de Janeiro, de accordo com o pro
jecto formulo.do pela respeetiva Congregação 
em I! de maio do corrente anuo, com a.s se· 
guint.es modificações: 

Ao ar t, I. • - Onde lê-se: Curso geral -
2• ann.o - 2' cadeira - Topogra.phia. - Le
gislação de terras-diga-se: Topogra.phia, le
g islação de tsrras e princípios gera.es de co
lonisação . 

Aos a.rts. 30 e 31 aoorescen te-ee:- Dar á. 
igualmente direito â. mat r icula. o certificado 
de a.ppron~:ã.o em exame de madu reza. 

O a.rt . 103 tique assim redigido: - cs pre
sentes estatutos, no que r espeita à. organisa
ção do e nsino, começarão a vigorar no anno 
lectivo de!896, sa lvo com relação aos Rctua.es 
alu mnos dos cursos ger al e especiaes. que 
poderão terminar seus estudos sob o r egi
roem em que se matr icularam. 

O art. 105 será modificado no sent ido ue 
a mpllar·se de um a dous mezes o prazo 
entre o encerramento das imcr ipções, eru 
conformidade com o art. 64 do codigo appro· 
vado 'Pelo decreto n. 230, de 7 de dezembro 
de 1894 . 

Art. 2°Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sala das commissões, 21 de novembro de 
1895.- J. A, Neirw.- F. Lima Duar:e. 

N, 197 A- 1894 

R edacçi1o final do projecto n . 197 , .A de 18!U, 
gue 1·ele·oa a. prescripçii.o em guc incon·e;~ 
I> . Ma?·ia Josephinr. ;Feital Limu. pa;·a Jle;·
ceber o meio soldo a q•.1e cem di1·eito. 

N. 279 A - 1893 

Rcdacr.ao final do projwo n. 279 A, de 1.893, 
que ma)1d<l que co•1tinuem a se1· pc.gos " 
D. Muthilde de Accioly Lias, de;de i de j ulho 
de 1892, o moatepio e mein soldo de seu 
f"altccido filho o alf eres Sebastião Ca.·Zos de 
A.ccioly Lim . 

O Congresso N~clonal r~solve : 

Al't . !. • O mont epio e meio soldo do falle
cido a. tferes Sebast ião C.1..rlos de Accioly Lins, 
r1o l!• regimento de cavallaria, continuarão 
a. set· p::gos :\ sua mãe D. Mathilde de Accioly 
Lins, desde 1 de julho de 1802. 

Ar t. 2 . o Revogam-se as disposições em con
trario. 

Saia. das commissões, 21 ue novembr·o ds 
1895. - J . .4. . N e<va .-F. Lima Daa?·te. 

Yão a. impl'imir os seguintes 

P!tOJECTOS 

N. 4 E -1895 

Emendas do Senado ao projecta n. 4 D, deste 
anno, que declara de liv1·e escoU;a ela go· 
uerno, awm de owros cargos, QUe j á o seio 
pela legislaçiio em 'IJigor, as n omeaç<íes pare. 
os ca,·gos que cnnm e•·a 

A commis5ão de orçamento e de par ecer 
que sejam acceitas (l.:S era~mdas do Senado com 
excepção da que ma nda soppr im1r o art . 3', 
A creaçiio das delega::ias nos estados do P a.rá. 
Rio. Grnnde do Su l , Bahia e Pernambuco ê 
inadia.vel parn regalari~ar-se o ser viço da 
tomadi\ de contas. 

O Congre..<:So Nacional r esolve : .-\ pl'opria COJmmissã.o do Sen:u!o em seu 
Artigo u n ico. Fica r elevada. a prescripçã.o par ecer deixa ver a necessidade de attentler

em que incorreu D. Mar la. .!osephina. Feital se a esse $erviço embora queir<>. ou pense 
Lim!L para :perce~r o meio soldo a Que tem razel- o par-n. o anno por meio da creação de 
d1reito, de 6 de setembro de I 885 a. 19 de mais t1ma. secçãs na.~ :?.lfa.nàegas. 
~~~~~r1~. 1894 ; revogadas as disposições em Sala. das se:;:sões,_ 21 de novembro _de ._I S05 . 

1-.lO<<IJ L<•r!c.<, pr t'stdC'nte.-I,,oc·cnc:o 8c>·:.a
Sala das comn1issiies. 21 de novembro de j r!t.'Uo. -LQ.1li"O lllt<lle;· .-.4ug,,sto Monte negro. 

1895.- F. L1:m11 Dum·tc.- J . A. 1V.:!'t;(, . - F. F'. ;lÍ(!!J l"inh.-!luguslo Seuero. 



f Emcnrhr.< do Sct~tcrio ao (Wfljeclo da Camara tlos Dcznrtaclo9, qrcc rleclc~ra 
tle livre esc~llla do qoverno, alr!m de outros ccu·yns, qua .Í'~ o scTo 
pela legislarao em vígo1·, as nomcaçl1es paYo os ccu·gos IJlltl e11umara 

Ao art. 3•. Sup]n•ima-~e. 
Ao§ 2• do art. 5•. Suppt•ima.-so. 
Ao M't, 5··. Supprima-se. 

Accrescen te-so : 

Artigo. Os empr·ego.dos da. Recededoria dn Capital Foderal, bem 
como o chefe da secçiio de Artos e o a.lmoxat•i fe 1la lmpl'<lnsn. Nacional 
e Dim·io Officiat [)crceberão os vencimentos fixados na tabclla do 
orçamento actuo.lmente em vigor pelo. lei n. 2Gil, do ~·I de dezombro 
do 189•1. 

Artigo. O numot·o, classes e vencimentos 1los funcoionarios da. De
legacia Fiscal de Corityba ~erão os seguintes : 

1 delegado., . . ........•......... . . , .. , .. 
2 1•• oscripturai'los .. . ........ , .•........ 
2 2 .. clitos • . ..•. •. ......•• ..... •. , • . .... 
2 3•• d itos . .. . .. . .. .. . .. . ..... , .• . . • , . .. . 
2 4"• •li tos .... . .. .. ....•.............. . . . 
I thosouroiro .... . .... ...... ......... ... . 
I fiol ......................... .. . . . . ~ .. . 
1 cartoral'io ... , ........................ . 
1 porteiro ........ . . . , .... , . , , , ....... .. . 
~ contínuos ..... • ....... .. .............. 

7: 200$000 7 200$000 
4:800SOOO O GOO~OOO 
3:600:!i000 7 20~gQO 
2 :400.J>000 4 80~0 
2:000.:\000 4 000~000 
5: ~00$000 5 400~000 
2:4005000 2 400::;000 
2:400~000 2 400$.000 
a: O~Jo:;;ooo 3 ooo.~ooo 
1:000$000 2 000}.000 

---
48:000$000 

Arligo. O numet•o, ola.sses o vencimentos •los funcionn.rios das dele
gacias fiscacs de Goyaz e Cuyobá sot•ii.o os segnintos: 

I ilelegad?· ..... ,. . . . ........ , , . •. ... , • , . 6:000t000 6:000.$000 
2 t··· o~cr1pturar•os .... .... . .. ,.......... 3:200. ooo 6 : 400$0~· ~o 
3 2•• dttos......... .... ...... ........... 2:400. 000 7:200, 00 
1 thcsoureiro.. ... • .. . .. . .. ... .. .. . .. .. . 4:(00$000 4:000, 00 
1 porteiro e cartorario.,.... . . . ........ . 2:500~000 2:500.~000 
1 continuo.... . . .. .. .. . . .. . .. .. . .. . . . .. . I: 000::;000 I: 000$(100 -----

27:100$000 

At·tigo. As !loleg(l.cia.s serüo p t•o vi!las com os nctuae~ cmprogalto 
extinctos e 'lOJn o possonl indovltlnmmüc aposeJttndo ou demittldo, e 
quando, }lOl' não ha ver mais nenhum a n.ttondo1>, sllj a neccssar io nos 
meat• pessoul estranho, exigir-so- lm. que se mostre lmbilitaclo na 
fõrma lia legislação vigente, sob 11en:1. de uulJidado do acto. 

1\rligo . O psssoa.l technico e OPBl'nrio da Ca.~a da Moeda seril. dis
Lribuido dentl'O elas vet•bas fixadas no orçu.mcmto, pelos quadros 
constantes da seguinte tabolla : 

Empregar/os teclt>~i<,o s e 2Jcssoal opem.l'io elas o(fidnas 

0•··1 . Gr:t t. 

l?iol da balançns .• . . . .. 2:i00$ I :300:!; 4:00~ ·1:000$ 
2 desenhistas . . .. .. . .. .. . 2:200$ L :000$ 0:400$ 6:400§ 

Laborntorio chimico: 

Chefe .•.....••••. . •. . . 3 : 0005 l : 800~ 5 :400$ 
·I ensa iadore8 . ..... ...... 2:700$ l : 300~ 16 :00QS 
I }ll'atican te ela !• c! asso 

n. 6$ (em 300 d ias) ... I :800$ I :800$ 
l pt•aticante ele 2·' classe 

a 5$ (em ::lOO dias) ..• 1:500$ l :500) 
3 U[Wondiz.;•s de I" cla~so 

a 3$ (em 300 clitts) ... 900$ 2:700~ 
3 a1n•endizcs do 2" classe 

600$ I :800$ a 2.~ (em 300 dias ... 
3 aprondizos do 3' clns.~e 

300$ a l$ (em 300 d ias) ••• 900$ 
4 aprendizes de -1 ' classe 

a $500 (em 300 dius .• !50$ 600$ 
1 servente a 4$ (em 300 

1:200$ 1 :200,~ di_as) ... . .... • ...... 31: 000$ 

Officina de fuudiçüo : 

Chefe . ........... .. ... 3:1'~ 1 :800~ 5 :400$ 
2 ajudantes . .... . .. .... . 2:70 ,' l :300 .. 8:000$ 
8 operaros de 1• classe 

a S.$ (em 300 diu~). 2:400$ 19:200$ 
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5 operarias de 2• classe : I o opet•arios de 4• classe ~ ~ 

a 7$ (em 300 dias). 2:100$ 10:500$ a src (em 300 dias) . 1:500$ 15:0(10.$ 
a 

00 !il 

6 oporal'io:~ m 3• classe 12 opel'llr os de 5• classe 3 

o. 6$ (ode 300 dias). 1:800$ 10:800$ a. 4$ (em 300 dio.s). 1:200$ 14:400$ ~ 

6 operarias de 4" ch~s~e 6 apl'endizes de 1" classe ~ 

n. 5$ (em 300 dia.s). I :500$ 9:000$ a 3$ (em 300 dias). 900$ 5:400$ 
o 

~ 

8 operariOB de 5n classe 6 a.pt•endi.zes de 2• classe 
600$ ~ a 4$(em 3000 dl~ts) . I :200$ 9:600$ u 2;$ (em 300 dias). 3:600$ 

12 anrr.ndizas de J• classe 6 aprendizes de 3• clasi!C o 

n. :-!$ (em 300 dias) . goo$ 10:800$ a 1$ (em 300 dias) . 300$ I :800$ '" 
6 t\)l!'endizes de 2' clu.sse 6 aprendizes de 4" classe 

~ .. 
11 2$ (em 300 dias), 600$ 3:600$ n $500 (em 300 dias) 150$ 900$ '{' 

6 pt•cndizes de 3' classe 
300$ 

5 serventes a 4$, inclu- 1-
a 1$ (em 300 d!us). 1:800$ sive os da portaria 

s· 
" 

8 serventes a 4$ (em o os (\!L Secçiio Cen- "' "' 
300 dias) . . . ... .... 1:200$ 9:600$ gs:SOO$ trai (em 300 dias) .. 1:200$ 6:000$ 86: 000$ li 

---- "' ~ "' z 
1l ~ Oi na de laminação : Officina de g t•a.vura. : z 

1 : SoO~ 
.... 

Chefe .. . · .. .. ....... . 3:600$ 5:400$ 
t'l 

2 o.judtLntes ... , ...... . .. 2:700$ I :300~ 8 :000$ 
Chefe .... .. . , . ...... , . 3:600~ 1:800$ 5:400$ Ql 

5 opel'lll'ios de !• cla.sse 
S gravall.orM .... •.•.. . . 2:700 1 :300$ 12:000$ '=' 

a 8$ (em 300 dio.s) . 2:400$ 12:000$ 
2 operuios de I" classe 

.... 

8 operM'ios de 2" classe 
!l 8$ (em 300 dias). 2 : ~00$ 4 :800$ Q 

a 7$ (em 300 dias) . 2:100$ 16:800$ 
2 operarias de 2" classe 

2: 100$ 4:200$ 
~ 

10 operarios do a· cht~se 
a 7$ (em 300 dins) . ... 

I :800$ 18:000$ 
2 opera.rios de 3·• classe 

:;.1 

a 6$ (em 300 dins). 
... 

13 opel'llrios de 4" classe 
a 6$ (em 300 dias) . . 1:800$ 3:600$ 

a 5$ (em 300 dins). 1:500$ .1!>:500$ 
2 operarias <le 4• classe 

t :500$ 3:000$ 
3 serventes a 4$ (em 

a. 5$ (em 300 dias) . 

300 dias) ... . ...... 1:200$ 3: 600$ 83:300$ 2 operarias de 5• classe 
1:200$ 2:400$ a. 4$ (em 300 dias) .• 

2 a.pr•endizes do 1• classe 
000$ 

Officlna. de machinas : 
a .qs (em 300 dias). l :800$ 

Ollofc .. . ..•. . ......••• 3 :600~ 1:800$ 5 :400$ 
4 apr endizes do 2• clnsse 

600$ 2:400~ o. 2$ (em 300 dio.s) . . 
2 aJudan tes . . . .... ...... 2:700 1:300.$ 8:000$ 4 aprendizes <le il" classe 
3 opet'll.l'ios 1la 1• classe 

2:·100$ 
11 1$ (em 300 dias). 300$ 1:200$ 

a 8$ (em 300 diss). 7:200$ 4 n.}lrendizes de 4• classe 
4 operarios 1le 2• classe a 500l!: (em SOOdio~ 150$ 600$ 

a 7$ (om 300 <lias) 2: 100$ 8:400$ l sorvente 'a 4$ ( em 3 
6 opel'o.rio3 de 3• classe 

1:800$ 
dias) .. . • . •. • . • . •• • I :200$ I : 2ú0$ 

n 6$ (em 300 l\in.s) • 10:800$ ---- 42:600$ 



r---··-·- ··- .. -- .. -
omclna. 1lo ostnmtllll'in: 
chefe ..• ,. . .. . .. . . . . . 3:600$ 1:800$ 5:50~ 

I ajudante. .. ..... . .... 2:700$ 1:300.$ -:1 : 00 . 
2 operai' los (le I" clo.sse 

n 8~ (om 300 diM). 2:400$ 4:800$ 
3 opemrtos de 2• clo.sso 

2:100.~ 8:300$ a 7~ (em 300 dias). 
5 operartos do 3• classe 

a 6$ (em 300 di11s), 1:800$ 9:000$ 
5 opet•at•ios de 4" classe 

1:500$ a. 5$ {em 300 dias ) . 7:500$ 
4 operar10s 1lo 5'' classe 

n. 4$ {em 300 dias ) . 1:200$ 4:800$ 
6 aprentlize~ de I" classe 

a 3$ (em 300 dias). 900$ 5:400$ 
6 ap1'0n1lizes do 2'1 cla~se 

o. z.q; (~m 300 dias). 600$ 3 :(300$ 
6 aprendi2es do 3• classe 

a. 1$ (em 300 dias) . 300$ I :800$ 
10 aprcnclizos de 4'' classe 

a $500 (em 300 dias) 150$ I :500.~ 
1 servente a 4$ ( em :lOO 

dias ) •. . ..• . • . .••. l :200$ I :200$ --- 55:300$ 
Offioina de xilographia,: 

chote •.•. .• . . . • . . . ....•. • 3 :600$ 1:800$ 5: 400$ 
5 opern.rios de l ' classe 

o. 8~ (em 300 días). 2:400$ 12:000$ 
.5 operar1os de 2' classe 

a?$ (em 300 dias). 2:100$ 10:500$ 
6 operaJ•Ios de 3• classe 
· a ll$ (em 300 dias). I :800$ 10 :800$ 
6 opei'fll'IOB de 4" !!]asso 

o. 5$ (em 300 dias). I :500$ 0:000$ 
6 opertwios de 5" classe 

a. 4$ (em 300 dias). 1:200$ 7:200$ 
6 aprendizes de l " classe 

a 31 (em 300 dias). 000.$ 5:400$ 
6 apren izes de 2' classe 

a 2$ (om 300 dias) . 000$ 3:600$ 
6 o.prendizes de 3• classe 

a 1$ (em 300 !lias). 300$ 1:800$ 

6 nprentl izcs de 4 ·• ola.sse 
a $500 (em 300 dias) 150$ 900$ 

2 serventes a 4$ (om 300 
dia.s). ' ' • .•. ' ' •... ' 1:200$ 2:400$ 

---- 69:000$ 
Se :1;ão de trabalhos o 

reparos do csta.bo-
Iecimento: 

2 operaraios !le 1" classe 
a 8.$ (em 300 dias). 2:400$ 4:800$ 

5 optwarios de 2• chl.5se .. a 7$ (em 300 dias) 2: 100$ 10:500$ 1:1!1 
4 operarias de 3•• cla~se Cl.l 

Cl.l 
a ll$ ( 300 dias). I :800$ 7: 200$ >I 

4 opornrios de 4• classe o 
a 5$ (em 300 di!•s) · 1:500$ 6:000$ 1:1!1 

2 aprendizes de l" classe .a: 
o. 3$ (em 300 tli ll.ll) . 900$ 1:800$ w 

2 apren•iizcs do 2·• classe 
.... 

n. 2$(em 300 dias}. 600$ ] :200$ ~ 
2 aprendizes de 3• classe 

I ~ a. 1$ (em 300 dias). 300$ 600$ 
6 apt•endizes de 4' classe 

a$500 (em 300di~ 150$ 000$ 13: 3 serventes a. 4$ om '3 
1:200$ ~-

dia.~) . .• .• ' •.•• •. . 3:600$ 35:600$ o - ---- --- -
Somma. .•• . . .• • • . .•• .• ......•. •. . •.. . . 514:300$ ~ ---- ..... 

ObJCI'·Vl!ÇiJIJS 
00 
<D 
~ 

Nas ve1'b!l.ll das officina.s consldcra.m-so incluídos os operarios apo· 
sentados. 

Na o:rganisaçiio dos quadros effectivoe prevalecerá o diroito de nn-
tiguidadc. 

Senado Fcdel'al, em 13 de novembro de 1895.- Jo,ro Ped>'o Balfort 
Vicim, vice-pre~idonte. servindo de preaidcnte. - Gu6lavo Rioluwd, 
3• se,cretario, servindo de 1• .- Joa']ttim Jose Paes da Silua SanneJ'ItÇI, 
serv1nclo de 2• secretar-io.- Dom ingos Vicet1te Gonçalves de Sou~a, 
ser vindo de 3• secretario ,- .lfanoel .li'l'atlcisco Alachada, sel'vindo· de j >Joo. 
4• secretaJ'io, · ~ 
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Pt"ojco!o da Onmanz dos D~JIUtados >l. 4 D, de 1895, srtbstitutitJo do 
de n. 4 D, elo me$IIW amro 

§ I. • O p1>ocasso a dministrativo 11erá feito pO!' uma com missão de 
funcciono.ríos do Thesouro, nomeado pelo ministro, sob a presidencla. 

,., , . . . do um dos dirootoros do mesmo Thcaouro, devendo ser ouvido o 
O Con.,resso Naoron&l decr et& . empregado que, em tempo lhe sara marcado, apresentará sua. defesa 
Art. I.• Serão de l ivro escolha do governo, além de ou tros co.rgos c documentos que tiver a. seu fuvor . 

que já o &í.o pela legislação e m vigor, nR nomeações ele dirootores do § 2. • q processo a quo se re~erc o art . 4• o o § 1", Sfll•,i. exclnslva
Thesouro, mspectores da Alfnndega da Capita l Federdl o da Caixa da mente fc.tto por pessoal do Tribunal de Contas, quando se ti'<l.tnr de 
Amortização, direeto1• da Casa da Moeda., adminis~rador da rmprensa empregado pcrtcnconte a essa repar tição. 
Nacion11l0 Dim·io Officird o dil•cotor do. Recebcdorill.. Art. 5.• Os empregados, nas condições do art. 1", que contarem 
, Ar~ . 2. 0 0.~ cargos de inspectoros das alfa.ndegas o delognclas flscneH 10 annos rle set•viços computa veia 11ara aposent11dorin, nos termos do 
nos estados, serão servidos em commissão por empregados do fa- decreto n. 117, do 4 de novembro de 1802, assim como todo e qun.1-
zcnda. q!cler tunc~ionarió de fazenda que já tiver esse tempo de sm•viço, 

Ar·t. 3 • Scriío creadas .Iclegacins llscnes nas ca.pitnos dos Estados nao. p~derao 861' removido!j,, salvo a pedido, para logat·~s do cate-
do Pará, Pernambuco, Ra.liia o Rio Orando do sul. goria mfe•·lor h t.los que estiverem cxcercendo, a qual e regulada 

§ l ." As delegacias serão providas com os actuaca empre~rados pelo ordeundo do emprego. 
e:xtinctds o com _o ~essoal indovidn.monte aposentado ou demltt ido ; .... , ... ........... . . ... . . ... ... .. .. ........... , . ....... .. ..... . 
e, quan o por 

1
nno, 1a.vcr ma!s .nenhu

1 
m a a.ttendm·, seja. neccssario •... .• •.....•..•.• . . .•... . ...... .. . , •.......•..... .. , . ... . .... . . 

nom11ar pessoa esr..ranho exrgrr·se- w. que se mostl'c ho.biJi tudo nu. 
. fórma. da le isla<;iio vi<~e~tc sob ono. de ouliuade do neto. · · · ·' · · · · · • · '' ' · ' ' · · ·' · · · ·' '· · · • · · '· '· '· · · '' · · '· · · • · · · · · · • · '' · · ' ' 

§ 2 . • O rtftadro do p.f.~soal 1das ~o1•as !lelogacias não excederão ern · · · · .... · : · ·.: ...... .. · · · · · · · .... · · .. ' · .. : .,. ' · · • ·' .. · · ·' .. ' ' .. · · · 
caso algum aos q uo perccbmn os empregados rlns alfandogas que Art; 6 . l<tco. revogado o art. 9' do. ler. n. 1~1 n, ~le 30 ~~e se-
tenham a mesma. sGde que as ditas dologu.cins. ~ot.nbto do 1803, a que so refere o ar~. 8 da lei n. ~86, do ~ ·l ue 

Art. 4 .• Os ompr('gados do fuzen1la de ont1·ancias o•• concurso ezembro de IB04. 
só podorã.o set• dornittidos, snlvo as co.sos ue sentença p:t~sada em ArL 7 .• Revoga.m·se as disposições em contrario. 
julga.d~._medinnte processo ad.min_iskativo 0~1 proposta. rio cheio do Camarn. dos Deputados, 25 de ago3to de IB05.- Artl1ul· Ccsat· Rios 
repa.rtJçao convenrentemente JUSti iiCil.dn, onvrdo o Thesouro e o cm- 11• vice-presid!mtc.-Thoma~Delfhw, !• s!\CI'eta.rio- 1tugusto T'IUIII'Os 
prega.do accusauo. elo L yra, 2• secretario inter ino . 

N. 39 B- 1805 

Radacçdo para ,9·• 'li•cr4ss11o ,[o z;, ·ojecto 11 . .90 A, 
do corro11to anr!O, dcteJ·mit~ando as comlsçõu.~ 
de 1'1!aclquiriçao elos dil'eilos lie citlt:<klo ura
~iloit·o 

o Congresso N<~cioJJalllecreta., em cumpri
mento do o.rt . 71, § 3, !la ConsW.uiçno dn 
Republicn. : 

Art. l. • Ao Poder Execulivo competo co
nhecer dos cnsoa previstos na presente lei, 
a.fim do os p ron unoüw pOl' (lecreto. 

Art. 2. 0 Renllquh•em os dh•eitos <le cidndiio 
\Jrnzileiro: 

§ I. • O nacionaL rlesnatul'alisllrlo, que obtl· 
vet> sua reintcgraçiio })01' deereto, to.mbem do 
Po<10l' F:xecu ~i vo, uma vez que cstcjo. tlomi
citiado no Br'!1Zil. 

Para este fim, o pt•etcmlonto dirigirú pcLi
çã.o docnmr.ntado. no P1·esidento d(l. Repnblicn., 
pot• intormeclio do ministro do lnt...rior·, ou 
do gove~·undor, ou do p residontc do F..stado 
em quo t•esitl. ir, e com a fiL'llHl. dlwithunentc 
reconhecida., po1lendo t~ rcspeito-d:l.quelln. ECt' 
ouvido o pt•ocm·o.(\m• sero.I d.a Rep u lJI ica. . 

§ 2 .• o bt•:tzilsi t·o quo assim adquirir a. sua 
qualidn.•le gozn.t'IÍ. desdo logo de todos os dil'ei· 
to.> que exclus ivamente pe••tcncem aos cldn· 
dãos brn.zíleiros. 

Ar~. 3. o n.cnrlq\th•em os direitos po\iticos : 

§ 1. • os brazi leiros !lcsnatlll'atisarlo3 que 
a.IJlt•marem por um tormo assignado com 
dun.~ tc.~tcmunhns porante o ministro do rn. 
tcl'ÍOl', govol'llador OU j>l'CSidente do r~stndO 
em rtuo residi ram, acllat'·S<l PI'ompto3 })ara 
s uppol'tarem os onus impos tos nos eítla•lãos 
peh~~ leis da Rellltblica, c de que se tinham 
ji• Iibcrttt<lo. 
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§ 2. o Os brazilei!'os desnaturalisados que, 
por um termo identico, affirmu.rem que teem 
renunciado á condecoração ou titulo que ha
viam acceita.do, devendo ser tra.nsmittida ao 
respectivo govei'no e:;traugeiro a communi
cação da occurrencía. pelas vias diplomaticas 
regulares. 

§ 3. • Quer em uma, quer em outra ]1ypo· 
thcse, o Poder E:x:ecutivo, a quem sera re· 
mettida cópia. do termo que for assignado 
perante o govern<ldOr ou presidente dos Es· 
tados, expedirá decretos confir!llando a-s al
ludidas a.ffirma.ções. 

Art. 4.• Revogam-se as disposições em 
contrar!o. 

Sala. das comm1ssoes, IS de novemb\'o de 
1895.-lJino Bt!cno, preside ate .-F. Tole',.ti
M, relator. -Jiedei,·os e ~Hbuque;·que. -Lu i= 
lJomingHe$. -Ctemeiltino do 11Ionte. 

K- 277 -1895 

Concede a D. Jlfari < da Gla1·ia Rangel e 
D. Maria Josephiw~ Rartgel, filhos do b1·i· 
g"rl~ira 1·e{ormado Francisco ele Paula de 
Mr~ceclo Rangel, a gensr7o de 1:200$ an-
mtal -

O §r. P'reS>:h'.i.ent.e - Achando-se 
adeantada a hora, designo Il3.l'a. amanhã a 
seguinte ordem do dia : 

Votação do projecto n. 189, de 1895, or
gani~a.ndo o estado-maior do exercito, a ln
tend.encia. Geral da Guerra e dá. outras provi-
dencias (3' discussão) . . 

1• parte, até às 3 horas ou antes : 
Discussão unica da emenda do Senado sob 

n. 12, que ficou empatada ; 
Continuação da discussão unica do pa

recer n. 178 D. da 1895, sobre as emenda;; 
otrereciàas em 3·' discussão ao orçamento da 
Viação; 

8" d~cussão do projecto n. 268, de 1895. 
autorisa.nr:lo o governo a abrir ao Miaisterio 
da Fazenda o credito supplementar de 
5.522:S-17$G82 á verba- Reposições e resti
tuições- art. 7°. n. 29; da lei n. 266, de 
2-i de dezembro de 1894, para pagamento da 
divida liquidada proveniente de impostos ar
reca.rla.rios pela União e pertencentes ao esta.do 
(le S. Paulo, na fórma da Constituição Fe-
deral : -

Continuação da 31 discussão do projecto 
n. 212; de Iü95, regulando a execução dos 
arts. 6" e 7" da lei n. 183 C, de 23 de setem· 
bro de 1893, determinando que pelo governo 

A' comm1ssão de pensões e contas foi pre- ~eja substitaído por apoli~es de capital e 
sente o requerimento documentado em qne ~uros-ouro-do -valor nom1oal de _1 :000$ e 
filhas solteiras no fallecido briaadeiro refor·] Juros _de 4 °/", todo de o lastro e1fect1vamente 
mado, Francisco de Paula de 

0
n!acedo Ran- deposlta.do a~e !7 de dezembro de 1892, para 

gel, allegando extremu. pobreza, pois que ape- bas~ das ~mt,soes bancar tas ; 
nas percebe ca;1a uma 0 rneio soldo mensal D1scussao umca do parecer p.. 174 C, ~e 
de 10$. impret<:. do Congresso Nacional uma 1696; sobre as emendas ofier~mdas em 3·• dls
pensii.o pecuniaria., para poderem manter-se cussao do o~ç-amento ~~~ rece1ta. ; ~ 
com decencia. 1" d1scussa.o do pt·oJecto n. 150, de 189.,, 

O b_riga.d~i_ro Ranget prestou em sua. longa. org-anisa.ndo o. montepio obrigatorio dos em
~rre1ra m1I1tar, assrgna.lados serviços á Na- pregados pubhcos com voto em separado do 
çao e não é justo que se deixe d~ amparar Sr;,, M~derr~s e Albu~uerque: • . 
as suas duas filhas. que com 0 ex1guo mc;io :~. d1scussao d? pr_o,~ecto n. 90,_de l89<J, ~1-
~oldo que lhes e abonado, e impo~sivel accudir v_w1ndo o_ te!l'ttorLo da Republtca em Otto 
as necessidades da viria.. ctrcumscr1pçoes em que cada uma dns quaes 
. A commissão, pois, ,julgando que as peti- crê~ um banco "P1l:ra auxiliar as industrias 

cionat•ias estão no caso de ser attenrlidas agncolas, postor1l e connex.as, conforme o 
vem offerccer o seguinte projecto: ' reg1men que_ adapta ; _ 

O Congresso Kaciona1 resolve: 
. Art. l." E' concedida. a D . )!aria da Glo

ria Rangel e D. Maria Josenhina llan"el 
1ilhas <1o bri~:adeiro reformado- Francisco o d~ 
Paula de Macedo Rangel, a pensão de 1:200$ 
annual. 

Art. ~·, Revogam-se a.S disposições em 
contrar1o. 

S~la das commissões, 21 de novembro de 
189a:- Fmncisco G!.iimarãr.s, presidente.
Ma:·l.arm~ Ra:nos, relator.-Lima Bacv,)·y.= 
Cru· los .Novaes. -.4. Gu(mabara. 

CaJD:>ra v. VIl 

2" dtscussao do proJecto n. 227, de 1895, 
autorisando o Poder Executivo a abrir um 
credito de 21:840$366, supplementar a verba 
-Exercícios findos- para occorrer ás desl_)e
zas que faram liquidadas com o serviço qua
rentenario de Santa Cbatharina, durante o 
anno de !893 ; 

3' discussão do projecto n. 13:?., de 1895, 
tornando eytensivo :i.s praças rla brigada p~ 
lici::ll da Capital Federal e do CO.\'pO de bom
beiros, que ~e inutili~arern durante o tempo 
de praça, o direito de que gozam as pl'aças 
do exercito e armada de :set•em recolhidas ao 
ASyla dos lnva.lidos ; 
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Di5cussão uuica do parecer n. 13:3 C, de 
1893, sobre a.s emendas o!l"erecidas na 3• dis· 
cuss~o do projecto n. 133 B, dG 1893, que 
c1a.ssttica. em quatro categorias as roparticões 
!ederaes e equipara os vencimentos dos re
spectivos funccionarios ; 

2• discussão do proiecto n. 24.8, de 1895 
autorisando o Poder Executivo a reformar ~ 
ensino da Escola Naval, a.nne::x:ando-lhe um 
curso especial de aspirantes e machinistas 
tomando por base o projecto apresegtado eni 
1893 pelo conselllo da instrucção da mesma 
escola ; 

2' discussão do projecto n. 89 A, de 
1895, opinando no sentido de não ser ap
provado o projecto n. 89, deste anno que 
substitue pelo q'!e a elle acompanha ~ r.a.
bel!a. F a.nnexa. a Consolidação das Leis das 
Al(andegas e l'L{esas à e Rendas Federa~s-

2' ~iscussão do projecto n. 199, d~ 1895 
autor1sa.ndo o governo a fazer reverter á 
act~va, mandando addír a uma das compa.
nh.Ias, como tenente mais moderno, até que 
haJa. vaga, o tenente reformado do corpo de 
bombeiros José Julio, aorn o voto em sepa
rad.o e ~arec~r da commissão de constitmção, 
legisla.ça.o e JUstiça ; 
_ 2' discussão do projecto n. 151 A, de 1893 
IS_entan·'o de direitos de im:portaç.ã.o e ~xpe~ 
d1ente os mater1aes e machínismos destinados 
á fundação de fabricas na Republica ; 

Continuação da Jn discussão do projecto 
n. 202, de 1895, a.utorisando o Poder Ex
ecuti~o aco?-ceder nas condições que ini\ica a 
Anrl.re Gaud1e1ey, ou a quem mais va.ntarrens 
ojfere~er, privilegio por 60 annos, para ~on· 
stru!!çao, uso e goso de uma estrada de ferro 
de b1to1a. de um metro entre a capital do 
Matto.Grosso e o porto de Aveiro, ou outro 
ponto que melb.or os estados determinarem 
na ma~gem 2-o rio Tapajoz. !lO Pará; ' 

1' ~1scussao do projecto n. 229, de 1895, 
autor1sando o Poder Executivo a. conceder a 
José Domingues Menrles ou a quem melhores 
vantagens ~fferecer, :permiss~o para estabe
lecer uma hnha de na.ve"'açn.o entre os rios 
Pardo e Jequitinhonha, n~ estado da Bahia 
construir um cáes na cida•le de cannavieira~ 
e um canal ou uma pequena ferro-via li
~ndo os dous referidos rios,. segundo as con
dições que estabelece · 

Discussão unica. d~ :projecto n. 103, de 
1891, concedendo pensão ao soldado refol'
ma.do elo exercito HenriqueJosé de Sant' Anna; 

Discussão. unica. do projecto n. 254, de 
1893, a.utor1sando o Poder Executivo a man
dar pagar a D. Eulnlia da. Silveira Niemeyer 
e sua~ duas filhas solteiras, viuva. e filhas do 
falleciõo capitão. João Conrado de NiemP-yer, 
da d~ta. desta let em deante, o meio·soldo e 
:pensao que peroobe, pela tabella. actua.l; 

Iliscu~são unica. do projecto n.283, de 1893, 
concedell~O a D. Julia.na More1 Garcez Palha, 
viuva do tenente do exercito Diogo Garcez 
Palha, a pensão annual de 96U$000 ; 

Discussã.o unica do projecto n. 169, da 
1895, concedendo a D. Luiza. Etchbarne 
vi uva do capitão de fra.gata. F.,rnando Etch2 
barne, a pensão annua1 de 1:200$000; 

Discussão uníca do projecto n. 11 O A, de 
1894, elevando de 60$ a I 00$ mensaes a pen· 
são do alferes honorario do exercito Antonio 
Paes de Sà Barreto ; 

Discus~ão unica doprojecto n. 234,de 1895, 
conce1!eodo a D- Georgina Cerqueira Lima de 
Barros, viuva do capitão do porto de en"'e
nheiros R.amualdo de Carvalho Barros~ a 
pensão annual de 1 :000$000; 

Discussão unica do projecto n. 240,de 1895, 
concedendo a D. Bermu·dina Fernaniles Pe· 
reira, vmva do major honorario do exercito 
Antonio Jose Pereira Junior, uma pensão 
annun.l d l ;200$000; 

I• discussão do projecto n. 221 A. de 1895 
equiparando os vencimentos dos bibliotll~ 
carios das faculdades de medicina aos dos se
cretarias, e os dos sub-bib1iothecarios aos dos 
~ub-secretarios. e inclue os mesmos funccio
n!Lrics. n_?-s disposições do. art. 295, cap. XIX. 
d1spos~çoes.geraes . d? god1go das Disposições 
Communs as Insti~U_lçoe~ do Ensino Superior, 
dependentes do Mimsteno da Justiça e Ne-
gocias Interiores. 

l 11 discussão do projecto n. ll7, de 1895, 
mandanrlo collocar o lo tenente de artilharia 
José da Veiga. Cabral e outros nos lo"'ares 
que lhes competirem na escala de promoções, 
reparando-se assim os prejuizos que sof
freram na. promoção dB 17 de marco de 1890· 

J2 ~is~ssão do proj~cto n. 166 A, de 18!~5: 
permlttlndo aos rnediCos e pharmaceuticos 
adjuntos do serviço sanitarío do exercito a 
contribuir para o montepio de que trata o 
decreto n. 942 A, de 3! de outubro de J8gO · 

1" discussão do projecto n. 247. de I 895: 
concede'!-do aos cidadãos Migne~ José Garcez 
e Antomo de Azevedo Martins, privilegio por 
15 annos para fabricarem no pa.iz e venderem 
na Capital Federal e nos estados aros ouro
das de borracha, adapta. veis a di versas espe
pecies de vehiculos; 

2• discussão do projecto n. 139, de 1895, 
transferindo ao dominio do estado do Ama· 
zonas, nas condições que estabelece as fa
zendas nacionaes denominailas do Rio Branco, 
situadas nos campos deste nome naquclle 
estado; -

Discussão unica do projecto n. 224, de 
1895, concedendo ao soldado reformado do 
exercito Fra.nklim Ferreira de Moura uma 
:pensão de 30$ mensaes ; 

Discussão unica do proje~to n. 190, de 1895, 
concedendo ·a. pensão anuual de 1:200$ a 
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D. Manoela Alice Nunes dos Sllntos, viuva do 
1• tenente de artilharia. Joaquim Severo dos 
santos; 

Diseussã.o uoica do projecto n. 192, de 1895, 
concedendo a D .. Joaquina Angelica Bragança 
Dias dos Santos, viuva do major Francisco 
.Antonio dos Santos, a pensão mensal de 

IOO$OOO; . d . (1 d 189-Discussão umca o proJecto n. h6, e "• 
autoz•i;;ando o Governo a conceder a DD. Hor
tencia. Adelaide Guillobe1 e Jos~phina Con
sbnça Guillobcl, filhas do fallecido coronel 
reformado do corpo de en~enheiros Jonquim 
Canolido Guillobel, a pensao de 1:200$ an
nuaes, repartidamente ; 

Discussão unica do projecto n. 264 A, de 
1895, l!>Utorisando o Poder Executivo a man
dar contar mais oito mezes e 28 dias de ser
-viço ao 1• tenente da armada. Arthur\Va.lrle
miro de Serra Belfort, para. os e1feitos aa re
forma: 

Discussão unica. do projecto n.l73, de IS93, 
concedendo a D. Tbomal:ia. Izabel Alvim, 
-viuva. do coronel de engenheii'os João de 
Souza. Mello e Alvim a pensão de 2.400$ 
annuaes; 

P discussão do projecto n. 225, de 1895, 
dando nova organisação a g;1arda. nacional ; 

1• discussão do projecto ;: . 17 A. de 1895, 
propóndo varias modiftcat;ões no projecto 
n. 17, deste a.nno, que organisa. a força ar
mada do Bratil ; 

Continuacão da. 3• discussã() do projecto 
n. 80, de 1893, permettindo ao empregado 
tederal traosferind() á. admin!stra<;ão muni
nicipal ou a do Estado continuar a concor
rer para o montepio da repartição a que Jler
tencia, sem pre.juizo do novo montepio muni
cipal ou estadual, com parecer n . 95 de 
!894; 

Ja discussão do projecto n. 223, de 1895, 
autorisando o Poder Executivo a relevar a 
D. Margarida Moreira de Castro, viuva do 
coronel F·rancisco Almeida Castro, do p:\
gamento da. quantia de 5:88:1$198, resto da 
importancia. recebida pelo mesmo coronel 
para despeza.s com o pesssoal da :fortaleza de 
Maca. pá. 

2• parte,(ás 3 horas ou antes) : 
Continua~ão da 2" discossão do projecto 

n. 203 A, de 1895, o.utorisaodo o governo a 
despender até à importancia de 14.519:690$, 
repartidamente, em tres enrcicios, com a 
ecquisição rlo material rodante e melhora
mentos indisp~>nsaveis ao serviço da Estrada 
de Ferro Central do Bra.zil, de accordo com o 
especificado na tabella anne::x.a., e mais 
800:000$ para pagamento de 60 loco1notivas, 
segundo o contra<!to feito com Quayle David
sou & Comp,, com voto em separarlo do Sr. 
Bueno de Andra':la : 

I• discussão do projecto n. 265 A , de 1895· 
autori.l!ando ogoverno a reintregar no posto· 
de tenente coronel do corpo de engenheiros 
do el::orcito e no cargo de lente da. Escola Mi· 
litar o Dr. Innocencio Serzedello Corrêa,com 
-votos em Sl.'parado dos Srs. Carlos Jorge e 
Ovidio Abrantes; 

Discus::ã.o unica do projecto n. 263 A, de 
1~95, r.oncedendo a D. Brazilia Augusta Pi
nheiro da. Cunha a. pensão annual de3:600$; 

Discmsã.o unica do projecto n. l77,de 1893, 
concedendo a D Lauriana Rosa Ribeiro Bellas 
direito 30 monte pio correspondente ao meio 
soldo de seu filho, 2" tenente da. armada Can
dído Francisco Ribeiro Bellas, nas condições 
que estabelece; . 

3•discussão do projecto n. 161 A, de 1895, 
elevando ã. categoria. de alfandega de4' ordem 
a. :Nlesa. de Rendas da cidade de Pelotas e dá. 
outras pr()Vi<.le:Jcia:< ; · 

Discussão unica. do parecer n. 93, de 1895, 
julgando que niio ha mais que deferir no re
querimento em que Maria Joaquina de Al
buquerque e outr·as pedem a Inclusão no 
orçamento do Minjsterio da. Fazenda., do cre
dito necessario :Para o paga.me11to do meio
soldo Yencido e por ''encer. a que teem di
reito desde a. da.t~ do fo.llecimento de seus 
respe-ctivos maridos e filhos : 

Discussão unica do projecto n. 2 16, de 1894, 
autorisando o Poder Executivo a pagar ao 
Dr. Tiburcio Vaiermno Peceguiero do Ama
ral. preparador de medicina legal da Facul
dade de ~Iedicina do Rio de Janeiro, os van
mentos que deixou de perceber do lagar de 
preparador de chimica inorganica da. mesma 
!'u.culdade. 

Levanta-se :1 se: são ás 4 horas e 30 minu
t os da tarde. 

148• SESSÃO E)f 22 DE NOVEMBRO DE 1895 

Pres<dencia dos s ,·s.Arthur Rios (i " vice-pre
sidente), Rosa e Silva (1n·esidetlt~). Thoma:;; 
J)elfino (:t• secretaria) e Rosa e Sil'Da (p,·esi
dentc.) 

Ao meio-dia procede-se á cba.mada, ã. qual 
respondem os Srs. Rosa e Sil•a, Arthur Rios, 
CO!!ta Azevedo, Thomaz Delfino, Tavares de 
Lyra, Sã. Peixoto, Gabriel Salgado, Matta. 
Bacellar, Augusto l\Iontenegro, Hollanda de 
Lima, Benedicto Leite,Luiz Domiogues. Costo. 
Rodrigues, Gustavo Véras. Nogueira Para
n~uã., Arthur de Vasconcellos, Frederico 
Borges, Gonçalo de Lagos, Thomaz Co.valcan-
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tí. João Lo])es, Francisco Benevolo, Jo~e Be
-vilaqua, Augusto Se-vero, Arthur Orlando, 
Martins Junior, Gaspar Drummond, coeiho 
Cintra.. Luiz de Andrade, Cornelio da Fon
seca, Herculano Baandeira, Carlos Jorge, 
Araujo Góes, Rocha Cavn.lcanti. :Menezes Pra· 
do, Santos Pereira, Fran~isco SOdré, Manoel 
Caeta.no, Vergne de Abreu. Fl:l.vio de Araujo. 
Sebastião Landulpho, Paranhos Montenegro, 
Antonio de Siqueira, José Carlos, França Cat•
va.lho, Alcindo Guanabara, Timotheo da Costn, 
Americo de Ma.ttos. Lins d.e Vasconcellos, 
Alberto Torres. Belisario de Souza, Erico 
Coelho, Silva Castro , Nilo Peça.nba, Ponce de 
Leon, Lima Duarte, João Luiz, Carvalho 
Mourão. Monteiro de Barros, Chagas Lobato, 
Luiz Detsi, Ferraz Junior, Alvaro Botelho. 
Octaviano de B1·ito, Lamounier Godofredo, 
Ribeiro de ALmeida, Cupertino de Siqueira, 
Olegario Maciel, Pa.raiso Cavalcanti, Cal"los 
das Chagas, Costa Machado, Domingos d'" 
Moraes, Almeida Nog-ueira. Dino Bueno. 
Buena de Andrada, Moreira da Silva, Padua. 
Salles, Francisco Glicerio, Furtado, ;.\1 v e~ de 
Ca~tro, Ovidio Abrantes, Urbano de Gouvei'l., 
Xavier do Valle, Mariano Ramos, Lamenba. 
Lins, Lauro Muller, Emílio Blum, Fonseca. 
Guimarães, Marr.al Escohar,Pereira. da. Cosl;a., 
Victorino Monteiro. Aureliano Barbosa., Pinto 
da Rocha, Vespa.siano de Albuquerque e Cas
siano do Nascimento. 

Abre-se a. sessão. 

E' lida e sem debate approvada a acta da 
Sel!llão antecedente. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

mento da Marinha, acho que não existe mais 
a duvida, desde que S. Ex. declara qu€ a 
reformo. que elle pede refere-se sómente ã 
reducção do numero de dias para e Arsenal 
de Marinha, corno se fez para o da Guerra. 
Acho que e justo, porque esta disposição foi 
estabelecida no Orçamento rla Guerra; ha. 
vendo, além disso, a conveniencia. de que, 
por essa nova distrib•liçii.o de dias, os Orça· 
mentos da Marinha e da Guerra ficarão dimi· 
nuidos de quantia bastante avultada, porque 
diminuem-se em cada anno 45 dias de salario 
que se distribuíam pelos orçamentos ante. 
riores. 

Portanto, a emenda da commissão e eco
nomica, desde que reduz o numero de dias de 
salo.rio de 345 a 300. 

Era. esta a explicação que tinha a dar do 
meu voto de hontem. Voto contra a. emenda. 

Niguem ma.i~ pedindo a ps.lavra, é encer
rada a discussão e adiada a votação . 

E' annunciada a continuação da discussão 
unica do parecer n. 178 A, de 1895, sobre as 
emen<las offerecidas em 3• discus~ão ao Orça
mento da Viação. 

O §ll•. Coelho Cint.ra - Prose
guirei nas considerações bontem encetadas, 
relativas ao desenvolvimento material e com
mercial do Estado de Pernamlmco, sendo o 
meu fim provar que os sa.crificio$ que ora so 
pedem nesto orçamento, para desenvolvi
mento das obras encetarlas no porto do Re
cife, e outros melhoramento::; materiacs, cujas 
verbas se acham consignn.Jas no orçamento, 
longe de representarem llm o nus para o Tlle· 

Não havendo numero para se votarem as souro da União, sel'ã.o em futuro bem pro
materias indica.das na ordem do dia. pas~a-se ximo uma fonte de renda, quo continuará 
á materia em discussão. progressiv•~meutc augmentando, saldando 

E' annunciada a discussão unica. da. emend~ assim toda e tiUa.lquer despeza, que porven
... tura se faça com taes melhoramentos. 

do Senado n. 12, que ficou empatada. como a cama.ra ouviu hontem, demonstrei 
que a proclucção do principal genero de ex· 

O §r. Augusto Severo impugna J:lOr~ão daquelle Estado, bem como de muitos 
a. emenda do Senado e opina no .sentido de outros Estados do Norte, que se dedicam â 
não ser ella. approvada pela Camara, visto cultura na canna, corresponde a. vigesima. 
como o Congresso a~provou disposicão igual parte da producção de todo o mundo ; e con· 
ã. proposta pela Camara para o Arsenal de sequentemente so:ffre coucurrencias enormes 
Marinha, para o regulamento dos Arsenaes não só de muito maior producção, como 
de Guerra. tambem do J:lrorlucto muito mais aperfeiçoado 

Além disso, a a.:p:provacã.o desse emenda pelos machinismos e :pro~essos empregados 
viria perturbar a. refurmo. dos Arsenaes e na Europa e em outras partes do mundo. 
provocar justas reclamações. Hoje proseguirei demonstrando que não só 

E' esse ~ pensamento. da com missão ; . a Ca- este principal gcnero de cultura do Norte 
mara, porem, ~esolvera como melhor JUlgar tem produzido augmento consideravel na.s 
em sua. sabedorta. rendas federaes e esta.dlJll.eS. como tambem 

I outros productos daquelle Estado, graças ao· 
O §.r. Tholll:a:<~; Cavalc~:ntii-~ systema de usinas alli estabelecido, queteem, 

Sr. pr~tclen~e, e1Iect1yamente, de)?ois da de- á sombra !lo. pa.z q,ue felizmente a.lli gozamos, 
claraçao fmta pelo tllw:tre rela.tor do Orça- desenvolvido extraordina.riamente a indus~ 
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tria, não só do fabrico de assucar tl.a preciosa 
~rominea, como tambem dos prcnuctos que 
desta. planta saccha.i'ina tem alli se t ir'íl.do. 
Assim, Sr. presidente, atem do assUc<U', in
dustri:t extrem;tmente desenvolvid:l. em Per 
nambuco, tem se ~Ui, como disse, gra.c;as 

r ao estabelecimento dessas usinas, desen
volvido considera.velm(lnte a producçíí.o do 
alcool e ti~ :tgua.ràente. 

BJ.Sta dizer a V. Ex. que, tomo.ndo por 
termo de comparação os mesmos quiz1quennios 
qne compal·ei com o assucat•, obsetva- se que 
no pi'imeiro quinq_uennio de 79 a 83 a. pro
duc~.ão r1o alcool.lbi apenas de 215 pipas. com 
um valor official de ~O contos e pouco. 

.lá no quinquennio dP. S4 o.SB este valor subiu 
a. 46 contos. de b'lcJ a o:5 es-te valot· :;ubiu a 
I.lôS contos, tendo a producção o.ttingido 
ao eleva..1o algar ismo de 4.9'29 pipas. No nnno 
de 94, entreta.cto, o desenvolvimento c1esta 
iudu~;&rl<~ foi extr-<Wrdioario, attiogir:do a 

produc~.ã.o a 13.3::l7 pipas, sendo seu valor 
offi.cial ~ d3.808:500SOOO. 

o que se nota em rélação ao nlcool observa
se iguulmente quanto á aguardente. Si no 
primeiro quinquenuio a que nos relerimos, o 
valO L' official da l!.guardcnte foi <1e 603 contos. 
esse valor progressivamente subindo,attingiu 
em 89-9:~ a.o valor oflicial de 2.398:113$,sendo 
então a producção de 20.620 pipa.s ;em 1B94 
o v:!.lor olllcia.l subiu :16.265: ll3$56(), dando 
uma producçã.o de 38 mil e 69 pipas. 

Com o grande desenvolvimento desta pro
ducçã.o tern o Estado podido supportar, sem 
CJ'ise a:;ucla, a baixa do preço do nssucat· e 
com os im)JOStos que tem cobrado sobro este 
genercs rte producção que, como V. Ex. sabe 
póde supportar taxa mais elevada do que a. 
daquelle geoero, tem 1.1 receita estadual sa 
mantido prosper-;t. . 

Pelo quadro CJ. ue junto melhor se apreciará 
o ~ronde desenvolvimento e producção deste 
g~nero da. iadu~tria saecllarina. 

Exportação do nlcool com:par.:~da CG:l!l v elos ultimos Quinquennios 

Quinquonnios 

1879-188:'~ .. -·-- . . .. . .... - •• . .. 
lSs.t-1888 . . ....... .. - .. .. . ... · 
188\l-189:>.- .. .• -· . ' ..... - ... . 

1 89-~ . . . . . ••.. ......... . -. 

EXPOlt 1:( .. 'li.!JUS 

Pipa.s 

::.~:; 
4.-S2SI 

13.:-:::: : 

Litros I YaJor da e.."portação 

188.4651 30:413$500 
186.154 46:278$1&S 

2.:·W!.Ol·l1 1. 1 6~:505.)524 
5.853.503 3.808:493$100 

------- ·----·-·-·---·--- ------------·--------~-------
5.255) 3.852.00·1J 1879- ISSS .. . ... .. .. .. . . ...... . 

1884-18<8.-.-- - .... --- .. - .... . 
1889-lsoa ....... . .. . . ........ . 

1894 .. . ... - ... - . . .. .. . .. . 

6.;-;o-21 4.707.0051 
20.6201 9.808.698: 
38.069 16.í24.9891 

I 
.. - - ·------ -----' 

003:790S02ii 
SBO: :~O:i$! 97 

2.39ii: l1:3~70 
6.265: 113$560 

E' chegado o momento ~:c prevalece::--me com impostos novos pela circumstancia. da 
d?- tribuna para tl'ibutal' os sinceros agrade- enorme concurrencia. a que me referi, sõ 
crmentos dos rer:resentantes teder;J.CS de Per- resta v(!. ao Estado procurar uma outra fonte 
narnbuco ao digno c zeloso r<~h~t.w da receita de receita, desenvolvendo a sua industria. 
da Cpmmissão do Orçamento, pelo relevante p:u·a dahi ~mf~!·ir o nece;;sario ;i. manutenção 
sm•,·Jço p1·est.ado áquella in•lust.ria, acq_uies- lle ~uas despezas admimstrativas. 
c~nd•J aos reiterados petlidos que lhe di r i- Entre essas indust rias figuram o alcool e n. 
g1mos em commissâo, par.'l que o impo:>to ag-uardente; e não seria jUJ;;to que o Congresso 
sobre bebidas alcoolica.s nã.o comnre11enàesre Nacional viesse diffi.cultar esse desenvolvi
essE:s dous principaes generos de·e:x:porta.ção mente, fazendo incrdtr impost os, aliás gra
de nosso futuroso Pernn.mbuco. >OSOS, sobre os generos de producção local 

O SR. Jost CA.Rtos-Etoa. de toda a justiça. q~e comportam um imposto estadual equita
tJvo. 

O _SR .COEU!o CIKTR.A-Desde que não era, Palo granda desenvolvimento, Sr. presi
possrvel, Sr. pr esidente, gr<Lv;J.r IJ assucar 1 tl.ente, J.a. imlustrh sacchl!.l'ina J.os Estatlos do 
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Norte, pela. introducçfi,o, como di~se, dos ar>· I zendo v-antajosa. concurrencia cnm os produ
parelhos aperfeiçoados, e da. manutenção inal- c tos similares das fabricas estrangeiras. 
teravel da paz e tranquillidade _que a.lli goza- 0 Srt. JosÉ CARLOS- A g,-ande importaç[o 
mos, tem Perna_mbuco consegu1~o a.rreca~a1• pal'a o Rio de Janeiro au~mentou de 10 mi
o duplo da ~ecett:l. orça~a. mant1dos os lm- lllões de kilos. 
postos anteriOres est:ltur•1os nos orçamentos 
confeccion~~r1os pelos Congressos esta.duaes atl· 
teriores á. patrlotiea administração que dirige 
os dostinos do Est:l.do. 

Comparando, sr. presidente, o valor of· 
ficia l da producção dos diiferantes generos de 
exportação daquelle Estado, noUl.-se que o as
sucar exportado figura com o valor official 
de 38 mil e tantos contos, o a.lgodão ll mil e 
tantos contos. a aguardente 6 mil contos, 
a.lcool 3 mil conios, di verso:; 6. 800 con los ; o 
que dá. o resultado que hon~m annunciei rle 
ter sido o valor officia,l da ex porta.ção do Es
tado no a.nno ca.dente de 67 mil e ta.ntos con
tos, contra 69 mil e tant os contos de 1893. 

Esta dü!erença vem da. tliminuição deva
lor, não só do assuca.r, como ta.mbem da. me
nor export:tção do algodã.o que desceu consi
der:tvdmente no anno passado, oiio só '1evido 
ás difficuldades que se oiferecem o.o trans
porte destas rnel'ca.dorias no interior do esta
do de Pernambuco, como ta.mbem pelo au
gmento do consumo interno pelas fabricas de 
tecidos existentes no Estado que j<i viLo fa-

0 SR. COELHO CINTRA.-Si O algodão dimi
nu iu consirlera.velmente no valor da expor
tação, por sua diminuição; pelo augmento de 
seu preço contrabalanc;ou a diminuição do 
valor ofiici:tl,que, addicionado tambem á im
portancia. do augmento dos outros generos 
e.x.pol'tados. puderam manter a cifr-<J. dv valor 
total da exportação quasi a. mesma de 1803, 
não obstante ter sido de cinco mil contos a 
rlill'ereoça. para. menos. 

A producçã,o de aguardente excedeu á. do 
anno anterior em m<üs de dous mil conto~; 
e a do alcool elevou-se a perto de dous mil 
contos. de modo que esta di1ferenca para 
mais compensa a. menor receita de algodão. 

Pelo quadro que segue observa-se que,a~
zar do a.ugmento de producção do principal 
genero de e::tportação do Estado, o valor or
ficiul decresceu de cerca de 1.500 contos de 
r éis. devido não só à baixa elo preço do as. 
suca.r, como ta.mbem á diminuição da. produ
cçiio do a.lgodão,devidaa ca.usa.s -multiplas,es
pecia lmente as difficuldades do transporte ! 

Differenças em 1894 
Valor em 1.89-1 Valo;· em 189.'1 --------.-- - ----

P<~.ra. mais Para menos 

Assue:l\' ...... . .. .. i"l..~. !159: 0~8.';650 
1 1.5)1): 31 5.~811 
G.2.f\5: 1 J:J:;;X30 
3.808:-193$100 

3(). 063: 127$990 .... .. . ... - .. • .• 1 04: 079$.340 
5.025:529$ii52 Al:roo:io .......... . 16.511 :845.';232 · ··-·--···---·--

A:;unrdento .• .. .•. 4. 143 :Sí4$·Hil 2.l21 :239SQ69 
2.515:'JISS5i 0 1.292:579$530 Alcool ........... . 

Mel. . .•.. •. . ....• . 
C<~Ul'OS ... . ... - ... . 

Zi: 1::(}..:;;(11) 

-18:1 :40:.!SGSO 
r.. 822. : 932.-s;,>uo 

IS:OSn$l50 9:034$050 
i52:2 1 0~ 114 . .. . . ... .. .. .. -. 2GZ:S07$4.3·1 

Diver;;vs .. ... . .... . 6.303:485$164 51 9:44~$626 
--- - - -

Tota.es .•• . ..• . •. .• 67.888: 42.6:?260 60.338:543:~,m ... .... . . .. .. . . . 1.450: l l i$151 

O aloool exportado om 1894 pelo porto do 1 sido o desenvolvimento das usinas ; graças ã. 
Rer.ife subiu <>O a.lgat·iswo de 13.307 plpl>s iniciat i\'a, •' o Congresso esta.dual com as suas 
Mm 5.853.;)()0 litroo, contra. 9.917 pipas com leis de au:x:ilios á lavoura, correcta.s e acerta· 
4.45B-!300 litros exporto.dos em 1893, do fórmn. da.~. afim. t\e facilitar-lhe os meios adequados 
que soem um anno o accresclma de exporta.- noaperfe1çoamento dos productossaccharinos, 
ção foi de 3.390 pipas... fonte principal da. riqueza do Estado. 

O SR. Jos!b CARLOs- PJ.ra o anno deve du· 0 
Plicar a exportação do alcool "ara o Sul. . SR. ~o&E .c;~-u~os- Aquelle triumpho ó 

"' mo.ts deVldo a mcla.ttva. particular. 
O SR. CoELno CINTRA ..• e nesse mesmo 

anno a exportação da agua.l'dente foi de 
38 .069 pipa.s com 16.724.980 lit1·os cootr:t. 
28.0i9 pipas com 12.252.800 litros ; deu-se, 
portanto. só em um anno o accrescimo de 
producção de 9.990 pipas. 

E diz muito bem V. Ex. que pa.1-a o a.nno 
essa. producção duplica.rà: essas esperanças 
são tanto mais fundadas quanto maior tem 

0 SR. CoELIIO CINTRA-A producção do al· 
godão t ende a diminuir por causas multi· 
pias e entre estas sobresa.he a dos meios d~ 
transportes . 
~sta.. notar ;J. · V. Ex. que o producto do 

sertão da ao almocreve metade dn. mercadoria. 
que leva. ao mercado do Recife em pagamento 
de trans_portc. 
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Quadro da.s entradas 13e algodão em. 1894 

"' I I õi ., 
d ""' o ~ 

.§ 
..., 

"O "O 

"' "' 
~ o 

~ ~ 

~8 
·o := "' "" o ~.:s d ""' o d <:>S ., 

~ 
o .,:; .,.-

't:l .... '"08 "O ?,i TOTAL MEZES ~ 
l>l l> .c. <ll . s .... 
_g s -;j "'!·- ~rr.. 
Ul ,::: ~ ~'""" ~· o l"'l ~ <> ..::! "' 

<;;'l.l 
s "' 

ll. c.. 
1':1 il. ------ ------- ---

Total. ••.••.•• 17.953 48 .900 20.346 19.398 91.224 24.159 221.980 

---- -- ---
Porcentagem .. 8.09 22.03 9.17 8.75 41.09 10.88 100.000 

Nesse mesmo rm·io·lo houve um decrescimento de 146.765 saccas de algodão compa.~ 
ra.do á.s entradas de 1893. 

Assim é que tendo a. exportação em 1893 sido de 25.868 toneladas decresceu muito em 
1894, como se -vê dest~ ma.ppa: 

Quadro do algodão ex'Portado em 1894 

s EXPORTADO PARA. 
C) 

o~ ---
~"E Exterior Inte1•ior Total 
~~ - - -

I 
... kilogr. ki!ogr. kilogr. 

Total de 1894 ..................... 221.980 8.703.062 7.246.256 15.948.318 
» » 1893 ........•.•.......... 368.755 25.SG8.1~0 

. 

DIFFERENÇA.S 
Para. mais ...•...•....•••.•••..... 
Para. menos .. , ...• , .......•...... 146.765 9.919.8i2 

Em bom, Sr. presidente, tivesse havido decrescimento na. exportaeão deste genero 
de produc~ão, comtudo o valor offici::tl da exportação ma.nwve-se em progressão crescente 
gra~s à alta dos preços nos mercados con~umidores, como se vê deste ma:ppa. ( lê ) : ' 

-----Qu-in-q-Qen~n-io-s~---~ -F-a-rd_o_s_t-nl-oa_u_o_" 
JS74-187g .......... ~ .................. ~~ 
1S7a- JSS3 ............................. . 

}~=.~~~L:::::::::::::::::::::::::::: I 

1894 I 

08.82\1 
195.571 
217 .~3~ 
230.607 

22l.OSO 

Kilos Exp orlados [ 

12. :--~n7 .12.-"i 
14 .681.528 
t6.074.~97 

15.U IS, S1S 

V:Uor 

5 ~DOS: S07 $53 i 
õ.1o:;:495:;46S 
S.G0~:340S0'70 

1J. ií10:315:3"00 
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Tambem houve decrescimento no período de tempo a. que venho de referir-me na 
exportação de couros, como se vê deste resumido trabalho (liJ): 

Exportação de couros pelo porto do Recife em 3 quinquennios, comparados com 
o de 1884: (lJ) 

QUINQUENNIOS 

'~I ESPICHADO sEccos SALGADOS _ _ v_ER_ n _ES __ I 
~ 11 

I 

~~I!~ ~ ~ t il !~ ~,: 
w ~ 2:'8 on. :!! ::;O ~ S" 

~I O ~ l O §" 

N. 
~~ 
- r> ,. '-..':I 

:::: o 
o 

VALOR 

DA 

EXPORTAÇIO 

I "'I ~'! __ __ "' I -------1- --r--.-- ---1----- -
1 . ' I 

1879-83.. .. •. . . . . !42.062! íOO,O 900.073) G05,0 329.275 365,0 
I I i I 

1884--SS.... •. . . • 2D.801 i4G.6711 661.2 1.050025 \ 509.2 4G6.i5G 33<:>" I • r - ... _,,.. 

658 : 154:)070 

784:7.20$183 

64-1:41 5Sr•?o 1889- 9'.3......... 4H50:.f5.7í6: 541,2 888.1351 494,0 594.995 299,2 
------ ___ I _ _ :, __ ---!- - _. _ _ , _____ _ 

Anno ue 1894.. 34.211 [10. 90i I 875,0 320.Ü'271 753,0 530 .830 455,0 I 489:402~080 

Si, como fôra de cspera.r, se th·esse desen- 1 O SR. CoELHO CrxrR..\.-Taes são as tarifilS 
volvido o systema de viaçii.o de Per:sambuoo I rleque goza. esta estrada., tarifas. C•.IJOU mui t ... 
pelos meios equitativos conferidoa pelo:> '\)Ode- bem di.,; o meu honro.do callcg•~ ele deputa.çi\u. 
res centra.es a. outros Est.wlos hoje ti.i.o flores· vexatürias e quasi prohiblttvas. 
centes, muito ter!a. augmentaclo a. pl'oducç-Jo . . . , . 
e tra.nsporte des.;as mercadorias e rna.is a.vnt- li_llell.zmentc~ ha. b~!;1 J?OUC•' .amu~. f1 :1 c~>:l-; 
tado ser.ia. o movimento commercial do Re- celltr:la a Estra.a.a Rect!e a S. L·ranctsco, que e 
cite. tambem ingleza., a tarifa. differencial que 1·em 

a;;;;mvn r a inda. mais a industria <\gricuiu. 
Mas, embGtoa o Congresso haja. no orça- duquella estrada em perto de 50"/,. 

mento vigente decretado esses meios. é la· ' 
mentavel que a.inda. se veja em meu Est••do a A Estrada. do Limoeiro ohtenl augmentn 
concurrenci:~. dos system~ :machronicos de 1 de tarifa, o que tem contribuidu poderos;:.
tra.nsporte com as via~-ferr~as que go~.am de 1 mente !Ji.l.l'õ1 (1nera1' a l:wnurn. . 1l~ll'6l!cellte 
garantias de juros outor·ga.da pela Uoiã.o . l <la zuna por ella servida e além de indirect:~.-

. . . mente prejudicar o dcscnvnlviment.' lle in-
O p~lm1t1vo systema de ~ransport~ ele mer· dustrias que reclamam fl-<ltes mudicos para 

~or1~-em costas de aouno.es, o.lh co~coJ·re prxierem ooncurrer ao mercado do Re!ciid ; 
VlctorJOsa.~eme co~ certas estro.das. S1 estu · e de grova1• enormemente a Lavoura. com 
darmos a mtroduccao de gene:ros de produ· os llllUs inherentes :i. app'icação de tae~ 
cçã:o agrícola do Estedo, na. Cidade do H.ecife, t~rifa.:> ' ' -
pelos meios de transporte que aUi existem, . '" · . 
verifica-se por exemplo que o ns~ ucar que, Si compararmos o movimento do.E"'trada rlc 
como V. Ex. s..1.be, e da. zon:l. charu:ulil. da Ferro do Limüeiro em 1894, oue foi de 504.000 
matta, quasi toda. ser vida por estrada de saccas , observamos que, em barcaças, esse 
ferro, e ainda em grande p;wte t ransportado t :ra.nspoi•te, que é muito commum DÇIS Es
em costas de cargueiros. tados do Norte (são pequenas emba.rca.çües 

empregadas !leste serviço}, subiu a 700.000 
sa.ccas. O Sa. liERcULAISo BAr.:DEIR.A- Cobram fre

tes exaggeradissimos, além do m:~.u s~nir,;o 
l(Ue fa.:~.em com o transporte do ll.$sucar. São 
tarifa3 prohibitivas. 

O q tmdro seguinte mnst ra melhor o movi
mento lles~es transportes (Ui) : 
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Quadro das entradas de assucar por diff~rentes meios de t r<l.nsportes 

'l I ~g I ~-~ 
E r:.:~ ~== 

E \ !:: ~::Í l' ~~ _t=l_l ~ \-=-~ -~--

586 i 807.8i51 139 .391 5G-i.07!l 903.8.'36 2.46!3 .297 Tof.l..l em saccas.... . ... 52.524 

- - ------- ----1------ --- - ---1----1----

Porcentagem •. . ..... .. 

1 

2,12 0,02 32,72 5,64 22,85 35,65 100.000 

i I 
Vê V. Ex. que. si as tarifas das estradas\ O SR. ALCL'\'DO Gt:.\.XAR\RA.- Estava. reser

que ~oza.m <_le.IP-rantia da União não fossem va.da esta. mar:1vilh(l a-Ba.seiro ! 
(IUO.~t ~;ohtbttl':as, gnn~e p-·rte d~~:}1~ O Stt. CoELHo CJI--'TRA.- Bu.sta. dizer a V.Ex. 
pr()(:~c~,,o,que s~ es~'a_ p0• esses outro~. . 0 · que o transporte de assucar em co.-;ta. de 
de t .. •n~porte. p.erer trta o commodo e raptdo anim~ par:l. ,, ''ecif" elevou- .., a -:; '>"'4 
tl'1l.r,spor·te pela. cstra.rla de ferro. . "' -d"' ~- -~ .0 -· _;,>,. 

• c-~nsc u~>nc·,~ d t<>imosia de ~e manter sacca~, l'!m .,rai! a parte da zontl. servld;l. po. 
" ~ • .q • .. :l. - ' esh -·stl'ada 

to.e.o; tarifas nessas estra•las. c diminui!· a • · ~ :t . ; • 
sua ren·1~\ bruta.: c as~im se r eduzit• a. rend':l. Fa7.endo_e, e appello ao hl'lnrado Pr~s.oente 
I:quida., obri:r.mdn o go...-erno a. entrar com <I ~h~~~~~;~_. e~ ~orne d~3 _la.v~ore:> ~a 
garanti:•. 1\e juros que annualment<~ 1tesp,·nde ~on.L_~"· \ 1 ,t P0·. _ .e~ta~ e:t ._adas. ,e;;.~~ro .• qt.e 
COill C~~llS cst.rr.d:1.s. 011 entiio gt•:W:l.r aindn. ~~--~ "'· e rho2r"d ) )~Ir~!, ti~ da .\~~l~U . • ~ra 
rn:ti ~ ~ :prol!uct;:i~'' com o ('lllp_-rq.(O 11, tarifa:; - ~ -: · ~~ ~l,,~Ito. en: P1_~· ur:"l .re~e ·~ es. es 
di[,•r t!ltCiar-s . que ta.nto p m;Url tc:tm a l:L· lll:•·~ a,n~o ~ülu<,~o a xec~a~aça!l que 
vou··:t Int"L (!('ol.n•i t• 'l.qUt•lla t.le•I -CZ'L. p:. tH.c tle <.e!=pat:hv daquelle mmuerro. ha 

, "' : ' • :- l.: • - • - ~ !oncro'i:i r.res nnno~· . 
];, ~r. prcsltlt·ute, o ffiPto rruP tem t·~s.'l. com· " ~ . ' . . • • 

p:wlli:J. tle :tssirn nx!•loru.l' o Thc~tlUro publi· . Corno 87 ~ .. ct.a . 11e~t.a. C:tpttal o _repr~~eo.an te 
co ê rnu ttocornmoclo i ' ao alc.:: tucr• d l' qt~:\lqucr ~l:t,em?r<:!7. .... 51~" c~plora: e~~ rut:a.da de,rerro 
([U(' Sl' ,. ·, - u t••tutlo tl t'!'ita. m·lteri·L m.,lc7.a do );o, te, e muttO natu ral e fact . que 

Si a· t··~~ui
1

a. cl~t>ga pa;,~ d:t; um·~l ldo liqu i-· S. ~· possa ~0.1~~q;ntralgumu. cous:t e~ b; 
de, ca.p~.z ele cohril· a. gat•o.ut!a ,_lo .Íili'OS, tt·tt· Ot>fiCl?_dos I~ H .. ~res ~.\q~ella zon~, qu\.sao 
tam imrne·1iatamonte Ü ( ! augmentat• as dt:s- consta:t tum -nte explm3.dO~ por uma emp._eZ1l. 
pez;t.S de administrn.ç:âo o consequentPmente (!Ue 0."0 pmnn. pelo anhei CI de bem :ie'l'Vtr a. 
diminuir a renda. liquidJ., para assim just1li- seu~ •• Jregue~:s e menos m?da. pelo E>sfor~ d~ 
cat• a a..lopção de tarifas moveis e outt·as {!X- me . •. ornr o ._eu ma.terl~l J oda;ntE'. que nao e 
tm•;ões que servem para gru.var a industriu. do.r;elh?r t ypo, nem ao mats n.dequado ao 
Ag:·icola local. no,_o clima. 

Estando com a pala.vr:l., Sr. presidente, e o Sn. . .TosB CARLos-Isto se nota ,m quasi 
trat:mdo deste a.ssum1•to, desta tribuna peço todas as estrada~ de !erro estrangeiras . 
a nttenção do honrado P l'esidente da Repu
blica e do muito distincto Sr . Ministro da 
Agricult ura para as pretenções desarrazoadas 
e sempre crescentes da administraç-.d.o da. Es· 
tmtla do Limoeiro, que ainda ac>ualmente 
:pretende obter dos POderes Ptlblico~, como me 
cons;ta, o uzo de tarifa differencia.i para sua 
estrada.. que jã. go7,a de ta.rif;ts quasi prohibi
tivas e de ta.l ord~!n que dão log;w a que os 
cargu(:iros, qoe melhores ~cn·io;:os pr<'sta m 
aos pequenos la.vradore, entrem em va.nta.JOS-:'1. 
concurrencia com o transporte pela estrada. 

C&maro. V. VII 

0 SR . COELHO Cl.NTRA-0 desenvohimP.nto 
da industr ia as~uc.'l.!'eira em Pernambuco 
tem especialmente uo 'Ul attiogi·1o a um gráo 
de prosperi iade (1 igoo de ser menciOnado. 

AlH ba grandes uzina.s e dotadas de t odos 
os melltol'amentus np~rreicondos em 11 zo nos 
paizes a.deant.a.dos p:1rn o 1:-.hrico do :tssucnr 
,. pl'L'<iuctos sa"ch:trin o::;-~ã, , tit.bl'k~ que 
honram seus funda.üoro~. e que püem betn 
em evid~ncia. as va.nwgens do systema. t.le 
a.lL'tilios adoptatlo pelo Esta.do. 

&7 
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De entre est.'l.S nrandes usinas ou fabricas, 'aban:1onado por qua.si todas as estradas (le 
mencionarei ~ d~ Santa Philonila. como !'et'i'O. A S. Francisco ainda con;;:et·va o seu 
uma. das ma.isimparta.ntes e a<lea.ntad; ~s . r1ue, 'tntlg·o sy~tema de tríl1~os e coHsiae:s e l'CSiJe
iniciada pelo gra.n!ie Ldustria.l Qt~~ me <Jes- :-u vas cu~has de madura, co;n todos os seus 
v~neç de citar "omo um do; m:.us operosos mconveniente~ -
perna.mbucano:; e adwn ta.r1os indLlstriü.e$, re- ~ De m:meiro. que o expre~so que se qaeir,, 
liro-rne ao Sr. cornrwl Santos_ Dias, abnegad~ f<lz~r r.Oí'l'er naquella. ~skada não consegue 
patriota. que, alem dm serVl)OS prestados :>. rn>t1s do. que 3_5 a 40 k!~ornetros. Eu mesmo 
ind ustria. a.::;,-ucarúrad:>quella zona, tt'm mms percm·;·t-U e t1 ,·e occ::~mo ce ob~ervnr que
um caminho de ferro com mais de 213 kilo- :qiezar das coml'ções c.lú traç,a.;lo, a. velod'~:J.de 
metros, que póde-se considerar pela estabi- ma.x:m~ não_ ::.ttingia a 40 kilometros por 
!idade da vh\ perrnanente e de conl? r·to que ;tor:t, como rhs<e . _ . 
otrerece seu material rodante, de bttola re- Accr &;cente-se a 1~so a falta de tcagons sys
duzid:~. como um •'os melhores sys temas eco- tema. am('ricano conf01·taveis pam o tmf~go 
nomicos e bem a.ca.b:ul os . (Apoiados da bcm · -!e pass!l{;Eoiros, em u m clima a rdent~:> como o 
cada pe,.namlnlca_n -:t . ) .Jo Norte e ter-s~-1la o q~e c a S. Francis~-

E ' um<\ estrada de ferro que conserYa o O que observet na Recrfe a. S. Fr•ancisco, 
nome do seu fundador e que, ser vindo à. que ti.to caro nos cu~1-a, púde-se, sem medo 
zona exploradõl. pela gra.nde usina, é uma. <ias ·le erra1·, gcneralisar a todas que teem con
succur:;aes da s. Franci&::o. e que belll pollia tractos antigos com os podere~ iederaes. 
set'\'Íl'-lhe de modelo na escolha do systt~ma. Pot• esses c.mtractos as empreza.s <\rma
de car ros , onforta.veis para. p~~3agei ros, e ra.m-se para. explorar o seu traf~:go,deixaudo
melhor ainda n;:; conservação e •'Sto.bilida/e nos a.p~nas a. pcquen:·. !atitnlle de agir em 
da ~-ia permanente, bem como p:lra. o traf'ego uma e~phera <'e acçiio limitadissima, o que 
regularisa.~o, pe.r·a que Jl1io mais fossem pre- tem ,lado loga.r a innnmel'ils questões. que 
judicarlos os agricultores íla zona sul como sã.o quasí sempre resolvida.;; com um ce.rto 
a.ctualmente aconteee, com extravio e viola- cunho de favoritismo com manifesto prejuízo 
çiio dos prl'lductos entregues a. seu transporte. •los nossos intere~ses. 

A industr!a agrit:o!a, especialmente a assn- Si. pois, o lwnrado Ministr·o da Agricuituru, 
careir:l.,so:trre innum!ol'IJS prejuízos com o mau P-m qtwm tanto confi,J. dedicar sua. acçüo di
serviço que se tolera nas. Ft·anci~co, e que 1·ecta para conse:;uir l'azei' com qu.t• estas cs
retlecte no serviço .to seu prolongr~mento, trada~ pr estem o maiol' proYeito em uenelbio 
pelas oontinuas recl<1.m~.çf:es d< JS p1•ejud ic:u.los das zonas p(>l' ello.s servidn$, c:ompellintlu-a.s o 
pela desídia. da. :vlmini;trac:.iio. r.t r melhor ma t(·l"ial e tari las r·a.wavds. t:-l'á 

No ponto ~lxtremo rles~a estr:ula do R< ci fe ;;n·e~ta (lu :•o paiz um assigmd:!do sc,rvicn c 
a S. ~'1':1-nci~~. e!n l:na. o a P;LI m:t1·es. cn- t.ornar-se-ha. diflno •1:J.s bc.n c;~"i<os dos :l.gr icul
t ronc:J. :l. e.'>trada. Sul. que e seu rn·olo. t g:~- :ores que ~oll'tem o gr-:wamc de taes im~i-
mento e per<.ence á l'n i:lo. .;õt!s . (Apoiado::.) 

O director ou er.genheiro·chcfe M5t:~ ee· N 
trnd:l., pelo respectivo l'O,~YUI:\n lento,duvit ser O St~ . '.,;tYA-O me.<;mo mal afiligea.Bah i:l. 
o fisc:Ll da. do Reclfe a S. Ft~t'tcisco . O Stt . CoEJ.HO Ctr>TRA - Fazcnd.) •' esta 

Entret.1.ntn. por di~posiÇI~es postorioJ't'.S nul- i.r il:un:t e.:to appelln a.o digno ministro. 
li ficaram-se complct:mwnte ;lS vantal;ens 'lUtl nu Lru a. r.:J ais fi l'me conv:cc;iio de que ç:enti'O 
adviriam dessa salut;;r metlid;• jlal'l\ c·mfo:rir- em po_uco as zona!;; servi l as pr:b s es
se a fiscalisação a um delegado d;t ín$pect<>l'ia ;ra·'as mglezas do meu Estado aufeririio V:l.ll· 
de estradas de ferro, independente daqtrella t:lj!ens que aetualmr.nte não goz:1m por se 
directoria, o que de c2rto medo pr<>.i udíCJ. o mto exercer nt'llas uma. fi.•C<Jlisa,;ão eJile;1z, 
Eel'viço e nullifica a s..1.lut..,r e provid( nto dis- sendo compellidos os pode!'osos agentf·s das 
posiçao a. que me refiro. companhias que exploram essa.s estradas a 

Forçoso e conle:;~a.r, Sr. pre>idente, QUe r:s- m(;'l\tor cumpr·irem os seus deveres . Jl'azendo 
sa.s estradas illglezo.s I]_Uetcem contm< tos com este appe.Uo ao hom-ado ministro ~obre as 
o governo da UnUto, as cl isposi~ões de taes con- e~traàa~ de ferro, l'est.~t-me <J.penas trata r do 
tractos só obrigam, ~i e f<•cto, o governo Ji:deral, movim~nto se!npre progressivo da. renrl'~ 
nã.o deixando a. latitude preci~a para a. União aduanetra e outras da união, bem como r;as 
compellíl·as ao cumprimento de seus de1·eres estadua_es, para.~ fim, como clism, de prov:tr 
em ma teria de trs.tego e outrcs serviços - -que, a proporçao qu.G se adopt·1m naqueJJe 

. A Recife aS - F!anc:sc':l é uma estrada de Estado o~ melhor:~meotos inrlispensaveis ao 
bttola larga que nao adm1tte, com segurança, desen vol v1memo tle sua rndustria e commer· 
por ~aior que .Sf-j:t o seu ~forço, 'elocill~àe cio. e~sa.s rendas ,-ão_c:rescendo em u ma pro-
superior a 4.0 krlomch•c.s. ·-·:., lgrcssao nnuto vantaJo~a - (A po:ac/os .) 

To.l c o estado d!l. via, pe1·m~ncnte antiquis- Si compara.r·mos, Sr . presiilente a renda 
simu., e de syslerna condemnado no B:ra:til e :l.dua.neíra. propr in.mente o que Se chama 
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renda tle importa<;úo .. rrecadarla pela "l. l~J.n· I rec;1(tild~ i8.-:i::lt3 ~6l7'$8:.i0 , _ha::eod? por. con
l•"a. c',e Pen:;vnhnc:J, no~·se que . em !;{94 1 sequenc:a so na arrec;:daçao dos 1mpos;.cs rle 
~tttin;iu a l?-lil_5:580$950, Q:U:J.ndo no e::::er- ~ imP:r:-a~. ~la. Alfa.ndega um aug:mento de 
cicio fina~t~H o ao <UJUO ante•·tol' l!a.v1a. se ar- 1. 116. 9v;)$]8, . 

Rendas P ubli:;as de i894 

E. Fen·o de Perna~;;ln:co Rc;l de~ estadual, 

Arrecadada. 

\ RendG federal 

!---~-MEZES 

1 
Alfa.ndega Corr:?io Sal Central IJeln. 

Alfandega ,-
J . i 1.n.d..6·,-,,~t-.··· ······' ?.' -~4 o-·:-o--~ i i ~lU(!ll\'J •••• - •• • • • •t' " v ~- u : l •t.-,o:-><> ..... -- ..... i .......... .. • 
l·c~·eretro ... ... .. . l. G98:555~lt2' 27: 143~267 ..... ... .... 

1 
........ .. .. 

<í!0:23i!52-'í3 
538:00'3;:;.'>53 
482: 04:..>.:;.308 
<150 : 0045427 
480: OG7~38 
411:5!7::;902 
Sí 4: 27:~.:<364 
34 1 :837S;ó20 
230 : 904~'016 
448:6~GS053 
445: 121',8802 
51 G: 937:?302 

'!" ~'o 1.741 :'J3?s417. ~0 :61 -H;42:) .... .. ... . .. , .. .. . .. ... .. 
~':'·'b,-1~.·01._:_:_:_ :_ :_ :_ :_ :_ :_:_ :_ :_ Í !.63·1:8~~~6-~tl i 28:67zst:37 .... . .... ... ! ...... .. . .. , 

l 989.4;x;~:60 -~ 27:6S3$i:31 .... . .. . . . .. : ... .... .. . ,. 
Jn[\ho... ... . . .. .. 1.:393 :6'26~784 ~:~:! !?~~~ .. .......... ! .. ... . .. . .. . 
.ru llto.... . .. .. . .. . ! .:~6:566s·il2 ;..S:!Oo-;<>,·)i .. .. ........ .. .. , ...... . 
A~os~J . . . ..... . ... ! I 519:69~S2.'1S :39:4:3()$5951 ........ . ... : .......... .. 

f>o'->·nur•, 1 1.57-~:2-'}6~7-!2 ">7· i81~')4S ' 
Ot<t~~i-•rÕ .·:: .":: :::: \ l.9:i4:205S;9}\él ;, ;·12()~5:~-~ ~ ::::::::::::!: : :: : : :: :: : : 
N'ovcmbr.:; ••. .. •• . 1 .9G l: l>l 4 ~H!. ~7:-1 1l:?~Sí ! .······ ·· ··· ~· -·· · · · ···· · 
D'7.""' !'~'J I .l.G9r':0"--''.'-'li'·' ·>·'·.00 '.".~'" :1{), 1 

, C l:•u > • .. ..... .. 

1 

'-' V .1 _...

1 
~ -'•"7-J· 

1 

.. ... ...... . 
1 

...... .. ., .. 

To~al om 189-l .•••• \[ 10.5!5:386·.:.9 .1~ :).59:848::;;177\ <;7::o )r}~GOO~ ;;:_~o:_~91 ~-~j0(1~ -5-.25-l-:4_07_,-s--'?.38-' 
l> » ~~~..> ... .. l S.33S:ü l7 . ..;.');j8 1

' 3'15: 23ú~~79 ! 5lt 8'71~000 4)0 I sooo 4.914:796$:323 . . \ . . '· i - .-.. , 
J-----~---, l --~-

Par~ mais ........ . j l.l7G:96~:37j l4:60()$iJCi0 i 56:!20$000 70:2Si$000 336:700$415 

Sl cum!l::.rarmos nã.o s6 as rend:J.S d:l. .\l
f;mcl0~:t cÔn':o as tliffere:ltes ren,'.:;s do Esta:J,, 
J~ rt~ucc:ttes ó. U!litL(:I, ohserva-~e (ple ten•'o :t 
Aib1rlc~:"' r?.n·Udo 10.515 :000.~ , o cor.rc>.io 
:-:5:1:000~. :t Estr:tda de {•'erro S:! l 574:: ;00$, a. 
E-s:-,1·~::!: 1 C{!ntra.l ?;:i!l:OOO~. ch~ .. u~.-se ú. COJl
clus~o de que o ~:-;Latto de i=>erna.fubuco ren'":eu 
::ara a. Uni ií.o ~4 .i9S:7i 1s ou ~=ca de 
25.0DO:Oü!Y,-;ü00. • 

Ko me.>mo per·io.lo a renda díL exportaç~o 
)lerrenceat e <1-0 :~,tudo, queaUi é coh:·ada. çela 
-~lfan<!eg:1 do R~.cife, atting!u il elevada 
c1h de 5. ::!5!: 407~::18. quando a. .r;;cel t:t 
O!·çadD. iiJl' ô. ~.pena~ d~ ::J.ô:2:J:036$-~l8. gr:tça.s 
•o zelo e tino ~minlstra.t~v.l do hom~d:> 
ln.'Ii'>ctot• daquella ,\.llhndega. (.•l jl''w.dos.) 

Nc•~~ ·n·' Snlo ;,:mo a receit·-• toti\l uo Est.ndo 
~~;·e~atl<Ld<\ elevou-se ac:>!'ca. d-3 i. OOéJ : ::lO O.< 
S~·!nm~~ muit~l :mper im· .tque:Ja que 11:•\'Ía 
~~uo Ol\,t<1a. pelo Cont;1·ess0 atltCl'iO!' , u quo 

prova. que o ffi'e;~cimento desta. rendn. é o 
1't-:tcto <lo desenvol,•imem;: ; mater ial qu0 tetiz· 
m~r:te ~o tem d~Ldo n;\q1!2lle Estu.üo,grac:1,.;; aos 
auxilias IJI'PS taclr.s pelos po:1eres est:1.duo.es e 
con;;1·e:;~o ~"-C !on. d pcla.s quot.as 'lW' !.m 
vot; .. do ll<:T(l. cle.-er.volv,meato da viação 
ferra a. dü ·meu !::sta.do. (Apoiados.) 

O crescimento das rendas federaes e esta· 
r1 uaes se tl.)m accentuado de modo ::t s,\tis~azer 
as melhores persp~ctivas. 

Assim. S!.'. presidente. embora. o n lor do 
príncip<Jl pl'(l(_<uc;,o de exportação tenh:t 
decrescido no u1 cimo n.nno, a.p ·zar d3. qued;t 
progi'C""i>n. do C<J.mbio. a pra::lucção tem 
:ougmentado tanw que se tem conseguido 
m;1at•r u progr~s,;ão c;•escente (lQs rend;~.s do 
E~t;;.~1o . 

B<tud::.r:do o> quinqwmnios de que me 
tenl\0 occupado aor.a.-sc (lê) : 
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Qu~dro d3S rendas feder?.es e es~a.li.~.aes em cinco qu.in.quenios 

! li:STAbO 

J 

POS'NL VL~S-FJ:lUtE:\S (AII.RECAIIAD!.) _ 
N A ..\LF Ai\11!:>,~) 

JS7<-J87S, ....... 1-----
1879-1883 .... .. •. 

ISS4-IS8B ... .... . 

1889--! 893 ....•... 

1894 .. •.• •• . ••..•. 

9. 538: 116$90íl 93 :i33$344) ... .. ........... 1.~1 : ·1lJ.~j)) 

J l . 389 : 19~~$[)5 j " '' ·' .) ... ~ I 2 .21l3:NO~'l;0 J..S :83653:.:) ........... .. ... I 

lú.983:530$640 155:32-1$3í0 iôO: 125$000~ 2. 05G: 9~'9ll 
I 

12.856 : 981-$~36 i:3í: 484.~-522 978: .?85,';0001 3~555;25i~O~ 

19 .5!5:5S6S"D4!3 359:84-1)557! 1 • l O,J: ~!)5$000 5.?.51 : 4fl~.'i!J 
! 

Si addieionarmos ~~ receita. estadua.111. al'l'C· o SR. COI\LllO CI:\TR;\-Niio e possivel Í;!O, 
cadada.pe\<>.~ 01.\tl'.I.S reparti~.ws de ;l:~rer:;ul;l. porque,como V. Ex . S;;be, oscaes tlo iJOrt~oo 
ção est:.dttaes teremos Jl~ra receita totnl dv Recife fat:em parte imegrante do melho·~· 
Estado mn 18D3 5.557 :0!>4~~15 . nãu otsta.nte mento do porto. 
ter a. lei uo or~-a.t\iõOt\) entií.o em '~1gor ca.t~u- o SR. Jos~ CM\LO~-Não h., razão . 
latlo es.-a r cceit;J. ern :J.GOú :00()$1JOO. 

As cilr·as destf qua.- <c·o fr\!l<1m uloquP.nte- O St.:.. CoELHo Cli'ITRA-Ha. razão. 
mente c dis:pén;<;,m-mc d•• mil.ior de~~n ,·oL· V. E:l:.. nõ.o ignaro. que o principal melhül'a· 
vimen to para m(l:';tr~w 'llle o Est:tt~O de Pe1·· mt>ntu do pono de Pcrnambu<·o ,-ou~H~ m 
D;J.mbuoo tem soi•cj:1mem:e COID! 'tn.\';).(]O .,s ::m. rl r:tg;1gern; c prMiSO conter ns nretRs clns:-.: 
~ilios que d:\ L'uiito te .n L'ecc·l:J;d·J. (Jf,,ilu" dr:tg<~;;ens p .. r olll'(I.S d" arte que imp··<Qll 
apoiados .) que elh.s voltl'm ao seu ant igo locul, cm:-

A Comruiss:i.o de Or•çamento. Sr. prt:~i;iente. quistando ll.SSim novas arcas par';). estab~kc~ 
si bem. que ti\'esê•• acceito a emead:~. que >UI·- wentos a.,Juanoü·os e outros que nos Es~a·'~ 
mettemos à. conNleraçãc. d:J. Cama. ·o., _. utori· s:io indi;;penSltV<!is , por·que :t União n:'iu .ii• 
sa.ndQ as • •L1·~1s d.• pc•rto •lo Re.:irc, (>.<tOtlêlec IJÔ"' Ui!. crda<ie <lo Red il! •1e prop?·ied<ràc" ·1l'i 
na reducçiio QU·' api'esenta a. su :Jprl.'~:io ue. se prest~m l\O llesenvolvimt·nto da All'an<\~~· 
uma verba., qu(·. sen·'o ins : goi:\aat<~. pare· :·:st<':> cãrs que suppor·t;' m o maximo~ 
cel'li, w.lvez, ex;q-e::wia M.<a!'1'azoa•ia tle <71i1Jllil pl'Oftm<l :d;J.c\c cinco metro:;, mf;•J·ior ;1 Jco: 
parte vir à ~O.li!e l-a. pcdtr que n;!_o vot·~ e~sa ID('lros rio ~sta.tuí io no pr ... ie•·W do me! .u. 
suppressão. mento do pore~. ter~o d<· ~et• comp1·o~ett:rJ~ 

Si assim "rocedo, Sr. presidente. é levado C?m 3. excav<Jçao de sete metros, qllc c o el!
pela. conveniencia do rer vlço e pela. indispen- g1üo pelo l>lanc\ approv;;.do. 
sa.vel n~~í.<iade que ha •'e continua.1~m 3S _Ora. comprehende V. Ex: . qne tendo e>-<: 
po'ltes rio Kecire. que fon lm cnnl>Lrui,:a:; pelo c:wsc .. ~r s.n:~. natureza. pro\Tisor ia, r'e;;. 
gO\'erno centra l. sob a d irecdio e irnmediata ! sub~t1tmdo~ por se t(lrdeap\-ohln•'ar o po!l 
administra.c;ão da. r·e:p;u-tii:üo das o!nas do si. e::>ta ron\e .for de.sl!gaôa da rlirecçârJ imm: 
porto. A não a ,mitt.ir que essa rep~,rtir,;ão 

1 

<llata das obra~ <lo porto, quando se ti l'crt: 
continue a administrar Possas ponú:s. calü- ~pl"Ofuoder e substitu ir este cites. a. vbra :('J 
remos no a.b:;urJt) de :pretendei" que os en· ll<l parar até que o Esk do tenb<>. m~ws re i 
contros da. ponte. que. cumo v. ~-X. :;ai.,.,, silo/levar a elfeito. Vê V. Ex:. s. Ya.nc..gem __ 
os pontos onde r·epou&~.m as e:o.: trem!da.ces dos COJ!tln~ur toda. esta . o~r:\ C.. mo uma. C<ld!Í 
vigas e p11.vimento. fiqu etrr sob a direc~'lo das I umca ltgada. 3. uma. so dtrecçito. 
obras do poi"to e <J lastro e todo o ~eu ~ystema O SIL Josi; C.AnLOs-Aln cla nii.o mo (!j 

de vtg:rs, etc., fiquem ilellenuentrs tia~ aulori · vence. 
dades est.aduaes. 

O Si:. Cll!·:tliO CJNTRA-Isto ó um f~ do q~ 
O Sa . Josí: CAltLOS-E' o C.'lSO de se clltl'e- V. Ex.. }ll)dc a.p~cia.r simiJlesmente pela ir 

gar tambem os encontros ;i. .:vlWlicipaUdade. s~:i.o do plano. 
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' Fe;ta a, ju,tificn.;ão das emendas que apre- i Melhor fiJra qne a commis~o acceitasse a. 
, sentei, e que tn(•rec~t·am a approva.ç·iiu d« J emenda qilC prupuz. consi;;nando p3;·a cad~ 
commlssão, venho dar i\. camaraa razf.o porque 'Hn dos Estudos do l'<orte o mesmo auxilio 

:não posso concorch;r com a J'ejeição pt'O[lO>ta que para o de ~latto Grosm, o que daria em 
. pda commissão, de muitas o~,Lras 9ue figu- resulr.ado t:ma di!ferença para menos, nesta 
ra:n no seu uarecer, ora em UI~cuss;w. Yerba, 1le GuO:OOOc;GOO. 

\\ntre ~ta~~ emendas figura a que apresen- Fo; um ~llbSi(Uo que quiz levar á commis-
ftci, pa1•a coJ•respon·1er ao desejo patriotíco são, a.niman;lo-a r;a tar·~f<:~. de diõ11inui: ás ~es
d~ coromissão. de I'eduzir ~.verba t.otal do pfza.~ pul:ltcas; ve.jo,p<Jre:n,queestavt;.llludldo. 
o:\':trnent.o, fazendo desappnreeer •1ellc, ver- lufelízml!nte a c<>mmis,;â(l, olha.nc\n para. as 
1m que niio devem ahi figurar• por inut<+<. E' economias p •r outro pri>Jn<L, que não aquelle 
ou;ra~ porque o Or-çamento do Ministerio üa que julgo que df>ve encam1·. entenueu ser 
i i~çií.o não as comport·~. por St'rem de natu.- e~sa emenda inacceita.vel, e cuntra ella. pro-
rc7.a propriamente municipaL nunciou-se. . . _ 

Entr•: esta.~ ve:•bas. figura 11 de 2.i5~:000,~. Não <.1cl'o ahsoluta.mente proc~dentea. razao 
~ui a :reducção proponho. destinada ao serviÇo quo alle;;ou. Diz a Cl)mwi.~.,,~,o. (Lê. ) 
de· i:nmigraç~.o. Corno V. Ex:. vê, esta consignaç,üo que a. 

A commissão no seu :parecer f1iz (lí:) : commi,~iio ti.tz, e Q.penas ma·a P~f[a.<· iwmi

« :3. • A trans f•' rir aos Estad.os por oju~tc. 
ou res.-·indír. medianLe acco1·do. o contr;JCto 
celabrado com a Companhia ~íet.ropolita:la 
pal<!. introducç:io r1e ímmigrantes, abrindo os 
creditos que sejam necessarios.>} 

~r-a.ntes que, em vtrtu•:e da resmsa.o de con
tra.ctus com a. Un tão. terão de passar para os 
Esta(lü~.por conce~,.ii,o do g:•)\rerno central, ~i 
DOl'H,ntura. os Esr.ados qu :z~rern a tal sub
inctter·s~, o que n:\o acredtto que aconteça, 
porque nenhum dess~s E~r.sdo~ iri acceitar 
crm tr~t.ct0s que podem sm• muito bem feitos e 

E como no prím•,iro parecer, em 2" dis-- em con·hções muito menos onerosas do que 
~us.·5.o, sG 1ê: «consignaç,iio-servi~sdivel'so.• us eslipuiadll.S nas clallsulas •1o que se preten
-cnrn 40 contos para a colonisaç1io nacionr.l de f[lle a Ca ma.ra rescinda. 
de :.ratto Grosso. 100 contos cnmo auxili•J Crdv Ht ''SIDO qne o EstitdlJ ào nob1•e relator 
p:tt:t a colonisn.,·ã.o europé:t a ca.da um dosEs- da commis-ito já íni·~iou es~\! systema,fazendo 
tarlos do P~n-ami., S:mta. Catha.rin•• e Rio por 8l um nuvo cuntrfl.cto, talve~ contanrlo 
Gt~lllde uo Sul : GOO como~ como au:âlio Jrrrnl com os recur,-os que a União lhe outorgará. 
a: CIJ !Ii'l!isar;{7n m.!)•or.ia IJOS I~':..·trulo::. rlo .:.\~o ;·t·e rla Pül' eott~f!i!'Uinte,e-~ta autnrlsação S0rá tam
Rc,.ublica, .<cnrlo 1/(J'" te;·ços .Dc~<·a JH<sr.<fJti>•s e 1Jem hu l«thT, porq ne o go\·erno não terá. 
'''i' tcrçc• )JI!I'a locrrlisaçrTo dos :,,,1i1 i{fr(mtes meio <'e .::o:npeUir o~ E~t:~·'os a acceitarem 
qtu• fm·~; ;~ CMJ.t ;·adadM J>o ;· essn Estados.» ilumig-1\l.n t,(;S que pal'a elles forem encami-

P:lrece-me que neste p011to h:~ pet·feita con- nh:nl<Js, 
· tr;ldic•;ão no pensamento ela cowrnissiio ma- ~~o comprchcndo w.mbem, Sr. presidente, 
nilest<ul.' nesse~ dois pa~. cPre~ quo :t com- cnmo a comm\ssã.o, propo11do a reorg<tnba
llltSo:i.o em um :tcrmsdlla v. j·escisüu tle C••ntr:t- çiw tlo S(·J'Vi;;o •"e immigraçiio. e desejando 

. cbs .e em outw concede v-:rl.>as par•• W.es CMt- ardcukmento economisar, consign;\ eomo 
, !1·a,!t"s! j•menrh. uug-mento de venl'imontos pa.ra uou:s 

. ~o 1 '' parecer a commí~s:1o proplie :luto- nv••lic•.>~ da. 11 h:t das Flores ! 
rtsação M governo p:tr~\ 1·e:;cbã.o dos cont1·:•- Si ,;sre serviço iiw, cc•mo e nrttuml, reor
ctos d1: iutmrlucÇ'~io de imnti~ranü·s, cnntm- ;mnb~vlo. e tiver dl' desnp~J;n·ccer o ~er\·iço 
cio;' qm·. sàoli5(·alistdus p0la. Uuiiio.e por nnto df; C• lonis:tç:io :tin•'<t h(•.JO a c:n•:;;o d;{ Uui:lo, 
PO•JCm se1• ml'lhor exa :"ina.!o::< ào que si ru~- pas~awlo p:LJ·a ;L ar!mintst.l'LLc,;âu dus 1-:~tados, 
sem feitos pell'S E~tados. ~enrlo, Pntrt•tanto. ,•,esneces:-ario e UHI.II Wl' dous medicos, com or
custcados Jlela Un:ão,comu quel' o~" parecer. •'enados t~to elevados, em uma. llospedal'ia. de 

Ou a commissiio, quando propor. conce- immig•·antes. que ser·vira apenas de ponto de 
der-~e _a.utorisação ao Poder Executivo para pass:\gem para o~ que ti verem de ser enviados 
r~clndir esses contractos-indemnisando-os, aos E~tados a que se destinem. 
Dao teve ern attenção o que já havia pro- Niio qniz tambem a commi:::são acceitar a 
?osto nes~ emenda, ou, .tendo em atten~ão, I outra. Pmenda. que apt'esentei para auxília.l-a., 
ape~as qmz burlar mtem:r.meme todos o.' dando-lbe meios de re u21r o or~'arnento. 
e[~Itos uesta emetHia c'.'m prejuízo do~ Es-1 Refiro·ffi(: ú emenda que nu1nd<t supprimír 
tados do :\orte. I a verba ·'~ J::IG:OOU,.; dt:stiiJ<•da á con~ervaçil.o 

E, sendo assim. desnecess::~.rio é que figw··e· •' e estradas. g11lerias ,. collectores de esgotos 
no orçamento urna verba de L:<"00:00ü':. de agu<J.s plu,·iaes de~ta Capital. 
~ua~do .te_!ll a commiss:"i" por seu relator con- , V. Ex. nüo ignora que quando a inspecto
·~c·.;<;.o.s~uao certeza,de q_ue l>e:melhante v~J."i.Ja. 'lria. g.;,ral de uboa.s publica.~ tinha a seu ca~go 
D11o sera. appl!caua. as obras do município neutro, hoje CapJtal 
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Federal, não só attinente~ :tO ab~stec i mento lr:rr.ã.o paro cle;;de j á se passa;.> aos E~tad;;~ ~. 
de a;;tta., como ao escorJ.mel;to de aguas plu- cahot.agem I·)C;II. 
viaes. e a. outros serviços de hyg·i~<ne local. Creio rtt;e e este o e;:piríb da emenda. 
constl•ulrnm- sa àitiere<ttes galerias pal':L Acho que si'.o tle g~·an.c'.e Vt\Ut'l.g~m est.e; <1\l
agmls pluvin.es; entre outras. lembro-me as xillos que :1· Unlüo c!â á uav<gaçi\() de c;J.h·•· 
da rua rle Sn.nt·) Amaro, rua. Dois de Dezem- t .gem, po1·que vão des~erw.nC:o a iniciativa 
bro. etc. p~.rticulat• E- impellíndo·a :1 melbor1w o se:•-

E' um sf.'rviço méra.mente munk.ip:l.l ; não vico local nos EsCitdos, que póue muito bem 
h[l, ruwo a.hS(Ilub:-.menie que justi fique e,s:t torna.r-~e gn•ô.l em todos os por ias a,~ Uni5.o · 
perma.nencia no Orçameuto da. Vhc;,ão, dis- ma~ si é es~e o nos.~o objwivo, nã.o de:ve,, m 
pendenflo-se com elle 2.3ô: OGO:;.'OOO, q;:nndo C•,)me~2.r por suppr il•mir· estt;; subvenções o:.t
este serviço pertence á :O.!nnicip&.hd::.de, qll~ torg:J.da.s a <:::!.bOtaJ;em dos E~t&.do~, porqu:;.n. 
tem a sou mc·go a. hygiene loca.], e mt!it<l-~ ta assím teremos unic~mente NinS\Igl:iri, 
veze~ lJÓÜe estar em con11icto cOl-:t os 11.g-entes inutilisar• completamente <?sta nave)!aç;."í~ 
do Poder Publico, incumbidos cl ~. con~ervn.<:ilo fiore~cente, que poderil. em bpoc01 cão remct~ 
de:<t..'l.~ galeri:~.s e limpeza. dos r·io~. pa"'t•. ellas coilcorrEn· pode1·mamcnte com <li! m:J.rinhas 
del•iva.dos. eo;trangeiras . ( ,\]'•oindos.) 

Não h:J., pois, razão no t;T.t!e .d.i r. •t comm!s- o Sr. . Jo;E CAl:•L•Js _ Votando v. E:r. 
sü.o om sen parecer, para. .!nsti llCa~· a mf~n::- outr2. vez a pro~·og:J.r;iio . 
t ençio desse serviço a cargo da i:lspect•)ri;;. 
de obr;1s publicas. O SR. CoELHO GI~l'Jl.A - Contintio a. vC>tar, 

Não ha a menor rela~o entre esse sel'viço e e.·m1 t·•nto ma.is ;•c.W:o quanto v-ajo que, 
e o de abastecimento de agt:a. a;pe'L.ar des~ bella exposição da revista. naYal 
Ente:~deu ain~a. o honro.do relator ser con- onde concorra.m um grande 1~umero de v~.!lO· 

v-enic:1te n~o <lcceit<lor a omenda q\1e deduz da rcs .. t.odo o K.or!e solir-e M :xt·)r 3ces da.s com· 
verda. 634:000$. de;iinada ao ~nste lo da. E;;- panlll?-5 _bra;;:Ilcmas qne exJgom frP.t !ls c::.ag. 
tradn de Ferro do Rio d.J ou,·o, pas,.a.ndo essa.1 ger:W!:;~Im:'ls , se:n. Si! emha1•:1ç;;rsrn c~m os 
estrr..da. a Central, não ~ó por ser mn a~lxi1inr 1 preJmzos. r:tn~ as~ c~~ causa.m, . ntroph;ill:(b 
natural della; como por·que 'irá rlesrle j(i. dar e::::traor<~ma~mmentt~ o commet·.cw do !\or~e, 
c:tmpa.nha. aos pol·~as q ne trausp.'l.;·ec .. m em que st nao 1'o>se ll; . eonc":.:<"!'er.ct~ so.tutil.r ~le 
certas concessües que estão cr0.ando em terno a.l~u~as. compann:~s e't:'<l.l~f.e t:oas . eõ~nrJ;> 
da Clmtral, ~lemcnto.s con.~:.u·rentts )?l\1':1. de- ho.1e uH<!J~am('.11te a. me:'c.-c d·.r.; csp':cu·. ~do· 
paH!Jt>ml-:t, l<!va.ndo-:t ::t. nm (·xtre111o tal qnf• res. (.Apow dos.) 
poss.'\m em pr:1zo nrro longo adquitil a., como Quem obser·::L, ccmo t;vc occMião de ol;. 
dizem os jmist•L.."- ~sim a titulo de jaris· sel'vn· no Recife. ch<>go.rem a\li paqu<:!tel 
ülS ... aAAim a. titu lo ct~.~st7() de l,e;'Q.1lça el •~ su!Jv, ncionados pch Un:úo comp:e~<~me:1te 
beaeficio de iH~c"'t«>-il) , a.barrot<l.·'os, sem terem p[·~ça. piL!'~ u.m u1rc'O 

E'contr:J. i~t•• que j~·L pt•Ot(,~tei n:\ 2'' discus- f:tr lo ; quem >al.:c que os negocíantes <:i~ 
sií.o e contin:!ttl'eL a protest'-l.r, Tenho acp<i muita~ veze~ rJlll'i gado~ :t te!eg1·aphac· i';tl':~ o 
este mappa qae moFtra. gorapl!icament.e o q !!e cear~ e p:wa. o P:l.r-â, 11et1ind.o lll'.t~\l. p:~ra n> 
virá u. ser :1. J::,;t.r~da dn Ferro do Rlo do O:n·o s •1 as mc•·ca. : lwt·io.~ . p3n\ nii.c• ílc~ : em ca1r : eil:~' 
ligan,lo-se :i. r &c1o mineira tle bitol<l. de U!:! mezes e meZC$ ~em tran~porte. não pút1e •it+ 
metro como ella . xar d~ licnl' :F~~n·lemeak a.p]Jr·eii .. :J;i,·o 

E' pa~·::t. ist'l rp1e ehnmo a a.tten~ii.o d:t Ca - qut\ndo ~o t~n ! :t ,. c;~bar com a c:l!l :' <õl're:lci~ 
mara e dos Poderes P:tblico;:, p:lm i'upt'J! t· ccste~ n:wio~ e; C!·angcil'US uo:< pJr t.os llo Norte. 
que este proprio nacional S(',ja compietamente (A,:•:··•cs.) 
inntilisarlo com as cot!cess•ies men•·s reJ)~a- Não cont!nu;trei !JC3tc ponto. potqüe tc:li!o 
d:J.s, iaconvenientementc 1'eib1S, com gt·;md~ p:·essa tle t erminar mlnbas obset·Vil\{r~s. 
sacrill.cío uft prospe1-i<'ado da Central. Fci e~tll. Po~so. ent:.-~tanto, ass,•gm·ar aos uobrc,; •1e· 
a. r azii.o que mo impelliu a insisti!' pa.:·a r1ua o putudo> que encontrarão em mi:rl nn: ad· 
Congresso tomasse medidas, o.i ndtl, que fossem v~;;rsario uec:dido nesta. questiio, pol'que fui e 
de defesa t.ecbníC<J., para salvar a Estr~dl!. serei partida.rio da livre c;;.b. •t<Jgem . 
de Ferro Central. de em um pet·iodo não Filho do Korte, eu não po:J..erei j:).~,iais coa· 
remoto, ftcar ainda mais inutilisada (10 que ser:;tir que se anuul1em comi'tetamente o:; ir.· 
está., com o desserviço feito e c:Jm a. a.nn.rcbla tere~ses vila.es da. l::.voura,- do commero!o e 
qüe al.li reina.. industria da.•mell::.11orescente zona. (;!JXJ:'!!-

Nã.o posso t.ambem dar o meu a.;sentimento (los av:w•es ) • 
ao proido de r E;jeiç.'\o que far. a honrada com- ' - • · _ 
mi~o d:l. eml:'nda que m3.11aa. rmnnrir..:ir 0 O SR. CA5SlA!';o _ oo }'lAscr~mxr-o - Pl}~ o 
n. 2 d.o § lt\. Si se quer. em époc~t não 1•0_1 a.llWJ o Con ;,rt•es..<:O !1;J.O na:'a !a;}:s pro1·oga~~o. 
mota. ~st~bckcel' o p!·iuc\:p:n con~titudonal O Sr.. . Cor.I.no Cl~-rP.A - Have11:cs oic "i;
que torn:~. a c~~bot~gem naclon:~l , ~)ÜO Vf:iO cutir opportumune:Jto est-'1. questfLo . Nessa 
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mej;tmos, que é-a manutenção das no~sa.~ 
via~-terreas prosperas, flot•escentes, conver
gindo para o porto do Recife rlotado de me· 
lhor·,lmentos que o tornem digno da granr1e 
Cid~de-emporio do commercio do Norte da. 
UnEio. 

Oluíto bem, 1llttito bem. O orador ti cttm· 
O StL Josí: CARLos-Não apoia·l{J. Havemos primcntado pelos S1·s. dep1ttados.) 

da riar combate campaL {A.va,·tes.) 

occasmo, estou convencido de que V. Ex .• 
pacriota como i-, será um dos primeiros a. 
amar-se nas fileiras daquelles que querem a 
prorogação do prazo da cabotagem, Jlorque 
naturalmente não desejará jamais o <Lniqui
lam\;lnto de uma pa.rte di1 Uniiio, em proveito 
de outra. (Apoia1los.) 

. •. · · .- ,. Cnmparect'ram mais os Srs. Lima Bacury, 
O SR. _COELHO CJ,,TRA- Nao poh,O. tambern_, C<1.rlos d(;; Novaes. Br-icio Filho, clwistino 

Sr: _p~esldonte, dar· o meu assent1m_en~'> a Cruz, Anisio de~ Abl'eu. Pir<::s Ferreira, Pc
~~~~!/,C"o .• da em~~d:; que :O''~d~_suppl·JmJr os reir:J. Úl~ Lyra, Tolentino r~e Carvalbo, Me
~~'. eS o:lo ÜIG<Lrnen.~o da Vv1.ça?· _ . deiros e Albuquerque. Go;1ça.l..-es Maia. Gou· 

Esta emenda suppnme a 1~0~1s1gnaç~ par.~ Ye!a Lima, G·~miui;;.no Bra.zil, Clementino 
os estudos de certos e dete .. nmados .aUJ[teS ao Monte ·i.urrusto (le fPeitas Neiva Mil
pml. o.~ ~~tr!l-r'n,s1 de Ferr~ do N~r~e e para. a'! ton: Tosta: Aristide; de. Qu~i;oz, Ed~~rdo 
Central, .nmbnr-o os pomos termmaes cles,a~ Ramos Paula Guimarães Rodriuue,s Lima 
estJ.~,1~<~s ao~ .lo~ares onde actua.l<;•e~te se,, LeovigÜ,-•o Filhueiras. José Ignaci~. Torqua~ 
a.cba,n, e na~ po~sl!_ v~tar • Sr- presJdente, 1fot'eir'~ G·1ldi ilO Loreto Sarzedello Corrê<~ 
po_;oue ;ssa dJ$po;1ç:ao m~o traz a menor v~.~-. Osw.r G~doy, Fonseca. Portella., Euzebio d~ 
tacem. os cofres p~blicos. ,.Pelo .. ~ontra.to I Queiroz, Agostinho Vid~>l, Mayrink, Landul
vem ~tfllcu~tar a. admtmstraçao .de~"a;s estr~- pho de Mao-al'lii.es Camnolina .l.rtbur Torres 
dos, 1mpedmdo que o pes'ioal mactlvo SeJ[t . .- "' ' ~j • • ,. ' 

s.pp!ic:J.do em serviços -vantajosos de explora- Alme1d,t Torres e t aulo QueJroz. 
ção que, quando n;1o utilisados na cwstt•u I D:>ixam de comparecer com causa partici· 
cçilo ser'~"irão de subsidio P'Hll. a organisaçio pada o.:; Srs. Coelho Li!>hoa. Alencar Gnimn
da. carta chorogrtJ-pllica da zon~ servidil. por lrãe;.;,. File to Pires, Enéas MarLins. Theotonio 
es,;as estradu.s. de Rt>ito. Viveiro5, Edual'dorle Berredo, Tor-

Te!'rninando,. S~. presidente, dirjjo um res Portuga-l, lldefon:>o Lima. Pedro Bo:·ges, 
<\]Jp~llo [l,Q patrJntJsmo d>t Ga.mara em nome Helvecio Monte, Francisco Gurgel, .Juoqueira. 
dos m~ere~ses vita.es do meu Estado, pedindc· Ayres, Cunha Lima, Silva t/Ia.riz, Trinda.ne, 
a acce1t.'1.çao das emeudas q_ue a honrada Com- Cha.tea.ubriand. Jesé Mariano, Arminio Ta
missíi.o ~e Orçamento, em sua ma.iori~. com v~res, ~iarcionilo Lins, Miguel Pernamb\tco, 
,rrandA JUStiça e equidade jul!l'OU acceitaveis. Olympio de <:campos, Dionysio Cerqueira, To~ 

Faço voto~ p'lra que a Camara, sufficiente· lentino dos Sa.ntos.Ma.rco!ino Moura.,Atha.yde 
mente orientada no bem geral da N<\Çii.o,se dê .Junior,Julio dos Sa.ntus,Sebastiii.ode Lacerr1~. 
pre~sa ~::n vot3;[' esse orçamento, consignando Urbano M:n·conde~. Almeíd:\ Gomes, Vaz de 
nelle <LS idéas C(Jntidas nas emnndas qúea.pre- Mello, Te:ü.o Penillo, Go;tçalves R:LffiO$, ~·ortes 
seutimus, q_ue teem por fim objectivo-n. \'er- JunqU<•ir:t, FrMcisco Vei~a. Leonel Filho. 
<lade orçament<~ria com a reducçii.o da~ tics- Peneira Pire.s. Vallada,·es, Rodolpho Abreu, 
pczas. Theotonio ele Mn.::m.lh~es, Pinto da Fonseca, 

Agra<:leço :\. illnstrada comrni~siio o con- Malloel Fulgendo, i\fatüt Mnc!udo, Simão da 
cm-so do seu juizo 80hl'[! as }ll'incip:1.e,; emen· Cnnh<>. Limlolpho Caetano, Lamartine, Al· 
elas quca.presel!t:i.mos-suvprímindoormmer·o 1 ft·eM EHis. ~rancísco de Barros. casemiro dt\ 
nove elo § 10, e a que estauele~e a ba,;e pa.r;;.l Roclm, Llinntn~ucs de Cast.ro. Guskwo Godoy, 
o i.niclo dos melhoramentos do porto do Re· I Adolpho Gordo, Paul i no Cal'los, Cincioato 
cife. Hra~a. Hermenegildo tle i\loraes, Luiz Adol· 

E me feliéito por ter vi~to o honrado re- pho: Caracciolo. BI'azil\o da. Luz. Angelo Pi· 
lato\', em tão boa li:Jr~. corupenetra.do dos I nh<"it·o, Apra1•icio ~-!a.riense. Francisco Alen
snnt.im· nto.< pai.r-iotico~ que o :\nímam. ab1·ir ca~tro c l'edt•o MoD.cyr. E s~m causa os 
m~.o de suns idcin.s sobre a vend:t <ks <'S·! SJ'>. Fe,•nan1les Lima, Octaviano Loureiro, 
t:~.d~s .. contri~.uinJ.o ,~,;íln fn.t·a ía~lli'- ,., : t•eho, L0urenç 1 de Sá, Z<tma,AthaydCl Junior. 
d~senvdvi•r1ento das zrmas sot·vi1as peh •. , t . .:- Ernestn Br&;~il o,Ba.rros Fra.nco Junior, Pau
~r;\d;:..s <lo Xortc,que h atos beneficios prestam' li no de Sonza .1 unior, Cost& .Junior, ViAira. dê 
a hwoura. e in<iustria. desses Est&.dos. 'Moraes. Albe-rt.) Salles, Ma.rtíns Costa e Ri-

Representa-me do lleroic;J e pr·osp~ro Per- v:via\'ia corrBr1. 
n_ilmbuco, appe!lo p;lra o acendrado patrío
üsrno da. Cama.ra. dos Srs. Dcputa.Jos. pedindo 
qne \~Jte os 1neim; inílispensaveis ao desen
Yolvimento de nossas rioueza.s a~rioola,.c; e 
iuuustriMs, concedendo o' que todos nos o.l-

O Sr. l?l·e .. t.dente-A lista. da por· 
ta. ue<:t\sa. a pr•'senç:J. de llü ~enhores depu· 
ta.dos ; va.e se proceder ás votações das ma· 
terias. 
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E' lido, jnlgarlo ob.iecto no deliberaçã.o e 
enviado á Commissão de Orç;aménto o se
guinie: 

PROJECTO l\. 27\) DE 1895 

AutDl·isa o Poder Executi~o a úe.~pende;- ale' a 
qw;.ntin. de 1.000:000$ com os prepr•.mti~os; 
instaUaçao e edifício., nece,sarios a uma 
grande exposiçiio de p>·oductas natur(tes c :n
dMslriacs. destinada a conmwmorar o q11a1·~o 
ccntenario do descob1·if,wnto do Bra;;il 

O Congresso Nacional decreta. : 
Art. 1.' Fica. o Porler Executivo 3.Utnri~a

do iJ., despender até a qu;mt:a de 1.000:000$ 
com os preparativo$, inst<:lla(;ões e edillcios 
necessarios a. uma grande ~<xpo;;ição de pro
duetos nat11ra.es e industr-ia.es, desiimv1a a 
c.ommemorM· o quatro cent~nario do desco
brimento do HraziL 

A[·t. 2.'' O governo furá as O[Jer:~,ções de 
cre•lito que ,julgar couvenientes para. a 
:promta execuçiio d:1 presente lei. 

Art. 3.• Revogam.seas disposiçÕ€s em con
trario. 

São successi\·amente sem debate a:ppro
vada.s as RedaC(;<1es fina.e~ dos p!'oj~cto> 
n~ 122 :\e 2.79. ·'e 18f:J3; 19i A, de 1894 e 
193 B, de Hl95, para serem enviadas ao Se
n3.do. 

E' igualmente sem debate approvada a 
Redacção final elo projecto n. 86 B, de 1805, 
pa1·a ser enviada a s&ncção. 

E' annnnci<tda a votação do pro,jecto 
n. !89, d~ 1895. organi~ànflO o est;>ào-mai
or do exercito e a Inteudencia Geral tia 
Guerra. 

O St·. Thoinaz CavaJean~i 
(pda onlem) Pe<ii a pa.bvra para. fa~~!" um 
pedido â Mesa, mas antes de o ta.zer devo dizer 
duas palavras tl r·espeit" deste assumpto. 

Tendo confecciouadoum substituti,;o a este 
projecto. nlto tive tempo de o levar ú .corr:
missã.o. afim de que ella o tomasse em consl
dera.ção na 3" discussi1o: por i~~o a.pre~ente\ 
da tribuna. Devo. por&m, declarM' que elle 
barmonisa e orga.nisa o mesmo que contém o 
pro,jecto 1JI'imitiYO. da.n~o-lbe com tudo uma 
disposição mais clara,precisa e economica.. 

o SR. PRESIDll;';TE-A discussão ja esi.ii. en. 
cel'rada. 

0 SR. THO::IIAZ CAVALCANTI-Portanto. peço 
prelérencm na ntação para. o meu substi
tutivo. 

S. R.-Sala das sessões da. Camara dos 
Deputados, em 2.1 de novtmbl'O de 1895.
Ve?·gM de Abreu- Lauro Jlulle1·- A ln~s de 
Castro.-F. Sorlre.-Augus~o do Freitas.-F. 
Tolr.nJirco.~Paduo. Salles.- Frederico Bo•·
ges .-][. Caeta1to .Tose Car~os de Canaliw.
·u,·ba11o de Gou1leia.- 08car Godoy. - A. 
ltiilloi! .. -Br·icio FiUw.-.~er;edetlo Corrêa.- O §r. João Lopes (pela odem) 
Augusto SerJero.-Jo<io Lopes. -Dino Bueno. Salvo melhor juizo da Mesa, parece-me que 
-Alcinrlo Gganabam.- Tava?·e~ de Ly1·a .- ~erá. melhor votar em }lrimP.iro log~r a 
Balisar1o dcSou;;a.-Jrmquain'.:!y,·es.-lllccua emenda. do Senado hontem empatada, e cujo. 
BaceUar.-Josc lmrac;u.- Liwa Dum·:·e. - discussão ficou encerrada hoje. 
An:o>~i'• de 8iquei;;a.- J.lm.,idt< Nogr•ei1·a..- o ~lt. PltllSIDI·:NTE -A emenda serã. vota.
Paranho~ ilfontc1~eqro.- Benedicto L~íte.- rla.em seguida. 
Santos Pereira -Paula GuimaJ•(ie,,. - Aris-

O .!!ii%•. (;;abriel §al~ad..:• ltcltt 
01·dr:m) 11ecl:\r;~. que a commiss~õ mantem o 
projecto p1·im\tiYo n. 189, ã. excep;.ão do 
a.t1tor do substitutivo. 

tides de Quei,·o;:;.- 'Victm·ino .ilfonteiro.-TO?·
quato Jiareira.- l,q;1acio Tosta.-JosrJ Ber.i
taqua.-Augu~to Mo>ttet7Wfl'O. - A.rthur O>·· 
lam!.o.-r.ançalo de La.,gas.-Christino Cnc;. 
-Rocha O.malcanti. -8 ebastü7o Lan dttlpho.
Coelho Cintra. -Gtcstavo Vt:ms.- Eúl!ardo Consultada a Camttra concede a prefe
Rmaos.-~lcmen!ino do .Monte.- N_ei·on .. - p•enc:ia per1ida pelo Sr. Thomtl.Z Cavatc;~.nti. 
Ar(:UJO Goe-< .- Thmtta::. Del(ino .- h·anct.<co Posto á votos, é rejeitado o substituti>O do 
Gu:,•arae,•.-Jlfmwel T<mo!hco da Co•ta.- Sr. Thomaz Cavalca.nti. 
Lins de Va,·coucellos.-Ame,·ico de lviattos.-
C. do }lascimento.-Ve.'Jl<lsiao t/e A.llmquer. Em f~guida_ é po~to a vot?S e appr~vado 
que.-Carvalho Mourr!o.-Lamonunier Godo- em 3• d1scussao e envw.do a Comm1ssao de 
fredo.-Ernesto [/j·á;ilio.-Olcgm·io 1\iaciel.- Redacçilo o seguinte 
Ferra:; Junim·.-Octrtviw1o de Brito.-Carlos 
Cha;,as.-Joao Lui::.-Parai::o Ca1Jalcanti.
.Manoel Ftwtado.-Mnnteim de Baros.-Sil-
1Ja Cast1·o.- ruperti110 de SiqueiJ·a. -Campo
Una -Lui:o Detsi.-Chagas Lohato .- Her
cglano Barros.-Lui: de Andrarle.-Aloe;·to 
Ton·es.-Pinto da RocAa.-Carlos Jorge.
Ovidio Aln·antes. 

PROJECTO N. 189 DE 1895 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. • Ficam desde jã creados: 
1", o estado-maior do exercito; 
2n, a intendencia geral de guerra. 
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o primeiro, immcdiatamente subordinado 1 chnica.s qu e possam desenvolver a instrncçãn 
ao-Minisr.er.io da Guerra, ~~à-como cbele um dos o0ciaes e praças do e-x.ercito ; material 
marechal ou generJ.l de drnsan. que super- e archtvo do mesmo . · . 
intenrlerá todos os $erviços militares que vi- ~\1·t. 3. o O estado-maior do exercito tera o 
sem _preparar o c;:xercito para. :t guc•rra, o seguinte pessoal: .. _ 
estuáO da.s questoes l'elativas á defes:t dotei"· Um chefe, marechal ou general de dtvrsao, 
rítorio da Republica e todas as operações mi· tcn•lo pelo menos o curso de ini';J.utaria e Cá· 
litares. vallaria. 

A s~gunda. soo a dir~cç.ão de um general l:m sub-chefe - general de brigado.. com o 
tlo qutl.dro etfectivo, como intendente geral curso de-csttl.do-maior- ou coronel do corpo 
da. guerro. serà encarregada rle reunir . con- llo cstu.do-ma.ior. . 
oervar e distribuir o mat er ial uo exercito Um ajudante de campo-- official superiOr 
nect>.s>a.rio à manutenção e movimento do ou ca.pít iLo ue qualquer corpo ou arma. tendo 
mesmo em todas ns suas operac;ões . 0 curso de estado-maior. 

Art. 2. • O estado. maior do exercito se com- Dou.~ a,judantes de ordens. capitães ou suh· 
r>Orá de um gabinete e quatro secções, tr::ndo alter·nos. tendo o curso de estado-maiOl' . . 
em suas atttibuições : 1Jm ajudante tle ordens do suo-chefe, ca.pt· 

Correspondencia, despacho e expediente do 
chefe do estado-lll3ior do exercito, ordens do 
dio. uo exercito. 

As scet;ões 

! ."Estudo estatlstico e historico do exer
cito nacional e estrangeil·o, especialmente os 
:: merlcanos e tudo QU:tnto prrssa interessar a. 
mobilisação e conceni.racção do exercstn; 
Organi~ac;ão de paz e ne ~uerra, r ecruta

mento e instr ucção geral. tlleOJ·iro e pr a.t iL"a, 
taclica, g-rande ta.ctica e estr ategia ; serviço 
do es~do m-•ior, missões milita.1·es, direcção 
da revistn. militar, publicações. 

2.• Estudos dos thea.tros provaveis de ope
rações de gllerra ; organi~at.ã.o de planos de 
campanha ; meios de ,lefesa do pn.íz, prepa
ração dos grandes exet·cicios e manobras ; 
c:tmpos de manobras. ffiQbitisacão. concentr a
çii.o ; serviços da :retaguarda e das etapas . 

. 3.' Or~anisaç~o d3. ca1·ta geral da Repu
blwa., ma.pp:ts geogra.pbicos e t opogra.plücos 
das fronteiras. 

Levan tamen tos goeodesioos e topogrnpllicos 
11~ operaçõe,; militares ; plano de vlação ge
ral da. Republ ica sob o ponto de v ista militur, 
estrada$ em ger<ü , li nhas estrategicas; em-
1•rego das vi:1S fer-reas no preparo e dir ecção 
dos t~·a.nsporte.s militares, telegraphia e t ele
phonw. m1lltares; cryptographia, semapho
ra.;, todos os systemaB de sígnaes, aerostação, 
pombos-correios. 

4." Codificação da legislação militar. admi
nistra~·ão, economia, disciplina, justiça mili
tar, .Ik:enças, t ransf,'rencias. orgaoisação e 
publicae!l~ do alma.nak. registt•o militar do 
esta~1o ctVll dos officíaes, assentamento dos 
generaes e ofilciaes rlo estado· maios, informa
ções aunuas ue todos os officiaes c!o exercit o, 
acquisiçiio de livros, revistas milita1·e~ e te-

ca,oo.rn v. v 11 

tão ou subalterno, tendo o cm>so de estado· 
m;tior·. 

Gabinete: -Um chefe ou secretario- coro-
nel do cor po de estado-maior. . . 

Dous adjuntos, offiCJaes ~uper10re:> ou capt
tes do corpo de estado-maior. 

Secções 

Quatro chefes de secções, officiaes superio-
res do estado-maior. 

Doze ad,junctos, officiaes do estado-maior. 
Dez a.manuenses. 
lint archivista, officfal do estarlo-rna.ior. 
Dous ajudantes , officiaes r Cl!ormados. 
Um por tairo, official reformado ou llono-

ra•·io. 
Tres coatinuos, ex-praças do exercito. 
Tres serventes, idem idem. 
Um encarregado dos pombos·correios. olTI· 

cíal do e-xercito do qc:adro etrectívo, tendo o 
curso do respectivo corpo ou a.rm:J.. 

Art. 4.' A lntendencia Geral d:J. Guerr:t, se 
comporá de um gabinete e quatro secções, 
aquelle incumbido da. correspondencia, expe . 
dient e e ccspacho geral do int enrlen te, e esta~: 

a 1", tla. acquisição, conservação. distl'tbUJ· 
ção, fi.srolisaçãu do matel'ial do exeJ•cito, no 
que diz respeito a proprios nacionaes do 
Minister io da Guerra; serviço de mo.rcha, 
aqua.rtelomento, aca:..tonameuto, ac:~.mpa
mento ; serviço postal do exercito em ope
rações, iHuminação do3 QUarteis e outros 
estabelecimentos milit.'LI"es; coudelarias e re
mont as; 

a 2.". da distribuição de armamento. equl.
pamecto, arreamento, correame, u tensilios e 
munições ; carga e descarga de tudo, consu
mos , pro,·idenciar sobre fardamento, a.justes 
de contas do me:>mo ; 

a 3-, de viveres e forragens. transporte do 
ma.tt:>riat rlo exercito. requbiç.ão, lançamen tos 
e contribuiçõe:> de guerra : reunião de dados 
estatísticos e de tudo que ·intere:;se o servi<,'o 
militar e as operações de guerra. ; 
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a ·f·. da. guard:t em t:eposii.o rlr. to !o o m:t- t § !." A direcç~lo geral de engenharia terá 
f.el'i :tl 'de geurra. muni•:ües e íarda.meato rle 1 nm. gabillGte e tres sec~ões. ::.que.lle encarre
reser\•a ; cal'ga.g-cra l do n~;),ted :d <.:m reoopa.,. I ;:!·ar!o do C?rl'3~p~;ndencm~ expe~1ente e (!os

Art. fi.• A lntcadencia.Ge:<\l da.Guerr~, tc:ra pacho <la d1reccao; estas mcumb1dn.s: 
o pesso~L a.baix:o : . ! ~ ]", dos tra'valhos que vi~tU o ern);)l'ego 

Um lllten~ente gera[, officw.l genera.l do I das vl:ts ferreas. telegraphos e tr.lephones. 
quadro etre~ttyo; ·j est1·a.do$ em gera.!, corno elemento de guerra 

tl!~ ~uh· I:JtGnde.~te ~ ~oron2l ou t~nente- materi•~l de eogenh2.rla; . 
coro"C! de wrpo fsp~c1a!, a 2.• . d;;s obras em ·g?ral. no que d1z re-

Dous ajwJ~nt"s ,• e Ol'd'.!!l>- sdmlternos de t' speitv ·as fortifica. õ~s. é oàifi~ios militares. 
C01'!)1.1;; a.t'i·:•gt:~~;·l~lo~. . . _ 

1 
nontom·h·os. machinas de _guerm e clestruí-

G:l.bineiC: -L•m cn~ft.l on '-'tecreturH), OffiCl:J.l' ~:c>êS. t.1~1l ,:t lhos rle gaei·:'.':!. ae ataque e deros:l. 
srJp~r·io J· ?U <~piiii~. ~!~ cot·pr~ ~S~Jeciat ; . _ ••05 ponto:; f.);·tifica.dos . 

U;n ad.)llntP .. r. rr:~ml supCi'!O!' ou co.:ptíZ:} a ;)•. d<l. tlirecilo teei:nit)a dos estabaleci· 
de cot•p.; e;:;wc:r:.f ; mentos mill,tares r:e ín.,truct;:lo theol'ic<t e 

Dou,; ~trx1li: r~:; t~ch!Jicc•o:, offici:teõ doco:·po pt•atica da ~ngonh;J J·i~.; colonisaçil'CJ mi.Hta.r; 
de e:Jg<!ahe!l'O.'. t 1• 1mgula•<ões d<' te;rl"itoJ·it' r.to. R.:publiea., 

Qu:-.tx·o ch€>!\ ·~ .te st•c;;iic·:• . 
Quatro pri1neL·ns ní!i::iacl't. 
Quatr:> Sll~undo::. dito::. 
NoYe ~.m:iimcnscs . 
'Cm portl·h•r •. 
Tres ~,:mt inuo3 . 
Trf'S SO!'\·~n ".t'~ 4 

l sendo o~ datliJS . obtidos en,'i<ldos _-to ,es!adc-

1 

mn.iOI' do exercito para orgalllsaça.o (\~ carta 
geral, mappas e '!)lautas top~~g~a:phlc(l.S; tudo 
que f.:r co:JcN·neme aos oln cJ.aes do corpo; 
archh"o da. direcçã.o. 

! § 2." A direc\:iio gara.l de engenharia terà 
o g~guinte pe:;..~o:ll ; 

• U 111 direc::or-geral, genera: de d i visão ou de 
..1 brigada, tenclo o curso de engeoha.~Ja. 
j Dvus :Jjuüances de or.iens, subal&eruos com 
o cu:·so de e:JgenharitJ.. 

Dr\po~i(ije.< g~;·,ies j Gabincr.e:- u:n chefe de ~abinete, coronel 
,, . . . , . " '!de engenll~iros. . . A~l· 6 .. o~ officJàcs do ~.c-t'J"l em po ue Dous ad.it<:Jto.>. otllcu.es superwres ou ca-

e:tw.to-mawr tio i.' o::~a=:se, no,; post?~ em c;ue pir~es de engenheiros . 
se a.c:l:t!H, r.on8tJtuH·ao o-c;•rr> oe ~tado· 
mJ.iot•-o qual flc;,rú, immelliatn.mente suo· I Sccr.ôe3 
ordinado ao ~,;llcíe ·'o estado·:l1n.i.r'r do P.x- . -· 
et•cito. que os distl·ibuit·à n::los servi<:;o~ de j . t t , -

•es~.:J.d.O·llt~ior, sezuin (o a.s e;igenci:;.s do sr;r-, , Tr (!S chef~:>. C01'one1s ou enon es-<:orone.~ 
v<co - j 'Je eng~nl!~1ros. . . 

-§ i." ,l.Jcm rlos o:Tici ~tc> do corpo de est<v'o-! . ~ove ad.Junct•.)3 .. offic;ao:; ~ur>ertores ou ca
maiOl', po•t~r.' o b~c v-tr JUnto an d tefe elo! pn;~es :le ~ngenc~~~ros · 
es:.:l/~O·n:O.tOl' c]O ~XCrcitn, no g:lbio~te ou [ s;-te arn,a.n~e.n::,~~ . .. 
S"M-t-1"• .•o ,.? ·~·"•1· .. ,L 1·ep~1·t 1· .:; 0 o..,..c 1 · ~- do 1 D:n n.rC ,IlYts.~ . olfictal reformado do exer· Lu . ......, V.w .. ~:">.:._h • ..,l• Y • "" I IW • U L 1;\>~ .:!J l • • · 
cor"':Jo d·, cn)t~llh(· ll,os míl í LaJ~;s ~ o~t;.ldO :n;:..\o:}? Ct i~ ou !10n<~ta1'"1?· . 

1 U(! ii.;•Wh:ni':t, c·~~nitiic·.-: snb:\ l t.~rnos ,l n.~ :>..rma.s I ~m port'tU'o, Jdem, t•,em . . . 
n1·regi:nentac!:'-.•, i1r•:· t'!!e ;> o~:o:;to::. c r.r !:le--.:.\o., 1 ....,o ;ts :::oattnuos, .e:x-}lra.~:.>.S d;) exercno. 
llelll. " t.I I •· · . .. r1·o • c•·1 c;uc•·,:~ ten~o t ori'J< ! Dou~ set·velt~e::;. 10em, 11.:em. . 

·•• ., · " · · .. • .. , ' "· • " ~ • \. ,. 1 ' 1 t 'lh •· t~r 1 pore:n .. o cu:.:·:;;;.) dc. <·s:r,:~o·Gl :li~~r. '! ~v: ! '}~·ecv~o g~~a:. uc ~r l c.tu\ !,... ( 

!': •> • o· sP"''i"'n .. ,r0 O"(l"·tl't'l'· ' nn ~x··r•; to· um g:tbt!Hlce e tre~ secc,,ass, :.:quülle enca: re-::s - · :) ._ ' • ' ' ~ ... · • ).,"~ "" '.;.. ~ v • • 1 · o ' · - ' · te e de-
-:J.juds.a~e tl(l 07;tem; c 1lc pcss('lr •. inc::rnb~ :n I ~"~o <1;:, co~res!J.. ncencJa, . e:l;.pe(J 1~m ::.-
aos c;:,pít~c:: c ~uh:<l~c1 nns, jWP-fe:-idos os q~u>.. pac:1o de d trccr:a.o; esm.s mc,ttnbtdas: 
tivere:n o c·1ro;c• J·~ ~'-'i..l.•.b·mai.)!' ntl ao menos í a l " d~ ac([Ui3!ç:Lo, ad opção, mod ific;~c·ão, 
c!e sua •ti'm:t. I etc , do m:W-ri:.t l lle art\lh;lti:> C:\ de to(to o 

. ~ :~. ~~ 9~~ ~;tT;~i.;1.~:·~ (] (~ rp.~n tn:tn. ~·,t.0. ~ rt.igo i arill~tm<:nto n~-~ ~~?~2 .. rlo ~to e~crcit.o; ~ 
so podt<:•a.:'J u<S~mre:·,tJ:J.r lun;:;,;oes oe e;;t.? • .ch - \ a,:!··, •1:• ;\':q'JISW'''J· i\tbpr,,;\O t l'n.n;:for :'n:1:;::.!l 
me.icr, :tpú;; te ~ ~m dous •~nnos de ~ffe.ct\v,;! das ~rmni~ões li.; grrt'rr:t, di rê o:~ão techtliClJ. 
se! l'iço lle llleira.. n~te lJ03to, na arma ~·e-, •hs fo.bric:\S <le polvora, •i e ~rmaí> e àe muni
SIJesti\·a . I ções ; laborato!'ios pyrotc-chnicos e at•.::e· 

A t·t. i.• Consoq_uent<:ment~ á or:pnisaçüo ll<\::!s ; 
do est:ldü-ln:\i••r do e::.crcito e d::~. Intenrlencia.

1 
a:~". c~ diJ•ecc:iio techa ic::. dos estaõel~ci 

Gerul <í:l. Guel'l 'cl, fi<•a.m cre:l..c\;J.;; :•s (ttrecções menti\~ de 1n~~.l'\\-:!vr'() tl1eoric.'\ e pratir.a do 
geraes de cngenh<tri:>., t

1e :l.rtillmria. e de lart.ilh:wia; fort:~ler.as e corpos de art.ilharia; 
&1.Ude. ns~en t..'l.ml?nto Ol)S offi.ciaes do astado-m·~ior 
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õa H ma.; archivo ,\a direc~ful e re:.p~t~ ,-o 
ma~erla!. · 
. § 4." A r'ir eC(:ii() geral ele a.r ::ilha riil cor.> 
po!•-se· h::. do segn in te pe':~n;tl : 

um direct.or. generc..l de divi::ão ou de bl·i
g::vh. tendo o curso de árt-:l!mria. 

D•JUS aju<li1ntes de or·de:1s subaltar::cs <le 
a:;:t!1hc:·la . 

G?..bincte-u: ~l 1:!:ef~. !e !!U.binet~, coronel 
r!Cf Sl..!.dO · fY:·~i t. l." de :~t~ t illt ~;in.. 

D::·us adjnnc··\~ oifi c~ar:H snpe!"!ores ou co.
pit-ale~ do c~st:;.•lo·mn.iar .ie "rtHh;;.ri;t. 

-------
Um c:ulre rle 3 · secçiio, ph:>.rm:Jcau tico de 

}" C[I~SSe. . 
Gm a.djunct0, pharm:v.:;:·~ltico d·3 3" ou 4? 

c~~t~:o:-(.). 

Tl·es 1"' escr\ pturaríos, ~mprega.ilos civis. 
Tres z·• dit.o:>, idem ü\(' nl. 
Tr-~s 3'' ditos. iuem i·1em. · 
Um po1·wiro, ex:prr.ç:a da. sec:;i::o de onfer-

m eit•;.):= . 
Dons e.1nti:lt!OS, l 11 e~~1 itlém. 
Art . 8 " O corpo de eng:en!1ei!·os mitl'i:are.~ ~ 

o <::>:a<lo-mn.iot· de ~rtiill.ari<t e o col'po .. e 
~:'..u.:!2 ticartío i-'11bc,r·.:i.l nados.~ o pt•ilneivo no 

Sec·..- •Jes di!·ector· gcro,l d~~ engcn1tlrin; v ~cguntlo ao 
,1(' 'l"'"H1rp•i:· e o ~p~~ô : •~ao dirce:tor g(lt.!1 de 

Tres ch~(es. coP:~a:.i~ ou t~!le.n~.e.~-cor~neis ;n'u'ti'd: ~ ~~nd!) 0 pP.:,~;I di.;trihu iJo. sob '[)l'r•-
d(l ''J!to<1~_-hHl.i<•l' ·'e_ artilhal'ill; . . ~ , , . · post;,' dos r esi)ec•i •:o~ chefe~ e ?omerrç~o no 

S.>!iS ali.JiifiCt!ls. o_!lJCt:\CS. S?i> · rt<:he~ ou ~-.pJ. , Mini~.t l'() d;1 (iUi!l'r:\, pelo;; ~en'lÇOS que llle 
tiTe,: ,, o NDtd<Hll~!O;.• de n.r.!1lunn1. comn:õi.iT·er.1. 

s.,t~. ama:rartN'~- Art. o." Ao che!', rlo e:>brlo-maior do exer· 
lJm pc.rtt•irn. oi!icialrei:l!"ma:io ou !Jono<'a· i cir.o. ao intead<mto ger~! ua. gua'l'a e aos 

l'ÍO dO exerci to . , cbefe~ :.\cs direcçõe~ Competem ~ inicir.tiV:J. e 
Dons c0ntinnos, _<>X·lll'"a~:;•s do exerc1to. re.sponsabiiidu.de n't dit'='.:ção de resl_)ectivu 
T_r(>s serv_eJ?-t0S. Hl?':l· td~>m. . se?viçó. . . . _ 
t m ã~]III' J ,r~"'· o!!,mal l~cfor:nad'J ou hono- .'\.r·t. !O . os n!l\c:laes de :trt!lhnrw. ser·nr-.10 

rario do exercito. . it1dis,ír1c:t.".:nrrite no csr<:.clo-;naior· !la ::.rm::t ou 
§ 5." A fHt·c:eçi'io ~rt·'rai de ~u•lf! ~e co;r.por;,_ \ ~··r~ ·. n-i.ln~nt.;;. ·~ o3 ~ :fi.c~~-~·.i,=J.o ·1o ne~:hu:n effeito o 

de ttm gon.bineto e t_!e tre~ ::: e_cçfía~, .aq:; r--~lc :c~~.-·c E~~- (-t ~/'?' ;~ ;-:: p;~ r~1 .!..:- ;- ·apllOS'l d;t lei n. :-39 A, 
c·nc'l.rregadll ch\ corres:Jonàcnc:I._ dlt dl~'<cc::to , <.l!:l 3~ de j:J.neit·o cb 189:: . 
n.!cllivo. expediente c desp;Ldlo; e;;t8.~ mcu:n- ·,rt. I 1. o~ crqros ('e nma!Jr.;ense, no es-
btdas: .. . . • t.ado-m;:ior r!o r'-xerci:n, n~;s l!it·P.CGÕCS ge~aes 

a 1", rlo pe«~al meu1ca. vP-t<'.!'m:;1·~o, r.nw:- ce en,;o~nililt'in c ;~r-;;!tf,:J.ri a. :::crã.o exerctdos 
meirús, 11:1C: lo~ciro;; . e;:n?!'_r;~,i ~os ctv1s ·1~ (li · por :tl!\,res e z·• ~e:~eato:-s que exce·'ei"em dos 
r~c~~-o: direcç;>O ea•lmm1st1·a~o d0~ ho.~F~ !>le.;, resp~ct• •:os qct<:dr ,·s, pnss:n:do. _:1 :>e;•em ~
e en.ermart<ts. na. paz e na guen11, L.vora- j ,,.1 ~a'os r;or r>r·v-"ns rio ex~rcno, logo q,uJ 
torio tl~ U:1.Ct.erio[o;!Íi1 8 IDÍC!'O.,Ccm:3. l:lini··:L; 1 t~rlos <l.qUelies s~ju~n c1o.s5i!tCOll03. 

a 2•. elo que diz respeito ao de~o~ito rlo mrl·j :\ rt. !2. o ~~o;·el'no fará u. r·e;,n-.l:lm;;nt?.t;íl.o 
troT.':ol e u t(·m;ili r.s de.saudt>, ~a :erml dti> ago.-! rlos set• vl{:o> 01~1 cr<:<:.(\o~. p;·eci:<:m<1o q11ar;to 
~~ lho. "b\a.n~p?ti~c c t\l l:n~nt! cn.~ .. e ~n~los ~~i::.\· po.s .. ~ivel a. natn~:c~z:t de c:~-·h.t u:n c b\:~m ~S~! f:~\ 
: LV;:s U• . .'S Cll[Cl'ffiOS, ~oas op.;, .:.çt.C':; mth ·,Q.· ilS i':mcçü:>S do -~eu pos~ca!, t.:.iHO na rnr. 
~'C:~ . . . coma n :t !ZtU?l·:·a . .. 

a. 3 !, ,,o J~P. - so:1l p1la.rnla.ceuttca . f'or~-:~cl· Em. c~:. ~~) d!•. gn~~ 1·r.\. ,::n:"J. parte !:.o pe::.-8oa1. 
mentos e fi~cl'..lis::ção G.~:oi r\.ro~o5: . mNHCa.iuen .. co:n os S' :!U ~ ciAeiCs~ rin·:!ta.: tr i ~) o qu~~r·i~ L~ge
t~.s . t:.tcn:~ i !! ~~i ._ ,~:1~1lhn.n1~. dr . 11!lnr :~:~ ;.~i!\., nm·o..t do exe1~cito en1 o;)~'l ' açG,~~ - cmn_ o ~,~u 
dJ~\?CÇ~J.'J te .. ln11Nt do$ ia.bor::.tor!::;s ;>1:n.!'· 1 t=-~' tt"tflo -Inai(::' ~·c :·!(::·~ r.. s~~as <Ll·ec·lJ ~· s c Hlten
rn;_~ecuth::os :"\ ll:t~ ph.:?.Yma.cias c dep'1sP.os _!!~ ~ ·"enc!~t ~el'.! l : .. :-;ezr;~e crJm ,_~ cn~!l:n:u;d;~r!te <·1n 
Jne<ti~nleJ: t03 e!i~ te::11).1 de paz e d~ gne!"l"a. [ c~, c .. ru. ~ Ourt'il. j~eà lta~to 2Ã) !nini.~t:·o :~a- ·gue~-l'i\ 

$fi." A Uh·2tç:lo gel~;.ll tetâ. o seguinte p~.~ - t:t:~ 1:~ ... ~~~ea:~~u·tu~ sOb s\!a.s o·i·-.!~ns ~ bou. a1;.lrcha 
S;Ja!: . . , . • J ~l u ~eJ·viço centr·(l.l. . . , 

t1n u ,re~túr ge!t~.l - o che.u~ do co:·!_)o ue ~~i~~acr?..phq u::ico . 1~~. ; :·1~,8:~1 prvvtdencirrrn. 
~aude . . ~ so~n~r~ a- admlnist: r·;~t:,~ft(, P- di r·ccc·ilo d~'~ ~s0olas 

'Cn} .ass í s~eni.0, n1edi~1-! ~~ e 3·' .ou .. 41 chu:~~ · ~:! ccHcgio lnili;a .~ · . :>i·.:~: - n:t(:.~~ fJ0 ~~~-~r!"rt. l;,,_bo· 
Gamner.e - urn cheí~ de gn.h~nete~ rn~ chco. rntor if'IS ~--· ·~~rot~C~l !l i:":o s. í":Ll;!·it:;~::> ,;e arr.:a~ c 

offid c.l supN'iot•. ~ r~ e '}Oi H•!~.t. in v:t!ido~ d:l JJ:ttria. J•e!C.rml!. tla 
Um :uljuncto, medico de -1• clr-.:ose. sec;·~t.:lrht d :~. guerra e dâ Conta?-ol'i<t Gel'al 

s.~ ·i ~ da. G ttC~l'ê1, sr:pprfrni_nd:_. o ([!1_9 ,J'.! l~a.i~.: ... ~~-
CC'.-< a. ., verü:•nte. proi;lOnC.o tudo q t!e Ior ncce.,,, ~o 

Um clt~ih d:\ !> sc~.;ão, medico de !" classe r.o ~:,:~,·cit-o. pr..!'n. qu_~~-'':;te p_oss: }e:~ de,. 
n L 

1 

el>li~e:w '.!' :1 :;n:'. _;rH ~>i:i'.J cuu~tltLh.lOn"l em 
U1n cheG~ êe. :!a. me:·!lco ü~ li\ c.~1 ~~· c.l::S$<! . qu.;,.i.-r~~e:· 0P .. ~~.r~eneH~ . 

1 
\ _ 

U:a nrljtmto :par·a a 1'' secção. m~.d i ·;o do ::l0 : A:·t.- 1:::. o:·!!:u"~~'-'o o e:tll\~~,-m~t~~do 
ou '1' clr"se. : excrc.ttl\ eslc J :lll~l('tlt:.\t:lmen1-e fo. mulu .. ~ o 
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plnno geral da. defesa da Republicn, de dis
tribuição e collocação das t1•opas, da hierar
cbio. mmtar, da composição do,; qul).rlros do 
pessoa! do ex:ercito. o q 11a.l, preS!;nte no go
verno, será por .este submettido à cons!ç!e
ra.çã.o do Congres"o Nacinn::~.l. m1. prox1ma 
sessão legislativa. ordinarin , para servir de 
base á. completa e~ecução do n. 18 do art. 34. 
da Coostitui;;orio Federal. 

... rt. 14 . A' medida que forem se orgaoi
sanilo a.s repartições o;·e. crendas, ficarão sup· 
primidas a. commíssãO techníca mtlitar con
sultiva, os comma.ndos rle corpos especiaes, a 
directoria geral rla.s obras militares. as re
partições de ajurlante e quartel·m~stt'e ge
neral e sanitar ia milit:lr, intendeocia da 
guerra, passando os serviços que llle r.om· 
petem para aquellas, devendo o Jl'!SSO.'\l Di'I.O 
aproveiULdo no csta.do-ma.ior do exercito, di
re01,.-ôes gera,es, ser distribuído pela. inteo
dencia. geral da guerra. 

§ I . • Os officiaes do exercito. no desem
penho tle serviços de esiado-maior t!o exer
cito e nas direcções e sex·viços respectivos, 
continuarão a perceber as mesmas vantagens 
que ora te em. 

§ 2. • O observatorio astronomico passará 
para. o Ministerio da Industria., Viação e 
Obras Publica~. 

Art. 15. Fica ID(l.ntida a divi~ão elo terri 
tol'ia da Republica em districtos militares. a 
hierarchia militar, a composição rlo;; quadro$ 
do pe,soal do exe:>ci to. att: final decret11~ão 
da reorganisaçiLo do exerctta. 

Art . 16. A Capital Fe•1eral. os esta•los àe 
S. Paulo, :\'!in~ Ge1·aes, Goyaz. Rio ;l e .Ja
neh·o e Edpirito Sa.nt:o, constl. tnir ão provi~o
riamente o 4" distriscto milica.r com séde na 
Capital Ferlera.L 

Art. 17. Revogam-se as disposiçue:: em 
contrario. 

E' posta. a. votos e r ejeitada a emem\a do 
Senado. sob n. 12, a.o prQiecto n. 110 E, de 
189.5, (Orçamento da :\iltr·inha) cuja. votação 
ficou bontern empatada. 

O SI"'. José Carlos (l1ela or(Z..;m) 
requer verificaçã,o na votação. 

Procedendo-se â verificação, reconllce-se 
terem votado contra. i7 e a fa vór 42 senhores 
deputados. 

O SI"'. Presidente-O projectovne 
ser devolvido ao Senado. 

Continúa a discussão unic1 do parecer 
n. 178 A , de 1895. sobr e as emendas •)Lrere· 
cidu.s ern 3• discussão ao Orçamento da Viac;ão. 

O SI"'. ThoiUa::;r; Ca-valcanõ.i
Sr. presidente, dous motivos me trazem :i. 

tribuna: ptimeiro, pedir ao l'elator da Com-· 
m iS:>ão de Ot·çamento que elaborou· o da via
ção e \Jtlras que reveja as suas emendas, 
porque h<t de encoutrar uma diff~n·€nça entre. 
as de ns. 22 e as que !oram apresentarias. Os 
interessa• los no prolongamento da Estrad:1 de 
Ferro do Sobral envi:lr••m uma emendo. do 
modo seguinte : 220:000$, sendo SO:o;:o.s 
llara estudos do prolon;tamento e 170:000$ 
pa.ra a continuação das obra..~ da mesma es
trada. O s~>gundo mo ti v o é pc·ocm'JJ' jus:;ificar, 
na medida. da.s minha.s forças, a necessidade 
do auzmento dessa vel:'ba para a continuação 
daqu ella. estrada de fCl'N. 

Sr. presidente, quem conbece a situação 
dos Estados do Norte, em x·elaçlo ás eStr'ddas 
de ferro. deve sabel' que não é recusada a. 
conces:;ii.o dos meios nccessa.rios para o pro
longamento de uma estrada de ferro, como 
essa. 

A Estrada de Ferro do Sobi"<il,Sr.presit~e!!te , 
tem de lig.1r dous pontos •los mais impor tan
tes do Em..do do Ceará e do Piauhy, tem 
ele liga.r a Cidt\de de Sobral â. de 1herezin~. 
passandv pela. zona do Príncipe Imperial, e 
ainda pela t~r·tilissima bacia de Poty. Como 
torlos sabem, o Estado do Piauhy não tem 
um porto de mar onde possa ~aeilmente expe
dir os seus productos. e essa estrada de fel'ro, 
a.tém de passar 110r uma zona fertilissitna, 
ali:m de communicar a bacia rlo P úty a. do 
Aca.rahú. tem a vantagem de ligar o .:entro 
do Piauh·y como um d<•S melhores portos do 
Nor te do Ceara. Não ,-ejo a razão po1• que a. 
commissão, apezar dos va.Hosos argumentos 
adduzidos, insiste em neg;ar os meios nece,S!\· 
rios não só para a continuaç~'ío dos estudos 
de:<sa. ustrad;~ de !erro como par;:~ sua. con
skucçii.o. 

O meu illnstre collega, relator do Orç.a.
mer..to da Viaçã.o.deve tomar um certo inter· 
e->Se }>elos Estados do Norte. IJOrquc elles 
que foram const3Jltemente desprezados pelo 
Poder Central, durante <1. mona.rcbia, con
t inuam a ser· desprezados pelo governo da 
Republic:•. 

Senhores, nunca negarei o 1neu voto para. 
construcções ue estradas de ft:rro, quando es" 
ta.s tragam beneficio, como a de Sobral a. 
Therezina. 

A doutrina estabelecida pela Commissiio 
de Orçamento não me parece justa e accei
taveL 

Entendo, Senhores, q_ue uma. obra princi
piada, principalmente nas contlições em que 
se ach<t a Est•·ada da Fer1'0 do Sobr al , não 
deve ficar pa.rnlysada. 

Para.lysar niio e economisa.r ; paralysar ~ 
des\.armonisar tudo quanto existe feito, e 
longe f1() Ser Ol:ononüa. e um desperdi<:JO de 
dinheiro. (ApoiadcJs.) 
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Por conseguint. e faço um appello ao mustre 1

1 

Demonstra que outros trecbos construic'!os 
relator da Commissão de Orçamento e á sob e~ ta. administração ~ahiram por preço re
propria Camara,, pe'1i!lrlo-lbes que, tomando gu1ar e mais baratos sahiriam ~i o governo 
em consideração as pa1avras que acabo de nã.o deixasse por longo tempo os materiaes 
proferir, procure.pelo menos. o relator modi· necessarios no ponto de· embarque. Ainda 
tlcar o seu modo de enten'1er, corrigindo a as.-im o nobre deputado ha de reconhecer que 
emBnda e acceitanclo-a porqus ella é justa. neste periodo foi a estra.d& mais barata que 
just\ssima, traz grandes vantagens :p::Lra o se construiu, 
nosso paiz, e longe de economisar-se, para· Chegando"' estrada aos limites doPianhy, 
lvsando-sê sua construcção, é ao contrario ! encontrari~ mais elementos de vida porque ~ 
úm rlespei"dieio r.:e dinheiro. , zona que tem de ser atravess:J.da é atr-a.ves-

Como prometti ser breve nas minhas con· sada de mattos ubcrrimos e import:llltes 
8·,c.~raçõfS, termino, pedínoo á Cam::n'a e ao campo,; de crea<:ão. :Si não lla rios navegaveis 
digno relator rla com missão qne t omem na nem mesmo es_tradas de rodagem, claro é que 
devida consideração o que acabo de ex pender, a estrada trar-d. grande (]esenvolvimento á. la-

Tenho (\ito. (Apoiada. ilJt,ito bem.) voura, ao mesmo tempo facillt<tndo o tran. 
5porte de merca'lorias e ~e gado, porque, 
como ;:~be t'l camara, no P1auhy a industria. 
pastoril é a sua principal riqueza. 

O Sr. N"o,gueh·a Paran<.l~<lá 
procura justificar tanto quanto possível a 
emenda rel!J.tiv1t ã Estr11da. de Ferro de 
Sobral. 

Kã.o conhece ferro-via que ma.is se justifi
que actualmente no Brazi!, depoi~ da Estraàa 
de Ferro CentraL do que a de Sobral, ou 
antes, de C<•mocirn a rherezinr,. 

Essa esü·ada. iniciada ha. longo tempo, tem 
por objectivo principal satisfazer urgentes 
necessidades á~ zonas >cecas do Ceará e as 
terteis regiues •1 o Pia.uby. 

A construcção desta estrada tem sido exces
siv3-rnentH economica, gracas à notavel dir-e· 
cc;ão que tem tido desde o "eu inicio. 
. Em regra güral todas as nos~as estradas 
acham-se sob a pres~ão de deficits ; esta, ao 
contrurio, a proporção que avanç-a, augn:enta. 
consideríJ.velmente a Sll<l receit:J.. 

Chama a attenção da Camara para esr.e 
facto. 

A r~c0i ta do. estr3 d ~ em um trafc ~o <le 
129 kilometros em 1892, attingiu a llO:OOO$ ; 
no armo de !893. ino.ugura.d~\s as E~taGões de 
C•trire e Santa Cruz. eorn lSS kilutnetros em 
trafego, arrecadou 97=000:;;. t~to é. 17:000$ a 
mais·; e em 1894, eom 216 lülometros. a re
ceita subiu a 175:000$, i~to e, mais 78:000$ 
do que no exercido antE' ri o r. 

Impugna o parecer dft commissii.o na parte 
l'" lativa :i. não constrncçii.o de uma ponte no 
do Parnahyba, mo-trando a sua n"cessi•'ade-. 
jit reconheciúa :pela Camara nt~. sessão do 
anno pa~stulo, no gral'de movim1mto commer
cial que ba. · ntre a c~ pita! do Piauby e a Oi· 
daue de Caxias. 

E~ta estrada, port3nto, vae servir exclusi
vamente ao l'i'crte, na. zona comprehendida. 
entre Thcrezin:t e Sobral. e si direct:1mente 
não póde< servil· o extremo Sul do Piauhy,ne· 
ces~arh~ mente mais tarrle lla r1e estender-~e a 
esta mna que pelas suas rondiçõr,s clhnato!o
gicas. p~l::L su;~ flora como pelos elemenks 
de riquezas naturae3, é beru ditrerente do ' 
Norte. 

Eis porque diz que a Estrada de Ferro Sobral 
o ;lo vae servrr jil. ao Estado que tem a honra 
de representar. . 

A dcsobstruc,iio do Parnahyba e do rio 
Bo;·déii., para o que ,jà pediu verba, e actual· 
ment!l a sua primeira necessidac\e, e se podia 
ter conseguido este r.leside1·atv.m com a insi
gnitic:antet qu;mia de S0:000$000. 

Com relaç::o ao rio Bordéa, o orador. ' 
qua1H1o esteve nn adminbtração do Es:o.do. 
conseguiu uma \"êl'ba de 20:000$ {)ara des
ob3trucção de perigosas cac!,oeiras. 

Si o governador do Piauhy não tem :pro
cumdo obter ES$es melhoramentos, é -pela. 
simples mas eloquecte razão de que a:;: des
pezas daquelle Estado e::(cerlem à receita. 

O :principal elemento ele vida ó a iniustria 
pastoril sem o.ugmento de zendas, chamou a 
si ~erviços que lho pertenciam. 

Faz considera~·õe~ sobre a colonisação e 
povoamento do t erritorio. do que se confessa 
partidario. sendo a emenda rectificada como 
estli. no Dia1·io do Cvng>"e.~so, e espera ser 
attendido pela Camara e pelo il!ustre relator 
da commissiío. (Mvito bem; muilo bem.) 

A um a.parte responde que de accordo eom 
a Constituiç~o. dc~de que es~e rio serve de O Sr. Ca.-Ios Jo.l·ge uemorar
limite aos dous Estados, nenhum :poderá se-b8 1Jouco tempo na tribuna. Aqui com· 
CDnstrnü· a ponte. é preciso o acccJ•do com a pareceu :pa.r::L fazer algumas observações a. 
União. despeito de uma emenda. approvada em 2• 

Es,a e,;trada tc•e como objectivo principal discussão, cuja modificação o orador e ou· 
soccorrer uma população quasisemJ.lr<l t!.a.gel-ltros re"Qrestnta.ntes de Alagoas ~diram., 
lada p~las seccag que _periodicamente assolam e de outra emenda. pedindo a suppressão de 
o Ceara. outra. 

f).ma.u. v ~ ,. .a. 

~~--~ ... ·----. - -----.. -.=;~~-~----
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•\ eml\ndtJ. a q i ! (l se refere tem o n. 53. 'I O Rshlo tle • . t,.!agotJ.s -~e:r h:. . n~~i$ fe_liz, .í•t 
A Ílonr~vlo. c•)mmh::,;ào, parece qae pcw esq~_~e- t;>r ia e~ ·m <:st:·auo. ~-.nst:'u,cu:. , Sl 11:10. t1Y~3se 
ei:ncnl'o f,eix·•-a •h d?.r p&rcc-.er :>obt·e ~LJ. ~1do le1; ' a couce;sz..o ::>. esta. ccmpo.~Jtuu ._ 
emen:la: Eatret::nt;;. cumo quem c<>.la cr·r,. E qner_aí~cb o Sr~ l)l'esllleute _:;:'l.OO-r"St !'Sr;1 
sent~. p::r ece que a co:n::tis>à'• concor r1ou co:n comp•nhw. qu er es~il. prorog;l~o, de_ ~l'az,o 
:~ su·1p1·~:.5l1o da. em~nr1i'.. n. 17. Es~a emend.il. ll:tra. coo.~t!'Lt lr o. cstre.dõ1 ou a~11·esentat e~· 
d\z O SC"'!lÍr.te. (Li;,) tUliOS ~ . 

. ~ . ... . . . ~. . .. .::. "'"' - '>ll Ketn vara. uma. ~1e.m p(:.ra outra. cnt~~n, 
P~~re<:e a. Jl ' ::neii·:t _v;s ,.a. <pe 0~ r~I·_~.,~. · : St•. r-:·esidente: ella ouer a proro"a"ão po.r~ 

• -·•lt~s d~ ·' !~<···' 3 ~ "~rt~·~ · lo a •uP••"'·~••":J da I ·' . . • . - . "' ' .~. -· v ·"'·"~ ....... ........ ·•" ' • h" -" "' . vender nov;,.mcnte o nrtvl le"LO. 
~j"l~end~!. que p~·o t·o~·a. o pr-a:!o prn~c!. :l. cot;- . .. ;:) . 
::;truc•)i.o ues>J. ettr:H~a. •:iio U.e e!1l!Ollt.rc) <l.O~ I o Sl~ . . Jos:' [.,;;-;.v:I0-0 prazo :narcarlo e o 
ir!te:•essBs d:.tqueHe E~tn.do; entret.:~nto, Ui·:5e 1lna.xímo. o g- ~ •ver!lo pórle conc.e .i~r t!lenoi'. 
e:~:::.ct~men t..-~ o cont.r:J.!·io. ! O S&. C.\.l-~Los JOR.t;E- A eroen~!.n mare<>. o 

A E:3tro..dn. ele Fe:i·ro de Leo:polUin:J.. UlTifl.' pr:1zo de li~ 1nez!~S. E esta p:·oroga.<.~iio t0m 
d:!:S nml' !t:lp:!rtunte$ <lo E~t::do ~!e. !\.l~.g~O~l.S , I pm· fim:), tmn~ferancit: do p:·ivilegio !?ara 
fo t eoncedvl:1 p:n· •la~r2to d:J o oe nc,,e,n- 1 outl'o~ . ro::m!;.:mdo d:l l!! p:·o•ento::: luct':~t;vos 
br.J ao i>r .. Jose Vieir~ \Vamlerl~~-' de ~Ien- ! :.t. qn;;;n se !ut~l'C>sa por e,-ta pror·ozaç;io p~
don(:u.. 1 rante alguns ~1·~. : !epnt~~dos1 abu::andc a~~im 

Esta concessiío foi kv.nó>ferirlo. á. r.om pa- J da sul\ bo:~ !é. _ .. 
nllia I:1dustrial do Norte, e lwje pel'ten:!;; <!. ! E' prec1~0 que se dtg t l:::~o com toda a. 
Comp:ml:ia Pro:notora do fnc!.<:strias o ?vlelho- ! franqueza, c o or,_\d(it' o d;;; porque t em o. 
ramcntos. certeza do qu~ amrma.. 

Eul i89-2 fOl"J.m :J.];)resellt.'\-'05 03 C3tndo~. ma.~ I o s~ . Trro:J.\Z CA VALCA:\'TI- Cl'eio que c 
e neces-arin q_ue ~e ~i;::~. que elles fol'1J.m t~o I nobre deput;v'o e~ti enga!l•~do n::ste ponto. 
incompletos e Im:pel'1e•W::i qu·~ o gover-:10 n<to I 0 Sr. ~ .. " L"S JO""E-"' e· •'e n"t• r q"" ., 
~ ~pprovon. l .., .. Lf..: .. ~" \,.: • &>. .... 1 J,.J \A. • V~ \.1 .,. UI 

c. Terminado o prD_zo p:<::"J. ~prescr:ta:~~o Ü•)S e~~en~~ n~t~ ~;;t~ ?~1?11~u::;_~ po; n!~~·~m re: 
estudos. a ~oncesSilO calllU em C.!UUC!Uade e P: .. sea.,tú o _.(,<\.\..n~o ,ts _, ,ura.t.l p.u.l. a me 
isto fui decla.rado p:l!.' d~reto. ' ~~~a..~ cl t~])\! tt>l!os (!Ue tmo <:·~nheccm a.que!Ie 

llfais tnrde um outro tl.ecreto l'ê>ogou a "'"'.a ... o. 
caduc\r:hde e deu a mesma cmupanldu. a con- O SR. Tno:uAz C.\YAtc.l.:--lTI- ( reio que ha. 
cessã.o. um pouco de má. vontade cont~,~ a dir-Jctol·ia 

)ia.1·ca.tlo ucço prazo parr. a a.presflnta.ção . da c~mpa.niü~. 
(lo.~ estudos, este i,2<'mina em fins do ~nno I O St~- c.~nr.os Jon.·.; E-~;:iín é cnn trJ. a di
vin·'ou t·o, c como os c-mcessionarios s:t b!\i!l reci:.:'J1·la; l- coutra o; abuses que ~e te~m. ·' :uio 
que Clté maio nii::> po i~m apre·ent<).~' csl:'<'S i' qn:onto :i. .-' e:nor~t na. r-ea: isaç-:1o (:: st~ melllo
esturlos, e cé\mo rl>.\qne~ l tl . .ipoc(t air.d"' ') C~:n :- ramento. 
g·ressa. nã.o póda ronc:~de !'-lhe no"o 1=raz(J. "sI A c,)sta e!ncnc!~1, cv:no ji..\ di.S3e, a corumis::ü.o 
conce..-s!onnl'ios ,·eem já p·:di·.• :\ proro;:::.ç:i.o J não r.pre~2Bto'< p?.)·ecer·. . _ 
pr·r ma1s \S mczcs. H<~. outra cr:1ecG.:J. mr:dJfic.-'lndo a rcda.cçao 

Ora, h:J. cinco :1nnos ai mtc. que: f·) Í feitn.j da. que foi aprcsent.:1da pela ilonra1llL b:.tnca.d:~. 
esta concP.::silo. e n·}; \ f.a':J.!U ~:,;·csent~.dns: ~tll::trincc~e. r: qu~ tem po1· tim pw·ro~m· 
estu·1a::s. :1.\i:>g-;mtl.o-se o qae? A~ mo<l.i !icaçür~ I até :3! de <h zemb;•;, do ;ltl:lf'l \·i!ldouro o pr:tzo 
que o go >m·a·) 1:11tn !oa !'.lzer na ê1':1.'; ~1.rio . Ot'«, 1 p:;.ro. o in!ci.o •i:JS ob1·as •los portos da Llt· 
essas modU!caç~s ":i.o insignitic:urtes. j g!4na e de Ab:,oas . 

A conce;;:;ão p:·imi ti'\':t m;ndl:.va. que a cs .

1

. O S:t . CoEc.:ío Crl'rtu- Seria melhor a~a\ml' 
irada. pn.;·ti.:.~e ·.·~ ~I':~e i ia : Leop,oldino, la.n- co:n tüchts e.>sas :!_)r•.'!'Og'il (,:Ões êe prazos. 
ç.a.nuo_um ,, . .m,u J.il.il. Po.t? ea-hO . . . o Sn.. C.\ RT.OS JN'.G"- A bar.('ad·• de '\ 1-·-
''e l' i"ICO" '"' "U'• O ""nto lU ' CI ~ i sn~ .. , 111n l' "' ' ' ·• · ·• • "' 

' ~. ·-'·~~ 'l \.· ~. ~~· 1 · "" • •.• ~ '~~ ·~ ( .. ~ goas ;;.pr:;.'so;n ~o·! lHnl1 n:od! r'. ::·ac:tio ~. ~~~Stt 
conve;ne;ntc <l:t E:: .. :tc;l:J 1.e l t «JJ::M' i.l.Ca , IJllú e,.,..e,1,; .. ·' •'ettclno lo ~o~ 1·,1te t•fl •s~ . ' o E ·t· 10 ' t r • d .l 1' C t l d .\ ' " ' , · '~ · ·"""' •" I ~ ~ ' '" ~>I . . " ·l O... 
~er~_;n e a ,.,~ •~ <\v. e ' erro -e a r a e ·'-'a- tle S<J.nh • Ca ~h:~r :na., a e:nonda. <.pJ•esent:tdt\ 
.,o~:s; !'~" ·"' 1 t, d 1., -~.. : J:le!? cr:w~r e ;;em. c•)mpa.nll~iros d~ dtlpu-

1~:~0-1"7,'\.S";? ,';·0 \a.ç~ 0 LUJ .. : s~~ ):lO.S, _~"; tacao d iS}Oc que seJa con('edido o prazo em 
~O.JS ... 0

1 
on __ v ~1'"i~ \~~(·~.J.o ., .... ~m .. te~~: .. ·'0 . q~--~.:~ ~elaf;ã.o a.o p\'l'to da Lr ... ~unt\, mas Gil e n!o 

IH6.TIO, e:echve.'> S~"'"!"· Ouúe as Ohl«S de ar.., se)· a conc~dido arn l'"'ar·ão UO .,..,()"tO t!e ,,_ 
~ão bga1r::>s pont1thoes. ct: iri . v... ~~ ' -"' • ·'·"' 

Vê-se, pois. auc esta. alteração do tiw.acln E a l:':J.?.â ·\ di~•o e 11mito sir."nle~ . Cor-1-
n:J.o sm·vc de c:\1:s,~ prin<·ip;:.l a. t:mto. de~.ot·a. 'j ctuan~~ tenhr-ln >'i tl•~ o~ estud~s do portr• Jc_ 
na apre;;cut;v; .. ao dos estudos de~ta. estra·Ju. . i\!acew fett03 pur u;u eogenneiro not:,,':e!. 
{;lp tm es.) '!~~ co.p~cià.::>. cle e co:np~tmci:t reconhecicli\s e:n 
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constmcçii.o hydr-aulica , n[o só o orador Estrdo peq;!eno. m2.s liore.;'cE~nül, que tem o. te 
oJmo mu,t:ts pessoas ~e arreceietm ;~o ftltu~·o lw,je pt·og:·edidc. . c que, si ;J.c;;~,,_: r_:Jeate 0 
ou das co.odi1;õcs :.~. que teri mo.ís W.1•<le de J.ucsmo na o suc~c~H' .. v~ te f<~~to niw e desani
che~·ar ao porlO de 1laceió, o ltHlis íi.D:POl'· madOl't pc;•qun u ri~~v1J ro a crrcum~ta.nc~a5 c1ue 
tante elo E:;;tado. ttndeal n dcsuppJ.recEr. Ati~gt·,as ê un1 Estudo 

E o exemplo ja o1ferecc o por·to do Cca.ri~ - qu~ se pi'd.~ consil.!erar ;wtonomo, que n".tb 
E>se pol'to i'•; i tn.mhem project3.do e està p~o.e :t Umao, e q~e, C0!no :!. C<J.;n,wa sab~, . 

~~ndo construi·~o pol" eng.;nheil-o de compe- n:~,., e contemple-üo e:n nenllu m dos or r.:!
tt,•nci:• reconheci,~ a.... i :m~n_to~ V(>ta~!os . o que eU-:: ).)l'i.le. que e insi.-

0 Srt. COELln CtNTR.A.-Di"'a. antes ob- ~· gmh_cante.. !:l " que. nf:-'1bum Estado pede: 
struíd.c . o de~c'.l" a~en:,:.;.> qu8 " t mu. o_ se esqueç:;\ cif!le; 

_ 1 eu Lr~t~u ,:J, ;wm z.;ta tt:m-!ne ~ido c-oncerh .lo. 
o SR. CARLos .ToRGE... e entretanto esta l 0 ~ • • 

em peiores c!lndições do que estava.. e é ~se ..r:· _-l o:>E Io~..-.~-c!•J-E o que se t~m dado 
j ustamente o nosso receio, o re!!e!o de que as com mmtos cut.:·os. 
ubt'lls venham peiora.r o porto. O Sg. C.: .. HLos JoRr.E- A emenda. ap!•c;;en-

0 SR. BEY!):..\()1:.\- Apoiildo. I t_3-d~ p-:;!~. b:~ncad:J. al1!g-oana. quanto a C.;;tr~da. 
_ _ tte Jeri'o, teta por fim mlic;;.mente .sal vac vs 

_O ~R . P.\U_!-A RAMos-Neste :ponto ~ · Ex· i iu tere~"e:s U!J E~t~~io, porqt:<l.n r.o, si a :wime!ra 
nao rem raza?·. porqu e a emend:1 constgn::. o l c:\lnce~~<lo íb~s3 lei ta a outro que 'n ã.o e;;~;:. 
mesmo prmcqno. comp:m ida, nó~ jiL t<·r[amos e.>tl'&da. Qu:.:.nto 

O SR . CARLOs .JORGE-A emenda. autoris~. o ao lll·.' lllo:-amt:ato <io porto, e me! l1c-r que elie 
governo~= contl1!lCtar BS obras d· .. S por_t~S co211 j n5.o se fiu:Ja . (liu. :~o ben ~- ; 1nuito ben~~) 
quem ~ats vantz;ge~~ •trerecer. mas zs"o n<:.ol Fica a :!iõcus~ão a tUaria u~h hora. 
quer d12er q1:e SeJ~m as mesmo.s obras. -
(.-i)Ja;·tes.) ' 

O no~so fim. diz o ot:J.dCà', é. tendo em visto. S:EGU~·H.U PAR1'E D.i. ORDE:::I! DO DL\. 

os intere~ses de S<mt<t Cai:1a.r:na, lll'Ccm·ar , _ _ . . _ •. _ 
saivaguat•uar r.o mes!Ilo tempo os inte1·e:>~es E am:unct'.<da .'l contmuF.çao d<:. 2" urscnsmo 
de Alago:1s. i\ tio queremos oue se realise do :pr~~iec:o l!. 203 A. d'i' l t>!J5. a.utori~ando o 
Uf1l~ ok:t, qur, venha tt•:l'n::w (m peiores c•.- n-~ goY5!:·no :1.' de;:pet11~f;Y' a.te_· .i im_ portancía de 
J;coc;: aquelle porco. 1-L::>Hl:G!JI,$. r• pm·t.l · 1 l~!rwuce, e:n tres exer -

To:los cs nessas collr~r.!>, diz ai!id:::. o OI':J.- cicio~. com a acquisiç;Lu \lQ m;•:.erial rodante 
dN', 5':•b!lm qu,~ as cond\~õ~s dCl pGl'to do l~s-1 e 1MU:oram::nt·_.,; indispenstwcb ao ~e•'vko da 
t.:1.rlo de Al:,gr•nõ ~.:Lo Vcntic:< s i:. ~ do norto <::o Est•·acb ele Ferro t;<:!rt-r,\l <lo Brazli, de ac
C:eo.:-â.; e Y. Ex que éceoo rensr (rliriif;·, ufo-s~l conlo c"m n <:~p~itlc::lio :Ji1 w.loc!l.". aoaexa, 
ao Sr. T!ln;tut: Car(t)ctt :1ti) satJé q~1e o nnl'to e :·1!a:s ~i.i=~ : i ;{}! i~ pat·a pagc.unr.-nto de GD loco .. 
c~ s;e:1rú. csti o.ctu:ll:n<:ntc em pcior~ • co:J-1 mot~Y·Is . sE\~ll~<!o t1 co:!t,·;:.cto !e!. to co:n Qao.y le 
<hç:.1cs do que cstav:1. ::n ~es •!e cc•me\::.rem as D~v1 .. !sc•n & Co:np .. ~om >oto em ~er:mr:!.do do 
olm1s. · :)r. 13ucno tl<! A::hil•..t<~a. . 

O Sr. . Tno)r.\z CAVALCA:>:rr- Não conileço 
e:::;e porto. ~:> :i"' r- ~! n,.é C:~ i":lo!;O.-Pretendh j us-

t ift,:a r o m<'>u v.•t r: c;ont!'ll. e5te ~· I'(~ccto; mas. 
O Stt. -li)~l:; I · :~Acro-E' um mclhot':l.me:lto cs t.a. ru!o in !'tl!'HHJ.do -1 , o <:e :1~ e;n;:ndas '\';i o ú 

que prejudica . C(•r :tm i~"io, e tC:';-.io depois de ''o!t:J.r a debate, 
O SR. CA.n.r.os Jo!:uF.-:\. rr .. zilo. pol'~m. que 1 e ·1es,..joso de eceuorui~at· tempo, desisto da 

nl!egou o hon mdo t·ela.tor du c·ommi:>>ih> é pal<ln~.re.;er ;·~.n .. h> ·:n~ a direiw def<?.ll:u· llOl' 
que ncha in~c,nvcnicnte u. no~-<:. emer.d;l, por- o~c!l:; i5.o <h d!~cus~:lo di\s en<endn;. 
IJU<•nt.o. desde que foi co::cedhio es:>~ favor :t :\'ing-1:em ;r.:tis p~-di:u;o o. :·ala.,.ro. á encer
act.ual companhia. em rel:~ç::io il.O por to dD. n.ct.o. <1 d•s~us~fto Clo ar~. l• e sem ccb;.;te .. do 
I.n~-ruua . d~vc s~r L:oncedido t~:o :nb.,rn em relo.- ;ut. 2' do ;1:·.jectu n. ~:j3 A, de :S\!5, cuja. 
Çii(i-ao porto d~ Al:~gõas. Esta r;~zão não pro· votação üc:1 :-.·'iada. :;te que u. comml~siio de 
c~dc, porque o privileg-i.> não é o n~0é•mo; são pa r·eccr sob; ~ as emendas olierec!à<is. 
di!fereotes c concedidos em riivêrsr.s ápoco.s. 

E' ~umuncia~l:t a c: ntinuaçiio .to. 1" dis-
0 SR. JosE' 1GXAcro-Mr.s ditrercntes em cus~ãG tio p1·"jt>cto n .2G5 A, de 1895, o.utori

(jue ~ 

O SR. C.\RLOS .Jonc,E- Quer ncl1dir ao 
app~Uo que faz u Sr • . Jo~e I!!'nacio: vs.e ter-
mino.!', -

Ante:;;, ).JOI'<!in. de deixar 3 trilmna. Pt'eci~:;. 
dizer á.Ca.wa:ra. que o Estado de Alagúa.S e um 

~ando o gove!·no ;t rcintt>g-:•ar no posto de t e-
nen•e-coronel do corpo de engenheiros do 
ext>rcito c no C') ~go d'' I e!.! te da E~cola :llilita.,. 
o Dt· .lnnocenl'iL) Serzeticl!o Coi·;·é:l. com vot os 
em sepat•;:.do do;; Srs. Carlos Jorge e Ovidio 
Abrantes. 

~au. •-
-~~----~---------~~-----------------------------------------------------
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~ ~ Sr. Lauro Müller responde a.o Nessa occasiii.o o orador tetegraphou ao 
discurso do Sr. Flavio r1e Araujo, declara.ndo Presidente da. Republica aconselhando-lhe a 
que o projecto em debate é um pro·1ucto ex- renuncia. 
pontaneo do espírito de justica dos sigoata.- Feitn. a renuncis., victoriosa. a r evolução 
rios e não ..J.e uma solicit'lção que jama.i~ ser ia de Z3, as suas consequencia:> não demoraram, 
feita. pelo honra•1o representante do District.o A opposicii:o parlamentar reunia-se e por 
Federal. como se poderia neprehender do dis· circulares convida va os ;;eus collegas o. com-
curso do nobre deputado peJa Bahia, cujos · -
conceitos a. S. Ex. eram dir igidos, quando parecerem <L scssã.o da abertura., fazendo PU· 
nos signatar ios do pr ojecto deveria r eferir ·se. blicações pela imprensa. o que dBmonstm 

O orador não t raz para a tribuns. as im· que os seus intuitos nio eram ravolucio-
pres:'~ que. colhidas t;üvez. na p olitica de na~?3• 
seu Estado, generali..sou o illustre represen· . "' ao .9uer justificar_ niuguem ; o que quer 
tante da Bahia, impressões que tra.r~uzidas e que Ja que se faz h lstoria. no Congresso elln 

~e faça verdadeira. 
por outrem. significa-riam um attaque ::i.s in- Fizera.m·~ ~ reun!ões annunciadas que 
stituições. tal a discripçã.o leit<> por S. Ex. da fora_ m_ esplúnada.s mu.tto natu ralmente pel:~ 
situação do paiz. 

Mais longe foi ainda quando asseverou quo ~~~:~:. quem nãc. n~o-a. o direito de assim 
a Nação acceitaria qualquer outra cousa. que Deve dizer que dur--a.nte e.;se tempo, n'Oezar 
não tosse o que actualmente existe. de ser militar, nunca, se diri.~iu a nenhum 

A cr ise que atravessa.mos não:mtol•i:;a t.aes militar, a não ~er o aeneral ·Almeida Ba.rrato 
asserções, contrariamente vê-se que todos e as5im mesmo po.r a 'se dar o comb:Lte dentro 
querem a. vigencia do regimen, ainda que d:\ Constituiçií.o, isto e, no Po.rlamento. 
s~pandos em pequenos detalhes de organi~a- E' naturo.l que quando um na.iz atrave~sa 
çao, todos, porem, visando o fim commum, · 1 ::-
- a felicidu1e da Patt·l.~ :pelo apel'feiçoamento um penot..o de agitação, como foi o que co-
da Repub!ica. meçou u. 2:3 de novembro, haja uma corrente 

d exa-ltada, revoluci~o.ria.. 
O estudo psychologico e S. Ex. • a des- E a. manifestação de 10 de abril, si teve ca· 

crenca e o desanimo que demonst1>:1m o seu 
es-pi.rito, eis a origem da cJ•itien. severa que racter sedicioso, <1eve-se unicamente a alguns 
inju~tamente 0 nobre deputado fez ~o pro- exaltados. sem infiuencla politica. 
jecto . Foi obri_g~?o ~- ess:~ digl'e>sfto p<:los o.p:trtes 

N3. opiniio de s. Ex . 0 projecto c;: incon- ~om que fo1 mterrompido quando se refcri3 
stit u cional, essa affirmaçiio, pore m . ficou a. reforma dos t:3 generaes. 
isolada em seu discurso, sem um argumento Dizia que o:tavn.mos ehe,ados a um:~ si
que a. demonstrasse , sem uma proposh que tunçã.o em que um õanto " a nossa ra~5.o o 
constitucionalmente luvasse o.o mesmo fim. muito mais o nosso coraç~odevem a conselhar 

S. Ex. a1fa.stou a intei'''t;liÇão do Porte1• o ~Quecimento tle todos esses fuctos c :ll' 
Judicia.rio. por incompetente ; acredit:t ai nrJa. paixõe~ que são . indispcnsa.vcis para que esse 
que esse direito não ass\ste ao Executivo ; a. esquecm1ento St"Ja uma realidade. 
quem cabe, pois, a competencia 1 Pois bem. de entre os factos oriundos desta 

Alludiu o orador a quem responde, á re- sitmJ.Ç<i.o política, u m houve que arrastou do 
forma dos !3 generaes e , a PI'Opcsi to, julga mag1sterio pu blico. um moço distincto cllelo 
de seu dever acudir ao appel!o que ao seu de serviços á Patria. ' 
testemunho roi rei to da t ribuna. por dous col- Ma.s Ó desnect>ssatio recordar á Camara os 
legas, relativamente <~.os acontecimentos de serviç•'S prosto.dos pelo Dr.Serzedello Corrê,, 
10 de abril. destle muito !DOC(), quer á. propa.ganda nobi· 

Esses netos são classificados po1• uns como li~sim3. da ;\boli~ão, quer i propaganda rer:u· 
tendentes a. evitar a revolução e por outros bhcana. 
como precursores della. Trate\·se. ;pois, de ~m homem publico cheio 

O Cacto e que houvera. o pensamento do. re- de serv1ço~ a Repubhc3. e o orador não sabe 
volta armada contra. o Poder Publico, ffi;J.S os o q'!-e pode_ria mover o roob1·e deputado pela 
homens que tinbam a responsa.bilidade poli- B~bta a v1r oppor sua palavra tão presti· 
tica da. oppo~ição não t inham intuitos r~vo- g~osa ~ sympa.tbica, contra. o p rojecto em 
Iucionarios, ~inão a responsabilidade do Vice· dJscllSsu.o. _ 
Presidente da Rcpublica, para o que conta.- S_. Ex. n_ao demonstrou a illegallida.de do 
varo com a maioria parlamentar. p ro.]ectn:. nu.? provou a sua i ncon~titucionati-

0 2.'3 de novembro, nobre reiv indicação do 1 dade; nao d1sse como se podia fazer essa re
direito constitucional conculcado,foi nretex to Yer':'a.o. 
ás ambições de muitos polit icos que ·se apr~r Perguntt : o que exige a lei po.ra ser tc
veitara.m da. s1tua.<;.ão politica para. dominar nente-col'Onel de engenheiros 1 Que t eah:l· 
nos Estados. passado por todos 0!1 postos inferiores. 

,, 
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Dizem que isto vae qu~!Jrar o estimulo no 
exercito, mas isso não é verdado. Garante o 
orador oue rol não se dará e que la fóra este 
acto reéeberá os mesmas applausos que rece
bem m. Cll.rnara. 

O §r. T.homa:z C:a~'alca.n~i -

!idade, que elle se identifi~ou ~om os feitos d:ot 
artilharia. do Brazil. Foi este ofilcíal demitti
do n, 19 de abrH de !83!, por ser estra.ngeiro, 
readmittirio em 1851 no mesmo posto, man
dando-se-lhe conta.r o tempo que esteve fóra 
do serviço. 

Sr. presidente, niio me preoccuparci mais IV 
com a deres<l. do projecto em dbcussii.o pelo, . ,. . . . 
lado politico da. ma. teria que constitue o mes- Jacmt~w \ !Cll'~ do Ço~to Soares, officml de 
mo pro,jecto. ~ngenhmros. F01 rlermtt1do do posto de 1• te-

O meu illustre coilega. dep11tado por Santa ncnt!} ~ :u de dezembro _de 1_830 J?~r ser. es
Gatharína,encarregou-ss dest:t pa.rte de modo trangeuo. Por acto. leg1slat1v~ to1 con.sJ~e
t~o bl'ilhante que nada mais poderei dizer ~ rado novamente bra.z!lmro e fot readtmtt1do 
este respeito: S. Ex., porem, não tr·&tou d; em l833.no mesmo post~, seguindo sua ca.r
mostrar que durante a. nossa vida politica re1ra ate os postos superiOres. 
tem havido uma serie de factos semelha.n te$ a 
este que vamos praticar. Y 

O Sn. L,~ uno Mur,LER- Deixei essa missilo 
a V. Ex. que ha de tratal-a com brilhan
tismo. 

0 Sr.. THOMAZ CAVALCANTI- Compulsando 
diversos actos do PodCJr Eli:eeutivo c do Le
gislo:Ltivo do tempo da monarchia, encontra
mos em diversas épocas a readmissão de offi
ciaes depois de terem sido demittidos do ser
viço activo. 

Encarrego-me de demonstrar esta parte, 
lJOrque foi realmente o \)cnto cap;tal u o di~· 
curso do !?-obre reputado que hontem impug
nou o pro•ecto. 

Peço J)2l'Ínissão á Camara. para. citar os fac
to~. um por um, inrlic,ndo o logar onde se 
pode encontr;;r, afim de que a prova seja 
completa e indestructi vel. 

Antonio José de Souza, oillcial •'e marinha, 
onde e.st~·•e servindo até o posto de ca.pitã.o 
de fragata. Por acto do governo foi mandado 
transferir para o exercito no posto de tenente
coronel, e abi . continuou até a patente de 
gener;\l. 

n 
João Guilherme Bruce, tendo sidocontracta

do para o ~erviçu militai·, foi a 22 de setem
hro de 1832 dispensado do serviço do exercito 
no posto de capitão, por ser estrangeiro. Ma.is 
tarde, em 15 de outubro de 1839 foi readmit
tid,o no mesmo posto lie capitão e continuou 
a.te o posto de general. 

IU 

Emilio Llliz Mallc::t, general distincto. of
ficial cujos actos na campanha de Parag.ua.y 
deram um renome tã.o grande á. sua. persona-

Agor;~. aqui a·c[l.So é mais gra.vc. O visconde 
de Camamú foi admittido no posto de cal_lit.ào 
sem passar pelos postos subalternos. 

YI 

J oiio Propicio de Menna Barreto,sendo praça 
do exerclto, demíttiu-se no primeiro posto. 
Mais tarrle serviu na guarda. nacional de 1835 
até.JS-15, contra a rebellião do Rio Grande do 
Sul e em 30 de setembro de 1845. foi ad.iuit
tido no posto de coronel do exercito, onde 
bhegou a general. cuja bravura e tão conhe
cida, pelo m~:nos por aqueues que teem lido 
os seus feitos na guerra. do Paragua.y. 

VII 

Finalmente, Joíio José da Sepulveda e Vas
concellos, que se demittiu em virtude de 
uma recusa. para. tomar parte em uma beija
m[í<,, 'eguwlo fui infot•ma.•lo por quem co
nheceu o referido o!Ilcial. 

José Sepulverla de Vasconcellos foi readmit
tido novamente no exercito em 3 dejulho de 
1846, ser~·indo ate o posto de coronel, posto 
em que falleceu. 

Como vê a Camara, como veem meus col
l egas os c:tsos que acabo de c i ta r, são as 
provas as mais exbu'oerantes possiveis. 
(Apoiadas,) 

E julgo que o meu illustre collega e amigo 
esta convencido rlisto. 

O primeiro caso é a transfel•encia. para o 
exercito de um capitão de fragata, indo assim 
prejudicar os majorell de então. 

O segundo, terceiro e quarto, são otnciaes 
que foram demittidos por serem estl'a.ugeiros, 
e readmittídos depois nos mesmos postos que 
tinham anteriormente. São casos inteiramenta 
semelhante6 ao do Dr. Se~zedello Corrêe. 
(Apoiados.) 

-5:~-":~ __ v_._v~ll__ __ -------------------------IIIÍlill-1!111111! 
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O quinto excede a todos og outros. pois é a 1 qu{) w.pws praticar fosse uma justiça abso
admissão de um oiTicial no posto de capíE·'· 1 !tlt.;;,, mas por-que e atendi c;uo esse a.cto era. 
~orn rmn.cu, ter :p:;.esado pelos pootos ~ul.Ju.l-! do u:na pmfand<~. justic~- relat·,va. (Apoiad os.) 
termos. 1 Qúa.ndo eu via que olll.ciaes co exereito e 

O sex•.o e a a1missii.o de um officia.l do.\ da ma.rinha que tinham. com as armns na 
gual·da nacional no posto de coroneL do exer-jmão, a.ttac<lodo não ~ó o princiiJio da autori· 
cito, tendo salüdo deste no t• posto_ d<~de como a base fundamental da Renu-

0 ~etimo e ultimo e um official qne demit-I blica. e mesmn a nooS(l. Patria voltavam pàra 
üu-sc no primeiro J?Osto por motivos p~iiti-: a. effecti-v!d~de, vindo occup;::,r os mesmo$ 
co~ e depois voltou ao serviço no mesmo\ postos. (Trocam.-se rlivusos apm·tes eMre n.~ 
posto. 1 Srs . . ·lnisio de Ab,·eu e Ooúlio de ~~i,!'alltes), 

Ora, em vista de:JLes factos pód.~·se <lize1•J não pu~ duvida em acceitt,r o projecto quan
que o caso de readmissiio do Dr. Serzeuello! do eu viaísto. S:·. presidente, quando >i<~ a 
seja ext1•aordimrio e nunca visto? NiiG! ! injustir,a qur, haveria ü!U continuar privado 

E' mr.a lei de excepção é ver<hd.e, rna:~ i.Jc>.- da farda. que tanto honrotl o i llnstt-e depu-
sea-se em muitos casos a:ntcriot•es. tado pela Cr!.pital Fe~.eral, ao passo que ou-

O sn.. t:R~A~o DE GuUYJi;IA. dá um a.oart.e_ t.ros q.uc não tivera~ <t com-pre~~nsão dos 
• . ~eus uevere~ rle ctdadao e de mthtar nll.da 

O SR. '!-'HmrA;; CAVALCA~;TI-. aa. 0~r.ro I sorr:•iam, nã.c deverl:1 vacillar. (Muito bem.) 
ponto do. à.rscu;•so do m.e.u honratt(r cotLe~a 1 o q lle f<lz o Sr. SerzCJ-1ello Corres.? Por 
que precrs:~. ~er \'espontlwo. • J motivos :npeciaes elle entendeu que não po

S. Ex. tr·a."11.ndo d:... ~ome~Çl\·O. •:k Sr · Se!'· dia d.erent!er o prínd:_:>io da automiade, e ao 
zedello Corrl:l<> pa.ra len:e, ~ao fol,]Usto.. , I rnlls:no tempo emendeu que não podia fazer 

OS:·. Scr?.ede\lo Co!.'l't::L _101 nome:~::o rEn:T.e j.,,ute ,,a revolu<;ão. 
subst~;;uto, r1~ l~scoh _Mi:rtat• por p~·op~~~~,' I' Não emro na indagação desses motivos, 
un~nuae (.a uongr.,gaçm.o, tendo em. <:Onsme- mas o Jacto é qut:: o Sr. Sel'Zedel!o, achou-se 
racao 9,s seus lam~~s.dos estudos teltos na- na. posi;:ií.o c!o ou dcmittir-se, ou conser·var-
quella. !l<scola. õe n~utro. 

O Srt. URB.\':o DE GorvEIA- Em que, Ora., um ofilcia.l QUe se preza, não pode ser 
epoca ~ I neutro. ou é revoltoso ou defende a autori-

0 SR. THmuz C.A.VAJ.CA1iTI-Ainua no l'e- dr.de. (Apoiados.) 
gimen passado. O SR. ünmo ABRANTEs-Portanto, e,.rou . 

.Ma.s. creaàa a Escola Superior de Guen•:t. \ · -
foi nomeado lente effectivo r1ess~. Escola o il- O SR. Tno~rAz CA7ALCA:>~n-Não senhor, 
Iustro.do Dr. Trornpov:~ky, que e!'(). sulJ>"i- óemittiu-se llara nã~ Blanchar, na posição de 
tuto, tn.mbsm sem cc·ncurso. 1 neut:'o, a. fa.td ~t que vesLw, ern o cam.obo 

Em vis~a dist'l o Sr. S~rzedêllo julgou-se 1 G.' l~. tinha?. s;;>:~ir. (A 1JOirufos.) . . .. 
com o dil•eito .de ~er-lhe dr.dn. mn11 t~uieiro., ,,csms con<w;ue~, el'a elle o c:mco pr~jill~l· 
requereu e o. CongTe.gaç::Lo opinou <ma.n:m:;- cado, porque os omrus vi11bam occupa.i' 0.1 
mente no sentido de que, não "ó p;.:!<:s p!·o·.-us seus j)''~t<,~, i(üzo.ndo rln.~ mesmas vantA,ger.s 
qu<· ellc tinha d<Hlo colaO c-st.lttlan~e. coaw que Cmha.tn antes de li de setembro e ell<: ft. 
pelas pro>o.s qne der3. nu. cad.e\1·a. qu~ GX{ll'- C1lS<l com su~. _!lrilhante. C'•!'reil'a cortad:t. 
cio., era. dkilo de ser n<)JDeado e1Iecti •·o. Port:mto. nlJ.o escrupulisd em <tSdign~~r o 

Tendo-lil-e si•.lo i>"o l'€cusallo pl)la pi•imeir"' 

1 
projec~o e o ,Pil.re::er, e julgo que as.~im pro

vez, insistiu ped.indc que fo~,;em posta.s <:rn cedenoo pratlqUEn u~ ctdo d.~ JUSttça.. 
couc1.lrso as cndcim~. Em.ão niio c0nseaLcindo Eram estas O.:l ponuel'ações que óU tinh:t de 
nada do ministerio Thom;:z Coelho, -!'vi llll f<1zer afi:n de .i ust :ticar· o meu voto a.o pr~
mini5terio Maraeaju, nomeado leme ,;a ca- jecto e 3. minlla as;;ignatm•::t no parecer. 
deira; E si não dei uma. jus~iftcuc;ào juridica ~o 

Mas, S. Ex. como foi nomeado? DepDis de projecto, comu pediu o meu nobre colleg~, 
ter datlo Jn'oras r~xh uberante;; de ~qlaci"ade pelo men?3 tt:~: um~. expl\ca{;ão da raz:to pot 
~'Orno úiscipnlo e ~·)mo substitcrco, àepoi~ de que o ass~gne1 e que h<1. de caiar em todas a> 
te1· tido. por d ·.;as vozes, u ;·o to unaoime do. consctonc1a~ puras. 
Congreg;wã.o em seu favor. lsto vale mais 1lo (,1Iui!o I!.Jr~>, ,.,.,,;!o be:·n). 
q: 1e tll!H:ODCUl'ôü. (JiiOir:d(ls .) 

s . , t 1 • • r Ninguem lnil.ÍS pe<linlh) a. palrwl'a, e en-
f .. p:·esr·en ~~por n.r.tmo, vreciSO t 1zor· n c:_l: r:J.da ~ tliseu~E;~o. 

ra~~.c> -potque u~si;::r.ei. o pr·ojccto c pDr qne 
;1.~~ignei o pa.eecet• da. comi!li$Siio . ..:ls.-;ig-nC!i o 
:proj~ctn e o parecer não J>Ol'CJ.Ue t'ec~ou irccess~ 
qu& ex.istia um direito :por p~.rtc (!o 81'. f':e!'
zedello, não porque reeonbe<:esse quo o acto 

Pas,a-~e :í hora. ,:9.st.im.tln. ao ~xpedit·nta. 

o Sr\. r• SECltETARlO }lrocede á leitiil'(/. do 
segumte 
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------·------------------------------------------·----------------------------
~X.PEDIEKTE 

Officios: 
Do s:•. [" secPetario do ~enado, de ll~·,je, 

comrnu:uc:tndo que roi dc\'CJ!viúo, sanccJO
narlo. um dos a;!tographos rlu. J·esolllÇão do 
congTesso NaciOU:).l, autoris:mdo o Poder Ex· 
ecutivo a transfer·ir elo (]nadro do exm~cit:J e 
incluir como cffectivo em um (tos quadros 
militJ.res subordinados a(' Mín.isterio da Jus
e Negocias Interiores, no posto que ,ia exflrce 
em commissio, o major· auxiliar tecllnico (10 
mesmo minísteriu e ~:~.!fere:; elo exet·cito Bene
venuto de Souza MagaUJães. -Inteitada. 

Do mesmo S()Uhor e de igual dMa, saüsfé!.
zendo o pedido tlesr<t Garoara, const~mte do 

Art. 2.• Rer-ogr..m-se as disposições em 
COnLl'U!'ÍO. 

S. R.-Sala das sessões. 22 de novembro 
de 1805.-Ant,tjo Gõe.<,-Carlos Jwge.-Go'IA
·ve<a Lima.- Tavares de Lyra,- Fe1'rJile de 
Al.wev. 

Vae a. imprimi'i' a seguinte 

REDACÇÃO N, 189 E, DE 1895 

Reclacçao fina{ do 1J1"0je~to n. 189 .A, do cor
rente armo. aue or[/anisa o estado-ma!m· do 
c:cercito, "· I~tenrÚacio. Ge1·r, l dt;\ Guenn e 
dá. Ot!ll'a' pro1.:idencias 

offi.cio n. 331, de 19 do corrente, enviando os o congres,;o Nacional ilecreta: 
documentos que ~e achavam affectos a Com-
missão Mixta, incumbida de reg:ulamentDr o Art. 1.• Ficam rlesdejá creados: 
a.rt. i':J' di< Constituição·cta RepubHca, e~.; e l", o estndo·maior do e:x~rcito; 
deixando de restituir os que acompanharam 2", a Intendencia Geral da Guerra.. 
o officio 11 • 101 desta Camam,por se acharem o primeiro, imme.diatamente subordinado 
em poder do um dos membros d\1 commiss5.o · d 
ora.au~ente.-A' Commis~ão de Cotlstituiçã.o, ao Ministerio a Guer·ra. tera como chefe um 
Legislação e .Tnstiça. marechal ou general de divi~ão, que supel'· 

intendera todos os serviços milital'es q_ue 
Do Mtnis~eri!l d;1. Justiça e i\egocios Inte· visem !Jrepat•ar o exer()ito para a guerra., o 

riore~. de 20 <~O corrente. envhntlo a petiçiio estudo elas questões relativas ~ defesa do 
documentada. do 2' sargento da brigada po· territorio d:~. Kepublicn. e todas as operações 
licíal desta Capital Alfredo Artllur de At- milítB.rPs. 
meíd~ e Albuquerque. pedindo averhaçiio A segunda. Eob a dit·ecçilo de um general 
nos so:~s assentamentos por di,•ersos serviços do quadro <?:lectt v o. como intendente geral 
qu~ prestot:. à ca.u,a publíca.-A' commiss~o da. gue!·ra. sera encarregada de reunir, con
de F<1zenda. . serva1· e distribui'!' o material do e:x:ercito 

Req1.1erimentos; 
De.J::>sc.i Alf:-edo Coelho M AI'PUrla, 2·' oni

cial da Administ.J•:ki'10 dos Cort•eios do Est~ulo 
do Ceara, pcdin•'o 'um annc• do licença, sem 
vencimento~. ptwn. tr:~.tur 1le su;t ~aude onde 
llw c,,n 1-'ier.- A' Commis;áo de Petições rl 
Poderes. 

De :\faria .Jose da Co~ta PGreira.. filha do 
í<J.llec\do capi.tii.o Francisco :M;~,uoel dll. Gosto. 
'Pereira, pedlndo uma pensão.-.:;.: Coromis
s5.o de Pensões o Contas. 

De Eula.lia Barreto Leite Cn.stello. viuva 
rlo tenente-coronel João de SOUZil, Castello, 
11erlind() nma. pem5.o.-A' meama commis:;;io. 

Fiei\ sobre <t Mesa, :J.tê ulterior deliberação, 
o ~eguinte 

PP,o.mc;o 

ne<!es~ario á mar:utenção e movimento do 
mesmo om todas as suas operações. 

. \l't. 2. n O estado-maior do exercito se 
comporá rle um g'~binete e quatro secções, 
tendo em suas attdlmições:· 

O r;abinete 

Correspondencia. despacho e expediente do 
cbele do estu.do·maior do exercito, Ol'(lens do 
dia. do ex.erci to. 

.:ts ~ecçôes 

1•, estudo estatístico e histol'ico do exer
cito nacional e cstra.ngeiro, especialmente os 
americanos e tudo quanto possa. interessar à 
mollilisação e concentração do exercito; 

Organlsação de paz e de guerra, recruta
mento e iastrucção gm·al, theorica e pratica. 

. . t.~ctica, ~rande tuctica e estratel!:ia, serviço 
O Congresso Na.•;lono.l resolw : I do estau'o-maior. missões militares, direccão 
Art. I.·• E' o governo ~ntorisndo a con- da revista militar c; publícacões; 

ceder a Adolpho Gentil, conferente da Alfa.n-~ 2. estudos dos theo.tros provaveis de ope
\tega uo Recife, um anno t\e licença, com Q :-ações de guerra., org;,.ni.s;\<;ão de planos de 
re~pecttvo ordenado, par;~ tra.ta1• Je sua. sa.mie c:ttnpauha; meios de Jete~:t do paiz, prepara
anue lhe convier. ção dos grandes exereicios e m~uobra.s; cam-
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pos d~ manobras, mobilisação, cqncentr~ção,; Art. ~-0 A Intende~cia Geral da Guerr~ s:; 
servigo '(ia ret!J.guar'da e das otapes i compora. de Uf!l ga.bmete C quatro_ "ecçoes, 

3<, organisação da carta geral da. Repu- aguelle mcumb1do da correspon~enma. ex,pe· 
blica. mappas geographicos e topographtcos rhente e despacho geral rlo mtendente a 
das fronteíras; . estas : 
· Levantamentos _geodesicos e top~gr~ph1cos a l', da a.cquisição, conservação. distri-
nas operações militares, plano de_vmca?. ge- ·buição fiscal1$ação do material do exercito, 
ra.l. da Republica sob o pontodev1s~ m1htar, no que' diz respeito a proprlos nacioqaesdo 
estra~las em geral, linhas estrategiCas.; e~- Ministerio 11a Guerra; serviço de marcha, 
prego das vias-fer~~as no preparo e. dJr€cçao aquartelamento, acantonamen~, acampa
dos transportes mrlltar.es, telegr?-ph1a e tele- menta· ; serviço postal do exercito. e~ OP?· 
phonia militares; cryptog_raph1a, r:ema.p~o--. rações, ílluminação !los qua.rteis e outros es
r.as, todos os systemas de s1gnaes, aerostaçao, tabelecimentos militares ; c:mdelarlas. e re'
:P,omb_o~·çorr~~o!; . ~ . . montas ; _ · · . 

4•, Codi.ncaça.~ da leg1Slaçao m1.lltar, adi?~· a. 2> da distribuiçao do armamento, equr-
nis'traÇão, eoonomiá., disciplina, justi9a !_Illll· pame~to, arrea.mento, correame, utensilios e 
tar, licenças, 'transferencia.~. organ~s.açao e munições; ca.rga e descarga de todo, consu-

. publicação do alma.nak, reg1stro m1llta.r do mos; providenciar sobre fardamento, ajustes 
estado civil d~s officiaes, ~.sse~tam~nto dos de cont:~s doTmesmo; 
generaes e o:fficJaes do esta.do:ma.10r, mfor.r:na- a 3'', de viveres e forragens. transporte do 
ções annua.s de todos os of!k1ae~ ~o e~ercJto; material do exercito, r;~quisição. lanc.amentos 
tlcquisição rl~ l,ívros, revista~ mtl~~res e t~ e contribuições de guerra; reunião de dados 
chnicas que possam tlesenvolv~r a mst~cçao estatbticos e de tudo que interesse o serviço 
dos officiaes e praças do exerc1to; ma.terJal e militar e as operações de guerra.; 
arcbivo do mesmo. . . . . a. 4", da guarda em deposito de todo o ma-
Ar~ .. 3.0 O estado-maJOr do ex:erctto tera. 0 teria! de guerra, muniçlles e far?amento de 

segurnte pessoal: . . _ reserva; carga geral do mater1al em re· 
Um chefe, marechal ou gen~ral de ~rnsao, serva.. . 

tendo, pelo menos, o curso de mfcmtar1a e ca.- Ai•t. 5.• A Intendencia. Geral da Guerra tera. 
vaUaria; . o pessoal abaiXo: . 

Um sub-chefe-ge~eral de brigada. com o Um intendente geral, officio.l general do 
Clll'SO de es~o-ma10r-ou coronel do corpo quadro e.lfectivo; 
de esta.do-ma10r; . . Um sub-intendente-coronel ou tenente.,-

Um _a,)_udante de c..'tmpo-officlal superwr coronel de corpo especial; 
ou cap1tãOd11 qualque!' corpo ou arma, tendo Dou~ ajudant~s de ordens-subalternos de 
o curso ~e e><~do·rna.wr ; . _ corpos :r.rN>gimentados. 

Oous aJudantes de ordens, capttães _ou sub- Gabinete-'[Jm chefe ou secretario, official 
rutel·uo~ .• tPndo o curso de estado-mawr; . superior ou capitão de corpo especial; 

Um aJudante d~ ordens 110 sub-chefe, capi· um <tdjuncto, official superiol' ao ctt.pitão 
tão_ ou subalterno, tendo o curso de esta.do· de corpo especial ; 
mawr; . , , Dous am::iliares technicos; ofücia.es do corpo 

Gabmete -Um chefe o:u secretarJO-coro- de en'"'enJJeiros. 
nel do corpo de estado-ma 10r. " 

Dous adjunctos, offlciaes superiores ou ca.- So;;ções 
Jlitães do corpo de estado-maior. 

8ccçúcs 

Q]la.tl.'o cheftlS d.e ~ecções., o:fficiaes supe-
riores do estado-maior. . 
· Do~ ~junctos, offi.ciaes do esta<io-maior. 

Dez amanuenses. 
Um archivista,, officia.l do estado-maior. 
Dous ajudantes, o.tliciaes· reforma,dos. 
Um porteir.o, officia.I retormado ou bano, 

rar.io .•. 
Tres continuas, ex.·praça.s. do. exer.çito. 

. Tres senentes: idem idem. 
. um. e»carrega,do dos pombo&·correios, offi
ciat dOJ!Íle.rcito do quadro effectívo, tend,9 o 
~UI'SP dó. J:OOpe.ç.l). Y.Q ilO:r;'llP. Q"!l ~.ql!!!.. 

Quatro chefes de secções. 
Quatro 1•• offi.ciaes. 
Quo.tro 2°' ditos. 
Nove amanuenses. 
Um porteiro. 
Tres contínuos. 
Tres serventes. 

.Disposições ge>•aes. 

Art. 6.• Os oi!l.ciaes do actual corpo de es
ta.do-maiol' de l• classe, ncs posto~ em que se 
acham, constituirão o - cOl'po (1e estado• 
maior- o qual ficará immediatamente sub, 
or.dinado a.o chefe elo esta.do-maior do exer-. 
cito, que os distribuirá :pel!lii s~rvi_ços qe 
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eitado-niaior, segundo a.s exigencias do ser-
viço . . . 

§ 1. o Aléin dos ofliciaes do corpo de estado
mil.ior poderão servir junto ;to chefe do es.· 
tado-maior do exercito, no gabinete ou secções 
ll<~. respectiva repartição, ofllciaes do corpo de 
eo"'enheiros militares, estado· maior de arti-

' lh~ria.. capitães e suba.lter-nos das armas arre
gimentadas, por elle propostos e nomeados 
pelo ministro da guerra. tendo todos, porem, 
o ctirso de estado--maior. 

§ 2.• Os serviÇos de ordenança. no exercito: 
- ajudante de ordens e de pes~oa., incumbem 
aos capitães e subalt'"rnos, preferi'! os os que 
tiverem o curso de estado-maior ou a.o menos 
r.e sua arma. 

§ 3. • Os capitães de que tia.tà. éstes pà.ra.
só podel"ão desempenhar fúnCções de estado
maior, a,póS terem doús anhoS de effectivo 
serviÇO de nleira, nestê posto, iia a.roia re
s(iectiva.. 

Art: 7. • Consequ(lntemente a organisa.ção 
do estado-mator •10 exercito e da Intendencia 
Geral dtt Guerra, ficam l!teadas as direcções 
geraes de engenharia, de artilharia e de 
S&ude. 

§ l . • A direc~.ão geral de eiigenliárla t erá 
mil gabinete e tres secções, aquelle encarre
gado da corre~pob.dí;mcia, expediente s despa· 
cho !la. d1recção; estas incumbi·'ás: 

Secçues 

Tres chefes, coroneis ou tenentes-coroneis 
de engenb~iros. . 

N.ove adjunctos1 offi.ciaes superJOres ou ca
pitães de engenheiros. 

Sete amanuenses. 
Um archivista, offi.cial reformado do exer~ 

cito ou honorario. 
Um porteiro, idem, idem . . 
Dolls contülUos, ex-praças do exerc1to. 
Dons serventes, idem, idem. . . 
§ 3. o A direcçã.o geral de art1l harta t~rb. 

um !!abinete e tres secções, aquelle encarre
ga.d3 da corre..;pondelicia, exped;iehte e des-
pacho da direcção ; e.·;tas incumbtda.s: _ - · 

a. J• da. a.cquisição, a.dopção, modJficaçao, 
etc., rlo material de artilharia e de todo o ar• 
mamento necessario ao exercito ; . 

a 2', da acquisição, a.dopção, transforD?Il.
ção das munições de guerra,direcção techmca. 
das fabriea.s de polvora , de armas e de 
munições ; laboratorios pyrotechnicos e ar
senaes · 

a 3• 'da direcção technica dos estabeleci
mente~ de instrucçiio theorica e pratica de 
artilharia, forta.lezas e corpos de artilha.ria. ; 
assentamento dos officiaes do estado-ma_tor 
da arma; arcl!.ivo da direcçii.o e respecttvo 
material. . 

§ 4. • A direcção geral de artílllarJá CO!íl.· 
por-se-ha do seguinte pessoal: . . 

a. 1', dos trabalhos que visam o emprego um director geral, genera.l tle dntsão ou 
da,s vias ferreas, telegraphos e telephones.. de brigada, tendo o curso de artilharia. 
estradas em geral , como elemento de guerra Dous ajudantes de ordens; subaltern03 de 
matt>rial de engenharia ; á.rtilbaria. 

a 2', das obras em geral, no que d.iz re- Gabinete:-um chefe de gábinete, coronel 
speito á.s fortifiçaçües e erlificlos militares, 1 do estado-maior de artilharia.. 
pontoneir·os. machina.s de guerra e de;:trui- Deus adjunctos, officiaes superiores ou éa· 
~es, trabalho:: de guerra, de ataque e defesa pit<"tes elo estado-maior de artilharia. 
dos pontos fortificados; 

a. 3•, da. direcção technica dos esta.beleci
~entos militares J.e instruéÇãd theorica e pra· 
tiea. J.e . engenharia ; colmiisa.ção milita.r ; 
trianglila.ções do tei'ritorio da República, 
&:ndo os danos obtidOs enviados ao estado 
maior do exercito pafá. orgaaisa.Çào da carta. 
geJ•al, má.ppa.s e plantas t opo:,'r'a.iJhica.s ; tudo 
que .ror ~ncernente a.os officiaes do corpo, 
a.rcluvo da d1reeção . 
~.~,"A direcção geral de ebgenhatiâ terâ jJ 

segumte :pessoal: 
Um director-geral, genera.l de divisão ou 

de urigada, tendo 6 cur;:;o de engenharia. 
Dous ajudantes de ordens, subalternos;com 

o curso de eogenhar ia. 
Ga.bihete:-üni cliéf~ de gabinete; cdronel 

de engc:nhairos. · 
-~ous adjunctos, offici:i.es süperiores ou ca

Pitães de eiigenlieiios. 

Secções 

Tres chefes. coroneis oil tehehtes-coroneis 
do estado-maior de at·tilharia. 

Sei~ anj une tos, officiaes syperi~res ou capi
tães do estado-maior de artilharta.. 

Sete amanuenses. . 
Um porteiro, official reformado ou h onora-

I'io do exercito. 
Dous contínuos. ex-praças ~o éxeréito . 
Tres serventes, idem, idem. 
Um archi vista, otil.cia.l reformado oil hono-

rar io do exercito. . . 
§ 5 ,0 A direcção geral ele saude Se !)Ompora. 

de um gabinete e tres secções, aquelle enca~
J·egado dá COI'respondencia, da ~il'ecç~o; ar
chivo, expediente e despacho ; estas mcum-
hidas: . 

a. r~. do pessoa.t me!iico, veterin_a~io; !ln!e.~
meil'Oil, padioleirOS, empregad.()ll ClVlll da dl-
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recçii.o, direcção e administração dos hos-j de engenharia. e artilharia. serão exetcídcs 
pítaes e enferma.rias, na ~z e na. guerra, Ia- por alferes e 2'' tenentes que excederem dcs 
boratorio de bacteriologia e microscopia cli- respectivos quadros, pa..~ndo a sere:n occu
nica ; par.os por praças do exeJ·cito, h•go que todos 

a 2•, do que diz respeito ao deposito do ma- aquelles St-Jam cla~siJlcados. 
terial e utensílios de :;aude, material de ag"'- Art. 12. O Governo fará a r-egulamentação 
salho, tra.nsporte e a.limentação e meios dos ser•·iços m~c cre<1dos, precisando quanto 
curatívos do;; enfermos, nas operaçües ml· possível a natureza de cada um e bem assim 
mares ; as func~ões <1 o seu pessoal, tanto na ]Jaz 

a 3",do pessoal pharmaceutico, fornecirnen- como na guel'!·a. 
tos e fisca.Lisaçãn da:; drogas, medicamento>- Em caso de guerra, uma parte do pessoal 
utensílios, vasilbam<~ de pharmacia, direcção com os seus chef<!~, formando. o quartel ge
tecbnica dos la.boratorios pbarmaceuticos e neral do exercito em operaç,ões, com o S<;u 
das pharmacio.s e dflpositos de medicamentos est<1do-maior general, suas (1irecçõc~ e intea
em tempo de paz e de guerra.. dencia geral. segue com o commanaante em 

§ 6. • A dírecção geral terá o seguinte pes- chefe e outra fica junto ao ministro da guerra 
soal : para a;segurar sob suas orden$ a boa marcha. 

Um director geral - o chefe do corpo de do serviço central. 
saude. Paragra:pho unico. Tambem providenciara 

Um assistente, medico de3• ou 4• classe. sobre a. administração e direcçií.o das escolas 
Ga1Jinete:- um cbe!'e de gabinete, medico, e collegio militar, arsenaes de guerra, labo-

oflicial superior. ra;.orios pyrotechnicos, fàbricas de armas e 
Umadjuncto, medico de 4" clo.sse. de polv,,ra, in validos da patria, reíorma (1a 

secrt-taria da guerra e da contadoria gera.l da 
Secções guerra. supprimindo o que julgar conve-

niente.' propondo tudo que for necessarío ao 
Um chefe da P secção, medico de 1" classe enrcito, para que este possa bem desem· 

n. l. penhar a sua mis~íi.o constitucional em qual-
Um chefe de 2•, merlico de 1" ou 2" classe. quer emergtncia. 
Um ad,juncto para a 1• secçi:io, medico de Art . 13. Org:miEado o estado-maior do 

3• ou 4• classe. exerdto. este immediatamente for mulara o 
Um chefe de 3• secção, pl1armaceutico de plano geral da defesa da. R~publica, de rlis-

1 • classe. tribuiçiío c collocação das tropas, da hierar-
Um a.djuncto, pha.rmaceutico de 3' ou 4• chia militar, da eomposicão dos quadros do 

classe. pessoal do exercito, o qual, presente ao go· 
Tres 1"' escripturarios, empregados civis. verno, será pGr este submettido á conside-
Tres 2''' ditos, iliem idem. ração do Congresso Nacional. na proxima. 
Tres 3•• ditos, idem idem. sessão lcgi~lativa ordinn.ria, para servir de 
Um porteiro, ex-praça. da secção de enfer· base a completa execução do n. 18 do al't. 34 

mciros. do. Constituiç·.ão Federal. 
Dons continuas, idem idem. Art. l·L A' medida que forem se orga.ni-
Art. 8." O corpo de engenheiros militares, sando as repa;-tiç,ões ora creadas, fi('ai:ã.O sup-

o flstado-maior de artilharia. e o corpo de primidn.s a commissão teclmica. milit;\r con
sa.ude ficarão subordinados, o primeiro ao sultiva, os commandos de corpos espe~iaos. a 
director geral de engenharia, o ~egundo ao directoria geral das ol.Jras miliün·es, n.s re
de artilbari:t e o terceiro o.o direcwr geral do parti<,:Ões de ~judante e quartel-me~ke ~e
sa.ude,- sen1lo o pessoal distribllido. sob pro· neral c sanitaria militar, intendencia. da 
postu. dos respectivos chefes e nome3.ção do guerra, pa;sando os serviços que lhe com
ministro da !;,"llerra., pelos serviços que lhe petcm para aquellas, devendo o pessoal não 
competirem. 'aproveitado no estado-maior do exercito, 

Art. 9." Ao chefe do estado-maiol' no exer- direcl;ões geraes, ser d1stri buido pela inten
clto, ao intendente geral da guerra e aos dencia geral da guerra. 
chefes das direcções competem a iniciativa e § 1." Os ofiiciaes do exercito, DO desem· 
responsabilidade na direcção do respectivo penho de serviços de estado·mai.or do exer
serviço. cito e nas direcções e serviços respectiTos, 

Art. 10. Os offi.ciaes de artilharia ~ervirão continuarão a perceber as mesmas vantagens 
indistinctamente no estado-maior da arma. ou que ora. teern. -
a-rregimentados. ficando de nenhum e.ffeíto o § 2." O observatorio astronomico pas~ar~í. 
art. 6" ê seus paragraphos, da lei n. 39 A, -para o :\Iinisterio da. Industria , Viação e 
de 30 de janeiro de 1892. Obras Publicas. 

A!'t. ll. Os c:~rgos de a.manuense, no es- Art. 15. Fica mantida a divisão do terri-
tado-ma.ior do exercito, nas direcções geraes torio da Republica em districtos milit:Lres, a 
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llier<lrchia militar , a com:posiciio dos quadros : Art.. 3.0 Regularão o contracto as clausulas 
1!o peS5oa.l do exercito, até fhia.l decretação ~~estabelecida$ nas leis n. l . 746 de 13 de ou
da r~rgaulsaçii.o do exercito. tubro (1e l S69 e n. 2.3l4 de 16 de outubro de 

Art. 16. A C:!.pi.~l Federal, os estados ile 1886 e n . 3 .349 de 2tJ de outubro de 1887 e , 
s. Paulo, Minas Gemes, Goyaz, Río de Ja- que não tenham sido revogadas por leis 
neiro e E~>pirito Santo. cnnstituirão proviso· posterlares. 
riaroeute o 4'' distl-icto militar com séd.e na j Art. 4." S~o concedidos ao contratante: 
Capital r:edera.l. · . . _ § I. • Direito de des?.propriaçã.o na fórma 

Art. l t . Revogam-se as d1spos1çoes om con· • da lei , para as obras que tenha de construir 
trorio. de aecordo com ·plo.nos préviamente approva-

Sala. das commissões, em de novembro de dos pelo governo;_ . •. 
1895. - Paranho~ Monte1zegro. - F. Lima _§ 2." Preferenc1a, em ~gualda.de de conm
lJucn·te.-J. A •. N"eiva. coes, para o arrendamento ou atoramento de 

Vae "" imprimir o seguinte 

PROJECTO N. 278 DE 1895 

Autorisa o Podm· ExecHtí-.o a contractar com 
.Tos é Victo1· da P.ocha .]-[imnda. Ot.G quem m.e
lho1·cs va,ta9eas offer~cer. as ob1·a..~- de bat•:
sameato, canalisaçiio e ouh·as. n õC'!.«arias, 
M melhoramen :o cl<L bah:a ele Scpetiõa c ao 
Jer1liçO de C!lrga e descarga de mercadorias, 
Jl!W mt•>!os de alto bo1·do na mesma bahia, 
bem como wna poate para clescmbm·que de 
gado, sob as condiçóes que estabelece. 

A ccmmissão de obr:ls publicas e colouisa
ção. tendo e~aminado o requerlmenlo de José 
VõctQr rla Roclla Mi1-anda. pe•llodo concessão 
pam;;. execuçfio de diversas obras oe melho
ramento da linha de Sepitiba. e consLrucção 
de uma ponte de desemb<lro.ue de gado n1. 
mesma babia. segundo o plano que apresenta; 
e considerando qu e é de i ncontest,vel "lanta· 
gem a el:ecur;iio de ta;?s obras p.1.ra o serviço 
dl'importação do ga!lo. qu~ se destina. a.o con· 
sumo (lo Districto Fedem!. bem como oar·a. a 
reduc~;ão do preço e melhoro.mento da· ca.rM 
do mes01o gado. 

E' ele ?areecr <JUO pc)de ser attendido o 1'~.· 
q_uerimcnto pela t~düpçfto do seguinte: 

O Congre$0 Nacional resolve: 
Art . I.• E~ o P oder Executivo autorisado 

a. contra.ctar com José Viciar d a Rocha Mi
randa, ou quem melhores vantagens offc
recar. as obras de balisamento, canalisação e 
outras necessarias ao melb.oramento da bahía 
de Sepit.iba. c ao ser'.""içe> de co.rga. e des~arga 
de marcadorias nor navios ile a.l~o bordo na 
mesm~ bahia, bem como uma ponte paro des
e~bm·que de gado, ~ob as seguintes condi· 
çoes: 

Art. 2.• O contractante terá privilegio pelo 
prazo de 50 annos, para o uso g·oso das obras 
contractadas, que reverterão ao domi.uio da 
União, sem indemnisação alguma no fim dese 
prazo. 

t1~rr.:nos do Estado nas uroximidades das 
óbras, bem como a.s Jnultàs e penas em que 
incorrer-a o concessiona.río pela infracção do 
contract o. 

Art. 5." Revogam-se as· disposições em 
contrario. 

Sala 11a.s comruissões, 22 de novembro de 
1895. -A.?·istidas da Queiroz.-Bueno de An
d,·ada .-lu;~qtui;·!! .·~yres .-Coelho Cintra.
Cupertino de Siquci1·a. 

O !l;:ir. P .o:-e$idente- Acllando--!!e 
adeantada a. hqra, designo para amanhã a 
seguinte ordem do dia : 

Vot:iç-Z.o do pr•ojecto n . 265 A, de 1895, 
actorisando o gover·no a reintegror no posto 
de isnente coronel tio corpo de en~;enheiros 
do exercito e no c:~.l'go de 1E>ote da Escola. Mi
ll~u.r o Dr. Innocencio Serzedello Corrêa, com 
votos em separado dos Srs . Carlos Jorge e 
Ovidio Abr,,ntes (1" discussão); 

Cantinu;wão da d iscussão unica do pa
recer n. 178 A, da 1SQ5, sobre as emendas 
o:f!ereci,1u-s em 3·' discussão ao orçamento da 
Yiar.lio · 

3; ui~cussão do projecf.o n. 268, de 1895, 
auta ris2.ndo o governo a a.brir :l.O Ministerio 
da Fazenda. o credito supplen::entar de 
;;.522:847$682 ó. verba ~Reposições e re~ti
tnlçôe:> - :ort. 7'', n. 29, da lei n . 266 , de 
:!4 de dezembro de 1894, para pagamento da 
dívida. liquidada. provenientE: de impostos 
:!rrecadad<:!s pela União e pertencentes ao 
estado de S. Paulo, na. tOrro a. da Constituição 
Federal; 

Continuar;ão da 3• discussão do projecto 
n. 212, de 1895. l:'el!Uiando a execw;ão dos 
arts . 6"' P. 7"' da lei r: · 183 C, de 23 •le setem
bi'o de 1 89:~. deiercninando que pelo governo 
se.j<1 substir,nido por apolices ile c:,!lital e 
juros-ourv-do valor nominal de I :000$ e 
j uros dt~ 4 '/o todo de o h3tro e1Tetlvamcnte 
depositado at é 17 de dezembro de 1882 pll. rlL 
base das emissões bancarias ; 

Discus~ão unica. do parecer n . 174 C, de 
1895. sobre as emendas o:trerecidas em s• dis· 
cussão do o~ent~ da. receíta ; 
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P disl\ussã-p dei projecto n. 150, de 1895 ha.ja vaga, o· tenente reformado do corpo d~. 
reórs-anis~ndo o montepio obrigatorio dos bombairos José Julio, com o voto em sepa
elripregildos publicos com voto em sepa,·wdo rado e parecer da commil!são de constituição. 
do Sr, Me:\eiros e Albuquerque ; legiSlação e justiça; 

3• rlisci:Is5ã0 do pi·ojecto u. uo. de 1895, 2• rliscussão do projecto n. 151 A. dé 1893,. 
dividia do o territol.'io da Republ icn em oito isentando de direitos de importa.çã.o e expe
circumscripçõ~s. em cada uma das quaes crea diente os materia.es e ma:chínísmos destinados 
um banco para llu:tiJiar ns industr·!as ag-rl- á fundação rle fabricas na Republica.; 
cola, pastoril e conne:cas, conforme o reg-i meu Continuação lla. 1" discussão do projecto 
que adopta; n.202,de l895,autorisando o Poder Executivo 

2• discussão do 1Jrojecto n. 227, de 1895, a conceder n~s condições que indica a André 
antorisando o Poder Executivo a abril· um Gaudieley, ou a. quem mais vantu,geils oifere• 
credito de 21:840$366 supplementar à verba ce:· privilegio por 60 annos,:para construccao, 
-Exerciéios findos-'Pilra occorrer ás despe- uso e goso de uma estrada de ferro de· bitola. 
zas que foram liquidadas com o serviço qua- de 1 metro entre a ca:pitàl dó Ma.tto-Grosso e 
relitena.rio dé Santa. C:at!1a.dna durante o o porto de A veiro,ou outm ponto que melhor 
anuo <1e 1893; os estados determinarem, na margem do rio. 

.2• discussão do projecto n. 156 A, de 1895, Tê.J.pajoz, no ?aTá; 
a.utorisa.ndo o Poder E:.:ecutivo a abrir um 1• di~cus~ão do projecto n. 229, de 1895. 
m•edito de 6:333$310, para pagamento do l1es· autorisaodo o Poder Executivo a coilcedor a. 
sôa1 G e:x:}letl.iente da Delegacia de Terras e Jose Domingues Mendes ou a. quem melhores 
Colonisàç~o no Estado de Minas Geraes, no vantàngens offerecer, permis.;,ão, para. est:J.
anno de 1893 ; beleeer urb.a linha de navegação éntre os 

3• discussão do projectó n. 132; de 1895·, l"lOS Pardo e Jequitinhonha, n<l estado dtl. 
tornando extensivo ás praças da. briga&. P~ Bahia, eonstruir um cáes na cidade de Can
licial da Capital Federal e do corpo de bom- nà:vieiras e um canal ou uma pequena. ferro
beires, que se in.utilis·arei:n durante o tempo via ligando os dous referidos rios, segundo 
do praça., o direito dé que goiam as praças as condições que esti.belece ; 
do exercito e armada. de sérern recolhidas ao Discus;ão unica do proiecto n. 103 de 
Asyló dos I.o vali dós; " d ,. 

Discussão uiiica. do pa·técer n. 133 c. de 1895, concedendo pensãO ao· sol ailo relor-
1893. sobre as emendas o!Ierecidas da 3, dís- mado do et.ercitó Henl'ique José de Santa 

cussão do projecto n. 133 B', de !893, que Aj,~~c~ssão unica do pl'ojecto n. zs·4, de 
classifica. em quatro c~tegorías as repartít;.ões 1r;93, autorisando 0 Pódet• ExMntivo a man
federaes e éqb.i'pm os vencimentos dos re- da'r pagar a D. Eulalia dá. Silveira Niefuexr, 
spectivos íunccíolià.rios ; 

Nova. di5Ci.lssão noprojecto n. 24 B, ,\é 1895, e suas duas ninas solteiras, viuvas e plllOS do 
emenda do Sr. Belisario de Souza e outros, faHecido capitão Jo5.o Con.rado de Nie·meyer, 
que dispensa a compa.nhia Estrada de Forro da data desta lei em dea:nte, o n'leio·-soldo e 
Leopoldina do pagamento tlos rlil'eito> de iDl- pensão que percobe, pela taJ'>ella. actmil; 
:portàção de. todo o matel'íal, que retirar da. Discuss~·o unica do projecto n. 283, de 1893, 
Alfa.ndéga do Río de Janeiro, dcstacad:~ ellJ concedendo a D . .J'uliuna Morel Garcez Pa!ba., 
3' discussão do projecto n. 24 dn corrente viuv« do tenente do exercito Diogo Garcez 
anno. para dê uceorllo com o aPL 129 do Pallla, a. pensão :~.rinual ue 9õU$000; 
Regimnnto Intet'no, ter- nova discussão ; Discussão uniea do projecto n. Wl, de 

2' discussão do projecto n. 2-18, ele 1895, b895. concedendo a D. Luiza Etchba.rne, 
a.utorisá.hrlo ó Poder Eiecuti\'O a reformar o li uva do capitão de frngata Fern:tndo Etcll
ensind da: Eséola Naval, aonexando-lhe um barne, a. pensão annual de 1: 200$000; 
curso especial de as:pirántes e machinista.t$, . Discussão unica do p,rojecto n. 1 Ja A, de 
tomando por base o projecto apre~entado em 1894, elevando de 60$ a 100$ mensaes a pen-
1893 pelo con5elb.ó da. instrticção do. mesma. são do al(eres honorario do exercito Antonio 
escióla ; . . Paes de Sá Barreto; 

2' DiSétissão do lJar-ecer n. 89 A, de Discussão unica do p:rojecto n. 23-1, de lS9:i 
1895, opinando no sentido de não ser appro- concedendo a D- Georgina. Cerqueira Lima 
vado o projecto n. 89~ d~te anuo, que substi- Ba.!·ros, viuva do capitão do corpo de engc
tue :Pelo qúe a. elle aéolripanha a tabella F ri.heiros Romualdo de Carvalho Barra'!, a 
anntriii. á. Consólidaç<Td das L~;s das A!fcmde- pensão a.nnual de l :000$000; . 
gas e Jfesas de Rendas Fede)·aes; Dí.Scussão uníca.dopi·ojecto n. 2~0. de 1895·, 

1a d1scussã.o do proj€ctd n. 199, de 1895, corieedendo'a D. Bernardina Fernandes Pe
auterisando. ~. g?·'-·er· I:!o. a .. · Jazer. ~e verter ã 1 r:.ei.ra, _vi uva:_ do In~or hop'ora.rio do eJSeroito 
ac~.l'VII., mandand? ad~lr_ al~~a }as C!?IDP!l'- Antomo Jo~e Perer~a Jumor; uma. pensao an
nhlas, como tenenW .lllftlS mO'derno; âte qu!'l nual de 1:200$000 ; 
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Discussão unica i!o projecto n. 80, de 1892, 
autorisando o governo a conce~er a D. Corina 
Pinto Ca:valcanti,viuva. do Dr. Antonio Jorge 
de A vila Cavalcanti. morto no naufragio do 
s,.Z:m/Jes, uma pensão correspondente ao 
meio soldo da patente de seu ftnado m~.
rido; 

1• discussão do projecto n. 221 A. de 1895, 
equípa.rando o.; vencimentos dos bibliothe· 
carios das faculdades de medicina. aos dos se· 
creta.rios e os dos sub·biliothecarics aos dos 
sub-secretarias, e inclue os mesmos funccio· 
riosnas disposições do art. 295, cap . XlX, 
dil!posições geraes do Corligo das Disposicões 
Communs ás [nstituições de Ensino Superjot·, 
dependente do Ministerio da Justiça e Nego
cios Interiores ; 

1• discussão do projecto n. 117, de 1895, 
mandando colloca.J: o 1'' tenente de artilharia 
Jose da. Veiga cabral e outros nos logo.res 
que lhes competirem na. escalá de promoções, 
reparando-se assim os prejuízos que sofi'r·e· 
rain na promoç-ão de l7 de março de 1890 ; 

I• discussão do projecto n. 166 A; de 1895, 
perrriittindo àos medicas e pharmaceuticos 
adjuntos do s~rviço sanitario do exercito a 
contribuir para o montepio de que trata o 
decreto n. 942 A, de 31 de outubro de 1890. 

1" discussuo do projecto n . 247, de 1895 i 
concedendo aos cidadães Miguel Jose Garcez 
e Aotonio de Azevedo Martins, privilegio por 
15 annos para fabricarem no paiz e venderem 
na Ql.pital Fed~ral e dos estados aros ou rodas 
de borracha,adaptaveis a diversas especies de 
velliculos ; 

2• dis~tis~ão do projecto n. 139, de 1895, 
transferindo ao domínio do estado do Ama
zonas. nas condiç:ões que e.<tab<>lece, as fa
zendas nacionaes denominad::s do Rio Brance 
situ::das nos campos deste nome naquelle 
e:.>l:l.do ; 

DiscussãJ:, . unica. do projecto n. 2:24 , de 
1895, concedendo ao sotrla.Co reformado do 
cxe1·cito F.ranklin Ferreira de }loura. uma 
pensão de 30$ mensa.es ; 

Discussão unica do projecto n. 190 de 
1895, ~oncedendl) a pensiio ;mnual de 1 :200$ 
a D. Manoela. Alice Nunes dos Santos, viuva. 
do 1° tenente de artilharia Joaquim Severo 
dos Santos · 

Discussão' unica do projecio n. 192 , de 
1895, concedendo a. p . JoaQuína Angelica. 
Bragança. Dias dos Santos; viu;·a do major 
Francisco Antonio dos Santos, a pensão 
meusal de 100$.000. . . 

Dis~lissão unica do projecto n . !96,de 1895, 
a.utor1sando o governo a conceder a. DO. llor· 
tcncia Adela.ide Guillobel e Josenhina. Con· 
stanca Guillobel. tllhas do t'allecÍdo coronel 
reformado do corpo de engenheiros Joaquim 
Carl(hdo Guilloàel, a pensão da ! ; 200$ an · 
nuaes, repartid.a.mente; 

~ltl:on v. vn 

Discussão unica. do projecto n. 264 A, de 
1895, autorisando o Poder Executivo a. man
dar contar mais oito mezes e 28 dias de ser
viço a.o 1" tenentt> da armada Arthur \Valde
miro de Serra Bel rort, pa.r:J. os effeitos da.. re·
fol·ma.; 

Discussão unica do projecto n. 172, de 1893; 
concedeo.do a D. Tb.oma.zia. Izabel Al vim, 
vit.tva. do coronel de engenhei:ros João de 
~ouza Mello e Alvim, a. pensão de 2:400$ 
annuaes; 

1• diacuS!iãO do projecto n. 225, de 1895, 
dando nova. organisa.ção á guarda. na.ciona.l ; 

·l'' discussão do projecto n. 17 A, do 1895, 
propondo verias modificações no projecto 
n. 17, deste anuo, que orga.nisa a força ar
mada no Brazil ; 

Continuaç-ão da 3' diocussão do projecto 
n 80, de 1893, permittindo ao empregado 
feàe,·a1 transferido á a.dministTIL~o muni· 
cipal ou á do Estado continuar e concorrer 
plll'<' o montepio da repartição a que perten
cia, sem prejuízo do novo montepio mu
nicipal. ou estadual, com parecer sob n . 95 de 
1895; 

l" discussão do proj€cto n. 223, de JS05, 
s.utorisnudo o Poder Executivo a. re!ev>tr a. 
D. Marga.r·ida Moreira. de Castro, vhiva. do 
coronel Francisco de Almeida c~tro. do pa
gc.me.nto da quantia de 5:88:!.$198, resto d:l. 
1mporta.neia recebidá pelo i:aesino corenel 
para. despeza.s com o pe>soa.l d•~ fortalezõJ. de 
Macapá; . 

3• discussiío do projecto n. ll3, de 1895, 
autor·isando o gove:·no a melhorar as refor
mas dos ollici:.:es do exercito concedidas JlOr 
decreto de 3 de fevereiro de 1890, equiparan
do-os nas vantagens do decreto de 19 de abril 
do mesmo anuo com O!h'lrecer n. 75. do !895, 
r!a Com.miss.'io de Orcamento dando varias 
inl'orma.ções áoct·ca da ma.teri:~. do mesmo pro-
jecto ; . 

Di:;cussiío u nica. do pro,iecto n. 263 A, de 
1893, concedendo a D. Bra~ilia Augmt:l. Pi
nheiro da Cunha ~L pen>ão annual de 3:600$ ; 

Di>cussão unica. uo projecto n. 1J7, ue 1893. 
concepeudo a D. La.ul'iana Rosa Ribeiro Bellas 
direito <lO montedio correspondente ao meio· 
soldo de seu filho, 20 tenente da. armada Can
Jid o F1•a.ncisco Ribeiro Bel! as, nas condições 
que e~tabelece; 

3• discus;co do projecto n. 161 A, tle 1895, 
elevanrlo a categor·ia de Allandega de 4~ ordem 
a Mesa dà.s Renda8 da cida.Ce de Pelotas e dõ. 
outt<as pr•ovidencias; 

Discussão uuica do pa.re~<">l' n. 93, de 1895, 
julgaudo qile não h a mais que defer ir no re
querimento em quo :Maria Joaquina de Al
buquerque e outr:1s po-'em :~ inelu:'ã.O no 
orçamento do i\:!inisterio da fazenda., do éro~ 
dito necessario para o pagamento do meio
soldo vencido e por -vencer a. que teem di , 

ao 
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retto desde 3. rlaJ., do f:1lleeimento de seus' Comp:~.recem mais os Srs. Lima. Bil.Cnry, 
res:pect.i vos marido~ o filho;; ; Carlos de Nova.es, Bricio Filho, Holla.ndo. de 

Discussão unico, do projecto n. 216, de 1894, Lima, Benerlicto Leite, Luiz Domingues, Ani· 
autori~n.ndo o Poder Executivo a. pagat• ao zio de Abreu, ThomazCaval<:e.nti. João Lopes, 
Dr. Tibm·cio Valeria.no Pecegue\ro •lo Ama- Pezeira da Lyl':l.. Gaspar D~nmmon'l. Gon
ral, preparador de me•licina legal da E'acul· ç;>lves Maia. Clementino do Monte, Rocha 
dade de medicina do Rio de Janeiro, os venci· Ca>alcanti, Geminiano Brazil, Gnu veia Lima, 
mentos que deixou de perceber do logar de Augu~to de Freitas, Neiva, Aristides de Quei· 
preparador de chimic;l. inorganica da mesma roz, Eduarào Ramos, Leovigildo Filgueiras, 
:fu.culdade. Jo:;e lgoacio, Flavio deAraujo,Par·allbClsMoo. 

Levanta·ss a sessão :i.s 4 hot•as e 50 minutos tenegro, Antonio de Siqueira., Sel'2edello Cor-
da tarde. rêa, Oscar Godoy, Eriro Coelho, Fonseca. 

Portella, Ponce de Leon. Agostinho Vida!, 
Urbano '-'íarconi!es,Ca.mDolino., Carvalho Mou. 
rão. Cllai!;as Lobato, !.Ãllz Detsi, Lam.ounier 
Godofredó, Matta. Machado, Arthur Torres, 
Carlos das Chagas, Moreira. da Silva, Fur-

149" SESSÃO EM 23 DE NOVEMBRO DE !895 ta.do, Alves de Castro, Urbano de Gouveia e 
Almeida Torres. 

Presidencia dos Srs. At•thur Rios (i• .,ice
JWesid<mte), Oosta. .AzC11edo (2•vice']n"esidente 
A1·thur Rios (t• vice-presidente) ; e Rosa 
e SiZ11a (presidente). 

Ao meio-dia p1•ocede-se á chamada, â. qual 
respondem os Srs. Rosa e Silva, Arthur Rios, 
Costa Azevedo, Thomaz Delfino, Tavares de 
Lyra, Sá Peixoto, Gabriel Salgado, Matt.a. Ba
cellar ,Costa Rodrig>.1es, Augusto Montenegro, 
Christino Cruz. KogueiraPãraoa.~u~ . Arthur 
de Vasconcello;. Frederico Borges, Gonçalo de 
~os, José Bevilaqua., Augusto Severo, Ar
thur Orlando, Coelho Cintra. Luiz de An
drada, Cornelio da. Fonseca, Herculano Ban
deira., Carlos Jorge, Araujo Góes, Menezes 
Prado, Zama., Santos Pereira, Milton, Fra.n
cisco SodJ.·é, To~ta. Manoel Caetano, Vergue de 
A~reu, Se_bastião Landnlpho, Torqua.to Mo
retra, Jose Carlos, Fran~a Carvalho, Alcindo 
Gua.naba.ra, Timot!Jeo d:1 Costa., Lins de Vas· 
concellos, Alberto Torres. Sil \':~ Castro, 1\Ho 
Peç.a.nha, Ernesto BrazUio, Mu.yrink. La.n· 
d1;1lpbo de ~lag-alhiies, Carvalho Mourão, 
L•ma. Duar te, João Luiz, Ferraz Junior , .Al
varo Botelho, Octa.viano de Brito, Ribeiro de 
Almeida, Cnpertino de Siqueira, ulegario 
Maciel, Paraiso cavalcanti, Costa. Machado 
Domingos de Moraes, Paulo Queiroz, Almeid~ 
NoguClira, Dino Bueno, Bueno de An<lrada, 
Padua Salles, FranciSco Glicerio,Ovidio Abran
tes, Mariano Ramos, Lamenha Lins. Lauro 
Muller, Paula Ramos, Francisco Toleutino, 
Emi!lo Blum, FonsEca Guimarães, Ma.rçal Es· 
cob.1r. Pereira d:1 Cost.1., Victorino ~.lonteiro, 
1\ureliano Bal'bosu., Pinto da. Rocha, Ves· 
po.s!ano do Albuquel'que c Cassittno tlo NM
Cimento. 

Deixam de comparecP.r com causa participada 
os Srs. Coelho Li->hoa, Atenca.r Guimarães, 
Filet.o Pires. Eneas Martins, Theotonio d<! 
.Brito, Viveiros, Gustavo Vcras, Eduardo de 
Ber!'edo, Torres P ortug-J.l, lldefonso Lima, 
Pedro BorQ'es, Hel vecio ~onte, Francisco 
Gurgel, Ju~queira. Ayres. Cunha. Lim~. Silva. 
1\'la.riz, Chateau\Jria.url, ninda.de, José Ma· 
1.'ia.Do, .Arminio Tavar,~s, Tolcntíno de Car
valho. Ma.m!ouilo Lins, Martins Junior, Mi
guel Pe1·nambnco, 1\Iedeiros e Albuquerque, 
Olympio de Campos, Diony5io, Cerqueir:1., 
Paula Guimarães, Rodt•igues l..i:1:a, Tolen
tino dos Santos, Ma.rcolino Mourn. Atbayde 
Junior, Euzebio de Queiroz, Julio Santos, Se
bastião de L.1.cerda.. Belisario de Sour..a, Al
meida. Gomes. Vaz de Mello Monteiro de 
Barros, J(:Jão Penído,Gonc;;alves Ramos, Forte 
Junqueira, Franci;co Veiga. Leonel Filb.o, 
Ferreira. Pires. Va.llada.res. Rodollpho Abreu, 
Theotonio ele Magalhães, Pinto da Fonseca, 
Ma.noel Fulgencio. Simi.io da Cunha, Lín
doliJlto Caet:J.no, Larnartine. Alfredo Eilis, 
Francisco de Barros. Casen1iro rlR. Rocha. Do· 
mingues de Castro, Gustavo Godoy, Adolpb.o 
Gordo, Paulino Cs.rlos. Cincínato Braga., Her
menegildo de:Moraes, Xavier do Valle, Luiz 
Adolpho, Caracciolo Brasilio da. Luz, Angelo 
Pinheiro, Apparieio Mariense, Francisco Alen· 
castro e Pedro Moacyr. E sem causa os Srs . 
Pires Ferreira, Lourenç.o rle Sã, Feroandes 
Lima., Francisco Benevolo, Ochviano Lou
reiro. Cleto Nunes. Galdino Loreto, Americo 
de Matt··s, Barros Franco Junior, Pauliao de 
Souza Junior, Cost:J. Junior, Vieira. de Mo
roes, AU-.erto So.lles, Martins Cost:J. e Riva.· 
daviil. Corrêa. 

ORDEM DO DIA 
Abre·so a ~~são. 

E' lida e sem debate 
sessii.o antecedente. 

Não havendo numero pa.ra. se votar as ma.· 
approvada. a a.cta da terias indicadas na. ordem do dia., passa-se á. 

materi& em discussão. . 
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E' armunciada a continuação à::. di$Cil.S!i<ão 1 O governo, o.provoitand.o-se da autori~açfio 
unit:a. co p:1c-cc~r n. l7S A, de 1895, ~obre leglslativil, innoveu o contracto _com est n. 
as emenrlas offerecicas em 3' discussão ao coro:par;Jlia. prorogando por mais cmllo a.nnos 
Or·çamento da Viação. o prazo. por decreto de 10 de outubro de 1894, 

assim como pl'orogou tambem o contracto da. 
o §1•. Vergoe de ~~hre'l!l.- CompnnhhtdoMaranh5.o"Pormaísc!ncoann?s; 

Sr. presidente, estou no proposib de não de· O contracco d3- Co_mpanlua Bahl:.>.na :?ta. a 
~ morar o encerrr,mento ciesta dbcussão. I tlndar. devendo e:Xptrar no anno de 1891 ·. 

TeDho-me abstir1o de tomar pa1•to na dis- A bancada do_meu. Estado, tend'! em VIS~ 
cussão dos orçamentos, po1·que entcmlo que melliOl'ai.' o ser;' iÇO ae1'ta._ compa_nhu•. propoz 
ella. _!lã.O deve ser o campo. para as h~rgas dis- ~ •~ Ca~cra. e a ~-o~mrs~a;o .acc-;tou, um ~u~ 
cus>ues que se tem mats de uma vez esta.- gmeuoo de 61 :60"1:; na SUO\enc:.ao e autoru;a 
belecido neste Pal'lament(• . \àO ao governo para pro!·ogar o ]?l'aZO. 

Por isso me l!mitarei a faze!' em poucas I o SR. Jost CARLos-A companhia Bahia.na 
p~lanas as objecções que me despert::oram as foi a uni.ca culpo-da de cbegur a estas condi
opiniÕ".,s da Commis..-:ão de Orçamento sobre çõ<:s . . 
a.lgumas ~~a.;; emendas apresentadas Jlela. ban- 0 SR. YERG:"\E DE ABREU _ Não duvido; e 
cada bahJana. 0 \Ja.t·te do nobre deputado obriga-me a. mais 
Propuzemo~, Sr. presidente. na àiscussúo o.lguma.s considerações. . 

ultima do Orçamento da Viação a seguinte Preciso info1·mm· á.Ca.mara que o contracto 
emenda: que a companb1a Bal.iiana 1ez co!ll o_ governo 

M em 1888, isto é, quando o camb10 estava 
acima de par. «A' rubrica n. :3-Angmente-sea consigna

çii.o paro. o ser~-iço de navegaçé.o entro os 
portc.s ~os Estados àa Bahia. Sergi~e. Ala
gôas e Perna.m buco, a cargo da Companhia. 
Babiana (secção· do Lloyn Braz.i!eiro) com 
61:000:$ annuaes, ficando o governo auto
risada~. prorogar por m~,i~ cinco annos o x·e
sp<ctivo cont!'1U·io; ·~ modificar c augmentat 
a~ llc~tlaes escalas da linha do Sul cio Estado 
da Bahia, r1e fõrma que ú$ vapore.;; loquem 
regularmente nos por·tos de Maral:ú e Rio do 
Cont;;,.s e façam uma terceira viagem aos de 
Ca.nna.vieira.s n llheos.~ 

De então para. cã., a. co~panbi:- não tem 
tülo auu·mento de sub"venç20, e nao tem IJO
dido nugmentar sens fretes c tarifas de pas
sagem. . 

Ella, tem. portanto, supportado c~m s~crl· 
ficin 11eroico, a triplicação, JlOr asstm d1zer, 
C.e todas as suas desp&zas, ).)orquan~ V. Ex. 
e:J.be que uma companhia. de nr,v~gaçao so!fre 
como todas as emprew.s do patz, os e:ffe1tos 
de denressão cambial. 

A êo.rnpanbia Bahiaua. ímporta. do estr3.p· 
geiro materi~l. para os seu:$ na.v1cs, ca.rva.o 

Es~a emenda. que es;:;í. :u:signada pc•r sete de pedra. macht::J.a.s, etc. 
ou Oito tle-pur.ados de meu Estado. mere~au a Além di~o tem sido obrigada., -pelas suc
acceitação da. C?mmissão de ~rfimento, pro- cessivas gn-ves de maohiJJjst as e outros eJE.· 
:pondo-lbe. porem., a ~om~JE<;ao umu. su~ preg;1dos a :;ngmentar-lhes ~ salar1os._nao 
emend~. cúm a. quu." n~o -p_o1.1emos ~oncordar, deixando. entret:.Lnto. de ter alguma. razao a 
e qu~ ~;o 9u~ me tl'<'-~ a. tr1buna . . I qu<:ix;:. des~c~ empregados, porquo .a VJd~ 

.-\ comnnssao i>rC•poe que :;~ su_p:prmt<lm as nc:stes ultimas t empos t.em encarectdo de 
pala.vras- a prorogar po:• ma1s cmco an.nos o modo extmor,1in~rio. . 
re::pectivo c:ot:tl;!·ucto . . . A companhia Balliana, portanto, t em s1do 

Ora, este fOl justamente o l'i:n prmc1pal da I obt·il!ada a sacrificios enormes, a des:pezas 
nossa emer;d~.. . · . . imm~ensas ~em que VE'ja a.ugmento algum 

A bancaaa ?ahlana teve em vJ~t.a e:xac~- na~ suas fontes de receit:•. . 
mente P!OporcJ?nar ao go:verno ~ opport1;1UJ· Foi por isto que a bancada babwna propoz 
d~de de 1m por a Companhia Ba.hw.na, obr1ga- e a commi~siio a.cceiton, o a.ugrn.ento da sub· 
<;ues _no-vas que augmentasse~ e melhorassem -venção. 'Mas, como queremos ao me~mo 
serv1ço da mesmu. c,mtpan1ua na costa Sul tempo sujeitar a. companhia a novas obngo.
do Esta~o · . ~-ões, a. novas condições tend~ntes a melhorar 

Demats o que pede a ban<;:ada. b:thl~na, não 0 serv-iço, a.utorisamos 0 governo a proroga.l.' 
e nunhum fa.vo;.- extraordmclrlo, IHI.O é ne- 0 prazo por mai~ cinco <~.nnos. 
nlmma novhhd.e. No anno anno :;Jassa.do o .. , ~· " 
Con~rnsso autoriEOU 0 governo a p;·nrogar 0 O SR. Jos~:; CAJU.OS - E um pc.J.,o . 
contracto da Companhia PerJ)::t.!llbucana, e da. 0 Sll. V~>RGNE DE AllP.Ei; - Nii.o e Ulll pe-
G_gmpa.nhia. do Maranbã.o. :lmb:~s ne DM"i'g"a.- r igo. Então l!omo concordou o nobre depu~do 
Ç-ao. O cor.::-acto da Ccmpanllin ?ernamhu- com a prorogação do pm.zo uas cClmp:muJas 
cana foi prorogado por decret\l de 3 de se-1 tio Maranhão e Pernambuco, que sil.o con-
tem oro de 1894. generes a. esta.~ 
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O sn. Jos~ C.üu:.ós- Não me obrigue a pe- O SR. VERG:-."E DE AREti - E' monumento 
· dir a pa.!avra para explicar. da no5sa engenharia. 

0 Srt. VERGNEDE ABRlW -E' ci que venl~o 0 S&. CUPEP.TIXO DE SIQUEIRA- Procurarei 
pedir . a commis:;ão; que desista. de sua sub· não sopbismar os meu~ argumentos ; não 
emenda e que não negue }i. ba.ncada ba.hiana, fazer como 0 philosopho Xa.nthus, que, tendo 
que aliás t em sido tão; não direi mal tratAda, promettirlo a. ~eus discípulos, no meio de uma. 
mas tão mal attendida no actua.1 orçamento, orgia, que era capaz de beber o mar em um. 
a bancada ba.lliana, que não teve a. fellcidade trago; tendo até feito uma. aposta, lieclarou. 
de ver as emendas que propoz na 2• discus- na occasiãó de se verificar essa aposta que 
são acceita.s pela. oommissão e nem pela. Ca- era capaz de beber 0 wa.r. mas nã.o a. qua.nti-
mara.. . dada de rios que nelle entravam. 

Acho que S. Ex. teria o maior desejo de Não quero procura.r imi tar esse pllilo,opho, 
concordar e annuir com os deO*jos i! a minha procurarei argumentar com todo~ os dados 
ba~câda; S. Ex., porem. nao o i_xide. e bases d:~ sciencia, 

Mas. peco que, si S. Ex. quer ser justo Tive oCC9.Slão de comp:i.rar a Estrada de 
em termos, consinta. llO augrnento que peço. Ferro Central, não ro com estradas de r~:ro 

A Cómjla.nhia. Ba.liiana não sérve sómente construídas e subvencionadas pela. Umao, 
a.o Estado da. Bahia, serve tambem aos Es- como tambem com diversas estradas de ferro 
ta dos •1e Seripe, Alagõas e Pernambuco. eStrangeiras. . .. 

Tenho concluído; E porque comparei a Estrada de Ferro Cen-
0 Sr. OupertiJJ.O de !§iqueira tral com qualquer estt·ada. 1 . 

-0 Sr. presidente, a camara ha de rele-rnr Po!·que aprendi e transrnitti. a mg_en.uos 
que eu impeça que a discussao do OL·çameuto discipulos o principio que .;;e vem aqm d1zer 

h d d que era errado ! E, entretanto, te~do-o 
da Industria. se encerr~. porque, ten o e e- aprendido dos meus mestres, e transm1tt1do 
fender emendas q_ue apresentei e que não - · 
poderão ter o assentimento da COmmissão .de il. essa. mocidade, iroagine·se qual nao tem• 
Orçameoto, emendas algumas detla-s de na tu- sido o meu remorso si me con'lencesse de que 
reza simpLes e que não acarretam r',espeza hai'ÍO. transmlttido a essa pleíade de moços 
nenhuma., sendo que a. a.Uudida. . Commissão um principio erroneo. . 
de Orçamento tratou a. penas de e!Iectuar uma. O p::incipio e elem~ntar ; os ~a1s. elemen-
economia daqui a dous ou tres annos. ta.res compendias de mathema.hc:l diZem que 

Ora, nioguem pódt dizer qual será 0 estado só se pOdo:m comparar grandezas da me:>ma 
ftnanceiro daqui a C.ous ou tres annos. . especie. . . , _ 

No entanto, a medida hoje 1•0 tada :v-ae im- Ora, a palavra especie tem a s1gmfica~.ao 
pressionar a. todos IUJuelles qne são interes- commum da. qualidade ou natureza. 
sados no prolon:!'lllllento da ~strada de l''erro Ora. Vou p1·ovar que as estradas são gra.n-
Centrá.t do Bra.z'íl . de:tas ca mesma especie e que, éomo taes, 

Niió a justifica dfclara.r que 0 paiz se acha eu podia comparar a Estrad:J. de Ferro Cen-
.. · - ~:: d .m · · ·d--' tral com outras estr·adas. em. Sttua.ça.o W:o iwCI! que tem necessJ ..o.ue Especie tem a significação éOmmtim de qila· 

de pa.i>ar as suas obx·a.s e obraa tã:o importà.n- !idade ou natureza. 
tes, éomo as da Estrada. de l"érro Central do 
Bi-'.1zil tanto mais quanto esta economia nã.o Em botanica a palavra especie tem a. signi
a:tfecta. ao actuat exercício, mas ao 2-, 3• ou flca~:.ão do a grupamento de individues que 
4o.. . gozam de caracteres commuiis . 

f>àrá provar i camara que ê um erro re· Em chi!nica a palavra especie tem a sighi· 
ga.te&r esta medida. á Estr.üia né Ferro Cén· ftçaçã.o de collecçã.o de indivíduos, de corpos 
trai, iusisto em procurar demonstra.r que essa simples ou compostos, identicos em suá. com
estrada occujia posi~·ão saliente entre as es· poslcão elementar, ou immediata . Em .. miii_e
tril.das de ferro nacionaes oil éstro.nseiras. ralogla a palavra espécie t em a sigil.i.ticaça.o 

Nós estamos em üui per!odo de verdadeira dei grupo de corpos gozando de ca.racteres 
propa~;andil. de. no>sas foréas prodlictivas e ceifumuns, como a crystalís!içãei, as qtiali· 
estamos expondo os nossos productos para dades opticns. 
q_ue oS braziléiros e estrangeiros conheçam as Fihalrb.élite , em matbematíca., a pala.'l~a. 
nossas industlias. e por isso <tuet•o tornar co- espécie tem a. signitica.ção de quuntidàdes du. 
nhecida da. camara, do paiz e do estr:mgeiro, niesrb.a nature;o;a.. 
essa. industri~ de transportes creada. no Bra· Ora., pergunto : em qualquer das . a.cce
sil, adm!ni~trada e construidll_~r en~enhei- 1 pcõe~ éi:il. que ~e_tom~ a palavra. especie, _bão 
rc)~ braz1le1ros _; quero _mos.trar a Ca.mar~~:. ~o~ se ~de: ella. a{)plicar as ~stl-ad~s de ferro 1 . 
Jlll.lt e ao estra!lgeiro que es..oa. estrada de ferro Dl!>Se-se aqm que dev1a. compa-rar quanti
é de primeira ordem e Q.ne não teme íi. cômpa- ds.des semelhantes ; mas Senlio~es • . e~ que 
~.ão com estr:rlas de Cerro ~iDillares. signi.ftcaçã.o e tomada a. pa.lavra. .Semelliarite ~ ! 
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No seu ~ntido co:nmum, a. pal~vra. seme
Ih:mte quer dizer da. mesma especie, da mes
m:\ na.iureza.. 

Mns, tomada. a palavra semelhante na sua 
nccepção mais genertca. direi qu e semell.J.aute 
ê Deus e o homem e, entretanto, divergem 
muito e não se podem compa.rar ; llirei qne 
semell.J.ante são os anjos e os demoníos e 
oinguem admitte que possam set· compa
rado:;. · 

Si sei devesse comparar estr:tdas seme
lhantes, tomantlo a. pala. n-a. semelhante na 
suo. significação geometrica.. direi que seme
lhante ell). geometria. principalmente, siio 
figura.sque tendo uns elementos iguaes, teem 
os outros proporcionaes. 
Toda~ as estradas de ferro, qualquer que 

sejam seu desenvolvimento; SeU trafego. nií.o 
>ao porventura g-randezas semelhantes? 

Não teeli! ellas elmentos iguaes, que são os 
principi03 scieiltificos e elementos proporcio
naes. que são o ~eu trafego, sua extensão, 
etc.~ · · · 
· Além do qu e, S1'. pre~ideme, não com
parei estradas de ferro, . comparei relações, 
que são numeros abstractos e estes podem 
ser sempre comparados. · . 
o pensa.meuto do me11 contendor e que, só 

dG\'i:i comparar a Estrada de Ferro Central 
com estradas de ferro equivalentes. 

A restricçã.o que se pretendeu fazer aos 
casos de compn.racão, e contraria á sciencia e 
ao bom senso. · 

Comprehende a camara que as compa-, 
rações podem ser feit.:l.s ent re grandezas im
mcnsamente differentes em valor. 

Sr. presidente. qu;~ndo discuti nesta Ca· 
IUO.l'U. as questlíes <ia. Estrada àe Ferro Central 
tlo Brazil, não expendi a minba op1nlão nem 
tampouco o meu modo de enten·ler. Eu 1le· 
clnrci que julga.va-n•e incompetente, citando 
n.s minllas opiniões. Eu trouxe para aqui a 
opioiã.o dos mais competentes ne.•ta mat~<ria; 
eu trouxe para aqui dados, numeros, compa
rações feitas das estradas de ferro bmileiras 
com as estt'atlas estrangeira,s. 

A contestação que soffri, Sr. ]lresid~nte, 
quand!) apresentei n~ta c.aroara. a.. es.tatistica 
demonstrando a su.perloridade da Estrad<~ de 
Ferf.O Oentr.al, fa:;:-me lembra1' o. combate ul
timo tro.varlo entre os japouezes e chinezes. 

Os chinezes, tenclo attacado à. bayoneta o 
advers!).rio, este respondia-lhe com cargn. de 
artilbari~. o que deu 1\igar a que os çhinezes 
hrad~em, que os covardes dos japonezes re
spondiam com artilharia a. cargas de bayo-
netas. · 

St· . presidente, o meu argumento nesta 
Camara foi um ataque de artilharia. contra 
um a.taq_ue d.e bayoneta.. · . 
. :Merec1 de meu contendor o mesmo quali
:fiça,tiV.o q~e o.~ ch:~zes d,~N\~. ~és japo~~~~ 

Pnra mostrar, Sr. presidente, qual o valol' 
que tem a estatistica que foi aqui conside
ra.da. como questão de não nada, como pban
tasia extravagante e sem valor, cit~1 ei ex
emplos de homens impJrtant€s pelo seu sabtlr 
e prestígio e que teem se dedicaria ao estudo 
desta sciencia.. E' bem conhecido desta Ca
mara o nome de um dos mais notaveis mes
t'l'CS desta mat~ria., Ma.urice Block, diz (lG) : 

« A importa.ncia. da estatística vae sendo de 
mais a ma.is reconhecida. ; ha verdades que 
arrebatam por sua. propria evidencia. ; não 
se póds bem administrar um paiz sem conhe
cel-o a. fundo e em todos os seus detalhes, co
nhecimentos que só por meio da estat ística. 
se obteem e que são uteís, indespensaveis, 
porém muiti3simos penosos» 

Citar ei ainda Maurice R.ouvier, ministro 
d!>. commercio em Fra.~, que . assim se el:
pr·ime em o.flicio que dirigiu ao Pr~s.idente 
qá Republica. Fraoce~ (lê) : 

A estatística.. sciencia. ~ncialmente mo
derna., h~ anquirido em nossos dias impor
tancia. consideravel : aos raciocínios algumas 
ve:~:es engenhosos, outras -veze:; errados, ella 
oppõe os a.lg:1rismos, e os factos ; a hypo
these ella substitue a. experienr.ia.. Sciencia. 
dos factos sociaes expressa. por termos nume
rlcos, ella. justitlca. ou condemna as dedu
ccões d<l uns. mostra os erros do passado e 
esclarece o futuroJ> . 

Eu poder ia cita.r ainda UID\), ~~ie enorme 
do homens nota.veis e i!lustre.s q~e se teem 
dedicado ao estudo da. esta.tistica..pr.r a. prov:.~.r 
que o que se tem dito sobr e ella não e um:~. 
phttubsia a se desp1•eza.r, nem taq~pou~o ::~. se 
descuidar. 

O modo por que. Sr. presidente, te m·se 
queririo dar regl."u.S ;.i. ndministra,iio d:~ Es
trada de Ferro Cen era! ou ás estradas de 
ferro em ger:1.f, fa.·t. lt<mbra.r a. solu~iin d:l.da 
por ESOPL' ao Soldiio de Ba.bylonia ; e!;te pro-,. 
poz o problema da. construc\.d.o de uma, tol're 
q_ue, tendo as bases nas nuvens crei!Cesse psra 
baixo. 
E~opo consegue por um processo, especial 

elevar-se acimn, da terra. e de lã. p~e ao 
Sol•lão d~. Babylonia que lhe m~nde cal, pe
dra. etc. 

E' esse o -proccesso que aqui se pre~l;l~ 
estabelecer ps.r\}- administrar a. Ce1;1tra~ •. á ~e.., 
melha.ça. de Esopo. 

Finalmente, Sr. pr~idente, não preteJ;ldo 
fa.zer perante a Cawa.ra discurso eloquent~ 
nem tampouco attrabente. 

Yozss- MM está fazendo. 
O S& . CuPERTL'<o ns SrQUEIIU-0 que se 

tew. dito. aqui sobre este assum:pto, faz lem
b~ar ~J?..S C!!lebr~.~ bôlos qu,e s~ e~o~t~w I).~ 
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confeitarias, qu~ slio volumosos, provor.am 
appetites, que são de .facil digestüo,mas que 
nutrem pouco, visto como a, suo. 1!ensidade 0 
insignifica.nte e r.. sun. ma.ss:l inferior a 1! m pão 
de 10 réis c quando apertaU.o~ na m5.o. desa.p
:paretem.Denominam-se commummente l.Julos 
de menth•a. 

Não pretendo fazer à. Co.ma.ra uma :J.rgu
mentaçã.o que se possa compa.rat a esse bolo 
que acabo de descrever. 

Esta.belebídas est:J.S premissas, s~. pre~i
dente, hei de provar a. Camara. q11ão errada 
tem 8ido a argumentaçao aqui proc1uzida ; 
he\ de prova!.' esto.belecendo princípios scien
tificos que hão de ser corroborados pela opi· 
Júâo abalisada dos illustres engenheiros que 
teem &.S~ento nesta Co.mara que hüo de dizer 
~i elles são verdadeírcs ou não. 

Procurou-se ~qui, Sr.presir1ente, desf,zer 
do valor intrinseco da. Esrra.da de Ferro Cldn
tral, affirmando que o seu material (.: ma.l 
empregado e, tl.inda mais, que ten; exces•o 
de ma.terial. Phantasiapura phantasia t 

O calculo aqui feito pP. ra. demonstrar que a 
Central podia transportar tres milhões de 
merca.dorias, faz lembrar o celebre problema 
do capitão de navio. O navio tem 100 metros 
ele extensão ; de,! JCa 5.000 toneladas, trans
:porta um grande numero ele. pa.Sí\ageiros ele 
J!rimeira. cla~se, e pede-se o n ame do ca pttão 
do na.vio! 

A argumentaçãQ feita. ~quí bem se póde 
c~mpa.ra.r com o CMO do capitão de na>io. 

Para se calcular o material roduute de que 
a Estrada. de Ferro -preci~a. é nec<>s;aria co
nhecer : primeiro, qual o numero de tonela
das que ella tnnsporta ; segundo, qual o 
Jlercurso médio de cada. tonelu.du.. 

O SR.- PRESIDEl'\Tll-Lembro ao nobre depu
tado que a. discussão ~ restr i c ta. á ma teria do 
}la.recer. 

sinua.r, vou estabelecer uma das regras scien
tificas q uc <l engenharia. emprega. :para. de
duzir qual o rn:..teri"-1 de que r.sta. e.stmda 
necessita. 

ima~ir:e e Cama~o., lJO!' um momento qu~ 
nüo e~iste material rodante n'l Estracli~ tls 
Ferro Central e o governo dá este problema 
a resolver, e natural. â engenharia brazilei~v. 
e diz: Srs. engenheiros queiram informar 
qual o material que dlévo comprar para· ~a
ttsfu.Y.er :;.o trafego cl:t C<an tral. 

Pergunto eu: este problema a. resober 
não esta sujeit0 a uma exprassão algebrica 
mathematica, q:;_e dê a saa. saluçõ,o de5ni
tiva ?-

Vou provar que o problema esta sujrito à 
urna. forma algebl'lca. Para o resolve!.' neces
sita-se dos seguintes daàos: 1 '', conhec~!" qual 
a tonelag·ern que se vae transportar ; 2•. co
nhecet· o percurso q<J.e ~da tonelada ha e 
eiTcctu,~r; 3", conhecer qual a tonelagem de 
que cada c11rro pó,le transportar; 4•,connecer 
o pe.-curso méd.io que cada ca.rro põde execu
tar duran!e o a.nno. 

São estes os quatro dados necessarlos p-:tra 
resolver o problema.. 

Vou resolver o problema e appello p<ora os 
competentes para me contmdizerem, si por
ventura estou em erro. 

Conhecida l.1 tonelagem que se tem tle 
transportar e o percurso méiiío de cada wne
lada: . ... multl'[llica-se os dous numeres e 
tem-se o dividendo da operação futura., isto 
e. a tonelagem l~ilo:netrica. quer dizer. o nu· 
mero de toneladRs virtuaes que se tr:1J:I>por
tru·ia. na. esr.rada si cada tonela.~la andasse 
apenas um kilomotro. 

Isto é representado :pelo numero de tone
ladas multiplicado pelo percurso de ciJ.da 
uma - é o que se chama toneiage:u kilCJ
metrica. 

Este pl'oducto dividido pelo numero óa 
O Sn.. CVPilll.TlNo DE SIQUEIRA-A Cnma.J'a tonelagem kilometrica que cada cu.rro faz em 

tem tolerado q_ue, ~ob a fôrrn:• de 3l:plicaçií-o um anno. dá evidentemente p:lra. quociente o 
pessoa.l,se possam discutir a~sornptosdeoutr& numero de carros. 
natureza. e eu. ozando da palavra agora. Ora, Sr. presidente, o numero de tone
quero maatl•a.r à. Cama.ra que não se deve la.,ia.s que a Estrada de Feno transpott~. 
parar a construcçã.o da Estr~1da de Ferro. annualmente é de 745.000, (tomo o numero 

Etl tomo para chegar a semelhante con- r~dondo i 50) e o pe;·cu••so médio e de 2.06 
clusM o argumento de que a Estrada de kiloÜietros,.como s::J ve~·itica do l.'elatorio de 
Ferro Centr-al e nJua honra da eng(mbaria 1892, relatorio cuja existencia foi contest;tdz 

. brazileira, é estrada de primeira ordem, g-lo- nesta Camara. 
rlfiçaçã.o do no~so esfol'<;.o e tral:i:J.lho. Veja a Ca.mara por isto, (mo3trando "m 

Sr. presidente, eu volto ;l que,;tão que ..,oltmu: do 1·elatorio de 1892), a boa fé corn 
reputo 1mportante. Quando elaborei um pa- quese. quar arg-umentn.rem rcl:!.ç:i.oáCen,ra!. 
recer como membro ela CornmlSSiio <le Obt·as Por ;!ste. l'ela.torío o -ot<rcur~o médio üe 
Publicas, o fiz na. qualidade de r•roflssional, 'C<.H.b tcneh:la é ·le 201) kliÔmetros. Eu mui
e sustentei ,essas opinJões oxaradas no pa- tip1ico o numero i50.000 por 2.00 e obtenho 
recer. e sustenta.l-as-hei par toda a. minha. 150 m.Uhões do toneladas kilometricas, tal é 
'Vida. o serviço que a Central nos ha prestado. 

Para :provar que a Estrada ele Ferro não O percm•so dos vagons d::. Estrad<J de Ferro 
está nas condições que se tem procurado· in- Centl•a.l é de cerca de 15.000 kilometros }Jam 
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os de mercadorias . Est()S dado~, o:; Srs. depu- '! os detalhes qual e o material da Estre.d:J. de 
tados podem obtel-os, sommando n:t columna Fer·r?. Ainda em ~11.vor d_ella eu tinha :1.rgu· 
-"te:·caclo;·irl.~, ca;·J·os 'Ua~ios e mn·e!Jitdot., q~l'l m_enco~ que po<1er~ l~r a Co..mara. ma.s que 
vem no rela.tono do Sr. Mimstro da Io.uust!'lt\ nao o 1are1 para. nuo tomar o seu tempo, por
os algarismos que indicam o respectivo per· que t:J.mbem de3Hjo Yer encerrada a discus:ão 
curso. deste orçrtwento. 
Tom~ndo pa.ra. carga média de cada \vagon Tc:1ho. por exemplo, aqui; um quadro 

qu::t.tro teneladas, numero que raramente as comparando o serviço que presta um carro 
melhores estradas de ferro attingem, como da Estrada. de Ferro Centr al com o que presta 
se prova. em uma. l'evista que tenho aqui o materin.l de outras estradas. 
(mostrQ;~do ttma rc'Dista de cc.minl!os de {en·o),) Tenho por exemJllO. neste quadro, dado;; . 
para a ca.mara comprehender que n;io pr•o - relativos às e.stmdas de ferro americanas .. 
cedo como o pllilosopho Xanthu~. qu:.ndo 1 CO:npa.radu.s ã. Central, •erific..1.- se que o 
promettir.. beber o m;;.r _ tre.balbo que esta. nos presta e ainda SU1Jerior, 

.. ... . .si nã.o ern todos os numero:;, pel o menos em 
O SR._. BUE:-<0 DE.. ANr•RADA - Nao d1scuto alguns dos ma.h.l importantes.. Assim por 

C?m p\Hlosophos._ so d1sc~to com dados .,m. exem1>to, o percurso médio de um viajante 
mar:; ; , sz es.>e ph_Jlool'p~o e ~a do. p:;la Sec:re- 1 nas ~stra!Tas de f'e•·ro americanas é ri e 67 ki
ta.rra ua. Industr1a. então dtsc:.:.t tret . \ lometros, qu.er dizer que cada viajante anda. 

o Sit . CTJPERTI:"\O DR SrQu:o:tt'.A- A camara 1 apenas 67 kilometros. 
vae ver qual 11. carga. média dos ·wu.gon> da.s t • Na Estrada_ d~ Ferro Cenb·a.l ca.da ~a
estradas (ra.nceza.s. estr-t.<las q-ae na. opinião 1 jO.nte a.nda._lSo l;.~lornell.'Os, o que q11et' dtze: 
do nobre deoutado Eão simil~.res á Central e 1 que é prcctso maior nilmero de c~rros. por
pori!l.nto co mpa.ra.v~is a. ella )Ui): ~ q_ua cada ";iaJante demora.-se ma.is tempo nos 

~co.rros. 
Estra.(1a. de Feno do Norte .•..•...... 

> ,. do Este ........... .. 
» » do Oeste ... - . - ..... . 
" > de Orleans ......... . 
» » de Pariz, Lyon e l'v!e-

3.fi5! O percurso m~dio de cada tonelada é de 
3A.fli 185 kilometros nos americanos. na. E;tra~a. 
3.~ i da Ferro Central e do ~06, quer.clizer que ba 
3.7,~ T maior demora da.s merca.dor11l.s nos carros, e 

cliterraneo _ .. -- __ .... -- .......... . 
!Qt:.a, portanto, neces6ita.mos de mais material 

3. ~~: rod:\IJte. 
Estrada de Ferro do Meio-Dia. ........ . 
Méditl. •.. ... . ... .... . .. , ..... ...... . 

4.~;~ :; Ora, o calculo aqui apresente.,lo pnra, che
:).1-:::l.:rar-::e ao numero f.!lantast.ico de que a Es-

:; ir:&d:l. de Ferro co:n o a.ctual material póde 
Port.-.nto, nüo chega a quatro tonela..J.n5 "~i r.ran SIY.jrtar tre::; ruUbões de wnelada.s é 

media para cada wagon nas estradas de te1·;-:-:~ !l.'!scndo no seguinte argumento: a. Estrada 
francez..'l.s. :.:~ :lerro tem mil e tantos wagoos, cada wa-

Ora, eu torno a E-;trada de Ferro Centro:.-: o<0n transporta cinco toneladas, e como te
para. ca.rga quatro toneladas, e }l<tra per~o•"-"' ;nos 360 dias no anno, o tr;~.nsporte ê de tres 
rer 15.000 kilometros por· a.nno e terem::.ii; muuões. 
15 .OOOx 4=60 . 000 toneladas kilometricas pc;:: Mas pergunto: a. <tu e distancill e esse trllDS· 
anno- ' Dorte ! Um J~ilometro, <fous, tres ou dez 1 

Po:t anto, se1~â. de flO.OOO _tone!at.las kiln- 1- Pôde·~e calcular o sE:r vico que a. estrada. 
metrtcas o so::-v1ço que nos :pode prestar u.m 1 presta. sem tomar em conta a ex.tensão, o 
vag<,n da. Estrada de Ferro; e como a eetrada percurso? Heverá nfstaCamara algum profis
deve nos prestar um serviço corraspondentQ sional capaz de Mançar semelhante proposi
a 1~ milhões de toneladas kilo:netrica.s são ção ~ Sr. presidente, si algum protissional, 
).lt'ec1:;os 15 .O CIO. 000 .60 .Oi.J<J ou 2. 5GOO wagons. com ns:;entcnesta Camara. f~r ca.,Paz de respon-

E' infe't'ior o numero de wa.gons que pos- der qu~ sim, eu me ca.lat>ei, não faltarei mais 
sue a. Estrada. de Ferro. e :..:nda assim elles e desse dla em de;~.nte terei rasgado o meu 
D[~ e~tou distrilmidos cn::1 r~g-ularidade. E' diplom:l. de engenheiro, conquistado com 
amm •. por exet~plo. que para tr:J.mporte de muito esfúrço e com muit't ditii.culdade. 
explo~1vos, a Estr,1da. de Ferro tem :~;pe:las 
!2 carros. e ningnem é capaz ,rc dizer que 
esse numero s~ja ~u:li cientt'> . Para tr.•n~po't'te 
de c<l.l'Yào para as su<~s olíi:'\nas Jo intel·ior e 
para toda.s <JS estrada;; àe icl•:·o que incid~m 
nella, quanto.> 'PW-'>UC a. EstJ·u.d<l d f; ~.-'.lrro 
Centra.J. ~ 64. Eis :;qui o quadro do ma.t~ria! 
rodante. (mostr ando uma rel"cii.o á o mate,·{~.;l 
ti~ e~:rada), quadro que mo.udarei publiCili' no 
D1a1·1o do Congresso para mostrar em todos 

O Sa. BvE:vo DE ~~NmlAD.~ dá um aparte. 
O SR.. CtiP:mTr:-<o nE SlQUEIR~- St·. presi

dente, a. minha proposi(&o, a. minlw. aHil'ID:l· 
t i v;\, de qut~ :-. Estrada. de Ferro Central níi.o 
teme conil·onto, o.e:n inYejr. muitas e;;t1'adas 
de ferro estrangeiras. h<t de ficar de pé, h:-. 
ncar inteiric:-.; e minlla. eouvícçã:o e, se~i::<
mente, scieutifica.mente, lealmente ninguem 
podel'a demonstl".U' o contl':\rio. 
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Sr. presidente. procurou·se provar aqni 
que a Estra~a Central de anno em anno Yae 
prestando menor ser>ico ao paiz, mas isto é 
inexar.to. 

Os dados officiaes provam o contrario. e 
ahi está o relataria do Ministerio da Viação, 
que não lerei pnra. nilo fs.tigar a. attenção da 
Camara, que demonstm a verdade do que 
avanço. 

E aqui concorro para rehabilita.r a admi
nistraçã.o do Sr. illustre Sr. coronel Vespa
siano de Albuquerque. dirigindo a estrada 
em um período anormal. teria só nesta cir
cnmstancia. sobeja. excusa.si por acaso os ser:
viços da estrada ti"l'essem diminuido durante 
esse período, mas não é verdade que dimi
nuíssem. 

Os serviços em 1893 fo.ram maiores do que 
em 1892. como em 1894. foram ma.iores de 
que em 1893, no que diz re~peito a utilis<w~o 
de material, ao numero médio de passageiros 
que viajam em cada. carro e -por kilometro. 
ao percurso mêdiodo material, ao numero de 
toneladas transportadas. 

Não creio que a Camara possa perder o seu 
:patriotismo. · 

Sem duvida espero que a Camara não ha. 
·üe prejudicar os enormes interesses rrue estão 
ligados à. Central. não ha de pre.iud.ícar um 
proprio n•1cional de tão grande importanr;in, 
não ha. de fazer para.ly;ar a sua const.rucção, 
não ba de rega tear ao g(JYel'Do recu'rsos para 
uma estrada que honra a engenharia br:l.zi
leira e a qual estão ligado~ os mais impor
tantes intere~ses de tres Estados. 

A Camara.. repito,ha. rle ser bastante pa
triotica para encarar esta questão com certn. 
isenção de eapirito, des_pt•eoccupada de ideas 
:pessoaes. 

Sr. presidente, o facto abmluto. Yerdadeiro. 
inquestiona•el, que ninguem seriamente, le
galmente, põde conste~t.al' e qu..- qualquer 
que seja o profissional que se colloq ue a. testa 
daquella estraç.a, por mais competente e por 
mais patriota que seja, por melhores que 
~eja.m os seus desejos, por maior que seja. o 
apoio que encontre na opinião publica, ou 
no Congresso, por mais autoritl.ade que lhe 
dê o governo, por mais habíl e mais ener
gioo ql,le seja-,sem os recursos necessar ios á. 
rea.lis.açiío dos melhoramentos consignados n& 
proposta do' credito-não con~iguira regula
risa.r o serviço. 

E, Sr. presidente, si o problem:~. se estabe-
lece neste terreno. si os melhoramentos são 
phenomenos absolutos independentes da di
recç.ão, si são necessarias medidas para. qual
quer administração ou director, para qual
quer competencia., como, sob o pretexto de 
que a Camar~, de que o paiz não teem con
:fiança na actuu.l adl!linistração, como póde a 
Camara., patrioticamente, negar o credito '? 

Ainda mJ.is, Sr. presidente-e esta questão 
não deixou ne ser agitada antes de· •ir pam 
e. Camara-a actual direcção da cstra'1a con
fessou q_ue o credito não será 110r eU a empre
gado. O actual director declarJu que se sente 
velho, fraco, doente e que já não tem forçàs 
para dirigir a Estrada Central. 

0 SR.. Al'i:lSIO DE ABR!IU-Entã.o já devia ter 
deixado o lagar. 

O í'R. CtiPER.rrxo DE SIQUEIRA- Pergunto: 
qual o tlirector que sem esses recursos. qlte 
siio :por sua natureza indisp~:nsaveis, podern. 
melhor~r o serviço 1! 

Senhoreo. estrada de ferro é empreza cara 
e difficil. 

o-.. de:;astres' o estrago de ma.teri<tl, o des
nivelamento da linha, a substituição de dor
mentes, são contigencins que acompanham o 
se1·viço de estradas de ferro. 

Si é verdade que pela sua.complexibilidade 
a Estrada Central oxige de seu adminbtrador 
a par de muita competencia, muito tino, 
muita. energia, muita habilidade. emfim, 
qualidades excepcionaes, não é menos ver
dade que não póde haver "bom adminístra:lor 
com um linha estragada e sem os meios de 
m'llhoral-a, sem o material rodante, sem 
officinas, sem ma.chinas, ~em pe3SO<~l ha-bili
tado e sem outros recursos, qne, por sua n;l· 
turez:l., indepenrlem da questão de confianç:'l. 
ou descontl.a.nça, de comJJetencia ou incom
petencia. 

0 SR. ALBERTO TORRES-Apoiado. 
0 SR.. CUPER'l'INO DE SIQlíEinA-Si assim é, 

Sr. presidente, eu pergunto si a falta de 
conftauça. em um administrador, si o facto de 
se julgar esse administrador menos compe
tente, serâ. fundamento acceitavel para se re
cus:J.r à estrada melboramentos teclmicos 
aconsell1ados p··la scien•·ia, pela pratica, p~la 
experienciu. amarga. de tantos annos. (Apoia· 
dos geraes.) 

Si me fora permittido, a.ppeV.a.ria para. o 
patriotismo do digno director da- es ~rada, 
cujos sentimentos nobres e elevados nós todos 
admiramos e reconhecemos e em cujas mãos, 
poder-se-ha dizer, descançaasorte, o futuro, 
a. vida da estrada. 

Appellaria. ainda para o Sr. Presidente da 
Republica, que não pó·1e em tão difficil eD;J.er· 
gencia deixar de intervir com a sua autori-
dade. · ·· 

Porque, Sr, pt•esidente. eu não sei qual é 
a situação do Presidente da Repub~e;a man
tendo a seu lado um secretario da sua con
:fta.nça, nomeando um director ·que elie julga. 
competente, vindo secretario e director pe· 
rante ;; Camara dizer quaes a.s medidas que 
necessltam para r~"llla.r.isar esse sen-iça, ex· 
pondo essas medidas em detàlhes, · ni.edidas 
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que são sujeitas ao exame de t1uas commis-' nccordo nesse ponto. No que não concordo. 
sões, que estã.o de accordo, s:~.lvo pequenas porém, é que se dê 15.000 contos, di vidi•los em 
mo1iiílcaç.ões, e entretanto, por faltar ::. ccn- tres exercícios, em um dos quaes pelo menos, 
!iança no direotor da. estrada. foram recusa· nii.o seremos deputados. 
das, des;tppro>a.das e repellidas. Onde não estit de accm·Jo. e acredita. que 

A questão n:lo e tão slmplcs como parece. nenhum engenheiro do mundo, é quo ases
A C:~ma.ra (\eve exnmin:lr si as medidas trada.:o f••ancezas e america.na.s, aquelles pri

pedidas ~ã.o necessarias r ara regularisa<;ão do mores de a· I ministração. invejem uma est ra-
serviço ; uma vez reconhecida esta. necessi- da cuja. administração S. Ex. é o primeiro a. 
dade, não póde, sob qualquer pretexto, ne- dizer qu·c não presta. 
gal·aS . O orador pretendia trazer pn.ra a tl•ibuna 

Tem-se dito. Sr. presidente, que a. crise da. theoremas, dados estatísticos para proval:' 
Estrada Central não é sômente um phe- msis uma. vez que o nobre deputado esta er
nomeno economico, mel.s tambem phenomeno rado. · 
político. 

Ora, si a administra.çoã.o vem dizer qua ne· 
~ta. dessas medidas para regulartrer o ser
viço, e si o COngresso as 11ega. pergunto: qua.l 
õ a responsabilidade da a.dministra.r;ão, desde 
que continue a irregularidade no ~erviço 
ua estrada ? Par;; quem ha de appella.r o 
poro 1 A quem responsa.bilisará ellc? Ao i\1i
nistro da lndust r!a ? Ao diréctor da estrada. 1 
Ao PtE'lsidente ? 

Não ; o povo só terá de vir tomar cont..1.s 
ao Con;fresso, porque foi o Congresso que as· 
sumiu a responsabilidade de di7.er que mi
nistt•o, director e Presillente o.ndam errados. 
(JI!•iio b~m ; nwilo úcm. O omdo1· i] cmnpl'i
mc;lcaclo po1· alouns Sr.<. depa!tados .) 

O S r. Bueno <lc Andrada de
cla.ra CJ.Ue o discurso do nobre depntndo que 
o precedeu na tr ibuno., foi para si verdadeh·o. 
:;orpreza.! 

E~:;e discnr;;o estava prep:trn.do, como todos 
sabem e a. Camara previu. para ser pronun
ciado na di$cussão de credito . S. Ex:. desis
tiu d:\ palu.vr;J., e o orador estava prepar ado 
p::.ra I·esponder-lhe, no proposito de pro.-ar 
que S. Ex:. não applic:t bem os methodos 
mathematico3 de ca.tcul:tr o transporte rnéd!o 
dewagons. 

Vinha provar com o mesmo numero de vir
gulas, com o mesmo numero de zeros, com 
os mesmos signaes al<>ebrlcos, que S. Ex. 
~nda totaltMnto errado, quando quer dar 
[4.000 contos a uma estrada. que o nobr·e 
dcpttta<l o Sfl.be, e O desa.stre de )Iinas. 

Contando responder a esse discurso, o ora
dor tíJ:tba trazido hontem u.s suas notas ; mu.s 
nunca. suppoz que o nobre deput~ào, qne 
tinha desistido da. palavra, vie::-se hoje da:r
lhe e;;te golpe de fi~nco, de ~grima italh~na. . 

&l.biu. que S. Ex . ha.via ne fallar, ccmo 
sempre com muito brilhantismo. e com as 
flores. desta .reth~rict\ de algarismos. que 
ta.ntc 1mpress10na aquelles que não conhecem 
bem estt\ que~ão de ca.lculos. 

Só um aparte <lo Sr. Cupertíno de Siqueira 
respo~de que S. Ex. J\tz bem as digestões de 
alaar1smos, sabe o orador (1·isadas); cstil de 

~.voara. V, VII 

O Sr.. CuPEl~TINO DE SrQtEIP.A - V. Ex~ 
nada. provou. 

O ca.lculo de V. E~ não e scientifico, é ar-
bitraria. . 

Um collega da Ca.mara, a quem consultei, 
tlk-se: é um calculo de armazem. 

0 Sa. BUEJ>O DE ANDRADA- Não sabe si é 
calculo de a.rmazem ou não ; mas provaria o 
err~ em que está o nobre deputãdo. si t ivesse 
tr:lztdo, como S. E::t., fel-o, aquella collecçã.o 
·~e algarismos de algibeira; :provarla. que 
S. E~. não sabe calcular o modo peto qua.l 
$C faz o calculo do transpo1ie de wagons em 
uma estrada. de terra; que S . Ex. ca.usa. 
alíà.s perdoa v~<!, nunca teve pra.t!oa. de a.dmi
nist,raç5o do estrada de ferro . 

O nobre deputado exer.:eu brilhantem(lnte 
o cargo de director da repartição da estatís
tica, em :Minas e habituou-se resolver todos 
os pl'Oblemo.s por meio da estatíst ica., quando 
todos sab!lm qu~ a estatística é uma a~te que 
serve para chamar o 1H'O e o coulra , e com 
um pouco de intelligcncia. e boa vontade, 
prova-se qualquer cous:J. com dados estatísti
cos; accumulando numeros em uma columna, 
emanobru,ndo-se. faz.se. niio uma. campanha, 
mas uma pl.rada lte algarismos, que nii.o dá. 
resultado algum. 

Assim. o orador rese1•va·se para em 2" 
discussão tlo credito. pJ•ovar ; e não o faz 
agol'a, primeiro porque julga ]1l'estar melhor 
serviÇJ) ao 1n.iz não emba.racando o encerra
mento da discussão rlo Orçamento da. Viô1.Ção, 
e impedindo a votaçiio do credito, e se,"'llndo 
porque ntto trouxe os dados rle que neces
sita. 

Espera, pois, que S. Ex. terá,, niio deras
gar o seu diploma. porque isto é desafto dra
m<üioo, c qua.qi semp:·e da arte hespanhola. 
(Risa r.ta.~. ) 

Mas de embrulh:~.r esta. collecção de dados e 
mettel-a. dentro da. c..'l.ttolla. que ta.mbem ê um 
canudo. 

O SR . CvPEI'.l'INO DE SIQUEH'.A - Pode1•ei 
fa,zel-o porque" ella e:;t.á p:>g<\. 

ül 
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O Sx-. Anizio de Abreu - 1 Então, Sr. presidente, sust entei que- im· 
Sr. presidente. sem o propr,sito de p~otellar · migra.çã.o e colonisaç.ão eram faces de um 
a discussão c1o Orç-.J.menoo da. Agl·icultur-d, l me:;mo 11rotlema., momentos diver>os de um 
animado, aliás. do desfjO de conco!•rer quanto mesmo phen0111eno de physiologla social, 
em minhas forças couber para. o accelera- tcomo o cbamou um economista, reclamando 
niento dos nossos trabalhos. nf.i.o pOl!~o. to- Cll<la um deHes <\ a.pplicaç.ão de medidas, re
davia., deixar de vir á tl'ihuna justificar as cursos e proces>os especiaes correspondentes 
emendas que apresentei relativas n.o servi.co ;i. ~un. situac)io e no.tureza. (.4poiado$. ) 
de colonisação e immigração, e que. sem plau-1 Qu<.tnto à. colonisa.çiio em face ela lettra e •1o 
siveis razões, foram, com um traço de penn:!., espírito d:t constituiçã.o. ao E;tado ··orno pos
eliminadas e postas O. margem pelo honra•1o ~uidor das r.errns d~vo!utas. como o m:~.is apto 
relator da commis..'>ão. p<~.rn bem dirigil·n.. encaminhal·a e super[n· 

Confesso, Sr. presidente, que venho ã. tri- t~nd~l-a por· ~nhec~!' de perto ~s s~tas n~~ 
buna quasi desilludido e descrente quanto ao s1d~ ~s pecuh.:res, ,1s zonas colontsa.veb, as 
bom exito de meus esforços no sentido da vi 

1 

;~pttdues uat:uraes d~,tl!s. o genero ~"' culturn 
c.toria. das ideas consiJ?nadas nas minha~ a. que ~e podw.m mats fac1l e vantaJosamente 
emendas tão cruelmente 1usticadas. prestar- e os elementos àe tr;~.b;tlllo o povoa· 

Não. é que lhe falte rundamento e base. I m~nto que melhor s_e lhes ad_aptava.~, su~ten· 
. mas é que 0 que nós vemos todos os dias é a. te.l (JU~ ella __Jncum~ta p:watl'fame~·e; 9uant{) 

tendencia acentuada. da Camara. :!e elímina.r- a unmtgra.~ao, porem. enten<h QU? tmphcando 
se deante da C()mmissão,limitaudo-se a votar o en_tab~lamtnt<! •1e relaçõ~~. aJ ~S~~s e coa
e a. sanccionar, como simples chancc!l(l.t'i:~o. os veoçoes mt~rnacJOn~es. cabJO, á -q n1ao, _como 
seus actos. os seus projectos, as suas pt·oposi- represent~nte _que ~ da sobe ta ma nacto!!al, 
ções e medídas. ~em exclmr, toda"Vla., a acção dos &iw.dos 

de><le que esta. se fizesse exerce? por agentes 
seus especiaes que no estrangeiro agis~em do 
harmonia com os agentes fed.:raes nos traba
lhos, c1uer de :propaganda, ([Uer de encami· 
nlla.mento das correntes immi;;r.üorias. 

0 SR. LINS DE VASCONCELT,os-Apoiado. 

O SR. A:-:lZJO DE A"BI~Eu-V. Ex. tem visto, 
niio rara~ vezes, os membros da. commissão 
de orçrunento fazerem questão de confian~:a. 
pesso:t.l da. passagem da$ su~ idéas, collo
ca.ndo a. CamõJ.ra n<~ alteroa.tivu. de, ou votur 
as medidas por ellcs propostr.s ou thu··lhes a 
demissão, e infelizmente a Cn.m;n•:t c<:de ~etn
pre, muit11s ve1.es com sacrificio diL sua. 
opinião. 

Seja., porem, qun.l for u. so1•tc reservada. ás 
minhas emendas, B('jam ou nã.o protlcuos os 
esforços que vou cmpre;.;ar no sent,io.lo de 
sa.lval-a.s d:~. morte a que votou·a9 <L com
missllo, não me era lici to f:UarJar silencio 
nesta. discussii.o, t:.io injusto, tii.o destituido de 
fundamento, tiio inCúllerente, cotHl'õlt.lictorio 
e offensivo de direitos que eu considero in
discntiveis e sagrados uos Estados do norte, 
é o parecer que conclue pela. sua. Tejeição. 

Estas emendas, Sr. presidente, consubstan
ciam as idea.s que enunciei nesta. casa, no co
meço da. sessão. quando intervim, como ele
mento de conciliação, no importante debate 
que a proposito do a.ssumpto a.qui travou-s~ 
e em que tomaram pa.1•te bem saliente. como 
antagonistas, os meus distfncto*' co!leg;ts, os 
Srs. Coelho Cintra e Paula. Ramos. 

O eixo em torno do qual ma.is vivo e a.ni 
mado e::.--tabeleceu.se a controver~ia foi o de 
s:J.ber-se si os serviços de imm!gra.ção e colo
nisação deviam ser transferidos aos Estados 
ou si sobre elles dt!via a. União continua-r a 
influir dit·ect.n.meote e decisivamente, ji fis
c:alisando·os ~ dirigindo-os, jã. subvnciona.n-
do·os e custeando-us. " 

Acctescontet então que a tra.nsletencia tio 
~e!·viço de colonisação -pata os Estados não 
ertuival ia a exone:at··se a Uoiilo do direito e 
do c!eYCl' de $Ubvencional·a. como até ao pt·e
~ente o fiz~xa l;u·ga 'e fartamente ; mas. li.O 
eontrario, que prot.•h!ma nacional , que atreetu. 
\li!'cckuuento o futuro político, economico, 
socla.l e othnico do paiz, incumbia-lbe auxi
líal·o rom o maxímo de esfor ços pecuniarios, 
poi~. entreg~tl o aos estados, so!Jr.,tudo aos do 
OO!'te, de> providos alguns dos recursos tino.u
ceíros indispensaveis pam occorrer· a os ser
viç-os communs •le sua admi aistrac~o. seri.:~, 
nao adi:.Lr ::. su:l solução, m:J.S p:!.ritlysal-a. pot• 
uma. vez. ( . .J.poimü·s .) 

A de8criminaçiio das espheras de compe~ 
tenci~t . a especia.lisa~.ão da~ respect i-vas t"un
cçües quer dos Estados quer da União neste 
monmentoso assumpto, vL;ava. sómente dar
Ih €$ melhor direcção, a.ccelerar a sua. mar
cha, applica.r ma.is util e apropriadamente os 
recursos pecuniarios que lhes iossem desti· 
nados. 

Taes foram as ideas que !Sustentei no co· 
meço desta sessão e que se acham consigna
das nas emeadas que ora defendo. Por bem 
•' a ordem Jogica do meu discurso entro preli
minarmen Le na opreciação dv regimen actual 
do serviço de immigraç.ão para occupn.t·Ule 
depois com O E'StUUO olo parecer da hon:·a.do. 
commi!>são de orçamemo. 

Para a. intl'Oducçã.o de immigra.ntes no 
pa.iz havia o Estado celebrado os contl"J.-
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ctos de 3, 4 e 7 de dezembro de JSiS e 8 NiLo é, V. Ex. sabe, Sr. presidente, esta 
e 2-1 de no,•embro de 1889. Todos estes immigração recrutada. n::t lia das capitaes 
contractos, por cessõe~ diversas approvadas européas, compostil.de asentureiros, sem ha.
pelo govei·no, foram te1• ás mãos da Com- ui to.> de t~ubalho. gasto o organismo, depau
panuia ~Iet:opolitana , que const.itniu-se pera:' as as energias pela vida ociosa e liber
ass\m a umca encarr-egada do ~er ~- ~~o. Em tina; a que nos convem. Eotes elementos 
2 d'' agosto rl.e 1892 o ministi'O o\:1. agricul- pernicios:os e subversivos Pão são o aptos 
tUl'a, com o louva.vel intuito de sa lva- p~\ra os trabalhos agrícolas, a que as fa.
guardar os interesses da. fazenda. publica, de millas prest•>m-se admiravdmente. O que 
t ii·ar da concentração dos di versos contractos prccisa.rros não é sómente de braços, de t ra
parciaes ·: maximo de vantagens ero. bem do t.alhadores assalariados, que venham satisfa.
-povo .. mento do no~so pa.iz, fusi<•nou-os em, zer momentaneamente as necessidades de 
um só olm a mes111a companlli;l, intc·oduzindo j certo e determinac:o genero de cultura. 
clausnlas que r evelaram urna segura. intuição (Apoiados). . 
no modo de enea.rar tão ar.i.uo problema. e Si alguns esta.dos do sul, como o de 
que uma. vez cumpridas satisfaziam-no de- S. Pauto, reclamam, pelas condições especi·,es 
baixo de todos os :p•.>ntos de vista. de regicoen de tr~Lb:tlho que exige ala.voura. 

Por este accordo, que começou a vi~orar e~clusi va do café, . que cons~itue ~ sua unica 
de 1 de ja.rieiro de 1893, em substitoi(.:ão dos riQUe7.a., ~ta espcc1~ de 1mm1graça.o, SL nel!e, 
cont ractos primitivos. a compHnhi>L obrigava- -onde extste constituda. a grande p~op~le
se: 1" a introduzir um milhão de irnmi- da.de, o que se quer, antes de tudo, e o tra
grante's no prazo de 10 :mnos. menos 300 ba.1h~•ior a. ~a.la.rio; a. grande maí'?ría. dos &;
ou 400 do que o estipulado nos contractos ta o~ , sobrevud.o os ~o ~or~e. a9.u111~ de que 
parclaes; 2", a.c pagamento das despeza.s com pr-_e:Lsa de p1·~ ferencJa. e a ;mm1graçao de fa
a fiscalisação que a.earretava nã.o pequeno nnlms, que ~ a qu~ me~hor corresponde 
onus ao Tne~nuro· 3" a intr,ldUzil.' f11milias c. <lS suas n<·cessJdades-tsto e-ao pov-oamento 
Pão individuos ~vuisos; 4", a re;triPgir-s ~ do sólo, â con~tituiçi'io da pequena. prosperi
na intrO<lu~ção dos immigrames as fot•ça~ das rla.d··! ao desenvolnmento da ~ua lavoura.. 
vêrbas de de8peza. vot-'l-das pele Congresso ; (ApowrJ.os.) . . 
5". a t.razer numero !imitado d.e immigraates O llonrildo mtmstro que referendou o con-
de ca.da nacionll.lidade. tracto com a. Metropohto.na. <Xlmprellendeu 

CJ UC niio se c0gitava U.us intet·esses p:~.rcio.es 
U.c uma s,·, :r.ontt do :p:\iz. ma.s 'los interesses 
ele todo elle e que «só Ullllt população homo
,:tCJile.1., liX:\. mais nll monos p1·oductora. <lO 
tu ,lo o que é <'S>'t'n<'i:lt :i. vid:t, pódc constituir 
\"<.: l'dac,eir.J.mentc uma. n:u,,:lo. » 

Não ba negar, Sr . presideHte, que o mi
nistro que rererendou e;;te contrn.do r evelilU 
um~ alta compt•,.hen.iio •1a rnag-nitu•'e do a~
sumpto, attendeu a todas as f·tcP~ •' o mu i· 
t iplo e compk xo problema. da coloni~a~;li.o. 
problema. GUe, como acima .i:'~ dis:;e, & ao 
mesmo ternpo-politit..o. economiet) e •·thno
logico. De !":teto. Q iiCIU diy, C••loni~:t\ã.o de 
um pa.iz CODJ<J ·) no&;o. vasto. rlc~habila:'o e 
inexplorado, diz des!'nvol•imento ela. r;quez:J.. 
11;\ indu~tri a., da lavoura. u~ prorlucç;lo, diz 
- po,•oamentt., o•nstltuic,:ão •'a nos>a. nacio
nalida, ~lfit•maç:<1o oi a sua uutonl)mia., de :ma 
integridade politica e territol"ial. (A.,I)I)Ít<do$ .) 
. Não se mede a riqueza. e o va.h•l' de um 

pn.iz, alguem ja dlsse, pel:L grapdeza rlo seu 
· territorio , pela fecundidade de sr.u sólo, 

pelos seus thesoul'OS occ.,lt• -s nas ent -anhas 
da tcrm, mas pela utili~açiio, us''· goso e 
vu.lorisação de todos esr.es elementos nat uraes 
pelo braço. pelo esfúrço e pelo traball.lo i tl · 
telligente do homem. (Apoiados .) 

Exigindo :. entra.da de fa.milias de prefa
rencia a. de individnos aYnlos e disnersos, o 
honra.do ministro da. agricultura cie e nt io. 
cujo no;ne peco licenç:t para lembrar , 11 Sr. 
Sen.edello Cor:·êa, pl'OClll'Ou da!' ao problema. 
da coloni>a:;U.O a. ma.is @.li~factoria das 60lu
~!'S , comprehentleu com uro. segurg golpe de 
v1sta as reaes necess1d:Wes do nosso pai.z. 

Unn1 minoria. Je I<J.\'r:J.clorcs e proprictnrios 
opulentos explorandu o tt·allalhu de uma po
put:u;ã.o inftn•ior, uma proilucçii.o cxclusi v,.,, 
<'OillO a do caf•'· o d" a .. ;•sue.·l.l', por cuja. troca 
se obteem as commodidade:;; nece.~sarias U. ex
is t<,ocla. ti>l semp1·e o c;u·a.cter proprio de 
uma. colonia, de uma. colonia do genero que 
todos os especialist:J.S denomina.m de-ex:plo
ra<;ii.o • 

N'iio basta, i! iz-- o Sr. Oliveira. Martins, a
lndependencia. política para constituir uma 
na<~ão, a este tel'mo correspoPde a idéa rle 
uma autonomia ethnica, moral, intellectual 
e econr>mica' ( r1poiacios.) 

Insisto. portanto. Sr. presidente, em tornar 
bem clal'a.s as vantagens da clausula. intro
duzida pelo ministro no contracto com a Me
tropolitana. A immigra.ção de familias de 
preferencia a de elementos avulsos, a de iP· 
1\i viduos isolados, no maior numero de casos 
- verda.deiro:> valores negativos-na phl'ase 
de Du 'l'al, oni!a que chega faminta. e andra
.io,:a e q11e, si Pão volta. depc•is de Clll'ta. es
tadia ent re nós para levar ao estrangeiro o 
descredito do pa.iz, conserva-se nas capitaes e 
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centros populosos ; a. immigra.çiio de familias ] ·A efficacia das ideas que sustentamos e que 
leva-nos incontesta vetmente com mais cele- sei" viam de not•te :10 hl)nrado ministro .que 
rida.de e aproveitamento o.o objectivo que referendou o eontra.cto com a Metropolitano., 
deve visar a nossa colonisa.ção: a apropr iação e de indiscmivel evi.deocia . 
do solo por elementos fixos, sãos. habituados «Os homens se agglomer:>..m ? Mais et!es se 
ao trabalho. Ell<t fadlita-e cego e quem o au:xJlín.m uns aos oukos, diz o economista. 
não -vê-a rea.lisaÇ.ão de duas das mais impo!'· que acima citamc·s. Lê..nça.i um grão de trigo 
tantes faces do dit!icil e complexo problema isolado em uma. plan icie: elle conseguil'tL 
colonial: a acquisição de uma população pro- muito se chegar a pl•oduzir uma. espíg<\ es
priamente a.gric01>t e a rapidez do povoamento ca~q_ue attinja. a m::.dureza.. 
do paiz a. que està. presa a sorte da nossa pro- Semeai utn campo de trigo. e as plantas 
ducção e. da noss~ lavoura. multiplas que brotarem dest;\ sementeira 

Inqua.lificavel myopla, inqua.liticavel ce- pl·~teger-se·ltã_o reciprocamente. A solt~arie
gt:.~ii-z. revela. quem nã.o apercebe. Sr. pre- d~<!-e ~uma le1 natural entr.e os ,_orga.n1smos. 
sidente, que a maioria dos Estados o que al:as mconsc1entes della.. So~ence, sem e_sto. 
precisa. é, nã.o de simples trabalhadores tem- l~t , elles terlilm desappar~c:~do desde mmto, 
porario:s e as-.<oa.iariados, destinarlos a servir e a s1 porventura. ttvessem ex.tsttdo. 
augmentar a lavoura e a riqueiza. pa.rticulttr ~\contece o mesmo com o ho!"!lem . O au
da minoria de agricultores e fazendeiros, sem gmento d:\ popu!ação conduz ao progresso 
at tender-se ao fut uro da nacionalidade, <.!.O in· ~ào o !)?>O quenao ~e abandona a resJgna.
cremento da fortuna commum. aos interesses çao passrva. Mmo o lundous. 
geraes do pa.iz;, mas de populaç,'lo agricola, I!ebaixo desta. pressão ~ lucta_ pela vida ê 
de pequenos lavradores, de liomens d·l campo ma.ts ardente, o homem taz mms esforços e 
acostumados ao cultivo do solo. melhor desenvolve o seu l_)Odcr e a sua c;:,pa-

Quando a população .iá não for ínferior ao cid!!.~e sob_ o pon~o de vista. uti~ta.ri.o . Si n~o 
computo do nosso territ.orio e bashr as ne- se pode dtzer 9ue todos os po. os uensos sao 
cessida.des da sua producção, então é chegado Pf>V~ fortes, pode-se certam~_nw a.tllrmar que 
o momento dos industriosos das capita.es, pois J~Ir.a.ts um ~ovo de P0:f!U~açu,o estagnada. e 
si ê certo, como dizem os economi:;tas, que a. dlspe~sa. se~,, um ~povo !01 t~. ~ .. 
p opulaç.ão rural tende a. _tornar-se urbana.. A ~tqu;,zo;· ton::da esta ~:t.~avra no senttdo 
como a agricola a tornar-se industrial, não é 0 rnats a.,~p.o, :r~sce propol~tonalmente ~o 
menos certo que nós estamos ainda ua. phase d~_;;en.volnmen,o da )lopula•;ao: em (!uant.O 
exclusi>"amente agrícola, longe, muito longe e:s~ ~or es"!larsa ~ e~I1;Ua, ell~ ma!tter·se-h;~. 
de ver surgir a tendeocia para a pltase in· ~s~c10narm.. rotmen-a, restt•Jcta as necesst-
dustrial. cla.ae~ do ~oos~mo puram_ente locaL . . 

A 1mtmgraçao de f(l.mthas e o cammho ma1s 
Nós. qualquer que seja o r idículo que se curto e mais seguro pa.l':J. conscguh·mos ser 

tenha ligado a esta phrase, e o motejo com 0 que pretendemos-um 11aiz de producto· 
que a recebam os espir 1tos frivolcs e super- res. 
ticiaes, somos e por muito tempo seremos Ell:t. trar-.l. como consequenci:dogiC:).-(• p:Lr-
ainda um :paiz essencialmente agrícola. cellamento do sólo,o. consr. it uiçiLo t!:t pequena 

Clama-se todos os dias que ternos falta do propriedade. o ucsen'I'OlVilllellt.o da lavoura. o 
braços para o traba.lho . E' uma verdade ; e accre;:cimo da. producção l~ o augmento da no-
sl os braços faltam :l. nossa lavoura. e it nossa pulação. • 
agricultura, nilo e que elles as abandonem A familla q~1e ímmigra tem o ::.nimo firme 

.P~\ra entregar-se nas capir.aes e nos povoados de buscar uma nova. p;d,ria, (lc fixar-se :J.O 
á. industria e a outras ca.ITeiras mais luci':l.· sólo, •'e constituir-se proprictaria. a. titulo ir:J. 
tivas, como em Fran~a, seg undo li em Ives revogavel e p~rpetuo, de trab:;,llmr 110r cont-
Guyot: é que, de facto, (' lcs nü.o existem na propria. -
proporção das necessidades do trabalho agri· Nii:o e só o paimno ft':l.nccz, como diz ?-li
cola., como a.deante demonstra-remos. O poYOa.· cllelet, aue te m uma gr·a.ttde paixão pela 
mento do llaiz deve se2·, portanto, o alvo ai terra: é todo homem do campo, t ndo aquello 
qu.e d.evem visar os esforços dos que cm~J.m IJUn se entrega. ao seu cultivo. 
seriamente do problema. da. cvlonisação. Com Para posmil-a, ellfl faz todos os esforços e 
eHe tel'emos o augmento da produc,:ii.o, qne uma vez satisfeita a saa ambição de ser 'Jro
será sempre insuCJíciente ou re>tricto á~ nc- p:;:iet.ario, elle a zela. com carinho e a cultiYa. 
cessldades loc:~.cs: emquttnto a !JOl)alru,.:ão for com o esforç,,, a. pcrsoveran<;a. e a. t enaci<k.de 
ese<J..."Sa e dessemma.d:~, sendo certo. Sr. pre- que só o interesse indi vi(tUal conse..,.ue des~ 
sidente, que o uugmento da produc~;ão, dizem 1JCI'i:ar t~ manter. " 
os eco!lomist~, é. por sua vez, um dos mo.is Assim. o.ffi rma. o economista. a. que aci· 
ener:;tcos esttmula.ntes. um doo m:>.ts 1>ode- ma nos refe:;-imos: «o parcellamento do 
rasos 1\lctores do c~t.>~dmeulo da pupuhl.t;áo. terreuo tem a vantv.gem tle ~eol' um incita-
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mento ao trabalho, de dar a.o pequeno lavro
dor consciencia. de si mesmo. Quando elle 
consegue adquirir um pedaco de terra sente
se alguem, mais solido, animado de uma 
maior força. de resistencra, de um maior po
der de a.ccão que dantes». (Apoiados .) 

Não ê menos importante, Sr. presidente, 
a out ra clausula do contracto pela. quíl.l a. 
companhia obriga-se a introduzir um nu· 
mero limitado de immigran tes, cuja de>peza. 
não exceda a verba consignada no orçamento 
pena semelhante fim. 

Com esta clausula n~o s6coarcta-se o arbi
tdo do governo na a.1)ertura de creditos sup
I>lementares e mantem-se a verd:1de orça
menta.ria., como evita-se o inconveniente de 
apo1•tar a. no;sns plagas ondas e ondas de 
immigl>antes sem que se tenha feito os indis· 
pansa.veis ~erviços preparatorios, dos quaes, 
sabe V. Ex. depende o exito de toda. a colo· 
nisa.ção. Em t oda a parr.e e m·esmo entre nós 
-a falta destes trabalhos preliminares de 
recepção e agasa.lhamento dos immigrantes 
tem sido causa. de lamenta. v eis e serios des
astr~. de verdadeiras catn.strophes. 

E nü.o 6 só isto, Sr. presidente. Ha muito, 
que consideram perigosa u. introducçuo em 
curtos itlt.er\':tllos do grandes agglomera~'õcs 
de cstro.ngeirus nas rcg-iües nov:~s e de poptt· 
la.c;ão esca.s~a. opinaudo pela remessa das cor
rentes i :Hmi~mtorias pt•op,n•t::ionaes ú. popu
laç:w no.cionu.l. a longos tt·cchos, esp<l.l;aola
mentc, tic fôrma. que esta pOS!'[J, assimilai-as 
e não ser pur cll:1~; u.bsot·vit.la. As i mmi
í;l':~~,tJ<·s em mn.•:$~ , a at'riuac;.ão, ao~; pl'iz,.s 
iuculLos e powo puvnndos, de gl'ossas ondas 
de i mm i:,ct·n utes, dcsot·dcnn.olnnlenl .~. sem 
molhado c ~rm ~ystcma, afi~,turam·se a. 
mais Lia um ospocialislu antes 11a.r3. t l!mer do 
quP. p:1.r o. animo.r . 

A Pl'OSpet'illalle rapitla. a gro.nrlcza. instt~n· 
tanea das cO!IJnias formadas pelo accumulo 
desol'dcnado das camacbs ele immigrantes silo 
consideradas superficia.es, inconsistentes, sem 
homogeneid:l.de e sem base. 

D:1. Aust ra.lia, que e o mais í1•isante exem
plo da colonisa~ão por e:ste systema, Leroy 
Be:::.ulieu diz não ser normal o seu desenvol
vimento, nem seguro o seu fu.turo, e declara 
que, sí lhe fosse perniittido aconselhar o 
methodo colonial a seguir na Argelia, e!le 
opinaria pela remessa pausada e regular de 
20.000 immigrantes, pois atterrado fical'ia si 
víssil aportar ;~uella. !'egilo, dentro de um 
anno, 60.000, SO.üOO ou 100.000 inrl.ividuos. 

Pensa da mesma fórma. Oliveira Martins , 
na ohra em que se oceupo. da colo!l.isaçã.o do 
nosso p:l.iz, e estuda. os elementos ethnicos 
que devem de preferencin,. cotl:l.borar na. con· 
stituição da no>sa. nacionalidade. 

« E' dissolvente, es~reve elle. pa-ra. a org:t.· 
nis.'l.Ção interna de uma nação o ingresso 

abrupto, a infuf!âo de elementos que, alem de 
excessivos pal'a as forças de abwrpção do 
povo nacional. por forf;a tem de ser por natu
reza rebeldes e até ínsusccptiveis de assimi· 
1ação. E' melhor a immigração lentamente 
natural que se proporciona ás forças do paiz 
e se funde, do que a 1rrnpção turbulenta. de 
mcssas famintas e desmoralisadas. Por bri
lhantes ou seductores que pa.reca.m exemplos 
como o da Australia., o facto é que mais de 
um obsen·ador perspicuz descobx•e ahi moti· 
vos pa.ra rutu!'as eventuaes crises. » 

Cito estas opiniões, não que as ache em 
iudo applicaveis a..o nosso pa.iz,que está ainda 
muito longe da plethora de immigrantes, mas 
para mostrar a louvavel preoccupa.ção e o 
seguro criterio que presidiu á revisão do 
coutracto com a Metropolitana. contracto 
onde nenhuma das faces do problema colonial 
parece ter sido descurada. 

0 SR.. LAURO MULLEP.-V. E:t. está fazendo 
a defesa de uma causa que nioguem a.ttacou. 

O SR. A:\'lZIO DE Ann.Eu-Estou fazendo a 
defesa. do contracto que Y. Ex. quer que a. 
Camara. re...o::cinda.. 

0 SR. LAURO Mur,LER-V. Ex:. está mos
tra.ndo as vantagens da. modificação do con
tracto . 

0 St~ . ANIZIO DE ÂilREU-E é um contra.cto 
nl*_;hs condiç\>es que, si for execut:l.do leal e 
rigoros:J.n:cntc, aden.ntar:·L em muito a solnçã.o 
do problema. do po\toamento do pa.iz, que o 
no\.Jro deputado. sob o ].)retexto da. precarie
dade de noss.1s circumstancias fina.ncei ras, 
vem pedir que a Camara rescinda ou traus
fil·~ aos Estados que o quizerem acceitar, 
hypothese que considero simplesmente írri· 
soria ... 

0 SR. LAURO ~IULLER-Peço <lo palavra. 
0 Sa. ANIZIO DE AmtEU, •• poi s nãO é crível 

que os Estados que o ,POdem 1\lzer, e que são 
justamente os que ate hoje teem . exclusiva
mente usufruído as suas va.nta.gens, queiram 
de 11wtu pl'oprio a sua. ces~ção, medida. que 
só lhes póde ser prejudicial, pois, nma vez 
r calísada., elles passam a. sobrecarregar os 
seus orçamentos com uma verba de despeza. 
a vultaclissima, de que até então estavam 
aliviados por amor das finanças da União, 
(Apoiados.) 

Não é crivei. Sr. :presidante,. que. Estados 
que até o presente teem tido immigração á 
farta per conta da União, o que os habilitava 
a. emore~>ar as SU:!S r~udas em outros melho
ramento~, vão por impulso proprio prescindir 
deste ber.eficio e passem a. fazer aq uelle ser· 
viço á sua custa. (.4.poiadosJ 

O seu intereSõe, tudo, Sr. presidente, os 
a.c<JUSelha a nii.o acceitar a. trJ.nsferencia do 
contracto e a desejar ;J. sua per:manencia.. 
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Nada os priva,-si os seus recu!'llos forem' servi(·os que não teem o c:~.racter de est adual 
exuberantes e ellPS qniz~rem accelerar e qne se lbes empresta.. mas que são inconie3-
impulsionar a. marcha da sua immigraçii.o de tavel!!~ente federaes c que devem permanecer 
a terem. por conta propria ao lado da que a cargo da União, pois all'ectam o_s interesses 
lhes vem da União. communs da nação, não benefictam esta ou 

o SR. LAURO jiuLLER. - Porque não diz aquella zona, mas .v~a.m o uu~mento ~a ri-
isso ao governo ~ queza e ria pros~r1dade ~llectn·a, o m r:re-

• mento da fonte.; <le recetl.a e o a.la:rgamento 
O SR.. ANiz~o DE Al!R~-Naua ~~~o com da\< 1-clações commcrciacs do paiz todo. 

o governo. D1scuto e cntlco a.s opmwes do (Apoiados.) 
J.l!l'recer firmado 'P~lo n?b~e deputado, como Entro. Sr. nrcsiclente, na il.Mly~e dO paJ•e
dtgno_relator da comm1ssao de or~:<lruento; cel' da cómmissào, n:l. parte re ferente ao ser· 
mas St as. ~_inb~ palavras envolvem cen~ viçc• de immigraçiio e colon isação. 
suras ou l~e,~s divergentes d~ de qualq_ue1 0 honm.do relator reconhece que se trat:!. 
d?S Srs. m1n1Stt:OS, nem ~r _1sso asrettrG. de um problema na.cional. em que se con· 
S1 a responsabilidade pelas 1deas _ c~>nttdas no fundem os interesses dos eiitHdos e da União e 
parecer ~abe a. qnalc;tu~r. ~os _mlD~strO$ que para cu.ia soluçã.o devem ambos collaborar; 
elle accette co_mo_a.~s' dmg1das ,1s mmhas cen- que em tacs condi~ões ã, União. embora não 
sura.s e a.prec1a.çoes. privativamente, incumbe auxilia i-o; qu e com 

O_ ~n.. LA.un.o MuLt.o:n.-~ssumo a ~pon- estes auxilias. além do mais. a U~iã.o deve 
sabtltdade; ta.mbem as acce1to. ter em vista encaminll«rtanto quanto lhe l'o< 

O Sn.. ANizro D<l AnREu-Mtts, Sr. p<~>si- possi;·el o progresso do pa.iz e a :propría cou· 
dente, o aparte do IJobre deputado affasta-me stituição organica da nosott nacionalidade, de 
do rumo que havia traçado ao meu diocurso. modo a. evitar nm desequilíbrio de riqueza e 
Lendo o r ela.tcrio do homa.do ministro da a.t t: mesmo de raça. e:rtxe o Norte c o Sul. 
agricultura., confe::so a. V. Ex. que me enchi Ainda. ma.is: pensa o nobre relator que, de 
da. mais viva satisf<tr;.ão. Vi nas suas pt~!a.vra~ accordo Cl)m o regimen politico que adopW.
confortativa.s, animadas, cheias de sincel'idadc mos e as conveuiencias •~o m·oprio serviço, 
e confiança nos destinos do p:tiz o progr:~.m- discriminadas as espber:~s de -competencia d:.:. 
ma. do ministro irento d:' vei:~ COI'rosiva do União e dos Estados, cabendo â primeira o 
pessimismo,programma depolitico inoovador, serviço ela. ;mmi,;mção e aos u l&imos o d:1. 
progressista, cap.1.;; de dar à. imp1Jrt:lntissima. colonisn<:ão, ter-se-hia. dado a. ca•la. um a 
pt~.sta qltO lhe fo i confi:vln. a •li rocç:to n 1n:1is p:Lrt~ tle o nus e ra:>ponsabilidade que em tal 
util, conveniente c pt•ollcu:~ no nosso desen- as:mmpto lhf.'$ dt.we co.her o que em taes con
volvimonto material. Foi, poróm, de poucu. t.liçõc~ set·ü\ conveniente a manutenc.r~o do 
dur~:üo a. minha. alegria.. :\ctual contracto de introà.ucçiio de imml-

0 parecer do nobre relator d:t commiss:1o e grantcõ. 
o. nega.çii:o lorma.l das risonhas pct-:;;pccti vas E.~ ti\ llypothese. porem,nü.o se póde realisa.r 
que o rela.torio do ministro me d.iscorLina.va. diz o honrado x-elator: 

Tirando conclusG~s verú<~.deiro.mento cxtr;~- 1", pol'que o~ estnd03, especialmente os do 
.va.gantes das palavras :l.nim:\Jor:~s do licm- nOl'le. não estiio em condições de poderem 
rn.do Dr. Antonio Olyntho. o nobre r cla.tor o ot·~auisar o serviço de sua colonisaç.ão, pre· 
qae nos propue, em nome do Poder Excutivo. para.n•lo promptamente a rec.opção das cor
é o retardamento do desenvolvimento e do rentes immigt~,j,torías que os demanda.ss :m; 
progresso material do pa.iz. S. Ex. quer a. 2", porque mo.ntendo o contracto seria dif· 
passagem para. os Estados da subvençíLo a. ficil sinãn impossível a União attender aquel· 
diver;;as companhias de navegação a 'l'apor, les Estados. por ser iniqUI) dar aos immigr:J.D· 
o estacionamento· do serviço da. construc,ão te; destino diverso do que houver>!m livre· 
da Estrada de Ferro Cent ral , <t. rescisão ou mente escolbido ; 
trans!erencia aos estados do contracto para a. 3", vorem, da<ias estas circumstancias, a. 
introducção de immigre.ntes. Estas medidas, manutenção do contracto, além de unificar , 
que se reclamam como indi.spensa.veis ao perpetuaria o reglmen de exclusão dos Es· 
restabelecimento do equilíbrio orcamentario, r,a.r1og do norte d os beneficios da. colonisação. 
estão longe de dar este r esultado. Ao con- ua.n•lo em resu ltado canaliu.r-se para uma. 
trario, ollas produzirão effeitos completa.- sõ zona do paiz as vantagens rios ll;\criticic.s 
mente negativos, siniio desastrosos, a.ca.rl·e- pecunh\:·íos que os coft•es tedern.es fazem com 
tando morosidade e sensível pBrturba.çii:o nas e;;te s~r\"iço. dt\ndo ainda em. resultado pre· 
relações economi~s. administrativas o com· sta.r·s~ auxílios jusi;;Lment l.l a quom üellcs 
mercia.es do pa.iz. ( A11oia.dos . ) m<.>no~ precisa. \ 

Os Estados,e preciso d izel-o com fr:u1queza, E como remedio hcl'oien, salvador, o qu<~ 
não se acham em condições de tom:1r o en- ~uppõe a Camam que lembra. o honr-.Ado re
>eargl).dos .serviços que se lhes quer transferir, lator du commiss;lo ? 
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Nada ma.is nada menos do que o seguinte: 
Que fique o gov~rno a.utorisado a. rescindir 
ou a. tra.usferir a.os Est:1dos que o quizm·em, 
opportuna.mente, o cootracto de introduc~ão 
dei mmigrantes,permanecsndo no orça.men to ;J. 

autorí;;ação para a. abe1•t.ura dos credit os ne
cessa.rios ao serviço, ernq uan to não se reali
zarem as allut1id~.s transfereocia. ou r escisão; 
que fosse votada a verba de 600:000$ pa.ra a. 
coloni~ação europêa. nos estado~ do norte da 
Republica.. sendo dous terços para pa~agens 
e u m terço P<ll'il locali~aç-ão dos immigra.nte,; 
que forem contra.etados par:~. esses Estados. 

Mais tarde, St·. pr~idente. o honrado re
lator acceítou a modificação do seu pla.no 
quanto :J. c.if.ra das verbas sómente, opina.ndo 
em favor da emenda. que elevo.vr, a quota. des
t inada ã. imm igra<,~LO e colonisação dos es
tados do norte a 1.500:000$. mas sempre com 
:1. clausula ollrigatorit\ da applicc.ção bipar
tida da mesma. 

Para os Estados de Santa. Catharina, Pa· 
rnna e Rio Gra.n•'e. para onde:~. immigl':lção 
jã. se acha. encaminhada, onc1e exist.e o ~erviço 
de <..'Olon isação perfeitamente organisado e 
cujas conr'!içües eoonomic:a.s e finu.ncE:iras s1i..'l , 
rela.ti>amente às dos Eswdos do norte, p;·os
peras, o nol.>re rdator concorda. eu; que se 
ele'e de 300 a 600 contos a. verb:l coro que o~ 
l1avia. dotado sob o pretexto da guerra ci,· il 
que os deva>tal'i:\, verb:t que eilcs devem 
appiicar, não como os EsU>Aos do norte 
metadE: á immigração e metarle a colorlisJ.ç~o, 
mas sómeu r.e a coloni~ação ! 

Sempre, Sr. presiden te. o rettimen d;1. !1es· 
igualrlade que ehoca, qne irrita., que r1e torma 
:~.lg-uma se justifica e se legitinJa 1 

Porque esta differença. nn rondo de conceder 
e de determinar a applicação das verbas 
entre os Est:•dus do norL.., e os rlo sul? 

Porque n::to para estes e sómente para 
aquelles o auxilio com a clausula nbrigatoria, 
coin a. prévia designação do c',estino que se 
lhe deve dar, metade pwa a ir111nigração, me
tade pa!'3. a colou isaç:ii.o 1 

O que me parece. Sr. pr·esidente, e que o 
honrado relator quiz dizer ilquelles esque
cidos ~tados q1:e elles devem perder a espe
rança de ter. como jamais tiveram, imruigra· 
ção por conta da União, o que não se rlã. com 
os do sul que :~.tó hoje a tiveram unica e e~
clusiva.mente e que continua:ri1o a tel-a :rre á 
rescisão ou transférencia do cl'l ntracto de in· 
trodttc<'.ão de immigrante>, bypothese que 
com<• j~1 acima demonstrei, é t1ifflcil, sinií.o 
irupo:;sivel de l'ealisar·se. 

Pelo reg-imen acccitrJ pelo illustre ;·elatot'. 
os t res E·t.a.<los do :.<ui I'ÜO :;er a.quinhoa.dlls 
ca:1a um com verba par:~. o seu serviço do co
~onbac;ão sómentc, qu:1si duns vezes superior 
a que vae cabe~ a. cada um dos do norte p~u·a. 

o seu duplo serviço de immigra.çã.o e coloni· 
saç.ã.o ! 

Alem dt~ a.utorísação ampla de que fica. ar
mado o goYemo pa.ra. ab,.ir os creditas neces
sarios il s:ltbfaç;1o das despezas feitas com 
estes scr·viços, o orçamento consi~rna para as 
mesrna.s a quantia de 4A54.:406$000 ! 

Quer isso dizer. Sr. presiden le, que a com
missão con~idera prêviamente insufficiente a 
-verba orçada e que muito mais ss tem de 
ga.st.ar com ta.es ~erviços em beneficio exclu
sivo dos Estados do sul, que continuar-lo are
ceber a.s gl'OSs:Js correntes de immi~rantes 
que o contracto da J\.f. tropolita.na encarnblha 
pam o paír. e a. ter dos coti.•es federaes o dl· 
nileiro necessario para occorrer a todas as 
avultad:J.s despezas com o t rabalhos de ra
cep<:ã.o e colloca~o desses immigrantes. 
(-4poiados .) 

E note a Ca.rnara. que o honra.do relator de
ctarnu, no seu aliás luminoso pa.r-ecer,que era 
tempo de cuidar na colonisação do norte, que 
estn part.e do paiz. ate hoje votada. au esque
cimento e ao nb;~.ndono. urgia ser chamada. a. 
partilhar dos gastos enormes que se tem feito 
rorr! este servi.;-o, que o regimen de desigual · 
da.•le até lloje pmticndo com os Estad.os do 
norte p ,•deria acarretar perigos á in tegri
dade cconom~ca e ethnica do no;;so paiz. 

E no emtanto. Sr. presidente. eis a que 
~e rC'luz o plano sa.l,atlor do honrado rela
tor da commissüo; eis como se entenrle e se 
pratica a ju.;':iça. no. dii:i.ribuição de fa.vorcs C! 
au-xilias dn. Uni.:.o entre os Estu.dos, os do 
norte e os elo sul , eis como se cu ra. de esta
belecer il colunisar;.ão nas re~iões que até hoje 
1.õ.o pu1leram ter um immigra.nte ! 

Divida-se:~ verba r1e 1.500:000$ pelos 11 
Estados do norte contados da Bahia. ao Ama· 
zon:tS e a cada um r'l.bert~ a quantia. de 
13ô: 33~636 ! 

Repartida est.a verba em c.luas parte iguaes 
para. serem discriminadamente applica1as, 
uma il immigração. outra à colonisação, oomo 
obrigatoriamente determina o parecer . ter· 
se-baque a cada um desses irnporta.ntisoimos 
e custosos serviços vae tocar a somma. de 63 
contos() t antos mil reis. 

E' uma zombari:J. atroz, uma irl•isão, uma 
ironia pungente 1 

A adopção do plano proposto pela em
missão quer dizer que a colonisaç-ã.o do norte 
nã.o passarã jàmais dos dommios da utopia! 
Elle é de uma injustiça que revolta ! Quem. 
sabe o custo, o valor, a importancia dos tra
balhos preparutorios na. colon isação, quem 
sate a decisiva influencia q ue elles exercem 
n<>s destinos e no exito dell.t, o interesse que 
tod;•s ''" csv<cinhst:L~ lhM ligam e o quant«m 
de sn.crlficios Jc todo o genel'O elles teem 
a.carreto.c.lo em todos os pu.izes, pn.sma.rU. 
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deante da sotnJna que se l11es 
nós! 

destina &ntre 1 Aié l1~je, Sr. presiccnk, o governo da 
l:Jntil.o. seg-uindo o exemplo da mon:;,rchia, 
não tt:m r~ga.teado dinheiro com n. propa
ganda no estrangeiro em prol da immigTa· 
çüo para o sul do pa.iz e com o tl"J..USl)Orte 
dos immigrantes sómente tambem para esta 
2ona.. 

Tão mesquinha, tão insignific(lnte ella é 
que nem siQuer ctlegarà, não para o começo 
dos trabalhos, mas siquer para a m'ganisação 
do pessoal que os tenha de iniciar ! 

A phase primeira, inicial de toda a colonl
~ação, Sr. presidente, ê a mais ditlicU e 
custosa. 

Ella comprebende a abertura de estradas. 
disseccamento de panta.nos, alotamento das 
terras, construcções rle hospedarias para alo
jamento dos immig-rantes, em summa, todos 
os servJç,os indispensaveis á !'ecepção das col'
rentes immigratoria.s e a SUit colloca~ão no 
paiz em condições fa.vol'a veis. 

Quem conhece a bistorla da colonisr,ç.ão da 
Austría, dos Est:l.dos Unidos e da 1\rgelia, 
quem tiver lido qualquer dos innurueros es· 
l)echlistas q11e ~e occnp:nn desteimpormntis
simo problema , sabe que o derivamento 
destes trabalhos ou a mal entendida eco
nomia no seu preparo tem originado a rclina 
e o malogro de innuments emprezas colon [aes 
com enormes s~.crificios de dinheiro e de vida. 

Por outro lado, Sr. :Presinente, o que se 
vê e que com ellcs tem-se con$e~uido a va
loriaação da:~ terras, a modificação da incle
mencia dos climas, o levanta.mcnto de ci
dades de entre pantanos e alagaclicos, de 
regiOes asperas (-\ ingratas fazer-se terrus ap
petooiua.s e ambicionadas pelos immigrantes, 

Tudo isto, porém. Sr. presidente, faz-se à 
custa de nnüto esforço, pacieneia e per->e
veranQa. com o auxilio direr.to e fecundo dos 
governos ..• 

O Sa. L,\Ur..o MuLr,ER dii. um ap:J.rte, 

Só agora, porque se trats. de derivar pa.m o 
norte um teoue veio dessa gt'0ssa corrente 
de dinheiro e homens que os cofres fedcracs 
despejam a largos :1nnos ncs Estnilos do sul, 
só agora. quando entende-ee que é chegado o 
momento de curar-se da colonisacão do norte, 
até llo.je vota/o ao ~squecimento e ao <tban
dano, e o proptio nobre deputado relator do 
orçamento da. agricutturlL reconheceu que 
m•ge l~var áquella parte do paiz o;; benefi
cios e ~s vantagens cl<1 immigraç.ã.o, sob 
pena de dar-se entre uma e outra um 
desequilibr·io de população, de mça e de 
riqu~.::za prejudícir.l á integridade daNação. 
Só agnm.. Sr. prPsidente, S. Ex. descob1·e 
que repugna á. indole do regimem fedcratiYo 
a intcrterencia. d11 União na. eoloni~(J.çlio dos 
Estados e que ella não póde curar dos trabll.
[bGs prepar·atorios de que e1les teem nece:;si
dade para a rece}Jçíío e coUocação do· immi· 
graotes! (Trocam-se apartes.) 

Leia-se o re1atorio do honrado ministro da 
agticultm·a. e ver-se-bão as somrnas enormes 
tlisr-endirlas nos Estados do Rio Gr:tnde, Pa
r:uiá. Santa. Catlia1•ína. e::;, Pltulo, com hos· 
pcdarias, commi~sõe;, de d~rnarcaçiío de ter
ras. enfermarias, e rn:J.is set'viços necessa.rios 
à 1'ecepçã.o dos ímmigc:;.ntes. 

s~·. presidente. a colonisução é obra nacio· 
nal ; é prou!em~ que interessa. a vida do paiz 
inteiro. que envolve o segredo dos nossos de~-

0 Sn.. Al\'IZIO DE /I.BR!i:u -V. Ex. entende tinos, tia nossa prosperid:tde e da constitui
que o regimon federativo não comporta a Nto de uma. nacionalidade. A iniciativa pa.r
rea.liso.ção d:ts idéo.s que estou cxpendendo ! ticular bem como a local siio insufficientcs 
Acha que repugna a lndole deste re.qimen o para. realisal-a. Em toda a parte ella roi 
:mxilio à colonísacüo dos Estados 't Pensa q_ue sempre uma. obra do Estado, que só púde ser 
os trabalhos preparatorios incumbem priva- Jeita pela fortuna. collectiva, de que é r1e:posi
tivamente a estes! Mas a Republica, isto é, tal'io e gerente o poder pnb!ico. Entre n(,s, 
o regimen fedE>rn.tivo data. de 15 de novembro como em todu. a parte, assim sempre se en
de lS!lO; ella achou o serviço d:t immigração tendeu. 
e colonisação entregue ao poder central e o A coloni~açito, diz Leroy Beaulieu, que se a 
continuou nas mesmas condições; em 1892 con~idere uma emprez:J. permanente, ouso
:efol'rnou o contracto com u. MetrolJolita.na mente uma empreza transitorla, :pl'OJWia do 
para a introiucção de immigra.nies la fórma paríodo humano que atravess..'tmos, e sempre 
porque acima e:q:mz ; com elle tem des- uma obra uo Estado.» 
pejudo-e tem sido este o seu erl.'o, erro que 
herdou da monal'chia, ondas de centenares « Sem se tornar nociva õ.liberdade indivi~ 
de mil de immigrantes exclusi'vamente nosEs- dual ou collectiva, escreve H. de Riancey, a 
tados do sul, canalisando-s~ ao mesmo temno co~onisação, sendo um interes~e do Esta.clo, 
J)ara estes Estados centenn.s de milhares de deve r~ceber do Estado animação e im]mlso, 
contos de l'éis ].Jara os trabalhos pro:Pria- que só elie lbe póde da,r.» 
mente àa colonisação, para torlos os serviços ~<E' um p1•econceito. clama outro especia
Jlrepal·ativo~ de divisão de tert'O<l. constru- cialista, a crauça absoluta tle que. ~e. não !leve 
cçües de alojamentos, hospedarias e recepções recorrer ao que se c11ama coloni~açiio ofl.icial; 
de immigrantes. o exemplo ·ela Grau Bretanha. e Ho!!anda 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 19/05/2015 16:50+ Pág ina 16 de 40 

SESSÃO EM 23 DE NOVEMBRO DE 1895 

refuta v:mt~josa.meute t()àa a ol~jecção a' Nós-os do ncrtc-os a-tê ·bojc espolisados, 
respeito. esquecidos-não! As ccndiçües fa.vora."l'eis em 

Nü.o existe actualmente ero Inglaterra que ~e a.cll<~.m aquellcs Estados para poderem 
(1866) uma administração especiítlprovida dll aôsímprocedel',-(sabc-o a Camara.e o attes
requissima caixa e enc(\rregada. p~lo governo tam os ~·~la.torios dcs ministros e os doeu
da missão de provocar a immigraçiío para ns mentes existentes no thesom•o, teem origem 
<:olonias inglezas 1 » nos auxilias dircctos, abundantes ])ersis-

E para. que, Sr. pre-sidente, accumular mai5 tente~ com que sempre os eubrencionou o 
factos e cituções qun.ndo :'\. historia toda da cofre fede1·~l, são um producto elos impostos 
colonis&ção em todos os tempos e em torlos os an~cad:vJos ~m todo o paiz. pagos peJos con
pa.izes ahi estâ para attestar a verdade de tribuintes de todos os Esta.dws .. -
nossas at:llrmaç:ões. Que se nos pmmitta tmnbcm gozar dos mes-

Recorra-se ao orçamento dos Lliver'los pai· mos lavares e beneficios e quando estivermos 
ze~ da Europa e ;•er-se-hiid as grs.ndes verbas em condições id~!lticas ás em que elles hoje 
que elles consignam ao sel'viço da su~, expan· se ac11am-com o :;erviço da colonisação ini
são coloniaL ciadu, aptos pa:·a l'ecebel' as cor1·entes de im-

Nu. AmeJ•ica, a. :Republica, ArgentíJla-ahi migl'uç:ão espontltnea, então ser-à chegado o 
estt~.apezar da. pree<1r·íe<iade das suas tlnanças momento de te1•mos p1•ocedimento ig11al ao 
quasl tragada pela ~Ol'i!.gem à.a bancarota, não s:=u-ae pl'escindil•mos dos auxHios da União 
medindo sacri(icios para[].tt mhir immigrantes e fw:rmos ttnmi.gT~.ção e colonlsação :pOl' 
e povoe.r o seu solO- co:~~'l. propl'ia. {;1po:'aclos.) 

E é por i5SO, Sr. Q1'2sidente, que eu pasmo Tudo que n:io fol' isso, Sr. Pl'CSidente, e 
deante do plano do nobre re!atOJ' da commis- illogico. iníquo e l'E>\'O!tante ! 
são que, depois r.e atn1·marq11e a colonisação E tanto é :;.ssim, Sr. presidente, queo hu
e um problema nacional,que interessa:'~ União re~do relator, para. justificar o ped1do de I'e
como aos Estados. e conhecendo :1 affiictiva sc:isiio ou transrer·encia do contracto da Metro
situação financeiro destes, especialmente os politil.r.a. medidil. que eu considero como um 
dos norte, venha propor o. rescisão ou trans- golpe fatal iL colonisação do norte a que se 
fercncia do cc:lt!·acto pn.ra. a introdt1cção de 11iz no entretanto chegado o momento de dar 
immigrant es por conta, da. União e (.mtregar impulso a um<>.evnsiva verdadeiramente pue
tão importante ser<!iço à ini11i:ltiva. dos :pode- ri!. S. Ex. não ouso. negar qm:l a União deva 
res estaduaes ! au:dliar a colonisação e 3. immigração do 

o StL ALBE:<To TORREs-V. Ex. aeha 11ue norto: :::.ffirma, ao contr~1rio, a necessidade 
a, União tem muitos recurso3 ~ - (iesses uu>:ilios. Como. porem, procll!.'a dar 

O SR. ANlZ!O DE .AllREu-P~ra o serviço da 
~olcm.\sa.ção lie'i"e ter. 

0 SR. ALBERTO TORREs-Os ~lg::u·lsmos es. 
tito ahi. 

o S1~. AKizro DE Allu.Eu-Convoaca-me o 
nobre deputado de que o probiGm::. do povo
amento do paiz niio é uma obra n::tcionn.l que 
reclaro<~ n. rnaxima attenr;ií.o e solicitnde do 
poder !eiiel'aL demonstre-me. embora. que e 
!irla indle do regimen federativo que elle 
que a ccargo uos Estatlos. aind;~, assim eu lhe 
responderei-que a União não tem di1·eito 
un. romptmdo co!1l o systema que até hoje 
acloptou, r! e custear liberalmeate este~erviço 
nos Estados (10 sul com os d"lnhei:ros fecleraes, 
vir dizer ao Estados do norte, que nunca ti
veram um smmigrantc em quanto vigorou 
este systemaie que acham-se impossihHitados 
de tel-os por custa. pl'OIJI'ia. : abi tendes 200 
co11tos pa-ra. o sel'viço ela vo;so. immigl·ação e 
colou isaGão. e ai'l'an.io.e-vos corno puderdes. 

Si os Estados clo ~ul estão em condlçõ~s de 
chamar a si o S2.l'Yiço rla sua colon isa~ií.o, 
se ji têm a immlgr~ção rspontanea. se estilo 
aptos pa1•a I•l'B2cinc1ir des favore~ da Uniao
que prescindam. E$tão no seu uil'eito e cum
)lrem o seu dever. 

s"tisf<t~5.o e rc.:üid.adc ;).O seu modo de ver~ O 
contraéto de :Metl'ODOlita,na, Sr _ presidente, 
foi. :.1. fonte ahundânti;sima da immig-raç:ão 
par;J. o sul_ Com ene despejou a, União nesta 
parte do J:laiz, com o esquecimento absoluto 
da outrJ., durante a Republico. sómente, de 
!900 a 189-l, perto ue 600.000 immigrantes ! 

O que c n:v,u!'al, si é sincera a confissão de 
que se entende chegado o momento d3 curar 
rio poYoamontc do ·norte do P"-iz. é que este 
contracto soja m,w.tirlo e passe a dltr a.o norte 
a somma de bone!icios e vantagens que deu 
ao sul. 

O homad.o relator \)ede, 1um\m, a suo. re
scisão ou transferenc!a aos Estados que a qui
zerem acceitar e allega que o 1az porque da 
permancncis. do contracto o norte nadà tenha 
a esperar e só o sul que de taes auxilias ]Óde 
já, prescindir, que esta com o seu 8eL'''iço ~e 
immigraçã.o e colonisaçã.o inici~.do e orgam
sa.do, e, portanto, apto par" fazer-o po;· conta 
prOJll'ia! . 

O norte, diz o hGm•ano t•elc.to:•, nada lucrara 
com a manutençio do contracto, po1·que as 
co~rentes de immigro.ntes trazidas ao paiz:, 
po~· !orça. delle, rtlo podem ser encami.nha.das 
paro. ahi, de~da que n~o se pôde coagir o 
ímmigrante, o que seria íniquo, a seguir des-
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tino _diverso do QJ!-e lhe apraz.e elle vem com I ignorancia ou ma fé, um ~bstaculo â. nossa. 
o ammo de localJsar-se no sul, que já co- coloni~ção. 
nhe_ce. . Os hospita.cs ele Nova Orl~a.ns e Nova-
, ?<'las, Sr · pre_:;1dente, que ~bstaculos são York. p'Jntos de entrada de immigrantes, en

e~t.es que se ~ppo~m ao, tl:Jcammhameni.o das cllem·Se destes. apenas desembnrct,dos.Quanto 
correntes de tmmJgran,es para o no1•te ~ a Nova-Orlea.ns c tod3. a regiii:o do sul que 

A insalubridade~ maz·geia o Atlantico c o golpho do Mexico, a 
~as esta. nã.o existe, é ~uram~nte imagi- fe.br~ :\tn<trella a~sola;:J.S com incrível vio-

narta ou filha da ignorancm.. lenc1a. anuua.lmeme. Ern alguns mezes do 
E qu~1ndo . mesmo existisse, 0 que con- veriTo de 18~8 ella ceifou 5_.000 a ô._OOQ pes

testo, nao ser1~. obstaculo que não pude5se soas na cap1t..1.l da LousJanHJ.; morr:am 500 a 
~er a~enu~do em seus perniciosos efft!itos. 600 IJ?rsemann. . . , . 

Ale;n d1sso, SI'. presidente, eu não eonheço . Em Jnlllo lle 1868 fOJ de 1.141 a.mortahda<:-,e 
~o. pa1z ~ortos qne gosem de pdor rama quanto uma sema.na . .,~m 1870 houY~ ,out~a semam~ de 
a :;alubndade cto que 0 do Rio ue Janetro e 0 1.848 e em ll>12 outra de l.;)t;9.Sl a salubrlr~a
de Santos, onde desembarcam os immi- r.e fosse co;.Jdiç~1o primordial da immigração, 
gra.ntcs, pw ontle faz~>m escala as correntes accre.-.centn. Duval, toda a zona marítima 
de estl·angeiros que a :lfetro;JOlitana arroja tiesde ~ Texas a~é Phil:vlelphia estaria. ain•1:t. 
a nossas plagas e que demandam 0 interioL" d€sh:•bltada. A\n ao lado du. febre amarell<l, 
~os Estad~s ~o sul_.. A_rnbos gozam de pes- Iavr~tndo pe;·io~i~mente, as febres _interrn_it
suna repucaÇ<J.o ~ann;arw. (a?l?iados c a;xu·tcs). tes, o que nao mbtbe os romancfs h tt el.':l.t·Ios 
am~s teem a. amedrontar o estrangeiro ô e economlcos ~e pintarem ·semelhante r·egi~o 
terrtvel phaot.asma da !ebre amarella desco· com um para1so terrestre pela sua salubrt-
nhecida no no;;-te. • dade e -pureza. atmospherica! 

EsabeV. Ex .. Sr. pres!d!'nte. que opcriro E!la.sata.ca.m os immigrantes maltrapilhos 
.pamo immigrante csu>. ju$UI.mcntc no des- e mal vestidos no porto de desembarque, em 
emb~que, nos pr·imeirJs dias da cl.le"'ada. na No>;;.-York o os perseguem pelo interior, n:t 
tran~iç-J.o brusc~. de um uara outr"'o clima vizinhança das lagõil.S e pelo curoo dos rios do 
na. mudança rapid:J. de umà. p<tra outra tea:..: baixas ribanceir:J.S. 
peratUI-a-o que hoje se dó. atten ta. a lir~ei- As margens ,lcs rios 1\fissori, Mississipi e 
reza das via,n-ensdirecta.s U.os portos da Eti'ro- Ohio, ~ão í'3.lu•1o53.s c doentio.s, e quando as 
pa aos de nosso paiz. irmundações inv<ldem suM YilStas planície~. 

Uma consequencia sin~~":1la.r tlo pro,.,.resso estas· terrns por muito tomp:J bnmidas 
m?-ter-ia.l do seculo, disse "um illusr.re "'bràzi- e_nchem. em l~rgo c~paço, . o "'-r de pcs, 
len·o, que com rara. proficienr:ia. uis~utiu este t1 fe1~1S ema.oaçocs. O co~ta.gto chE'ga. aos bru;; 
asrumpto, ~ tet•. ta~ili:ado a.s mi~r·ações lm- to~ •. enfJIHl ~e_co?.stern;t ç;to ~s fu?.enc!a» n dC' 
rua~as, ma-s p reJUd tca.ao a acclimaçii.o pela pa~Jco ~s ctd.t_dcs . . . 
raprdez das communic:u~ões Ets, Sr.presiden~<'. o que e a mlubrtdade de 
· 9orn effeito, a ada.pta~íio ~o meio raz-:ze :li(- \~ma va;ta. regiã.o da. grande Republic:1 ! E si 
ficrlmente passar.do-~e. como I.Joje, em 15 dias la como em tu!l:L :L )l_a.r~. co.m<• uo sul mesr_nu 
da Europa para o nos~o paiz. d!l urna estação do nosso p·nz, !lll:J. .1 1 ~tn:t l~ fo t obstact;tlr~ :\ '"lll· 
para outra oppnsta intei!'amento de umn da ~:ts corr~ntes t.la tmlllll-!l·a."tes, sr ht como 
temperatura. glacial para um verão inter- '!-qlll na Ca.pttatl"eder:Ll, a f~bre_amt~:·clla. 'lU e 
tropical. Antigamente a tran~íção crn. ma.is \: ~ e~p~~tltl> ~ho do f.'.~trallg~t rq: J:l!''~lS conse
g_;adoal e a resolução physiolo .. ica não cr.:. ~uu_ tmpedlr .as oodn.s ue utdlVIduo~ que 
tao aguda. " llnmJgram. 1\fl<tstal-as 1lo~ pontos onde ella 

Ora, Sr. presidente. si a notoria insalnbri- r~ in~ ;;inistr·a c _devast.:t~ot•:t, como po~cl:-se
d~de dos portos do sul. ag:;ra.vnda pelo de- bm. mvoc:n a IUS<IIubr·ldo;tde, caso ex1sttsse, 
letxo d?S go~er!los na. escolha da época. mais como emro1:aço .a~· encammhamento das co:·~ 
a.~roprtada a vmda dos immigr-ames nunca ~nt~s de tmmrg1antes para. o no1·te 1 _E st 
fo1 obstaculo a. que elles 0, den,anda~s.- 111 • pol' nao e obst.D:culo, qu~l 01~tro J?Ode s-erW chma.1 
gue suppor-se que ella. possa cons tit •.• )bice Sr. prestdent~. so l!ode_ mvocar o clima. 
InvencJvel, caso exisr.a., ao seu encaL.unlla- como obstaculo a coloutsaç3.? do no;•te, quem 
mento pa1-a o norte? Ignora o que ha. de ma1s vulgar, com-

F , . • . • . mum e rudimentar na llistoria e no dtlsen-
ão osoe a. msalUl)l'~da~e ob~·~culo ~ coloni~a- volvimento colonial àe to..ioscs IJOvos e la.bora 

ç ·~e o su~ dos toE~t~aos U.~lld~s, amda. bO.Je, no mais absoluto dcscollh&cimento do que 
~-"um eser · :" d_es~r1pç-<~.? que desms seja aquella par·te do pu.iz. A sciencia da. 

0~1~s no~ faz Du\al e a. ma1s desoladora transplantação e da ::t.elimação do homem está 
"P uasl~l~- Quen~ a le cor~prehe]l(le ~ sente o largamente conhecida e pl':ltic:J.~\a.. 
~ n sao r~ ltC1llos o \_aos _os favores dos que NIT.o ha. duvida, Sr. presidente, que as 
fazem tla no:ssa. presumtda msa.lubrtdade, por correntes immígra.torias devem encaminhar-
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se e localisar-se de preferencia. em re~?iüesj processos_ .de ~o~1ific2.l-o, Je transformai-o 
de clima correspondente ao de seu p;nr, de ' mesmo .. li1 o (lls~e,nos. _ . . 
O 'o-em nara. evitar cs riscos, os deso.strcs e 1' Fos;;e, poK o nos.;~ cllmn., o cl1m.\ (~O nort~. 
rio , 1 f: 1 • • r I"1]•>'1•1 11"' 0 <eT'11', 0; sacripcios da aclimaçii:o que se ·az lent.~ e I ua n:o.wr mc.emenCliL e .:-- ~~.. ~. - :'':' 

1Jemora.da, as vezes com a perda. c1e 11u:J.s .

1

1sto m~t<YOt pa.t·~ q~:~ _de .. nte delle estaca:s-
~er&ções. semos mer.cs e :enc1aos. . 
" , . 'J'aJ. POI'Pm. >JaO ;tCOntcce, S~. p~CSJdente. 

E certo. escreve puval, que as le1s no.tu- 0 norte~ como todo 0 Rr-<t:r.ii, tem uma extra.or-
ro.es aconselham os Imcugr·allt?S a buscaJ·e;n rl ir.af'ia divt,rsidtl.uG ile climêl.S c de ter1·enos 
zont\S de cl~mas 1denncos ao~ a.a ~il:~ patr~a I rtue ~e preswm a toLlas ::s culonisaçües o a 
na.t:1 l: ~ nao _ de~afi:1l'em ~)"stematJc~m~n,e [ todos os ge:-:~ros de c 11ltura 0 de trabalho. 
t1• nstcoes mutto bruscas, mas. ellas n;w a~~ \.o hdo de zoms auente;:; encç•nteam-se 
troem a lei n~o meuos certa o.o c~·smopch-. Y<).'nes 'de amena e Úurlasel ternper•atura. 
tismo de Mommern.mesmo d9 homem l,ranco, Quem 0 diz não somo;; nós, q,ue pnd~riamo$ 
que vive e reproduz-se em t->dos os pontos do ser t;n:ados de susp2itos. mus a obser.vaç~ll 
;;lobo. , . rr ocular e demo1·o.da. estud? pa~t<:n t~. o. S?tenc;a o exemplo dos Bo~rs:boll~ndezes d<: Rr~em. de>int: ·re~mda. i\ invest.J~wçao mmucto:;a. 1co 
prosper;:nd.?.e multlp~JCa.Uüo-~e h~-.?ous ~S: vinja.nte. do sal1:o e do naturalista. 
culos na AlrJCa. <r.U~tral. entle 0 -v. e?. ·J:J A ignorancia,Sr. presidente, com o de~cmba.
de latitude e um bri.l,hante e a~ohencmco raçoque1heé pecuLlr,km ailirmado a msai\~
testemunho_do poder t.e ada.ptaçao do ho- brirlatie doe:lirrm donol·te dop~.iz,e o rtue éma1s 
mem ao _meto que o ce~·ca. O homem _b1·a:~co .1 sua ímvropieda:~e para. ,1 cCJlíJnisaçiio eu-
póde, po1s, rea.ll~o.r c~rr: _ plena coní~an~a. ~ ~opea. k . • 

por toda p~rte. sua mts~ao de colo;nsaaor. Situada. n:. zona ton'ida, d1:z-se. perc~ o 
on~e _elle nao pode tudo faz;~· elle ~ódl' ~t~clo norte a esperança de ter immigrantes e tra
d!rtglr. tudo fecu_ndar .. r ensa ~a_ m_<;~n~a balho.dores curoueus. Errn.m crn~sa e gl'OS· 
fo1·ma Leroy Bea~~eu~ cuJn;_apr:cJaç.."to Ja c:- seiramente os que lançam ti!•S prop~siçõ~s. 
tamo.; em nosso pr.!Ue1ro dJ~cur~o sobréj e~te Vim lWeparado parr. dem~r:stl'o.r a s;v:te-
assumpto. dadc o.lneX~lcLhliio e <1 fo.lsidi!.<J.e de semelh<t-n-

Para. o illustre economista. a. natureza tes conceito;. 11ara {lestr·uir. uma. vez 'P~I' to
humana ó muito mais elo.stica.. mUltO ma1s elas esta meÍni r·os~• Iend.n. d_,, in;;alubriducle do 
assimilavell o que se suppõe; e, ao exemplo no"te, a q~1e se junta a üa suo.inaptid[up:;ra 
dos Boers, elle accre~centa-p;\ra. corroborar :~ recep~~o e coioni;;.'lçii.o Llo traballuwor 
11 sua opinião-o dos immigrantes normandos branco. 
a bretões que. sahidos de climas muito tem- Anui touJJO <ts minlJ(IS nottJS (lnostl·a,do Hm 

• perndos,_i~entos de grandes frios .. <tclim:tram- mttç~ de Jlll)>ois) que mio le;·ei toda$ r:tt':J. nti.~ 
>c a.clmnavelmente no Can, dn, e o dos iati••M' a attcnc;;1o cJ,~ C:1mara, Jllfl.S que tCJrel 
inglt~zes, escos>ezes e irlandeze~. que, sahido~ 0 et~idado de intcr•)tlllat· n" mc:u •.!iseurso. 
de clima.s lmmido,; e frios, aclif!!a.ram-se n:t ~t'io adtnit'''· po1·em. Sr. presid,•Jlte. qu"' 
p:trte moridionul dos E·:tados Umrlos, na. Lm· · dt,em cm·,;o a sc·mt:llrantcs conceito,; e~t>·· ' n
zi:tnia •. no. Te~a.s, nus Ca.rolí_uas, n:t p::tne 1-'<-il'OS ou int•:re~~ados ~m •Je~:tcJ·Prlita~ a :_oJ,_,. 
da. Auscra.lllt, YJZHtha do~ trop1cos. ni;;;1 ,·iic. U.esra parte do p:•J7.. Que tstL'i'•~l1-

Nilq m~nns fri~antes _que todos estos pa.utllco1• assevere <]He o eur·opcu SI'• pude 
exemplos e o u<t asp~r<' e m~lem~nte ArgelJn. traba.llmr no sul. c que: e no1te ~,·, pude s~t· 
reerutanúo corr,•ntes de 11nm1grantes ml. fX'Jto1-,ulo por u,,u, parte ch popnlaçao l.n·t\~t
.~l>:tc i :t, na Alleman1n e_~a. Suis~a.. . Ie1;·~ e d~ m~:a nfl'ic::wu. oscx-a.va o;r liv~·e; que 
E~ summ:\, Sr. pres1?-ente, o qu? esta 0 1'i;ucs panicípe das me>m:.•s ;Hu~u~.,.~ as 

:pro-vado e (!l~e UI~ bom cJ:mo.. _ apror:rw;1o a cli \·u!::;ue, que u propno . Ol1v~na ?l!•·r.m_s. 
na~u~aza do 1mm1g-['ante, 1dent1co ao_. do seu quo aliás com t:J.nt:t p:·oran•1ez_:J. e p_~ohctencm 
pa.tz e um ~!ementa de ~uccesso e e:x1~o _pa~a occupou-se deste <!.~sumpto. t~JllSlJV. cum ~e
a colomsaçao. mas f[Ue a. sorte destn. n01o cSolL mei\J<l,ntes erl'OS. filhos de umo. "bse1·vaçao 
ahs~lutamente dPpendente delle como lm supe;·tlrial e facil , é dcscul]xtvel e não mo 
mmta ~ente se afigura. . me c:1•1sa estranheza. . 

Fusse ~ cli~D:a o a.~ractiv~ por _excelle!JcHl-_. o que :ne admirou, Sr. IJresi~cnte,_fo• ver 
a. cond1çao pr!IDO!dlal, o mcentrvo umco a nesto. C<l.Sc"\ l)ertHII:ttio.s taes «tirmaçue~ po.:: 
irnmigração, e a bacia do Pr-ata. observa um um nortlsü<.." o.tc c~tudo e d'" competencta üo 
especiallsta.. e não os Esta.llos Uni<~ os. ~eria ct nobre dcDutado pm· Pernambuco o Sr. Coelho 
região predilect::, da colonisaçiio europ!h. Cintra .. ~ . 

Quando não o possa vencer a natUI',,7ÃI. Não, Sr. prGs\dcnte, o norte e perfe~ta.-
huma.na. com a sua forç..'\ ele resistenci:~. mente colonisn.vel pel~ ~uro:eeu_. O chmo. 
propria. com a sua facilid:J.de d~ a.daptaÇ<io. desta r~gião tiio_ m;tl~nao.;J. uao e o que ge
a sciencia, a. hydraulica, a hygiene tem mil ralmentc se suppoe. Anrmo·o e documento-o. 
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Não o farei sômente com a. ;>u toridade V<J.-~ remover-se pela derrubada. das lll3.ttas, disse· 
l iosa de Reyba.ud que já citei a primeira vez cament.o e dre:m.gcm do solo que. tornando 
que discuti es~a questão, mos com outras o 11aiz menos chuvoso, facilitam e augroen
mais >aliosas talvez. tam a respiraçilo terrestre, de que depende a. 

A petor das fn.mas, Sr. presidente. quanto saude geral. 
ao clima e iJ. salubridade, pel'Segue as rl!~ices Em resumo, quente mas não torrido, ai
do extremo norte do Am~zonas c do Pa.r<i.. gum tJ.nto humido mas nã.o inS<l.!Ubt·e. o 
Se as pinta como a.lag<tdiças. pantanosas. meio a.masonico é, em principio, virtual
focos de miasma.s, onde 1'eina.m febras endomi- mente pro1wio para servir de berço ~\ uma 
eas, de um calor insuportavel e asphyxiantE:, das ,grandes raças da. humanidade futura..» 
improprias par-c~. o povoamento, a. agricultura. E' rlifficil. Sr. presidente, dizer-se mals e 
e a la'l"oura. melhor. A :refuta<;;ã.o da sediça. lenda. de insa-

Pois bem. M. CoudrP.au. professo~ da Uni- luhl'idade do clima. a.masonico e mai5 ainde.
versidt.de de Paris, envi'"do pelo seu governo dos climas quentes p1ra o pove>amento e o 
em missão :i. Guyaum:. e ao nortG do nosso trabalho, e destrui da. pela b<lSe, com irr llre
paiz, depois de uma permu.nenci'L de tres a hensivei ri~;or loJ:'ico e scientifico. 
quatro a.onol!l, no estudo dessas reg-iões, cscre- V ao, porem. mais longe ainda o sablo pro
veu. com a autorid>Hle e competencia. oriun- feswr, e estabelecendo um confronto entre a 
das da. observação pessoal: Guyana e o Amazonas, diz: 

~ Tot1us os colonos brancos, que se intro
duziram em C:~.yenna, morreram ; todos os 
introduzidos no Ama.sonas aclimaram-se, !ll'O· 
s_pa'<'•-1·am e fizeram carreil'a. 

« O clima amasonico c quente, mns não 
torrido ; um pouco humido. mas níte debili
t:l.nte. O calor é bastante supporta.vel. -pois a 
me~ ia. dn. temperatura nã.o excede de 28". 
. Semelhente calor, ainda que elevado, nor 

forma. alguma di!liculta um esplendido áes
envolvimento economico e social. O ca.lor 
oxcessi~o do meio dia impede, é certo. e com
pleto desenvolvimento das forcas do corpo 
humano e dos animaes, mas esse mesmo 
calor í'u.z produzir com extrema abundancia 
as co usas neceesaria.~ á Yida. . Além disso. a 
inercia e o silencio !los homens do meio dio. 
sã:o illrtamente compenwlos pel<. actividacle 
a. que convidam as hora.~ restantes de extre· 
ma frescura.. 

Foi em climas muito mais quentes aue o 
da. Amnsonia que se desenvolveram as pri
meiras ci>ilisações. Os ceos torricos do Gan· 
gos, do EulJhrates e do Nilo pareciam oppGr 
obstaculo~ muito m:l.is serics ao trabalho. :1.0 
progresso e á. ci vílisa.~.ii.o , e ent1·etan to as 
raças hindustan;cns, chaldeas e egypcia.s, os 
aryas, os k ouschistas e os semita~ attingi
rn.m par si mesmos, em uma. temperatur-<~. 
media de 40", a uma civilisaçil.o de que é a 
nossa. apenas a herdeira . O calor não obsf.:\ 
n_em ao povoamento, nem ao t rabalho, nem ;, 
r1q ueza, nem ao progresso. 
. As molestias endemic.:;s, as epidemias e :J.S 
febres provenientes do arroteamento da
quellas terr3s, constituem um mal, mas nm 
mal tambem proprio dos paizes temperac1os e 
que de resto se consegue afinal vencer. » 

Não é o clim(l quente: e o clima. quente e 
humido que B enerv~.nte; mas a. humichde 
não e e::.:trema no meio amasonico ; a médi..~ 
das chuvas não ex.::cde nel!e de trcs a. quatro 
metro~. contra 20 no Benaala. e na costa. orie!!-
ta.l da Aírica. -

A meia humidad() do clima r:.masonico, ni\o 
passa ::.x>is de um íi·:.co obstnculo, facil de 

C.'!.yenna é uma pequena. terra assigna
lad:l., sinistra c malctita de que se foge . A 
Amasonia., clima e meio ident icos ao della, e 
um vas•o mundo qur. só respira rif!ueza e fe
licirla.G.e e que serú. (tentro de pouco tempo 
um dos centros de attracçii:o dcs immigrantes 
da Europa .» 

Mais completo ainda, ~i e possivel, é odes
mentido solemoe qut! Coudre:~u infl!nge ao 
irrisorio i;>rej tl izo crea.do. 2-limentado e pro
pag3do,dentro e fóra do pa.iz, pela ignorancia 
isolad:1. ou d•! mile<; dada.<> com a m;\ fede que 
o norta, pelas suas condições c!ima.tologic:ts, 
ê improprio para a. colonis~.ão europea, de 
que esta ê imtpta pa<·a a. pesa(la lavoura dos 
tropicos. 

Por longo. r1ue se_ja ~citação, tão bl•ilhan
e, concisa c c01weniente ella é, quP. niio nos 
pudemos furta1• o.o d~sejo e :i. necessidade de 
fazel-a, por inteiro . 1\Iutilal-a, r&;umil-n., ex· 
:pol-a em outros, termos, e 1b.zer obra de Sl· 
cri lego. 

« A raça europea é a mais apta. :para. ex
plorar as t erras trepicaes., porque é ella. qne 
dispõe dos meios mais poderosos de su.nen.
mento, a.o mesmo tempo que das maiores 
aptidões e capacidades para o tr;tbalho. 

l?Orfl ue se1•ia. vedadt~. aos nossos homens a 
cultura. do café. do c01cáo, do algodão e 
outrlS plantas do> tropícos, culturas menos 
penosas, mais faceis e ml1is remuuer01doras 
que as do. Europa ~ 

Kão fora.m os brancos que fundaram a pros· 
pa1'idade dos E:.-tad'l;: Unidos do Sul, depois 
da. emancipação? A experiencia do ti'aba:lbo 
dos hra.ncos nas r~gic~s equinoci:!.es já está 
feita em larga escai'" e é concludente. 

Em todas as regiões tropicaes o trabalho dos 
bro.ncos tem s~ revellado em q_ua.ntida.de e 
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quo.lirlade muito superior ao dos negro~. por- toios os sem cuidados e esforços e ct\nalisar 
c1ue a. popula.çlío industri~.l europaa é a_ q_ue todos os dinh.eiros li i>tinad~ a este !,'erviç'O 
sal,e me!l1or tt•a.!Jalh:n, tem mais amlnçao, exclusi·<amente para o sul. H::. quem contes
consome m"'is, e e, poi·to.nto. captlZ da. cre<n' te ~ E:' impo:;~ivcl. 
um gr:~nde ffi(Wimento commercit\L >) Desde rtue os govemos elo paiz. S;'Lbendo do. 

E n;j_o são, Sr. Pr'e.;:iden·ce, O}liniões isola.· camp~~~~ll~L que conua o nm·te ;:e ü12ia. da ma 
elas. simples ]lrorlucto de obser•'<1Ç.Ões pes- reput:Lç,Jio que se l11e attribuia., conserva.va·se 
soaes a!' O.o illustre profe:ssot• ft•a.ncc-t. Auto- inerte e não a. desmenti<l. :poc interm<:dio dos 
ridades scientificas ne valor incontestavel as ~eus age:1tes-ipso (acto concorria para q<!e 
completum e corroboram. ella tomas.;e foros de ver<l:ule, cre.>cesse e se 

.c Si eu tive5se ,iulga,la o clima do PJra, es· aTolumassé. 
crtweu 0 naturalista inglez \Vail<~.ce, de ac. Depende, pois, do governo elirnina.r este 

r1 • • b obstaculo. Faça elle eru favor do nor te a pro-
cor ,o somente com as lffipNssões da mm a pa!<and:J. =e fez em favo!.' do ~ul. Este ewi. J'á. 

E
rimeira estadia de um anno ahi, poder-se- ~ .,-

d·t d · · "' . em situação vants.jo::a, pUde prescindir de~ 
ia. acre 1 .ar qne. 21l me elXnra m .. uencmr esforços e· auxitio da "C'aião relatio;-amente ao 

peln. novidade. do clima tropical. :Y.ie.s em mi- assurnpto. Tem a iromigraçüo espont.'>nea, 
nlm volta, apvs uma demont de trcs anno~ ·' 1 t 1 na Alta Amazonas e no Rio-Negro, cu ful mais ainua-a m~luor de ouo.s- a. Immigra.· 
igualmente 1er ido damar~vi!ho~ fresem··~ e çã.o pc,.los !mm~gJ':l.nhtes-como didzem os espc
do brilho da. atmosphcl':l., assim <'.omo rla do- cia!ista~. 1sto ~. o c amamento e immigr:l.n-

tes do estra!lgeiro pelos que já se acham 
çura ba!samtca. das tardes que certo.mente localisados no paiz. 
não tem igual em nenhum outro dos paízes Que custa ao governo recommendar aos 
que eu vi7.itel. _ _, 1 · d 

Penso que um llomem pôcle t rabalh:l'r all- enca.rre~..uos r e 1mmig"'"r;ão que e cuntinuo 
tão bem como em la:rlaterra. dtu-a.nte os me- m?..n,la á Em·opa., qus dedi~uem-se de prefe-

- renci:l. a tornar conhecido () norte, c.s 
zes que~:tes do estio; se ellc quizer entre:;:at· >'o..l:t<lgens que elle proporcfooar;i. aos que 
se ao trabalho sómente trcs horas pela ma- 0 demandarem , os seus recursos destb.
nbã. e tres depois do msio·dia, clle produzira. zendo os enos e 0 preconceito i'J."O.e 0 pint:lm 
par& as necessida.des e (~onrorto de sua vida 
muito mais do que trabalhando doze horas como insalubre e inlw,bitavel pelo europeu ? 
em Ingla.telTa:.. Desconbecil\O, ue pessima nomeada qu.ant) á 

r>or su:t vez-o snbio Aga~iz e:;crcvnu: sa.lubrid~de, visto cJm repugnancia e ate 
· b com horror pelos estrangeiros, era tambem o 

<O cllma. do Amasonas e pel'fcitr~mcntesalu·re sul, mas ú. foi'ça de dinhe l1'D, de nreseveran-
e de uma le.mperatut•;J. muito 111ilis modcl'ada. r 

ça,d~ pertinacia.,comeguiram-se vencer todas 
do quo geralmente se supplíe.>) as rcsisteocí:~s, c de tenue e escassa. em co· 

Liquidado, Sr. presidcnt~. est.e '{)onto. rles- me~(\. tornou-se volumosa. e espont:l.nen a 
feita, pulverisao.laa pha.nt<~stica insalnbridêtde a immi~r.u;io quo o ~m povoo.do e enreque-
e asperesa do cli:m\ do nort<.', (I acon::;equente cido. (.'lJJo:'wlos.) · 
inaptid:1o dest~ parto Jo p:dz par~~ receber c V:m·ldo ma.is este obstaculo, que outro se 
localiso.t• 11. immigta.~';'o.o curop.'·a, o q110 apre~cr.t<~ aQ enc"minhamento da. immigra
creio ter s ido f.:lito ú. S<.\Cietlaúc, c: e !i:mna :1. ção para o norl.e ~ O receio de desastreR pela 
convencer os e.>Diritus tnais provenidos o l'fl- 1\l.lW. úe trnb:l.lhos '(lrepu.ratorios? B' allega.· 
l't':l.ctorios á evidench\-pet·;;un to: si nilo ê o ç:lo futil, q uc ~ll combate com os mesmos mo· 
clima-que outro olJstn.culo se oppüo ao cn- ti vos quo a Pl'cce<lentc. 
ca.minh:tmL,nto das correntes dú imruigrantes E que paiz pur.lc nfa.n~r·se de ter realisado 
PM't~ os est;~dos do norte 1 o problema llo. colonisaçiio sem revezes e 

O serem elles desoonhe.-:iclos nos p1izes eu- m:üiogros, sem erros e sa.crificios1 Os gover
ropeus donde nos vem a immigr;~ç:'io ~ Este nos, diz C. Garnil'r, dii.•l podcri<~m como os 
existe de fi.\cto, St· . presitlente. ma.s cxistir<i. simplc~ p<lrticulares, conta.r com o bom nxito 
sómente emquanto os nos~os governos rruize .. da colonisaçiio, ~em rrimeiro passarem por 
rem. como existiu e existe po1•que elle o quiz pPovaçC.es e ues~stres; o me1•ito de uma 
e l)tler. (.·l jloiarlas.) administração i11telligeute consiste sobretudo 

O desconhecimento <lo norte . a filma l!ffi rsc~1lhel" a OIJportunirla.de ~ empregar :1. 
de que gosa. o seu clima no estrangeiro, a me lid:t. conveniente, quanto a0s recursos co
ignorancia rlas suas condiçõ.;:s de riqueza e loniaes. 
íll.ciliuade e aptidão para todos os trabalhos e . A hist(lria da colonisao;:iio de todos os tem~ 
generos de cultura. é um productoclad<!sidia, pose de todos os plizes nssignala-se em seu 
'l.a incuria., da menospreço reYolt.o.nte e injus- começo pol' desgra.ças, er:os, sacríficios, ir.
t tficavel com que a. te hoje as a.dministra.ções 1 succ~ssos e l'C''ezes sem que todavia. estes 
que se teem succedido t1im ·enear3.do o pro- l conseguissem fa:t!ll-<ls J?:l.1'a1' no cominhll ~n
blema d<~. sua colonisaçiíL,, Jilzendo convcrgi1· ce,tatlo. 
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Ao contra~io. Sr. preo;idente. os governos vehcmcnto campanha contra a ímmígraç:ão 
duplico.m U.e energia, de esfv,·~.os e de perse· p 1ra n nosso paiz. . 
~'crann na proposi(:ão d''' d1fficuldades e As febres, u. fome. a ausenCla absoluta _de 
ernb:>raços que sm•g(!m a. e,to!'var os seus cui<lados por parte dos agentes de~se serv1qo 
olaw>s. Quem nii.o :;;abe, Sr. pte>ídent;, que 1 -inutiiisaram-no totalmente, cavando fundo 
ii :•rimeira tenkcttva de ~olonisaç,ão ingh~7.<LI o nosso descrerlito na Europa. onde fo1·am 
na Austral ia fr~cassou c1Jmpl:.•t:1mente ~ Quem importantes o~ esforços d.o conde tle la Hure, 
nii.o co;1lwce o insuccesso de Peel no estabe- amigo pessoal do Impet·a·1or, para attenu;:r 
lecime1~to r• a C'Jloni\). do Cygne, na. Australra, os etfeitn~ das criticas ~evetas c implacavets 
Mcridiono.t? I de Elisee Redm e Avé-Sa llomant. 

Quem ignori.\ o dupio d~sast:-e !!a colo.aisa· Tão Corte foi a r epercu:>sã.o do malogro 
ç-.ão da Guyana. rranceza? desé;t tent:1ti \'a colonial, que ainda em 1865, 

Quem desconhece o triste e ·1esalentador I Cimrles Expílly. na obr;t que publicou sobre a 
começo da ~olonisaçiio •l<'· Argeli~t ~ :\este i I:: migração e colonisação do Brazil, verber>~:o 
paiz a mortalidade •'os emop3US fc.! tão I implacavelmente. comparando ;L physionomw. 
'""r:l.nde no;; primeii'OS :w unnos que se duvi-~ dos desgr·rçarlos colonos sacr·ificados ao aspecto 
dou do faturo d:• sua coloni.,açii.o: 1t cifnt da dos «Pestiados de Jatra» do q_uadl'O de Gros. 
mortaliti<tde e!"a supet'ior n. da na.t:J.iida.rlc. Sorte i·l~tltica. e pelus mesmos motivos tive-

Em 185~. so11rc mil c:olonos. o resultado era rarn os nucleos coloniaes f>aredcs, Pendina
de 4! e 52 til.ll~cimentos: hJjc :1 cirra dos do>, Boa-Vis• a e Santa. Clara, fundados á. 
nascimentos excede a du.< mort~.s. m·,rgem do malsinado rio pela mesma campa-

As ,]i!liculdad.cs da acclimaçiio foram as nhía ! 
ca.w;as principacs desta mort.1.ndade; mas o Semelhante desastre foi motivo de desanimo 
governo fE·auccz não des<trümou e a custa de para o nosso governo? Parali;:ou, pot·ventura. 
enormes dispendios e tenacidade levou por I os seus esfol'ços em prol da immigração ~ 
deMte a sua.. politica cc~lonia.l na Africa. . Af;1':_00U do sul ~s corrent es immi~ratorius ~ 

A hyd~a.uhca e a hyg1ene-tu·11.1 conse;mt- Nao, Sr. pres1ti.eme. Em vez de cr11Zar os 
ram vencer. Pacientes e lwreuleos tr:1balhos lmlÇos. o goYerno brazileil'O redobi·ou rl.e acti
de drenagens, de ·li;,~ec~\mento, de p~nt;l.nos, vidade no empenho de restabelecer o nosso 
de arbori~~M:~'io, de levant<trnento de refcig2- credito abalado por estes factos, de de:;fuzer 
rios modi!lcaram sensivelmente as suas con- a impl'Pssiio que elles havlam produzido 
r1içües ati1mosphericas e de in$·•lubrid:J.de, de nos paizes que nos fvrnec•a.m colonos, de neu
fórma ta! que Leroy l3za.,Jlien ·~~pem que tt"a.liz •l' os effeitos di.t feroz camp3:Illa de di[:. 
dentro de 56 anaos ;: popu!a,ão CU!'ope<> <~.1'- famação que contra nós se levantava; e por 
gelil\na dnplicari, em quanto que a da habe:s ne:;ocíaç:ões •liploma.tkas insistentes. e 
França só dencro •1e 14! il.lli105 pod~riL conse- persl'v~l'ante trabalho de propaganda o C•JDSe-
guir o mesmo resultado. • guiu. 

Para. dar urmt idêa <lo t•igor co:u que :J. A possitlilidade de desastre não póde ser, 
Franç.a p!·oscguitl na ob!':J. <i<1 coloniS:J.•.::lo rla pork1nto, obsi;~'.culo a fitle se Uli.O intente o 
Argelía m:rav~z de todo> os d~::<•18ci'Cs e s:tcri- enc:J.minh:tm•:.n~o de immigr.cntes pa.,·a o 
ficios, para , 1 crnon~tt·ar o que elht tem norte. 
cu~ta'1.o tlc Vill<~S e dinheiro :"t tnect·opole. [\'es As liçõe~ rlolo1·osas dn. experiencia, dentro 
Guyot, que a C(Jmlnte, symbolba-a-''m um e l'Ól'a do paiz, no3 d•:vem s~rvir de guia. 
colono. de pé sob:·c quah·o c<11iavc:r~s. f)lUJ.i'- r . • 
d;vlo por dois soMado~. · •. o. Sa ... Lrx5 D~ '~)sco~CELLos- ~ umco ob-:-

0 desastre d;1 tentar.i'"" de colonisa<;ão Ja ~-a.(!u~o a cu~ont~açao dos Estados c.o norLe e 
Vü·ginia no rcinn.do do Elisabet.i\, não !n~tihill a fu.ltJ. de dmlle1ro. 
que ella. se realizasse sob .Jn.cques I. O Srt. ANtzro ns ABREU-A razU.o principal 

Os francezes não con>e!.!uira!ll colonisar o poi" que o aortc uio tem ti·lo até hoje colo-
CõJ.nadiL, pot,de-o a Inglaterra. uls:;.çii.o- e o apo.rte do nobre d~:put<ldO an-

E, entre nó,;, Sr. presidente, os exem))ll!S ticipa observaçües qtw pretentlia desenvoln:r 
não faltam. Sabe-se a. histeria lamcntavc[ <la lll>J.ís tar·do. quem não o. descobriu po;·oue 
colonia Mucury. ella. é sabida de todos, inclusiYe os qué a 

A companhi:\ que se orga.nisou em 1857, negam, mais affirmou-:1 franca e ca.tegnri
com o intuito de povGar as In:tr·geus C:.oentias camente, foi um iUustre filho do Rio Grande, 
do rio deste uorne,cm Minas Geraes, recrutou pot· isso lll(lsmo ínsus1Jeito, o ex-ministro da 
na Europa e ahi despejou, sem os indispens;J.- AgTicultul'a, autorida•le no assumpto, o Sr. 
-veis trabalhos preparato1·ios, uma leva de al- Antão de Fu.Pia. 
lemães, fra.ncezes, llolla.nde:ws e Suissos. A causa não é nem o clima, nem a. insa-

0 desa.5tre fui completo e reperçutio fun- lubrida.tlc, nem o desconhecimento de.~ta. 
da.mcnte no estmngeiro, produzindo desagl."a- parte do pa.iz no estl•a.ugeiro, uem a possibi
dabilissima impressão, que se tr:~.duziu em lidada de desastres, nelll a. escolha previa do 



Cânara dos DepLtados- lmp--esso em 1910512015 16:50- Página 22 de 40 

SESSÃO EM 23 DE ~OVEMBRO DE 1895 495 

sul c'()mo ponto de destino pela.s cc:r rentes 
immigratet·ias. . _ 

A c<•.usa é o que problema d&. colollls:l.Çu,n 
tem ~ido confiadu exclmivamente :l. e,tadis
ta~ do :o;ul, os quaes,embora sem a preoc~upa· 
ç~1l e o propo~:ito de pr(!juócar o nc . .-te. ~J.o 
uatu l':tlmente arrast:J.dos a i il.vorecer o Sul. 

No in11wrtantc discu:·so em que com tarlt.a 
ó·anq uez:~ e i~en<;5.o· assignalou u. verdaden·a 
ra.usa da. :~.u>enci;~. de eolonisaçiio no norw. 
corro!Joz-ando quanto !tu vemos àito a re:;
peit;., dl~ clim_a o . apt idão dessa. regiã~ para 
:1 t'ecepçao c' o tmmtgram~ europeu, dtsse o 
Sr. Antão llC Paria: «P<1ra. o S u l está esta
belecida o. éonente ; cumpre a~ora encami· 
nak\ 1nm~ o norte, que ate U0je tem sido 
IXJ117p!euunen te e:;qt:eciau. 

Ninguem ê c;cpaz de dizer que o norte não 
se prc;tu. a c•• lon i~aç•ilo curopéa e é comple
tauJtmte oll'stituido de base o meu jnizo :1 
respeito do clima des;:a. regiiió. Sabem perfd
tam~n te disso totlos quam os tem por<:orrido 
o iuterio ~· dus di versos ~<:st:J.dos onc:l1:1 se encon
tram zouas d:; clima. amenissimo. 

Pot·ta.nto si nfio hn. corrente immigratorb. 
pi).l'<\ o norte, é porque n[o &e tem cogit:~.i.lo 
dis!O . 

Eis !\ verdade, Sr. presidente, e eis tambem 
aqueci ,jusl:o, o qua fie det·e 1/::zer! 

E c por isso, Sr. presidente. que o plano 
a.prescnt~U.o pelo llonrado relato!' da com
mí~;iio v St· . Lauro Mllller , produziu-me mais 
•lo que clcsgo~to, despertou-me intima e funda 
I'CvOit<>. I 

E!le. <liga-se embora que v isa beneficiar o 
norte, esquecido até hoje, e retirar ao su l il.U · 
xilios ([e 'JUO ellc já não carece, pela$ condi
~'üe~ ,·:wtaj rJsas em que se encomra.. para 
cu!'al' pot· ;;i, uirectamenre, do .sen·iço de sua. 
oolo:•isa\'ii.o c inunlgr:-.ç:ão, é a negaç(i.o formal 
ectu;;<J}UG;t de :>cmclà;tntes i ntem1>s ; insHe, 
ao meaos d uranLc o exercicio vinuouro. no 
t·eg-imcn odioso de ttu.xilio amplo á immigr-a.
~ão do ~ui . c dir. ao norte ou pelo menO\> U. 
mai\•ria tlos Est.vJos que o compõem, que 
Jlerca }'1<1.ra. sempro a espcranç-a de ter colo
ni~açào! 

Elle n:J.da or :;:ani&'L e nada. melhora. ! 
(JpQiuúo.<.) Nem siq uer mantém o sl«tu-quo; 
tudo a.uurcltis:J.. 

CO!loco-me. pois. mn urn pon to de: vista., 
radicalmente opposto ao de :,. Ex . , lJllc:ro 
justamente o cootrai•io r1 o que ::i . Ex. p ro
põe. 

Quero que se mantenllQ. o contracto qne 
tem a l.!ni:io para a. lntr·o•lucçi\(, de immi
grant~>s, que se execu te: com o maior rigor 
e fisealisa.çã.o, com a condição porém, de -far 
'i.E>r- se o ctue ate hoje não se te~. de encami
nhar par~t o nor te as COrrentes immigra
tori,s . .. 

Já demonstrei que não ba ob>taculos que 
:;e opponha.m a este encanünbamc,nto, e que 
quanto, lSe possam allegar ou são iHmginal'íos, 
fuleis ou faci lmente reruoviveis. (:lpctia
das.) 

Encaminhe-se p:~rn lá os ii!Jmf~mnic>, mas 
que se o "faça w.mhem, a fim de t•v it: ~J· , (c~as
tres f; decev~;õe~, ,ó tiC::pois •le c"n..!u it.los os 
~ustoso.; trab. lhos de reccpciio. r~w:L o que 
tleve a União habilit.:n· ~>:-. Estu.dos com os 
nece.ssarios a:u:1i li os pecuninrios. cwno se fez 
<l.té co.ie par.~ o sul, con:w ::c h·z t• se /llZ em 
todos os naizes. 

Tudo que não Cor· isso, Sr. pr<>.>idcnte, e 
preciso a.tt!rmal-o com tod~\ leuluude e fran
queza- é improficuo f\ illu,orir>, ó uma ver
<h\deira burla. . 

O honrado rela.tor pro:pii:•. e é todo o seu 
p la no-que se autorim o governo a t ransfe
r ir ans Estados, lJOr aj uste, ou r oscintlir. me
di<~nte accordo, o contl~lcto qn~ tem com a 
Metr.:>politana pal'lt a introduc(.;í.o •le immí
gr:mtcs, e ôistr íbuir pelo!> Esl<tdos dt>.Nor te a 
ver·ba de l .~QO:úOO::; , t!CY(!ntlo c:J.d;\ u m appli· 
ca.r a quota que lhe cuuber dividida ez.n d uas 
p:ntes- a immigr o.\'Ü.O e ::. coloni&t~:ão. 

Quanto á primeira parte- transle!·enci:l. ou 
re:;cisão do QOllt~acto-o honrado aelator for
mulou-:•, cotn os olhos íitos no sul. S. Ex. 
sabe-porque nii.o póde ignorar-que os esta
dos uo Nor-te. -pelus suas 11: ecat·ias condi(:ões 
financeiras, 11âO podem chamat· o. si o ser viç.a 
de imrnigraç;i.o e. portanto, acceitar a. a-ctori
sada. transl<~rencia e muito menos desejar a 
projectada revisão - que só prejuizos lhes 
póde <lCarretar. 03 do Sul, po• s uo. Yez, em
bora. estejam em condiçõ!'s prospel'll.S e aptos 
])ara curarem por si de SElmellw.ntes serviços, 
seriam ineptos si esponta.n~amente preocin
dis~em da inimigração por conta. 1la União , si 
sobt·ecanega.ssem os sel]~ o~·ç.amento.s com 
uma verba. a.vultadissima que sempre pesou 
sobre os co!i:es federaes. 

O Sa. LAur:.o MuLLJ:: r-:. - A verdade ê que 
quando se procura encaminhar a immigração 
pa.n o nortlil, encontram-se obsta.culos .no 
norte. 

Semelba.nte disposição o:r~mentaria. é a.pe-
0 SR. AN1zro ne ABREU - Não posso, por- nas, não direi um engodo, mas verdadeira. 

tanto, de fôrma alguma dar o meu voto ao lettra morte.. simples disp1Jsição, como vul
plano tio honr·ado relator. garmeJJte . se diz, par<~ iuglez ver. De resto, 
. Fazet-o ~cria cünco!Ter para. o sa.crificio tie no conu:!ÇO do meu dbcursll. creio ter dito :1 

dm!lt()s sa:;rados e vit<tes inte1·es~ee du. regiã<ll este respeito o quanto era bastante para bem 
que represento. (Apoi~dos.) . . orientar a Camara. . · 
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Quanto, norem, i quob. destiundil. aos j d11s esforços , como muito bem r~isse o meu 
Est:tdos do . Nol'te, pergunto ao hcnrD.do rela illush·c amigo; deputado por Santa Catharina 
tor pergunto á Camara: FoJcm tlotas Est.adcs, ! o :::r. P<~Ula R<l-f.ilt'S, atra vez d.e todos os 
codJ. semelimnt.e verba iniciar seriamente o' dcsastres.e de todas as decepçiíes. (,tpoiarios.) 
serviço de sua immigra.ção ~ Ioicin.ndo-~. tem O plano do honra!io relator, v<3-s<, Sr. prc
nece~sidade de ra.z<::r contructos p;1ra " intro· sidente, n1l.o r!lsist~::. 8em querel' por· em da· 
ducção dos immigrantes. vicb os seus altos zne!'ecime?to~, re·~'?nt:ec~•la 
· Podem faze l-os com segm'<tnçrt, e con íia.nça ? capo.oid<1de e amor ao tr·a ~al,to, a ma.tsl!gmt•a 

Quem nos g<uante a perm;~!.neuci<~ desta an<tlysc. . . . 
verba nos futuros or~.amen.tos ·! I Penso, Sr. prestdente, como Oh•·e1ra Ma!'-

Si só confiadas neste am::ílio, embora em t.ins : o problema. da colonisação e um pro
proporções insignifl.cances, houverem contra- blema, caro q_ue dem<tnda esforços perseve
ctado a introducoiio de immígrant.es e inicia- rantes e sacrificios con~inuados. 
do os tra.balbos preparatorio3 pa.r;~ bem recc- Gastar pouco é perder tudo; parar em 
bel-os, traba.lb.os de medição de lotes de terra meio- e pet'cler o tra-balho feito. 
e hospeda:rias-que.~ão os mo.is i~(li .pe:Js~~eis o SR. KoGrEIRA. PARA..,,AGU.~ - Ainda 
-:e se v,1rem sublc~l))ente PJ.wadus C!c,!e, mais, porque •em 0 de$credfto. 
nao ficara tndo perd1d0 e par:J.h:mdo ~ 

Onde buscar recn;-sos para continuai-os $i O Sr:.. Axmo DE Amu::u - A ca~astrophe 
os seus cofres estão exhaustos, si as sua~ ren· da Americ:J. do Sul,escre.-eu um espeeialist:., 
elas mal dão :para as despezas ordin•~ J'ÜtS do foi devida. á tent:J.ti>a chimel'ica de preten· 
seu difficiente serviço administrativo ? der-se frmdur colonias sem sacrificios :pecu-· 

E nem se diga que formulamos llypotlleses niarios. 
gratuitas. A inicioJ.tiva particular, bem como a local, 

Quem nil.o sabe que a 'insta.hilidade, a falta. são insuflicientes p~.ra.leval-a a effeito: oHa 
de persevera.nça, a ausencia. rle plano, ;l mli- é obra n;:.cional qml só póde SBl' bem feib 
formidade de vistas, são os caracteristicos da pela fortuna collectiv;J.,de que e depositado e 
nossa administração.....:. em tcdas o~ departa- gerente o poder publico. 
mentos do serviço publieo? (lpoiados.) As d~spezas com a colonigação, diz Leroy 

O SR. PAULO RAMOs -V. El.:. está tocando 
na causa principal que e a falta de continui
dade no serviço. 

Be8,ulieu, são despezas de caracter geral, que 
in teressa.m i orgunisa.ção íntern<l. de todo o 
paiz, e que incuml.le ao Estado, e sõ elleas 
pode 1:czer, Sr. pre~idente. 

O SP.. A.'ilZIO DE ABREU- Quem ignora Embora co~'l'endo o risco (1e tornn.r-me 
que, entre nos, o primeiro cuidado, a preo- fastidioso [;u<o apoiados) ap;·oveito o en
cupação por excellencia do ministro ou do se,jo que se me offerece p<ml U.esl'o.J.er 
governo que a outro succede é desfazer ou uns tantos erros que correm a respeito da 
reformar a ()bra e os planos do seu o,nteces- colonisaçãodo norte. 
sor ~ Este, rliz-se. deve uerder :1 esuerl1nç~. 

Quem desconhece que osno~sos est;~.distas e de te>· imtnigra.ntes oúropeas e colonisar-se 
governantes entendem que a sua capsciuade com. os seus propríos elementos, isto e
deve aferir-se pela novidade dos seus planos com o indio, o negro, e o mestico. 
e originalidade de dll.S suas reformas ? Av:mçar·Ee semclho,nte proposição é tksco-

Em taescondiçi3es-,Sr_ presidente, haver<i. nbecer·se comuleta.mente a historie-. 
:particular, companhia nn.cional ou estrangei- Contar o nor'te para o seu povoamento com 
:ra, que se abalance a coDtrJ.ct11.r com os go- estes elementos sómcntc, sm•in. quel.'er menos 
vernos dos Estados semelhante serviço 1 !']o que rnantet•-se estacionnrio, seria querer 

Podem os que o fizerem, descansar na ü~ e ret:cogradar a t.odos os respeitoS-!_)Olitiea, 
no credito exclusíYo de Estados que elle~ economia e ethnologicamente. 
sabem não dispõem de recurso> propríos para I São elementos insnf!icientes, incapazes, fit
os seus g;;,stos meramente a.dministratívos? dados :1 desappal'\'.cer. Oncte os indios 'i Des· 

. Pois nós não vemos wdos os dias - o Con- app~rcccram. entre nós. nos Esto.dos, MS 
gresso supprimindo hoje ·verbas rtne lwutem rçpublicas hespauholas, em tod:J. n;1rte m1tc (> 

Totou para sen'iços reputados necessarios e C'lntacto com :1. rar;a branca.. · 
que :ficam em meio, "(lnra.lysados, siniio com- Aliás niio os trat-:Lmos com a asporeza e des· 
pletamente perdidos ? bumanid:J.de dos americ<J.nos do norte, não 

No entretanto, Sr. presidente, V. Ex., como lhes demos ca.ça a dentes de cães, como elles 
a Ca.mara dos Deputados, como o honrado aos celebres penes vermelhas. 
relator da commissiio, sabe que neste No entretanto, diz o Sr. Cardoso da Mene
assumpto, m:l.is do que em q_ualquer outro, o zes, em seu relatot:io de 1875 sobre a coloni
que ê preciso para que ellll ~e re::tlise, é a, sação do paiz, escoe-se um triennio e ~e:·:í. 
tenacidade, a perseverança, ::t continuidade umo. realidade a outr'om hyperbolicv. oxcla-
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m:u·ão de Paw: « Pouco mais rest:l. da. anti
ga. :un~;rica do que o céo e a terra c a memo
ri<t -!e suas espantosas desgraças .>) 

Todos os meios empreg<Lílos para ch:1mar o 
~elvagem ao gremio da civili,;açiio-a cate
che,;e. as mi~sões religiosas. os prqjeclos 
seductOres como o do i:ir . Couto de Maga
Jbilts, ue fondar escolas llgricolas pa.:r-J. as 
crianças indígenas, escolas que seri~m o 
gerwen de f uturos P<Noações, ver-~adei<"i•S 
colonias industriacs, falharam, não passando 
dos dominios da. utopia. 

O Sr. Oliveíro. Martins desfaz á luz da 
scienci:t e da historia a ingenua crenc:t dos 
que acreditam na po~sibilidnde do aproveita· 
mento e civili.saç.ão da raça selva.gem. 

Diz elle: s~u-jado t odo o Br-az.il por ca.mi
nbG~. terrestres ou f!uviae~. qu<>ndo não 
não llou vet· lllé~is tribus perdidas pelas ~er!~ts , 
a so~t.e infallh·el, emLor~ distante ainda, dos 
se!YageJJS, é o exterminio, o acatamento. 

As:;im aconteceu ~empr~ que frente u. rr~n
te, se cncr;ntrara.m sobre a. terra dnas rilças 
anim.ae:;, human:\s /)U não humanas, mais ou 
menos bem armadas para a dispma elo solo. 

Outr'ora os jesuítas com ingenua li~ e ainda 
hoje os pllilant hropos com uma crença menos 
ardrnte acredits.vam na possibilidade de 
conquistar para. a civllisação as l'3.ças indí
gena~ dos climas em qull a. natureza deu 
tudo ã. vidu. vegetal e animal, conservando o 
homem nt·S mais ba.ixos iypos da. especie. 

P•Jrveotura, sinã~ com certeza, O$ typos 
sup~riores da hurnanidade so pú~iam Sd"Vir 
em t(!giões relativamente ingrn.tas : as f<tcul
dadcs humanas, aguça das pela. necessidade. 
desenvolvem-se ; ao p3.SSO que o homem dos 
tropicos, servido por uma natureza proiliga, 
~em e:;ti :nulos, sinâo se extingue, impotente, 
dei xa.-se absor \·er pelo nreio, incapaz de subi!-, 
inc:1paz de sabir da primitiva condição. 

Ati observa~ões anthropologicas que const:\
tavam a. approxilllação rl a capar-idade era
Mana do inrlio da dos homens prehistoric,)S 
vieram tambem confirmar a sua inaptidã.o 
para o :progresso e a. civilisacãn, e deskuir a. 
e:.·ronea crenç'<l. dos que acredttam na wssibi-
lidade do seu desenvolvimento. ~ 

pa.ra. :1s mais recr•ndltas solidões, e que l'ê
~tringe e ;~pa.l'tn. a roa\s e mai:; o e'pa~:o em 
qu~ pot!em exercer a. caça, a pe;:ca. e a. eml
!;'"a.t;ão, h a ou tr·r,;; elementos c! e d":struiç:ão 
que agem independente d11 vontade do hClJ r,em, 
1:vmo o alcouJ , e mais rerrivel que todos-a5 
ep1de1nias. E' o pltenomeno que um:;. a.utori
dade no assump;:o cbu.ma « A questii.o noso
Loglca», istO ê, a troca. entre 3.5 raças que se 
Cl!ocam e sefu.;ion: m rlas molest ia~ pecnliares 
a. cad<.~o uma. eom inexora."el ac~rescimo de 
prejuisomorbidopamo quf: recebe a inv!Lzão. 
O mal mys!e,·!o::o, inexplic:,,•e\ pol' muito 
tempo. que dizimou a população indígena 
:1a. Folynesia, os m~dicos dl!8 mal'inlms tla 
America. do Norte e d:J. Fr':l.nça. des~brir-am 
q_ue ern. a. t hysiCll. que lhes era desconhecida. 
e que lhes türa ,;r·:msmittida pe:os e11 ropeus. 
Esta. mesma molestia. obsel'V<L a. n.llt:didr. au
torid:).('e, parece ser o mal wistc qu~ ;.~.roca. e 
vktima. os no~~os in•1igen3.S qu:J.ndo postes e:n 
cont<>cto com as l)()pulações das ci•1ades. As 
moles tias, p:1.ra. nós mais innoc~:ntes, como o 
l!a.ra.mpo, e-'Creve o Sr. OliY;:ira. Matt.ins. pro
duziram devastações ho:t-riveis. .-.~ be:agas 
m:J.taram mais de trinta mil Tupina.mb<es, no 
Rio e em S. P.:tulo no seculo XVI, ce onze 
estabelE>cimentos_jesui tas, seis de:;appareccram 
:por morro dos indígenas, e destruíram nn fim 
do seculo p~s..'tdú a tri"Qu de Port J;;.ckson 
(::;ydney) na AUStralia.. 

O ~ar-.~.mpo reduziu á metade a populaç.ão 
das ílbas Tidji. a escarlat.ina. exterminou os 
negros ilo Cabo. Contar, p::>is, com o índio 
para. colonisar e c\>ili s<J.r. IJ norte é a nw.is 
e:xtra\'ag:;.nte das utopi ~ts . E' uma ruça !ata.l· 
mente votuda :l.O anniquillamento na. lucta 
pela. vid:L. DeBconhece-o quem da bis<oria 
•gnora. os rudimentos! 

Ha emre estas intimas racas humanas e os 
homens superiores differenças tão fundas e 
e;;senciaes corno entre ellas e os typos ma.!s 
elevados dos animiLeS sem t"alla . No comba.te 
da vida nã.o luctam só as bestas com os ho· 
mens. lucts.m os homens entre si, e a. natureza 
condemna. á extin~.ão o-:> que mais perto estão 
das besta.s. E' a lncta pela. vida-de Darwin, 
e!ll que teem de sucumbir fatalmente os mais 
fracos. E não sã.o só aquelles elementos (JUC 
~n~piram cont1>a a perm<l.neneia das raç.a.s 
mdtgenas. · 

O;; mestiços. S1•. pr<lsidente, si pela. sua 
adapta(,jjo ao meia, estão em melhores condi· 
ções do que os indios. longe, muito longe es· 
tiro de p. :derem representa.!' o papel que se 
lhes attr ibue. c1e tet· infiueneia. que se lhes 
emp1·esta 11ara a :solução do probl~ma do po
voamento do norte. Polygenitos, h a quem l hes 
negue :~.utonomi :l. etnnic;J.. a.tflr-ma.ndo que, 
a.bandonadcs a. s i, sem a fus5.o com a.rya'lo, 
tenclem a ret·ogra.da.r. reproduzindo os tY· 
pos interiores dos troncos primitivos. Si· 
monte sustenta. que, sem o concurso do eu
ropeu, a America voltaria ao dorninic das 
raç.as sal vagens. 

Nott e ou tl.'os sustentam tambem que elles 
são pouco fecundos e neutJ:os como elemento 
etlloulogi.,o. Taes opiniões el<contr .• m fort.es 
contraditore:>, d tancio Beaulieu e Quatrefa· 
2es como specimens deste typo, notavel pela 
sua. auda.c1a e aptidão para. o tra.ta.lllo e res~ 
istencia. ás asperezas e inclemencia.s do meio, 
os paulistas. da

A 11a.r da guerra que as destroo à bana.. 
. oooupaçã.o do terrítorio que as faz recuar 

C;un:m>. V. VIl 3 
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QuaesqUf:r, porém, que seja!J?. o prestigio e I cumpre fazer 1 Cru2ar oa ~raços ~ Esperar, 
o valor que se ligue ao mes~1ço pelas suas como querem alguns, que ha.Ja. excesso •ie FO· 
condições espec.iaes cte aclimação e resisten- pulação no sul para que dê·se o transborda· 
ela, como elemento de trabalho e rep1·odu-~ mento desta para o norte ~ 
cção, elles não podem ir até o ponto de ne- Não, Sr. presidente. A colonisação do 
gar a necessidade do eul•opeu para a obra in· norte impüe-se, não póde mais ser retardada. 
gente da. colonisa.ção e cultu1·a do nosso sólo. Aguardar este transbordamento póde ser 
(Apoituios. ) . ii.léa. que mereça aos :!.pplausos dos que depois 

O caboclo typo rijo, forte. dotado de grande de terem fel to a politica. da iniciativ~ •• franca 
potencia muscular, apto para os pesados t.ra- da propag~nda. cara e do fomento da. immi
balhos da lavoura. e da. agricultura, p;:J.l'a o 1!!'3-ção e colonisa.çiio do sul a custa dos co
desbravamento dasma.ttas, impermeavet a.os frespublicos,pregam a da.lneL·cia., :1. dolaissc; 
signa.es do clima nas mais ardentes est~ções, faire, lai.~se.:: JJasser, em r elação ao norte ; 
deixou-se absorver pelo meio pbysico, an- dos que entendem que é o sul uma região 
nullou-se no seio da nossa natureza. pujante privilegiada. a uoica apt.a. pelo seu clima. e 
e feracíssima. (Apoiados.) pela uberdade do seu solo a gozar dos bene. 

Achando nesta amplos meios para levar fictos e vantagens de tão importantes sel'· 
uma. viüa 1aeil, e.nt1·egou-se ao ocio ou teve viços. 
aspirações muito rest1•ictas. Erro funesto, lameota.vel cegueira-esta. 

Vive uma vida vegetat iva, sem ambições, do~ nossos governantes de considerarem o 
trabatllanllo o minímo que póde, o estr:cta- norte improprio para a colonisa1,:ão europea. 
mente indispensa'l'el !J3.ra alimentar-se mal e quando o testemunho dos sabios e naturalistas 
peior vestil•-se. Vive como agg1·egado, verda- que •i~itaram esta parte do paiz desmentiu 
deiro parasita. dos faz&ndeíros a la.vr3.dores. de b(l. muito e do modo mais solemne esta. 
elemento de clientella politica, attesta.do vivo lenda crea.da pela ignorancia- como acima 
do quanto 1nflue no ae~envolvimento e no demonstrámos. 
:progresso a lei inflexível da nece:;.!!i.dade. Quem expelio donorte o batavo e ofrancez, 

O liberto imitou-o. Com este ainda menos disse muito bem o meu illustre amigo depu
podemos cont.'l.l'. Feita a abolição entregou- tado pelo Maranhão, o Sr. Luiz Domíngues, 
se a preguiça, ao vicio e a vagabundagem. nli.o foi nem o rigor do clillla, nem a. sua im-

Pensou q\le, não trabalha!' era a. affir·ma- propriedade para a colonisacão: foi a bala. 
ção primeira e mais eloquente que J>Odia l\ias, Sr. presidente. estanCado a. parte do 
fazer da soa. liberdade . A deserção em massa trabalho negro, perdida a esperança de civi
das lavouras, operou-se. Estas foram aban- lisar o indio, reconhecida a negação do liber
dona.das a fu.lta de tl~<~.balbadores. Aliás, era. to para o serviço agrícola. ba muito quem 
um phenomeno pt·evisto. cogite, tendo em vista somente a sor te da 

Assim aconteceu quasi em toda. parte. Nas grande lavoura e da grande prosperidade, o 
cotonias ingleza.s e franceza.$, a:pós a aboli~ão, lucro passageil•o dos f&.zendeiros, a manuten
os proprietaríos e Javrailores viram-se subita- ção das fortunas pru.'ticula.res, de preencher 
mente desprovidos de trabalhadores, entrao- as suas neces~idades com o recrutamento do 
do o trabalho agrícola. em verdadeira crise. elementos de trabalho, de braços entre as ra· 
Os libertos fugiam das fazendas, pa:ssa.ram a ~as inferiores asiaticas e af1•icanas suscepti
resid.ir em misera;veis choças, -vivendo do -v eis de resignarem-se Jla.ss1-vamente aos si
producto da caça e da. pesca e de legumes gnos de uma escravi<ião disfarçada.. 
que colhiam quMi sem esforço das terras Não, Sl'. presidente. Os que assim pensam 
lerteis em que lançavam as sementes. A consultam os inte1'esses de uma classe só
uberda.de do sólo vinha em auxilio da sua mente, ve~ uma ~ó das faces do problema 
t.endencia. para o ocio. Os poucos que se su- -a face economica quando elle o é- moral, 
jeitavam aos trab<tlhos da plantação da. gran- político e ethnico tambem . 
ue b.voura, faziam-n'o mediante exaggerados Os que assim pensam-e preciso dizel·o, 
saiarios. esouecem os grandes interesses collectivos c 
Es~e facto, como e facil de prever-se, ele· permanentes do paiz, os seus destinos futu· 

termmou sensivel diminuição na. importaç-d.o ros, a. Constituição difinitiva. da. nossa nacio
e exportação das colonias. !idade, pelo seu presente economico. (Almia-

Creio, Sr. presidente, ter demonstrado o dos. ) 
e~ em que laboram os que pregam a theo- Sem querer sacrificar ou esquecer esta. face 
rta de que o norte deve esquecer-se do· eu- do problema-cuja importa.ncia. estamos lon
ropeu_e curar tie colonisal'-so com os seus, ge de negar , cumpre não descursar das 

_propr1os elementos na.1uraes . f outras. 
E ~eriflcada. a insutnciencia num_ er.ica. e I Tem_ uma idéa mesquinha., estreita, parcial 

tbeonca destes elem_entos pa-ra solver o pro- do que seja a colonisaeão quem, em nosso 
blema da coloni~.a.o do norte o que nos paiz a; considera sómente no simples ponto 
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de vist~ de um ~upprimento de braços ít la-~ qnistar: ê pois, a Europa que nôs r eencon. 
voura. de auxilio tempora.rio ao trabn.lho trames na America do ~orte. 
etistank e não tatnbem como a introducyão Começn.ndo por processos di -;ersos a obra 
de uma. raça superiot, a.r1iantada, industriosa do nosso povoamento, não podemos nr.JU de
como um elemento de progresso economico e vemos a.>pira1· em tudo resultado e de:stinos 
de progresso ethnico, que povoe e c1lltive o semelhantes ao do fim americano. 
nosso solo ~ influa. effica.zmente e colla.bore Ao systema destruidor posto em pra.t iC?
como força activa no nosso adiantamento nos Estados Unidos pelos Anglo-Saxões que 
moral, po!itico e in!ellectual. delles se apossaram a ferro e fogo, oppu-

Eis CQmo entendo e quero a. colonisação para. zemos a. politica humanitariu. dos latinos, de 
0 nosso pa.iz, e especialmente Jl<1ra. o norte ; mistura. e iusão das raças existentes no pa.iz 
eis como e!la sera fecunda, corresponliente com os seus colonisadores, mistura. de que 
aos sacrificios que reclama a altura das neces- z·esultou a nossa população propria.mente na-
s idades ,la naA)ão em geral (Apoiarlos.) cional. 

vou mais adeante, Sr. presidente. Podes- Temos jil. um nucleo, um fundo consistente 
sem aquelles elementos natura.es bastar ás rle população-producção do, fusão destes ele-
11ecessldades do nosso povoamento, e aindil. raentos, que, não sendo bastante para co
~-sim eu não prescindiria. do concurso do eu- lonisar, para. cultivar todo o paiz, não 
rvpeu como !actor do desenvolvimento da estando mesmo em relação :i. sua. grau
nossa nacione.lidrle, íactor de ordem ethnica. e deza. territorial, tem todavia. capacidade e 
moral imprescindível. , rcsistencia bastantes para suppo1•tar a carga. 
o meu idea.l de pa.tria. não é um Brazil ne- da. immigração po1· ma.is abundante que ella. 

gro, indigena ou mestiço. «Um Brazil euro- seja. e venha de onde vier. sem receio de se 
peu e nilo asiatico, uma nação e não uma co- deiX!l-r annullar ou absorver. 
Jonia -eis o porvir ela ant\ga. America nor- Esta raça resultante ào fusiona.mento do 
tugueza, escreveu o Sr. Oliveira Martins. índio, do escrn.vo e do branco portugnez, 
Seremos uma nação e viril, não um paiz or- herdou os vicios e as qualidades dos seus an
gl>nicamente o.l;,r..statda.do- eis o que todos tepassados, apropriou eates vícios e estas 
devemcs aspirar. · qualidades ás &xigencias climater icas do meio 

l\"'iio ten!JO, Sr. presidente, a preoccupação em que ella devia tra balba.r para o seu 
c!l::.uvinh;tc'\ e humanitaria de muitos C)Ue desenvolviruento. 
entendem devermos zelar o pre<1ominio dos Esta raça. representa a primeira camo.da. 
elementoii primitivos de nossa. população nos da. população enrai1.ada no solo conquista.do 
de:>tinos da nossa nacionalidade, que enten- e dispõe inconstestavelmente de grandes va.n
demmesmo ser um roubo aos primittivos po- tagens pata luctar com qua.esquer outros ele
voadores do paiz a imroducçã.o de immigran- mentos que lhe disputem a. supremac:a na. 
tes que pelo numero e pela. superiorida.,~e in- ooncurrencia. vi.tal. Pôde receiar-se que ell3. 
telectua.l po;sam Yencel-os na concurrencia se aunulle, desa.ppara~~ ou succumba. o.o con
vit~l e a.nnulla.r a sua. influencia, modificando tacto do euro~u? E' crivei q\le em vez de 
a comp~sição e o caracteristico da nossa assimila:r, ella. seja, ao contrar io, assimii:J.da 
raça... e absorvida. pcla.s correD.tes immigrantes 

A trndição de naciona.!id&de indian~. diz que nos procuram ? Não o creio; e ê por isso 
EA:pilly, não preoccupou os Anglo-Saxões na que não pa,rticipo do prejuízo da.quelles que 
A~erica. -do Norte: a regeneração e o apro- veem um perigo na. introducçã.o do immi
ve!lamcnto dos Pelles,Yermelhas pareceu- grante ; de.sejo, peço e reclamo a. infusiío 
lhes uma utopia, uma empreza secundar1a e abundante. continua e persistente do ele
sem . utilidade. EUes encaravam a ques~"to Jnento europeu em nosso meio. 
J.l_rah~mente, l!etn transigencia.s, contempo- . .Assim pensa. Sr. presidente, Adolphe Das
nsaçoes lluma.nitarias, como um problema sier, que, depois de estudar um por um os 
~litico, de vida ou de morte para si; e o elementos que collaboraram na formação da. 
resolveram ~tisfactoriamente. populaç~o nacional, achou-os insutllcientes 

As necessidades, a.s aptidões, como os di- para. a obra du. nossa colonisação e do nosso 
rettos, :l. histeria. e a. tradição dos índios não melhoramento; l'econheee que todos ca.racte
olfe~r-J.m embaraços aos rudes puritanos r~am-se por uma. tendencia bem pronunciada. 
~rroJados pelo velho mundo ãs solidões do p3.ra a insolvencia., resultante de aptidi'io or
mundo ~ovo. Em nada os preoccnpou a re, ganica ajudada. pela acção ennerrante do 
generaçao. e o melhoramento de uma raça meio physico ; e reclama para supprir esta. 

U
retal'datarm, degenerada. e improgres;;iva.. d~:tilciencia de energia, <le iniciativa. e de es
ma raça sub:;tituiu , violentamente uma timulo-a. introducção de colonos que se1•ão 

outra ~a-eis tudo. os ;1.gentes mais energicos da prospé!'idade 
~ - A Europa insta.llou seus codigos, seus cos- do paiz; a. infusão incessante de sapgue euro
"'lmes, suas leis, no sólo <tue vinha de con- peu conio fa.ctor indispensavel ii civilisaçã.o e 
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a.o povonmento :h' immeusas wnas entr!lgues' fecun·!~s, llâo é o que ella ~ ~enão pela. ener
ainda e >ómente à~ li.Jr',:as da nai,urcza. i gw. actm1 du lwme~. A le1 ao trabalho que 

Na condusã.o .to ~~u magnifico e;ludo i ~lle inOinl_l:e se:u de5tmo,não p~ude SGr um;,) 
Sobre a colonisaç:ào no Rrazil, Adolpl1e! mstant? _lllud1da. e desconhcru'~a soh est<ls 

Dacier m;üs cl~.ramente accentúa. sua opi· wnas tJgtda:s on.CL~ o tra:ball.l.o e a condiç<io 
nião. Diz elle: sine qua: mm da. ~x1srencra. . 

. . , . , d ,. . Um rade ê pactente labor, gmado pda in· 
«0 md1o _e o ne,1o,. conu.e~wa ?S a P· 0~1 ~n~ teliigencin. a. mais trabalhar1tt, fez da Eutopa, 

desapparectm:n_to. ll~~O pouem a•~e~ c,~n.aao: Cô'ta CÜO pequena e tão ingrat<1 pOrÇiLO tlo 
como elemen~''" ~erl~S na or.,amsa.Ç;.tC· da" ,:lobo. a ca.beça., o cora.çii.o e o braço •Ia b.u-
peças econonnc~s do .~razll. . m·anidade. . 

N.-<da e P':rll!il·t!dO e.>pera.r tambem do tra· i Lú. se encr.ntram toda a çivílísaç-lo, torl:• ~ 
balhado: azia.~l~~- . _ . .. . . " , ~- ~c:iencia, to:io o bem esbr, li SB eneonm 

A pro~perrdav.e do r!ll,.e~w ~?. porL, P:o,s, ta.mbem. no rmüs alto a-rau esta. moralula!le 
ser atse~u:ac1~ .f'.~~.~1. tm,m~r;-?"0 ~ ~i'Ope:;,_~ que se l1onru. na con,ci~ncià do valo1· ((O ho
qual ~ p:ecl:oó ao, li o.v?u.~la, '' ~"'1,;, e~~:: I mcm" no respeitv da dignidade hum~na. 
numero,as, e pela. populaç_ao de ,an.,,Ie •1~·~ o qa con-:itue vis-;1.-vis da Europa o C'· 
tur<•da. -~sta_en:~erra._ e_rn si tod:~s as ene:gJn.s ta.c'o d~einr~.~io;·\dade d.os v .• sws contincm~l 
das raça~ folte~ e Vlrts . em e,tado l:J.t~nte, da Amer-ica meridional e central. como ti~ 
adorm.ecJdas. :;e~: L?, precl~O PD~l''t ~~'~ ell;:~ · A;;ia e d:1 Africa,é que abi fulha o hom~m. ou 
despeJtem o C(ln· ..... ,.tQ com 0 eUlop~, .. " <LrJtes. o homem, ";J.o tendo alli nec..~ssida-

Quer, pois, como elemento ectmico pl ra o ,les quo a n:tturez:1 nao sa.tistU.t;:a e:xpr.ntan:.a· 
melhoramento d<~. uos~a. r:.;.ç:;., que!' com(• ele- mente, sujeiW.-se mediocremente ;i.. lei do tr(\· 
mento econonlico, para o ;~ccrescimo e a;mr:.t· balho. 
mento da. nossa riqueza e do no~so )ll'vgresso A superioríd cde •la Europa no mundo, e a 
agrícola. e índustt·ial, quer como factor de suuoriot·l·!ade da raç•a. europea.. A trar:sfor
ordem moral. pol:tica e iutel!ectu,d. ,. con· m~~ção ([Ue ~e operot\ na A •. erica do Norte 
curso do immigrante ~uropell nos e de valot· ntre;ta j:·L e;;t[l, verr:hl.de que se confirmara me· 
in .... stima"'"el; e att[·:l.híl-o a c:nsta _dos m~ciOJ'es th .. r ;J.índ qua.núo novos tl nllmerosos ex.,:~;
sacritlcios deve ser a. pt·(·o?cup::çao po1· ex- pio.< tiverem demon~trado que o europen 
ceUenci~\ dos no~ns _tlSt.1;dlStas. . . _ tendo mais nrnpta~ e mais divcr:;as necessi-

Que neguem a. effit::tcm. ,l~sta tmntl!l''a· ao düdes a satislotzei· t1·abalha resolutamcatl! 
:pref<!rinrlo a. a~íatica, os que niío ,J.,stin- :;ulJ t')das as zonas: 
guem alem dos in~eresses ep!:JcmeJ•(•s •lo p1·e- Parn o nrazil, u. colonisa~o é uma neces
sentP., os qne subnl'dina!n as :dt:ts eor~ ·.-e- silhde rnu.is ur;,:;ente ainda,q_ue p:!.I'à as :repu· 
nienci;:us da. socieJ.<~.de :~os lucro'< p:tSSi<!,WlrO~ uli•,asque o cercam. 
de um punho.do d~ agricultores. os que nfw Como ~stas. elle tem necessid:J.de de colonos 
veem que a co!onisaç:w ~ u1u problcmi.L co~· par:.t valorisat· te!'l'a~ de uma. prodigiosa. fer
plexo, que <lnccna o segredo do ·~e.;enYulvt· tilid:ttle e flUe. :\. l'alr.a •le br·aço~, consel'v;•m
mento •la. nossa nacionalidade, do ~en p1·o- se eskreís ; ma~ é prceiso que 6. força physíca 
gresso no mn.b arnplo sentido. de todo o seu t:.os nu vos tt'~tb:ülmdore~ verlttlt a.juntar-oc, 
futul'O. (.-lpoiad<·~.) . . como poc!el'üSis.'>imo exp~diente, a intellígen-

p,~ra tnim a~ eor·rcut0~ .•t'l unmwrantes, c::ia cult:k da Eur·upa, que substitue úS bru.ICS 
não ~ã.o levas d·· b1·<1~'~s de•tln:ldo~s somente a !Jela:> ma(;hina~ nos tralxtlhos mais· arduos e 
ampar·ar a Iavonr;L. a g-:<mntlr a permanencta que sewlo m~c··ssario. sabe modi!icar as cai· 
do trabalho a.gl'ir,c•la t•otin~iro. m~·' dP~loca- turas, p-.ro. obtet• mais l'icos produetos et'm 
çi.íes lle "I'l~n.Je~ massas de r1quez:t, de c'•nl.Je· um muito menor dispenuio de· forças !lu
cimentos ur.eis. <h! capn.cirl:J.de a.gri<'ol<t e in- manaS.)> 
du$trial :.t[J<:rfei<;o:~·l;l que bu>Calll: tora do se~ 
paiz espaço par.~ viver, exp~tnun:-se e JUStl- Justific:1.d~1 a necessidade que tGrnüs de um~ 
ficar. (ApoiMas.) . la;·ga e continua, ir1fusão de ~ngue euNpeu, 

Que só a Eutop:l. nos p6de rhr uma immi- ttprvveito u. opportuni:'ade, S!·. p ;·esitl~nte. 
gração em tae~ conuic;úes, e um f:wto i:1con- p:1.ra externar a minha o:piniiío sobre u;_n;~. 
testavel. out,·a face do p~oulom:t da no,~a, colouisaç:\O. 

Explicando a ra;.ãn de ser d~, ~upremacia que alh(s vae sendo regularmente <>ttendid~ 
européa e a nec~sidade rle irmos busCl3 r nos com a. execuçào do. contracto que :;e quer 
11a.izes eur opeus os ele c:enios nf'ce~~aríos a.o r esctndlr ou transfer1r ai)>; Estados. 
nosso po11oamento, escreve Cha.tles Rey-[' Refiro-me á quantidade e á. qualidade dos 
boand: elementos eul'Opc~us que não sendo introdu· 

«A velha Europa com oeus frios invernos.' zinos no paiz e cuja influencia tem de se lá· 
eom suas montanhas aridas e suas planicies l zer sentir na constituição ethnica d~ uiU3 
que aó Ullla cultw·a. o:piniatica poude tornar na.ci.onalidade e nos seus destinos :politJcos. 
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Dif'~rsos e'c:•iptores que ~e ~ccupam cln i tante. d~. 'llalerlaml europea, não uma mo
n~>\!.Ol!'t?· nac1nnaes e .~8trn.n~·l"n·_o~. faz.-m llccula fixa da. popul:>.ç5o b!';.7.ilci,·a. E:stú na 
Yél' o cmdaào qu.e u:;>e ter o Br;~zll ,lle e·co· ( .. iwerka, sem se tornar a.rnm·icnno~. Este 
)ber uma nnm1graçao ~te po,-o~ httmos que phenom~no, porém. não st> d:í. no~ Estados 
ú>nllai~ coo_m_<!_SCo aillmdade dG ruça., de lin- Vnirw.-. Qual a. ril?.ão? Ser;i porque possn<tm 
gu~ eoe rel!gJ:to. . . _ . os mg-lezes a aptidão espel'ial, o pri vi\egio de 

Amm .o tntl:lho da.. as>tnll!açao r..-;.r.se-na absorver• e assimilar os povlls com que entram 
nmm m_a1s :rap1do e facilmente o t•·remo~ um:J. em cuntacto~ 
f,{lpuluÇi10 homogenea., ligada pelos laGOS do ')."" . - , . 
s~u).!ue e da tr.•dição. nunca um com nos to "'ao. S1 os (l.llema~s perdem a ,ua auto~omta 
de élemmtos extranhos e repu"'m.ntc-~ êomn \e confund•·rn-se _e desapparecem na m1stura. 
ncorJte~erá si nas corrente.s i:hm i,gratotias Ct:~ o ~n ?I?·S3.Xao· e que : llcs enc~ntr.a.m nos 
pr~óomilt;lr o elemento :mgl\!-saxonio. E:. L ~lo. . t.:n1dns uma p~.tna que nao. ,.ee1n ~o 

Lerny BMu!ieu a<"Onsellm-nos ~ immigr:1r.iin B,Rz~~· ~ (11h' o. affimdad~_da:• r9:_<;as e o mats 
lt~L:ana nflo só por sló'r a m~.isprnlillca-n <:;u~ pode~ O·o. e}.-n;ento ri e a~;:.JIDtlaçrw. 
otirrna o noss0 povo.1 mento cu mo pl'b :lfini- ~ ~e.la. r.eb,ulva ~om _o p.trent~s~o c.e san~e, 
da<i~ de raça e r·eli<>iiio qWl com ella mante- ll mJ.naa'•e de zn>tmctos reli(POSO~ e so~1a~s 
mos. " eotJsllgi·ar.os em cultos e lll,titUiçoes, smao 

Em 1874 elle esc1·eveu QUe. dt-ntro ..ie SO 1gn~es, semelhantes e em e>sencia identicas. 
annos. devendo o. popula,ão dos Estados Uni- Em vez, portanto, de disper·ar o Brazíl os 
,los attingir cerca de 2üO milhões, el!es, for· recursos na acquisíÇ'<iO de elementos repu· 
ç~dos a tornar-~e coloniso."ores e a buscar _gna.ntes á assimílsção com a nossa rar;a,con
n:ercados aos seus pl•oductos, bnç:J.riam as ~entre os s~us esforços e sacrificios na impor
'I'~St:R yara 0 Brazil; e obs~rva qllE~ si 08, e tarão escolhida e systhematisada de immi
D<l" ll~uver a tempo quadru:plicaU.o a sun po- grantes no•sos irmãos de sangue e genio_ 
pu!açao e. gual:'dado a ~ua lingua e o seu A a:>simila.ção, ver-sP-ha. então, e, não um 
cuohu latmo-portuguez, i'ertlel,o-ha assim i- (lom pri~'ativo dos inglezes, ma;; uma canse
lado "Pelo auglo-,<l."";::onio, propheci<J. que ~lle qnenciú dn parente,co das mças. A immi
faz votos parit que nã.o se realise. cont!Dll;,n- gração la.tina, P<•rtugueza he,panhola, i ta
do a. Amerka. a ~er Jlil rtilh<ld<• entre as 'luas lianü, ~\Ugmonta.ndo a popula<'ii.o.augmenta!'it 
gr;mdc~ l'aças e as t:fuas granr:es eívilis:(çúeS tlltnhetn a oonsistet1cia e a hemogeneídade da 
-.~ latma e a an~lo-oaxonht. esta dominando nos>a patria, ~oro a eit·, umstancia importan
o nOI'õe e aque!la o su! d.o nosso conti· ti~si1m\ de que a ~donü;~~~~â.o em vez de ~ir
nente. cumsereve1·-se á ~on~. t'~mperad<t do sQ!, 
OliY~ira Mt~.rtins sustenta C\lm raro bri- dPrl'Mn~J·-.se·ba pelo norte. poi~ íb latinos do 

lhonthmo e profundeza as mesm<ts idC~s· meio-dü1 da Europa ::Ictirn:·•ni-~e sol1 o5 tropi
con'e~,a-seadversar:orad1cal c íntrnnsíg;ent~ cos, o que não se >~á com os <lllemiies c saxo-
d,l imm·graç·ão allemii. nios. 

Os <'S[ot·c;os o,ue o no~so "Ove1·no empre"'O: Tudo que a.1o for i;;so. 'la<lO mcsmo qt1e as 
]J:lm .a introd!lcçil.o ·deste ~lernento-elle os I CO!Fil\'üe~ na.•ur-:Jes c ~··ct es do p.r<it. não 
comwenJ.JI~etica~e;;, por um lado, pr••.i udic<te~. ío,:>em •:m mal e nm P''!',_!;'' 11 colmJí$:tção 
~ro~trc:: wrtJc~zes, porque a immi!l"l";H,:i'io g-·l'lllan:c;\ .. o l>l'DZll se'.'lO· na•• 1:m;1. naç.ií.o ·'e 
al\,.ma. nao se fixa. nas wgiüc>s t:·opic 1es c pop11hç-"o o~·n~<.~. hon!ogoJH·;r .. m;1.s esl.:•!<lg'<"m 
"úllcentra-se nas zt>n<ts temvera!)as Jo su!, 0 ;l.bNt~· a. i ou o~''~' pov:·~ • w·.-npfllS, nfa~tados 
qu~ constitue ~m EeTio pe1:igo á. int~grid:ttl~ ~1!1~ 1'<'-Ca c pe.lo~ co,tum"s, int<J.p:t7.e:': ele 
e:bm_ca e terr·tt~·ri:l.J e <1 a utonomiH H~cior.:~ol. t: rn~al'em fL1U(il(l\>,o o enrpo (\c; um;~. naci(ln:l.
~.P_r~JUClaes p_orque o Brazil c 1,;m estado l,F 'a~H- autor:om~t. um cOll\].lO>t.o e,~:ravHgan:e 
l~tmo ~ cathohco e os allemães e prote~cante5 ' e frngm<>ntos sem C<~he~ao e unHiadc-, uma. 
Sito e fic;,am sen·'o estrangeiro~, :1\ada vule a a!!gioruer~c;~o de _nações l.:. Jnu~cu!as neo-por· 
P~ete~\'ttO da ~acíonalidatle peta lei; isto não wgueze:'• neo sms~os;. ~e~· :lllemiie~- De fu
pooe lazer ma1s do que sancciouar factos, ou turo tertamos o pa1z hl"\'l(~ldo em dous campos 
e!lc~mmh~r t.endencias <)nter-iol·es. Af;J.sta.r-se oppo~ws, antagonícos e nvaes: de um 1a•1o, 
deote objectivo-e ater-se ;i, mera rormula ab- Bl'azlll.atino, cathol.ico, do outro, o Brazil 
stta~to.. e vaga. texto muito sem vida e sem gel'manico. protes~-ulto .. 
PO.SSlbl!Idade de applic.1c:ão. E s, Sr. pre~idente, ma1s do que em syn-
~ naci~nalisação politica. é vã pshna, tf:H'~e, q_u;tsi !extualmente transplant~da.s 

qu,muo D(l.O corresponde a um;L as:;imil<Jçlio "P:na o meu d1s~urso, as soberbas :pagmas 
soem~. E' o que se não da no Brazil com as con&agradas pelo erninente estadista. portu
co!o~Jas gel'manicas, ooncinúa. o ulluàiào gue~ ao estudo da. coloni>açào do nosso paiz. 
~smptor. Vive no seio r'o impe;io o allemU.o Bril11antes e eruditas ellas são todavia ex
com o ~eu culto, a sua lingua., as seus jOl'- aggersdas e fa.1sas debaixo de' m:Lis de' um 
naes, os seus costumes. E' um braço dis- ponto de vista. 
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E' aSsim Sr. presidente, que discordo dos 
conceitos. por ellc emittldos a. respeito da co
lonisa<;.ã.o allemã, quer quanto á sua irredu
ctibilidade ethnica, em geral , quer quanto 
aos perigos e :perturbaÇÕes que ella póde 
trazer á constituição e ao desenvolvimento 
normal da nossa. naciona.lidade. 

. Aliás, esta. -preV"eo.~o contr~ a. immigração 
allemã vem de longe, mesmo em nosso p:~.iz. 

Jã em 1852 o Ma.rquez de A.br<J.ntes insur
giu-se contra o que el!e cbama-va a. preten
ção de constituir-se no paiz pequenas a.llema
nh(I.S . 

Charles Grad na sua. boa. obra. - o Po-vo 
a.llemão- suas forcas e seus recursos fa:1: um 
minucioso e .documentado estuào do immi
granteallemão. 

E' exacto que e!le esforça-se por conserval' 
no paiz estrangeiro e nas pusiçõe_s as _mais 
di-versas o cara.cter de sua ua.clona.lldade 
'Primiti-va; mas si os allemães não se naciona
lisam, não se Ya11hisam, para usar da pro
pria. expansão do a.utor citado, mio Eão 
perdidos p:m. o J)aiz de origem; ligam-se 
aos paizes adoptivos, não como os irlandezes, 
por odio á lngln.~rra., :roas pln'que :partem le
vando os seus lares ra.rniliares. cooo a inten
ção firme e madttra.mente ~ssentado de não 
ma.is voltar. 

novecentos e setenta e oito, e que 20 •;, a38 
pessoas deremba.rcadas o eram por bilhetes de 
viagem gratuitos ou pagos por membros ue 
sua familía já. residentes na Americ;,.. 

As esta.tisticas constam tambem, Sr. pl'~Si· 
rlente, que cada immigrante a llemão conduz 
de i 50 a I. 125 francos, om moeda , na média. 

Fundando-se em relatorios fei~ em Castet • 
Garden onde desembarcam os imiDigra.ntes ::tl· 
lemães com destino à New-Yorl(, M. K.a:pp 
verificou que cada um trazia em seu~ bolsos 
70 dolla.rs em moeda, além de lettras de cam
bio. 

Ora. Sr. presidente, é diffi.cil encontrar-se 
uma immigração que nos traga mais vantl
gens .. . 

O Sr. PAVL A RAll.Ws-Apoiado. 

0 Sit. ANIZIO DE ABR.Eu-E O apoio que 
acaba. (le dar o honrado deputado \)Or Santa 
Catho.rina. apoio duplamente -vali<lso, não só 
:pela incontesta-vel e vrovoda. competenciil de 
S. Ex. nc. a&.ulllpto, como ])01' ser represen
tante de EstaCo colonísado quasi que exclusi
vamente por allemães,corrobora de modo bem 
significativo a -verdade desss conceitos. 

O SR. PAuLA. RAMos-A immi(;raçJo allemã 
tem produ zido em Santa Cllotharina os mai~ 
e:xplendirlos ~esaltados. 

0 SR. . LAURO MTJLLBR.- E' incontestave!. 
Elles teem jornaes, eseo!a.s, a.s...~ciações, di

vert imentos al!emaes~ sonha.m com a. loura. 
Ger.m<lnia, guardam d& patria saudosa. recor-
do.çào, mas teem o seu destino irrevoga.vel- O SR. fu'<IZIO DE ABREU- A Allemanba s\ 
meme Jlreso ao Jlaiz que adoptar~m . teve o pensa.mento ue dilatlll' os seusdominios 

Alguem comparou com muita. propriedade fundando colonias muito propriamente t~lle-
o allemão no seio do paiz a que se dirige mãs na. Ame1·!ca. abandonou-o por inexequivel. 
e com o qual não se mi$tura i íonle A idé:~. de fundar estados exclusiva.m~nte 
Arethusa que descia pelo meio do rio Alpheu. a.llemães na America.e;;creveu Chal'les Grad, ti 
Semeom elleconfundir as sua.s n.guas, gua.r- llma pura upotin.. 
dando toda a sua <loçura e limpidez. rmmi!..!r:tr i: deixar o p:tiz natal com o pro-

A immigl'a('ão a!lemã tem sobre toun.s as posito de fix.ar-~o em, ou t-e<~. part~ sem. a inte\\· 
ontrns reconhecidas e incontesta.veis vanta- ção de voltar. 
gens. Aquelle que cede a. esta ileterminação es· 

Ell<~- é, como hi. a.~ima. notamos, não uma. pera satisfazer em outra parte suas necessi
simples importação de braça.~. de elementos daMs meThor do que na propria pa.tri;t que 
avulsos e hetereogeneos; mas uma transplan· elle abandonou. 
tacã,o em bloco de fa.milias. e o a.llemão leva Nioguero se decide a r omper com o sQu 
a. fecundar o pa.iz a. que se dirige com o animo pa.."S:l.do ,em a. perspectiva de um futuro me· 
de fixar resídencia., não só o seu v:~.lor intl-in- lhor, de um estabelecimento mais conforme 
seco de trabalhador lntelllgente e morigerado, ils suas aspirações. 
como o capital. Em seus contos pa.trioticos Aruat -paude 

Um relatorio de 1881 orga.nisado pelo com- dizer : 
mis$<\rio allemão encarregado de fiscalisar o A patria. do a.Ilemão estende-se até onde 
serviçO de desembarque de a.llemães nos Es- resoa. a. lingua. allemã. 
tados Unidos constatou que sobre duzentos Coro mais ra.zão nós podemos accrescentar 
mil quinhentos e quarenta. e sete immigran- que o aUemão faz sua a pa.tl•ia onde ~uer 
tes desembs.rCil.das ilaque:ile anno setenta e que elle se ache bem. 
quatro mil e trinta e seis chegavam isolada- Ubi bene, ibi patria é um a':ioma eminente· 
-mente e cento e trinta e seis mil quatrocentos mente germamco, muito mais que l3.tino. 
e Ol!ze em f~milia: Não participo, pois, Sr. presidente dns 

A1n<la .ma.1s verificou que o numero de fa- pre-venções <.lo Sr . Oliveira Martins contra t1 
milias immigradas era. d~ trinta e sei~ mit • co\onisação allem11. 
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Ao contrario desejo-a e reclamo-a. para o 
norte, onde. apeza:r rla opinião do eminente 
publicista de que está veriftcadoque o allemão 
nio fixa-se nas regiões tropic:J.s, afirmo que 
elle lá encontraria regiões de clima amenissi
mo e aptas para magniticassituações agrícolas. 
Não temo tambem que ella venha a po1• em 
perigo e crear embaraços á integridade da 
patria. A infusão do elemento allemão em 
uosso paiz tem sido lenta e em proporções 
vari:.weis, não susceptíveis de avassallar e 
absorver o elemento nacional. Perigo maior 
para a paz e integridade da nação oiferece a 
immígração italiana arrojada. desme<;urada
mente, em ondas e ondas continuas, abrupta
mente, de forma a torn:w-se ímpos;;ivel a 
sui1 assimilação, no Estado de S. Paulo, "Qal'll. 
onde ella qua.si que exclusivamente se en
C<\Illinha, sendo ahi insufl:!ciente o funr1o fixo 
de "População nacional IJara. offerecer-lhe re
sistencía e sujeita.r,the o cargo. 

Tanto quanto as correntes ile ímmigrantes 
italianos avolumam·Se e amiudadas arro
jam-se sobre aquelle Estado, (1ominando-o, 
as correntes de immígrantes allemães que 
demnndam de :preferencia. os tres estados do 
extl·emo sul, Snnta Catba.rina, Paraná. e Rio 
f.rande tornam-se escassas. 

Basta consultar-se os dados e"tatisticQs 
alias incompktos, ofl'erec\dos á Camara. pelo 
lloarado ministro da agricultura no seu rf!.
httorio para ;•orificar-se o acerto das nossas 
proposições. 

De 1884 a 1893 entrar:J.m só no porto de 
Santos, 352.223 immigrantes. a.ss\m classifi
cados por nacíonalidaLles: italianos. 2GS.725; 
port:lguezes, 37.266: ll~panhóes, :-!4.086; 
a.ustriacos, 6.196; :t:lemiie~. 6.32!, etc. 

Parn. ter-se tambem uma id{J:J. a:pproximn.
da. :lo modo e da proporcno por que >e di~tri
lxlem pelos Est:tdos e.stes immtgrante$ é llas
ta.nte 3. leitura. ,le~ta. out\•o. nota C\U~ colhi. 110 
annexo ao rel[l, to rio dP. agricultur"' de 1894: 
~ntr;n•am no porto de Santos em 1893, 78 
va]Mlres de diversas n:tcionalidades con,luzin
do 74. 9iS immigra.otes dos quaes mais de me
tade eram italianos. 

Destes 74.640 fi.xM':J.m-se em S. Paulo! 
Urna OLltra. nota, ~r. presidente, bastante 

elucidativa. do a,.,osumpto : ainda. no 'Porto 
de Sn.nto~ de I de janeil•o de 1882 a 31 de de
zembro de 1894 entra1'am: 296:348, italianos; 
42.316. portuguezes ; 37.727, llespauhoes ; 
6.819, austria.cos e 6.553, aUemans. 

P_or estes dados que venho de ler e por 
~u1tos outros que aqui tenho vê-se, Sr. :pre
Sidente, q_ue são influencia.,) os de :PUeris apte· 
hensües os que temem que em nosso paiz 
PO~a dar-se um contlícto de raças europea.s 
dos que t'e<:eiam que elle se possa. dividir em 
Brazil-latino e Bmzil-germanico ou anglo· ~a.
xonico. 

Os elementos que :predominam na nossa co
lonisação e não sei se se1·á isso um bem-são 
justamente os que, os esp;;:cialistas que nu· 
trem taes aprehensões conside1•am cGruo mais 
uteb á constituição da nossa nacionalidade, 
pela facilidade da assimilação resultante da 
affinidade de raça, de língua, ele l'eligião, de 
costumes e de tradições que v. elles nos ligam. 

Perig•)S e embaraços, Sr. presidente, quer 
de orrlem economica. q\ter de ordem ethno
gra.phi6a, quer de ordem politica, quer d.e 
ordem ethnica podem resultar. mas justa
mente da in!'usão e:x:cessiva rlestes elementos 
superiores em quantidade a fo1'ça. absorsiva. da 
população nacionaL 

O rlesequilibrio, a desproporção entre as 
correntes de itumigra.nte:s que se a.~rojam an
nualmente sobre S. Pa.ul.o e o fundo fixo àa 
sua população é visivel. 

O ingresso abrupto dessas rnnssas com pacta.s 
de elementos estrangeiros, a erupção conti
nua de$sas avaJanches de immlgrantes de 
uma só nacionalidade e em uma só zona tlo 
paiz, hão de necessariamente trazer-nos ma
les e embaraces no futuro. 

Que o estado de S. Paulo pelos lucl'OS pre
sentes de sua Ia v o ura, sacrifica e com p:ro
mêtte os intere~se:: premanentes do i'eu futuro 
- é aprebensiio justificada de muitos espí
ritos. (Apailldos.) 

Mas, Sr. presidente, fui msis longe do que 
desejava nesta ordem de (lOnsiderações. Volto, 
]Jll.ra :findar, a occupar-me do assum_pto que 
:propriam~nte me trouxe à tribuna. 

Perigo sério, de funesta.s e graves conse
quencias ê, Sr. presidente, o que pode resul· 
t1.r do modo eomo os nossos governos teem 
curado da colonisacão do paiz, concentrando 
todos o,, seus cuidados e esforços em beneficio 
do sul. deix::m<lo em completo abandono os 
estados do norte. Deste críterio pa.rcial, odiosa
mente ~xc~u~\v\sh n<:> mod<:> de eucaral." e 
resolver problema. de tão alta. transcenden
ci~. púde advir, eji• vae se esboçando, diz, 
apprehensivo o honr.u"lo relator da commis
são em seu parecer. um desequilibrio de raça., 
de população e de riqueza, entre o norte e o 
sul, collocando estas duas regiões ~m frente 
uma da outra. em condições fundamente des
iguaes. 

Este desequilibrio, Sr. presidente, que o 
honrado relator diz que começa a. esboçar-se 
e que lhe desperta tão justas e fundadas 
apprehensõee, existe de f<~.cto, é, infelizmente, 
uma realidade. (Apoiados.) 

Em frente aos Estados do sul, ricos, prospe· 
ros, cortados de vias ferreas, dotados de me· 
lhoramentos ma.teriaes de todo genero, esta
dos cuja riqueza e ptOspel"id~de foram farta· 
mente cimentadas com o;; dinlieiros publicas, 
estão os do norte atrophiados no seu desen
volv-imento, menos do que estacionarias, a.l· 
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guns retrograd~ndo visivelmentr. pol>rell e I O ~ul ji~ muito tem recehido dos cofrfs fe
o.tmsados . de:·aE-S pll.m este ser•·iç.l} e esl.i.\ em conl!rçOCs 

Quanto ~ colon íS:lçii.O, S1•. pr~sidente. e de dt• pt·escinclir dos auxílios da União, qu~ el!e 
pasmar. ê quasi incrível. faltam-me mesmo • tem n.te o presente- monopolisa•.lo . 
exurcs;:ões bastantes s!gnifica.tivas pa1'a bern I Se•.1uct(lr progi-amma, Sr. presidente. este 
car,;.c:erisar a. desiguáldado com c.ue se tem do honrado rcll!.t.or ,mas a que S. Ex. ID•~mo 
pl'Ot~edido em !'ehlt;'~O a OS' estatlos r1o norte. encarro":'gou-se de dar· o mais sotemoe des
( .1.p~iwJo~) :,rais otoquent-:J rlo que a da' pala· mentido c-om o seu :plano sa.ival.lor! Já de
·nas e a. logica fria <l•'S al~lll"ismos. Eil-os, monswei lonf,ra.men te que semelhante plano 
S1·. presidente : De 18!lft a. 1 S:}4. par:~. :>6 ar- <!:i. em resultado justamente o que o seu ii
gumcnta.r· com o qoc S<) pro.tica dentro do lu~t1·e autor diz querer ev itar-isto é-que a. 
rerrimer: rederati~·o. entraram em no>'so paiz União continue<' au:xllia1• 1t irnmigr~t~iio e 
59J. l92 immigranw. ne.~tes. Sr. p!Y•Sidente. co!oni;;ação do;; Est:u.!os que de 3.\tXi!io pari! 
encmniuharam-s•' para. S. P;tn\o. 33~. 345; p ·rn. es te~ ser·Yiços nito mais precisam . 
;o Capitõtl F•>deral. fiô .7'.•2 ; p~.ra. o Rio GT"ande Aind<J. mais, Sr . presiciente: em vez de me
do Sul. ~5.5\17: para Mmn.:<. ~4.9.58 ; p:tr:J. o lhorar. ('orno se diz pretenc1er elie aggrn'l'a e 
Paraná.. 14.687; p:tl"'.J. Sa!lU' Cathar ina, l4.58i; prf'j U<iica. a s~tuaç;.i.o d.us l!:stadcs elo norte no 
para o Rio de .llmeiro, 13 ~ôS e p<era o Espi- tocante a estes assumpto;;, Je~·a.ndo-!ll~s 3 
r tt o Santo. :3.50S ~ . MnYicção de que deYem perder· (1. csper•mçu. 

Encaminharam-se p:lra o no:·te (Bahio.,Per - de jamais ou pelo menos-de tão cedo t~rem 
na.mbuco, Pará e Amazonas) em 1890, 1.:262 immigração e colonis:tção. 
!mmig;.•;J.ntes: em ISO!. (para os mesmos quo.- De tac&•. Sr. p1-esidente. Dizer a estes E:;
tro Esta.t'k:s {S37; em 1 89'~ (p~\ra. P~m:.unbuco, tados - em nome da. sua autonorni;~ em 
Bahia, e Ama%onas\ 2~1; em 1893 (para os respeito as exigencias do regimen tederati1•o 
me, mo~ tres Estados) 67 ! que taes set·vJços devera ser teitos a sua 

E' tão rude. t ão v:vo, tã.o íh gronte o con- cust:~.-quA.ndo se reconhece que tr;~.ta.-~e de 
traste que resu lta da stmples ex posição dos um 1>robler11a. emminentemente nacioual e 
nuroeros que dispensa quaesql!er commenta- qne elleg ach>un-se na~ mais criticas e affi i
rios! Di~a-mA V. Ex .• Sr. presi'' ente. s i ti ctivas circumstancio.s financeir:~s, impossi
JlOS"ivel negat--sea exietcncia deste desequili· billtarlos. p01·tanto, de r~olvel-o. dize:·-lbes 
brio r!e rnça. de populaçfío e ele riqueza ent:te isto agort>. depoi5; que o sul solveu-o a eust<t 
as OUiiS re:;íões do pair.. tã.o tlh'er~ament<> tl'a· d.o,; c~1 fr·"'s J ~·dcraes, ê o mais pungente dos 
ttl.dítS . Ha ahi quem tenha a CQrngem de con· <·pigrntnnHtt< ! {:lpo!('.dos . ) 
testar que o sul tem monc•pollsado os dinhCli- ~:lo , Sr. presidente. Este pl<lnO do hon
ros rla nação destinados ao set•vio;o da. irnnu- r:~do relator niío póde eer approvado. EUe é 
gra,~o e d:l. colonisaçii.o ? itlogkv e injusto, amnna e nega. ao m~sroo 

"\tê bc>je Sr. presir!ente. tem se curado da temp<l. e. nn" co!lclusües, a eC~ntra-
colonbaçiio do no!'te ~ implescnente em planos. dição fo::-mal .:o QUe estabelece nas pre
em patavr~. em relatorios e em promcss:ts ~ mi,:sos. 
A rc•aliriade, aetiectivicla.<.lc <L<: tiio hnportant<~ O rodo unico. etlicaz de rcuer com que o 
melhoramento il custl~ de mcnor~s disp<,n· norte tenha colonisae5.o. ele dar satisfação 
diCI~. atra.ves de toll:1s n.> cri~es J>Olit.~c;.s e aos seus ju~tos reclamos. é o que se acha 
tin<rnceira.s que tern•;s atmvessndo. st'• tem ('On~ip:no.do de modo claro e preciso nas minhas 
che:;(ado para o sul. (.4J,oiado.•.) ::1-!a,: e«t(' re· emendas. 'ltte. como ja demonstrei. cons•
p:imen de ab~orp,·ão e monr.1polí" que to.n t.o gram idéas rad:calmeote conunri;:.,; ú~ <.lo 
concorreu P<U'a en!'r·aquecer a monarchia n:i.o honrado relator. 
póde continuar na Republic.a.. Elle t rar-á rata.! faça a t.:nião pela colonisa~ão do norte o 
e_neces;;ariamente ·~ . rivolidMe: a.luctn. l' o que até hoje telll feito pela. colonisação rlo 
êllaceramento do patz. Para eVItar que che- sul. coloque o~ Estados O<lquc\la. na.rte do 
guP-rno~ a taes e.xr.t-emos. urge a.r;·ipiar cn.r- paiz nas mesma:s condições em que' collocou 
reiro. O d~nbei~o do contribuinte <:\e todos os os desta.. encaminhe para li como para tlqui 
Est3.dos_ nao pode .servu· para. c1ment:l.r .a encaminhou as correntes immigrMoría~ a 
J?ro.<pertdade e a. r.tqu~ de uns com mnm- preço de uma prop<~ganda. custoSa e per~iso 
~esto ostentoso c lDJU:.tllicayel despreso pelos ten~e no estr11.ngeiro, encarrf'gue-se lá com
Interesses de out ros. IDt\XIrne qunndo estes, uqu1 se encnrregou, dos trabalhos prepa.ra
~las suas cond!ções ec<_>nomicas e fiD~nce~ras to~ios necessarios e indispensa.veis pa.ra que 
sa.o os que rna1s necesstt.a.m de auxihos d1re- a :mm1graçã.o se local ise e se :firme ao solo e 
ctos e effi.ca.zes. (Apoiados.) depois, e só então ter-se-ha o direito de exigir 

O honrado relat?r da commissão. o Sr. que elles prescindam dos auxílios como se 
~uro 'Mu!ler,_ass1m o re~nbece. E' tempo. diz que cs do sul estão dispostos a fazer, o 
dtz S. Ex. de 1r em amo lio d~\ colonisnção que acho, é preciso dizel-o ainda urua vez. 
do no1•te. inverositnil- (Apoi(l.dos .) -
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o mais. Sr. preoidcnte. f: umn. mystificaçií.o, no sentido de expliea1• as razões do parecer 
e unt engodo, e urna zombaria que se nfto da commi$são. 
c·ompadece com a impül'Cancia. <lo a~sumpto. Refere-se ú. emcondll. da. Estral1a de Ferro de 

Sim. Quanclo. como os llo suL o~ E~t,tdos Sobral e diz que de 1'aeto houve um equivoco 
da norte, vencidas as primeiras difficulda.rles na sua impressiio. . 
o que só se conseguirá a custa de sacrificíos 1 Passa. a tratar da p.2rte do trabalho da 
pecunia1•ios consta.nles e continnos, como o commíssão referente a immig~·;J.ção. e decl<ua 
attesto. a historia dn. coloni~aç:iio l1e todo o que ficou duplamente surprehen•lído com o 
mundo (apoia1os ) podel'em atraltir expon- discurso rlo nobre deputado pelo Pia.uhy e 
t:lilt>amentfl as correntes ele ímmi~rantes e com~. sua. emenda. 
otrerecer-líres prompt<t lcw~tlisação, então qm'> S. Ex. fez :L crítica. elo serviço de irnmigra
se Ines trar.sfim ~eme1!1,lnte serviço c que ção e disse que só as regiões do Sul do Brazil 
elle~ Jl<lSsem a faze l-o por contn. propria. se teem aproveitado dos beneficío3 desse regi-

Mas, rlar-lhes 200:00u.Q. em urna ài~uosio<iio men. 
orç:tmentaria annua.]. o' que quer dhêr pre· Ha entre o orador e o nobre deJlutarlo uma 
carh e :.emporaria. e dizer-lhes- alE os pequena diveJ•gencía. qu,!Dto ao processo pelo 
tllndes, dividi-o~ em duas [Jartes e arranjai- qu;ü querem extinguir o .mesmo fim. 
vos como poderue.'! e que assim o quer o re- S. Ex. rez aqui considerações sobre o clima 
gimen federativo e a situação r\ifiícir do The- do Norte e de suas pala.vras póde deprehen· 
oouro. regimen federativo e situilç:iio dilfíci!. der-se no espir1to d:J. commissão ha. qualquer 
de que nunca se cogitou quando setrata.vu.de :pensamento a respelto, e no eutanto no seu 
calumniar o su! , ::tão é serío, não e justo, não J)J'imeiro parecer a commi~são decl:1rou que 
é leal. (Apoiados.) l)cgar a possibilldade r1a coloni~ação para o 

Sr. prcsiden~e. vou terminar. A horl\ e.stà ~arte em !legar a uossa hi.storia colonial. 
adea.ntl.da e demais já tenho abusado da pa- ~ão e ]!ossivel estabelecer-se a immigra!)âo 
cíeucia da Camara. (2Mo apoiados,) Nutro a :po.ra o Norte, emquanto se oüo obtiver um;J. 
convic~ao de ter feito o pos~h·el para bem das primeit•as condir;ões: o interesse do ho·· 
rJefender as minhas emendas... mem do Nol'te em attrahir 11ara. Iú. a immt-

O S1~. PAuL,\ RAl!Os- v. Ex. sustentou-as gr~ção. e ~i e. vcrda~e que o.rcgimen ::t<loptn.do 
b:rlHlantemente. ate ag~l'a~ so tem ta voreCJdo o.s 1wruens do 

0 SR. AXIZIODE ADR.F.U-J-!as não alimento 
a preteal)ão d~ crer qua a Camara as adoptc. 

En\ todo ca>o cumpri o meu dever, den::ando 
registrado nos ;lnnaes o meu protesto contra 
o:tbandono a que se quer condemna.r a região 
que mais directa.meme rorwe$ento. 

Desta, como (le outras ve7.es. a. Commissão 
de Ol'çamento porá. em jogo todo o prestigio e 
c natural que vingue o seu phno, cum o 
voto da Canmra.. 
. :\ão perco. porem. de todo a esperança. l<'e

llzmentc estas que~tões nüo ~e decid<!m só
mente nest:t Casa. do Congresso. 
~errotado. vencido aqui. iroi po~so:tlmcnr.e 

pleitear a victol·i:~ da minha caUSlt na GUtra 
~~ma1·a. appellarei para o Senado Qnde a 
1gual!lad.e nume1·ic~~ da J'epreS('nta,;;io dosEs· 
tac\os alu está pal'<c evit:1r o avassidamento 
de uns pelos outxos. como um !i·eio e um cor· 
l'OOtiYO .i prepondeta.ncia e " prepotencia das 
g~andes representa<;ões 11a. Ca.m&ra na deci
~~o de ~uestões como esta. em que a.cha.m-sc 
envolvJ<los vitaes interesses, incontestaveis 
direitos., o futuro mesmo dos Estados pobres 
e :pe~uenos, sempre esbulhados, ~emp1•e es
que~ldos, ~empre sl).Crificados. (Nu·•w1·osos 
apo.ctdos. ;1fuiro bem, nwito bem ! O orado1· e 
cumpl'imeJHado pelM deputadas ;n-esentes.) 

Sul, nao e roemos verdade ,1ne os bomen~do 
Norte, são os verdadeiros culpados disso, por 
que ~~eixa.mm de cogitar de~se magno pro· 
blema.. 

A. Commissão de Orçamento não c o Jcsué 
<Ja colonísação. nem das e..;;trarlas de teao, e 
em tanto eUa tem sido :Lccus:lda de que!'er 
par::tr com todos os serviços, com todo o pro
gresso nacion~L 

Eram estas as ligeiras consider:1.cões a. 
quo cstuv<t obri:::ado pel:t muim diflerença 
que merecem os illustres deputados que oc
cup:wam a, tribunn. cf)nsid~r:tçtíC~ que abre
viou e resumiu porque não tem a. preten,;iio 
de querer modificttr a oplnino dn. Cnmarn.. 

O Sr. '1!'iu1••tJ~co da Co!óõta.
Cida,lã:o presi.~ente. lendv as diJI'erentes nt
bricas do parecer sobre as emend:ts oJiere
cídas ao Orça.ment.o d:t Industria, em 3~ dis
cuss{to, resolvi uz;1.r da p:J.lavra unicamente 
pa.ra pedir ao illu~tmdo e consciencioso r~~ 
la.tor da commissiio uma explicação. ou ma1s 
de uma, :para. que ellas se retiram aos ns. 34 
e 35. 

Dizem os citados itens (li2): 

35 

O Sr Lauro ~:lullei·-E' forçado N. 23-Estatistica-reduzido de dous o nu· 
a. vir li. tribuna. fa~e:t' algumas considerações mero de contínuos e elevada de 480$ a con-

Ca.raaro. V, Vli 6~ 
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sign·,t0âO pa:a. _atug-uel da casa par.o- P•)tteiro. i tecido, e sinão veja-se que as principaes 
-Da ComuHssao de Ül'çamcuto. 1 poait;.ues estão occupadas pl>r esses que não 

I de viam ter uma posição accentuacla. na po-
1 lieictt cht Repub!iro e que por commodldadc a 35 
tem tido. Jogam com todas as cartas. 

N. 25-Fíxarla em 3:600$ a consig-na~ü:o Vejo na Repv.~tição de. Esta.tistica a ano-
do amanncnse.-Da Comrobsão de Orça- m~ha de se cons1gnar m~us 480S para o por-
mento. \.etro. 

Pergunto: si h o. necessidade de fazer eco
noruía~. por- que este augmento ~ As medidas 
~ão contrapror1ucentes. fazem e desfazem. 
~Ias. enfim. etlectuando o calculo, verificHc 
uma economia de 2:50DS em favor dos cofres 

. ~i eu,_cidadiio presidente e cidadãos de]_)u
tauos, nao tomasse de >Jtottc prOJYi'io, a d~resa 
do~ humildes no sentido de t~zer a Republica 
est1mada. dos pequenos, cei'tamente nfto viria 
usar da palavra, demm'ando uma discussão 
que se ia encerrar. para pedir uma. explicação 
que, me parece, funda-se em pm;Hivo direito, 
funda-se naquillo que todos nós devemos 
mtüto zelar, as necessidades dos q1.1e mais 
solirem. 

Um do~ defeitos , e no meu entender grave, 
àa Republiea federativa. do Brazil tem sido 
sempre este. 

Desde a sua pro~bmação no act.lml mo
mento ella procura os fortes, desprezando os 
pequenos, com sa ·l'ificio ele muitas àemons
tracões sinceras e leaes e affirmadas da ma
neira mais ene1•gica, da. mQneirn. mai:s bri
lhante. quer na. defesa. ela Republica.. quer 
n~ amor a est.e. grande tel•ritorio que con
stttue a Republtca. dos Estados Unido~ do 
Bra.zil. 

E' uma injustiça. que a Republica Brszileir;t 
proclamada. a 15 de novembro de 1889, asse
gurando um _regilnen de po:;i.tiv;J. igualdade 
tenha. :permnta-me a cam2.ra rlízel-o. fu<>ido 
do compromisso feito. principo.lmente com os 
pefJ.uenos.que ior<tm sempre ue~prezados pela. 
momuclua. 

NamomnclJia em. natural que os pequenos 
sotl'ressPm, porque >tm magestat.le natur.~l
mentc niio se preoccupava com e~sa.s non<J.das 
que niio podiatl_l em um momento opportuno 
sernr aos caprteho do pi!.l:J.Cio. 

0 Srt. JOSÉ CARLOS-Não é tanto assim. 

publicas. · 
Devo declarar á camara que essa economia 

e apparente, poc•que n;;~ rubrica 35 Se lõ a. 
consignação ao amanuenso de 3:600$000. 

Pergunto iL Commissâo de Orçamento sl 
e.s;e emjll'egado e do quadro, e si. e, quem fez 
a nomelt,:ão. porque aqui nesta tabella vejo o 
seguinte: «como na PJ·opostn. ». 

Peço e.sra explicação, porque me parece 
que assim satisfaço o compromJsso formal que 
tomei ao acceitar <t candidatura. ele deputado 
pelo Districto Fe,1eral, isto e, de me constituir 
arh'oga.do dcs pequenos, porque reconheço 
que os pequenos não teem tido nesta Repu
lJlic:J. >l devida attenç,'i.o àaquel1es que deviam 
mais se preoccuparem dar, ao menos presen
t~mente, maiol' unportauaia ás q•wstõe~ de 
justiça.. ás questões de direito. 

Tenho conclui do. (.lfuito be,;~; mt,ito &em.) 

O §r. !L;lul!"o ~:ruue ... - Sr. presi
•lente. volto a tri"bu.na muito satisfeito de 
poder -p1·estar esta attenção á muita. conside
ra~"lo que me merece o illustre dep11tado peh' 
Cap1tal Federal. o nos;o sympathico e d\s
tincto corl'eligionario que acabou de fallar. 

S. Ex. fer. algumas obser~·açues em relat.'iio 
ás emendas 34e :35. 

A emenda 34 é aqu~lla em qua a commis
si!o propõe a suppre~sii.o de dons continuas, e 
a elevaçõ.o de 480$ a.nnunes na verba-alu
guel de casa para o porteiro. 

A repa.rtiçiio de esta.tistica tern actualmente 
quatro coniinuos. Tinha. apenas dous. mas 
em consequencia de serviços extraordinarios, 
como o do recenseamento, foram nome:J.dos 
ma1s dous. 

O SR. Tz~roTHEO DA CosTA-E' esta o. ver
dadeira doutrina : fazel' a Rr,puhlica amada 
ct:;;quelles que no momento opportuno não 
vao perguntar como pen8am os chefes ou 
quem quer que seja ; daqueUêS que f:Xpon. 
taneam~nte abandonam as suo.s otlicin~s e os 
s~us em1Jregos, quesi sempre diminutos, e 
v~.o -pegar em armas. E com verdade devo 
dw;r que. esses niio são os chefe,; de se.::çii.o 
nem os_ dn~ctores; e:;tes no momento oppor
tuao V<LD d1zer, no lar, Qtl~ pensavam como 
aguelles que foram vencedores 

Esta. circumsta.ncia do serviço extraordina· 
rio desappareceu ; entretanto, continuaram 
o~ quatro continuas. dous dos quaes fon\111 
nomeados pelo Poder Executivo. 

De modo que pareceu a Commissâô de Or· 
çamento, sem o menor. desejo lie :perseguir 
~eqnenos, nem mesmo gr·anllcs, que podia 

O Sit. Josf; CAn.tos-PDr i~so é qt'e <ã.o lllzer e~<ta economia reduzindo o numero ele 
iuvisiveis. ' • 1 contJnuos a dom. cC1mo el'a nuteriormente. . I Esra. e a explicação sobl'C lL emenda 34. 

O SR. TmO'J::mo DA _co~TA-:- rnfei1zmente Quanto á ~" partç desta emenda, ao uug-
:para o. Republlcí\. nrnz.Jleu·a, 1sto tem acon-l mcmto do 4Sf!:3 par<\ o o.luguel de casa, a ca-
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mal<~. ccmrpl'ehencle que dava-se ao :porteiro era ser elie um tecido de incoherencias e con
ô~$. para essa despeza. quantia hoje insum- trauiçues. Parecia as. Ex. que r'esde que eu 
ciente ; elevou-se a 100$, attentas as circum- rlecbrava tJi.LO ter grandes extremos de pa.ixão 
stancias em vivemos. pela lei de setembro, para ser cohet·ente e 

O SR. TlMOTliEo DA CoSTA-Sou o primeiro logico, devia não accel.tar um ?I'Dj~cto cujo 
a concordar. objectivo é fazel·a e:xecutar, mas tr:J.7.Er à 

Camara uma propo;ta (1e reforma. Pon~ 
O SR. LAL'RO MtJLLER-Quantp á emenda derarei, entreta.nto, ao nobre deputado: 1•, 

n. 35. a commissão fixou em 3:600$, es~e or- que tambem eu disse no pare~n QUe o maior, 
áen,do. pa.m repa:ra:r uma icjustiça. siniio o unico, bene.ficio dessa. lei->i vte~se 

Ternos o serviço de ílluminação ~ e:;gotos um dia u ser ex~cutada-eYa. a. un\tonnisação 
nesta Capital... dos Iasf.ros e das emissões decretada e não 

o SR.. TmomEo DA CoSTA- Não se refere c:umprida, queéjustamente a facilitar o cum-
á estatistica ~ primento deE~(L disposição que se d~stina. o 

-projecto em q_uestii.o; 2.>, que. :sí em qual
O SR. L.1..rao Mt;LL:ER- Não senhor. quer ;l.Ssumpto não é nunca conveniente o 
O SR. TmoT!lEO DA CoSTA -Então hcuve Jll"urido de r~formar constantemente. IJas ma

eqllivoco de minha. ra.rte; retiro o que disse. terias de~ta natureza., que por. e:rCe!!éJ!.Ci~ 
. _ reclamam e.-tabil1dade, e~sc :prur1do nao e so 

O SR. L,\URO Mur:L~R-~em, uma ;ez que inconYeníente, mas perigoso. 
o nobre deputado e~ta. ,atJsfetto. na' a ma1s I Estas duao tazõr-s, que n.ií.o care. cem 1Je m:iíS 
tenl1o a. accreEc~ntar, agraclecendo a S. E:x.. amplo desenvolvimento-si sobre ellas não 
a sua adverrenc1a, que proYa a ~u~ boa von- l1ouve&e a razão ~uprema de minha incom
tarl~~ enl coltaborar com a comnnssao na cou- pHencia _ bastarinm :para justificar-me da. 
fecç·ao do orçamento. a.rguiçilo d.o nobre d.eput,.do. Na azJalyse do 

J>Ut~~er, S. Ex. ü~z grande cabedal de haver 
O §.:;.·. Alcino o Guanabara- eu dilo que o legislo.dorde 1893 houve decon

Nào fó:;se m as resJ)Oll.~abi!ídades fJUe sobre s:derar u. materia ~ob :pres~ão; e como em 
mim pE-sam, como relator GUe fui do J•rojecto ayarte a S. E:~:. eu o repetisse, declamou 
em debate, e certamcntP. nã,, Viria abma.r da S. E:r.. que íS>o deveria :ficar con~ignadt·. :Não 
att~nção 'la Garoara, neEte fim de sessão. quan- se\ que cousas extr·aurdinnrias o terl'i'l'eis 
do os pouco.:- .min ut,.s que rt·stam, mal me per· t<-ria. o honrado deputado percebido a traves 
mitti~ão defend<•r o parece1· das condE!mna- rle~se ccnceito. E' de notoriedade :publica. 
ções contra elle falmms.das {•elo honrado que e:ffectivamcnte o legislador de 1893 a.giu 
dep,ttado pelo Maranhão. >oba pre.são do decret o dictaturial õ.e 11 de 

A benevolenciu, do Sr. presidente havia-me dezembro âe 1892, que, posto que emanado 
invest~do_ da ttupla 11onra de ter ufu 1ogar na! de. l"oder in~om11etente: toi re~ebtdo e cum· 
Co~1m1ss~o de Orç·amento e de te!-?, su!J~ti- pl'/(lo como Ie1 r'e salvaç·ao publlca.; ~quando 
t.um<lo o tHustre deputado pelopa.ra, que tão UOllVe o Congre~so de se pronuncH1.r sobre 
brilhantemente tein atlirm::tdo nesta C'::unal·a e!Je, direitos se lw.viam e,ta.beleciào de!le ori· 
o s~u talento e competencia (a~oiauos); e roi <tudo~, il!terassts á. sua. sombra :>e bayiam 
,\urante essa substituição 41ue me veiu á;;: creado e c\"iucnte e que o Congresso ja não 
mãos, JXll''" relatar, o projecto o!Terecido à r;odiu. deliberar li Vl'emente e tinlla •~ sua 
consideração cln. Camara pelo nob:re \leput:.do I ar.ç-:i.o li.mitada ás suas linhas gernes. Agi.u 
por Mina~, o Sr. Arthur Torres. CotPjaJHlo o m<>nifestu.mento ~ob essa prcssiio; que. pois, 
projecto cotn. a lei n. 183 C, de 23 de setem- tanto S\ll'prehendeu o honrado •'eputaúoms~;~ 
bro de 1893, a que elle se repcrta.ra, tão afJirmat1v,1.; qne intuito o animou ao solicitnl' 
claramente me pareceu que elle mais não que tosse ella consignada? 
~~t~ que deita.~. os pingos: nos if a. essal~i- 0 SR. BE>:EDXCTO LEJTF.-0 meu intuito era 

~ndo de a.cc<Jrd~. c~m ella. ~s rluvli as salientar que. tendo sido a. lei votada nes~as 
~:c1~adas ~elo s~. i\f~nb~ro. da Faz~~ da. em condições. era muito natural qu~ agora se 
, relator10, que me JUl,Uel dt>s.obrl.,~do de fizesse 0 contral'io do que 0 que v. Ex, sus
documentar lal·.gamente es;;a. :tfiirma.\lV3. do tenta em pareC('l' isto e que Se modiJicas~e 
:pax·ecer. Parema-rne que contra o dl>pc.sto :J lei ' ' 
Ilo projecto nada. havia que al!egar; a impu- · 
gnacão a fazer, si a sua doutr-ina não fo~se O SR. Atcnmo GUANABARA-O anno de 
acceita"">·el, seria contra a lei de setembro. de 1892 viu trava.r-se nesta Camnra. largo e a!'
que eHe mais não faz l'lnâo e~planar ceÍ'tos dente dt"bute sobre a mattria. P1·evale~r:_u 
}lontos e deduzil' certo~ Ct>rnmenta.r\os. o.final um projecto que conci1in.va a opmmo 

O meu il!ustrado colll:-ga paio Ma;·anllã o, da maioria ; o s~naJo encerl'OU $eus tJ·aba.lhos 
entretanto, querellou·tne de ter· coJ<mettido s~m unittl"c um voto dcc:isivo sobre ella, e 
varios erros no parecer, o menor dos quaes alguns dias depois desse encerramento pro· 
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nmlga o Poder Executivo o decreto de 17 de O SR. ALCI~"DO GUAX:ill.\RA- Pois <i justa
dezembro, que autorisava a fusão dos Ba.ncos mente essa conquista.. que não tendo t ido ex
d;j, Republica e do Brazil, que, dias depois, ecu~:~ pratica. até agora, apezar de haverem 
era facto consummado. _i <i, decorrido dom; annos desde a lei de$etem-

A Commi~sã.o de Orçamento da Garoara 11ão bro que a consignou. que determina e exige 
se conlormou, po1•em, com elle e concluiu o o projecto ora em debate. E' preci8o confes
seu parecer, o:trtlrecendo um projecto de en· sar que seria realmente ser sotrrego demais, 
campaç:ão das emissões e resgate do papel- se mod iticassemos uma lei antes mesmo do 
moeda. . . . ter sido ella cumprida em um ponto- que 
. Com a. au toridade de quo sempre mutto estamos todos accordes em con::;idera.r de 
JUstamente gozou nesta Cama.ra, o meu hon- 1 grande beneficio para o p:t.iz. O que me pa
r~ilo cpefe e amigo o Sr. Glicerio exprimiu a rece, pois, de grande Ul'gencia , lJOr ora, nü.o 
situaçao em que se ac~O.V<\ nestas palavras: e revogar a lei •le setembro. e cumpril-a. 
« Collocad? entre o proJecto que apresent ei e Vendo-a em execucão é que podemos me
o que mot1vou o parecer da Commis.'<l.o do lbm· notar-lhe os rlel'eitos e apet·Ieiço3.l-c. ou 
Orçamento ora em debate ji promu.!gado e mesmo l'evo"al·a si de !\tet o não s:ttisfizer a 
que está. produzindo effeit os, jul;.;a prudente nenhum dos" ílns 'que teve em vista o legi~la
~ar o _seu voto a este ultimo. J<i, diss~ que uã.o dor. Neste>- assumptos:, ainda mais especial· 
e apa1xonado pel? ~ecreto de 17 de dezembro, mente que em qualquer outro. acho que da. 
nem C?IDO peça .JUl'Idica, nem como peça ft. e:x.perimentaç,ão e da observação é que nos 
nance1ra. Tem â vista. o interesse publico a<l virão as melhores lições. A S noções a.b
q_ue reputa estar g-ravemente compromet- stractas, as theoricas, as puras doutrinas, 
ttdo . » (A.nnaes, 1893, vol. IU, pags. ). teem•nos conduzido de erro em erro . 
. Ao votar-se em primeira discussão 0 pro· Nos ultimo~ tempos, Sr. presideut_e, muito 

.J€cto da commissã.o que.destruia por completo se_tem d1sc_ut1do a. ch~~:ma<la questao :finan
o plano do decreto a. consciencia dessa situa- cewa. e mUitos teem stdo os alv1tres sugge
çã.o por parte da 'ca.mara. revelou-se n itida ridos. Tanto quanto_ se póde.iu~gar de actos_ e 
nas pnlavra.s do Sr. Zama. « Foi bom 0 que p(l.lavras, o que m~1s tem fer1do a _att~nçao 
se fez~ Pensa o orador que não. Mas seria dos. P~deres Publtcos ~ a desvalor~sa.çao ~o 
util no momento actual, rejeitar in ~im{ne melo Clrcul~mte. t1·~duz1d?- no excesslVO . ag.~o 
o decreto de 17 rle dezembro '? Acredita tam- do ouro; e o remed1o ma1s geralmeute mdl
bem não ..• Não póde destruir os effeitosjã. cad~ para. esse mal t em si~o a retir;tda e 
prorluzidos por esse <lecreto e niio sa,l,e ~i. quetma. do pa.pel-moedn:, apregoad~ ca.us11. de 
destruiudo-o, não se produzirão maiores ~?s os ma.leo;, ~de CU.Ja SUJ?Pr~sa~~e confia 
males do que aquelles que actualmente sup- ':1ra o estabelec1mento da c!rc,ulaç"'o metal· 
:porta o pa.iz. Nessas condiç\íe$, n ü.o aconse- hca. Em 1S92.. n ·a·vou-se nesta cama.~a um me· 
lhanrlo a minoria, niio sabe 0 que deve fazer mnr avel duello entre os que. q~cl'Iam qu~ o 
pela sua parte, porque si occasiiio ha. em que Thesouro enc.'t'?-pass~ as e~1ssoes ba.ocarJas, 
o homem publico póde ;J.!leg;l.r ,1ue se sujeita e os q_ue querm.m reorga~J~ar o Banco da 
ao imper io das circumstancias. é est;t. ~ (Ail· Re-pubhca ;_a Jucta fo1_ renluda e vehemen~e ; 
naes. lSfJ3, vol. lll, p;• g. 32). m:1s o qt:_e e cur1oso, e que no ponto cap1tal 

E v1o.entement.e, poi~. tt Ca.ma.ra não tinha •1a. qUI.'htãO ~~t"'-vam todos o~ que fe degla1l~
então liberdade de nc1;fio: n.lei de setembro foi vam do acct>r•1o, pois. un<ln~ruemente admJt· 
feita, como diz o parecer. sob est.n. pre>&io 0 tiam ~ue a rau>a da depre~:;ao _ca~blal era o 
tem todos os tlereitos de uma lei votada. ne~~as p;tpel-moeda. e o remcdJO_ que lndJcavam, era 
condições. Mas porque não havemos de modi- semp•~e o re~ga~e e que1ma Je par~ d_ell~ . 
fical-a 1 interpd la.me o honr·u.do deputado Or:\.na.o ha medtda que m?JS _tenha ;;Jdo_m ct~
pelo ~[aranhii.o. E como se entende que, re- ctldil. c?m~ salut~tr remed1o a des'\'alonEaçao 
putando-a manca., frouxa, incompleta e in· do me10 Circulante ~o que es.,'<a. de re~g-atare 
e!ficaz. ao envez de proporde~ a sua revoga- queunar pa.~l ; e nao _ha. vez alguma ~m q~e 
çao, apadrinhaes um projecto que a manda ella t enha stdo posta a prova, que nao haJa. 
cumprir 1 talhado. . . . . 

'Vou t raia.r de defender-me da.s accusações . Da~ quaSJ dos pr1merros dms da nossa. na
do meu honrado colloga, ~r. presidente, e cJonahchde · · · 
começarei por salientar que, de todas essas O SR. E&Ico CoELIIO-V. Ex. quasi vne a 
luctas anteriormente travadas, o dec1'eto de Auão e Eva. 
dezembro e a lei de setembro salvaram uma 
conquista_ de grande relevancia.: a unificaç-ão 
das emlssoes bancarias. 

O SR. . BENEDICTO LEl'I'E - Sem duvida. 
nenhuma. 

0 SR..ALCINDO GUANABARA ••• Para. não ir 
ao exemplo estrangeiro, ~nto e tiio impro· 
-priamente invocado, torlas as -ver.es que se 
uatam esEaS questões. Quer -me parecer que 
e muito mais proveitoso estudarmos a nossa 
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IJropria 1\i.storia, cotejarmos os ft~.ctos, as ram os Poderes Publicas em imistir na dou
circumstanci<l$, a epoca., o esforço ompre.,"<l.da trina de que ao papel-moeda se deviam todos 
e o resultado dcllc para tirarmos da ex-pcri- o~ llV.L!es, e em julho de 2837 foi <1presentu.do 
encia do passado o ensinamento do presente e um _project~ de _lei o'·denaudo o seu resgate e 
a.li~ão do futuro. quetma e ~nstii;uw-'o paro, isso um l'uudo 

Em 1836-37, a noss:1 situação era incoJ<n- con~tituido por addicionaes de l 0 / , e l 3/4 "/u 
pn.ravelmente mais gJ.'aYe do que a actua.l. llOS impostos de e'.:Pediente e de armazena· 
Pelo w.do político tinhamos um governo, ora g~.m ; por productos de 12 loterias annuaes 
frouxo, ora arbitraria, insta.vel e incerto de 120:000$ cada uma e pela alienação de 
QOIDO foi o d(l. regencia; tinha.mlls (t guecrJ. v<uios proprios na~ionaes. 
no Rio Gl'·ande uo Sul com caracter muito O ~rojecto conve!'teu-se em lei, mas o 
m.:~ís temeroso do que a que ha pouco a.lli resultado da lei foi nullo. 
t~rminou, pois, ~taya procl~m~da a selJara·j O SR. SERZEDE.LLO COKl:tllA.-0 erro não está. 
Q:t~ daq:uena provmCla, const1t~1da em ~e~u- na lei; esti em não se ter executado a lei 
bhc;l.; tmhamos motrns em var1as -provmcw.s desde 1835 até hoje. 
rio Norte, e il situação política. ..:o Sul era de . _ . . 
ta.! agitaçiio, que pouco depois romperam O SI_l.. "~t.cl~oo GuA~A.:BAR.A.-V. E~- ve~ 
mo<imentos revolucionarias. gue e_ e:xactJJ-ment~ _executai'. ~es Iers q~e e 

Pelo lado tinanceiro, havia seis anno:s que u:1POS$!veL Er·a. ahas o que d 1zm, disc~tmdo 
niio se comprava uma só apolice para amor~ e~sa de 1837, o Sr. Hollanda Cavalcanti. 
tts:J.t a divida ~xterna, e Rothschild. ern c:;.rta « .•. quizera que S. Ex. o Sr. Ministro da 
ao marque• de Barbacena, queiXa.<a-se de Fazenda. informasse si não ha alguns impos· 
que «nunca esteve certo dP. recebera dinheiro to~ adjudicados a esse resp;a.te? 
para. :pagar as juros sinão mui perto do I>razo O S;· .• litJes Btanco (ministro da fazenda) 
de [Jagamento; o cambio havia cahíC.o de -Ha. 
43 1/5 a 20 e 22 dinheiros, e a :li:~il.o e~tava O 8>·. Ilollanda-Tem se resgata1o ~ 
infestada de cobre fal~ificado. de vales, conhe- O Sr. Alves B,..a,co-?'ào. 
cimentos, fichas, bilhetes emittidos sem re- O Sr. Uollanda-Eutão o que mais se qued 
gl.'a e sem lei, á mercê das necessidades ou Teem-se a.pplicado impostos para o l'esgatc 
rla especulação. Empenbava.m-se os Porleres do :papel ; e tem-se feito isto? Niio. E porque? 
Publicas ar-dentemente p?.ra melhol'at tão No.turalmente por-que as ;·endas nao ciiegam; 
desastr-ada situação, a ponto de haver sido <J e1t cre•o qHe tod(l. a renda que fo;· app~icada 
enviado o marquez de Bat'bllcena il. Europa >l<lo chep1Lr4. » 
com o ene<wgo de perguntar aos banqueiros O Sr. Hollanda via as co usas :pelo aspecto 
íuglezes o ()ue é que aqui se devia fazer para da verdar\e. A:peza.r da lei, a situação não 
conseguir esse deside,·atum. melhorou: chegava-se a 1839 a braços com as 

Ul\! SJ.t. DEPUTADO- E elles responderam~ maiores dífficulda.des; e eu set'·~i forçado a 

0 SR. ALCINDO GUA='ABAltA-ResiJOnderam. 
Os Srs. Roth:;child disseram redondamente 
que nuo tinham no.da com isso; que o seu 
oficio era emprestar dinheiro aos governos 
qne lhes inspír:1vam confiança, e que para 
tanto era praciso 1·e~peibr o~ contractos; 
cada. um dos our.rDs respondeu que o Brazil 
]lrecisa va de fazer um emprestimo e (}, ue, si 
désse boas garantias, elles estavam ás or
dens ..• 

O papel-moeda que existia ate :mnos antes 
tinha o curso confinado á~ provincias ; em 
1835 havia-se mandado re~gatar· o Cúbro e 
subst,ituil-o e a esse Jlapel do curso limitado 
püt' papel do Estado coT_U C';l_I'~~ e:n: todo o 
lmperio, Essa lei, ]lerem, Ja msp1rada. no 
íntu\t.o de valorisar o meio circulante, não 
lo;;r·ou impedir qne em lS3í a situação esti
ve:ost~ uss,In a.:;gl'aV;ld~. 

DHluLti~ndo-se com a crise que era aguda, 
\JI·;;i<lo i•!·lt~ sium~i"wd:\ Pra.;a,quereélamava 
}l\'nvh!l,nc.l,,S pnl· intor'llledio dn Junta Com
mcrci;~l n poht sitwuft<l do rovo que sol!ria, 
entii.o comu em lBU:.!, ~Otnlt agm.•a, não hesita-

repetir isso com v um estri bilbo ao passar essa. 
l'apida vista de olhos sobre o passado, que ao 
menos ser..,irá para que niio se continue a. 
attribuil' um;t situação, que é fllh(l. de taes 
litcto~, à simples mudança da llirma de 
governo. (111-uito hem.) 

O SR.. Eruco CoEt.Uo- Pre;ta V. Ex. um 
grande serYiço à Rellublica.. 

O SR. Al.C!NDO GuA.N.IillARA.- A lei de 1835 
já. não podia ser (l.pplica.da em 1830. 

O Ministro da Fazenda, aterrado deante de 
um deficit de 9.000:000$000, pedia à Carnara. 
para su5pendei' o :resgate do p\l.pel-moeda. e 
applicar as desllezas ordina.rias o illl"POsto a 
istodestiMdo; e a Camara não só lh'o conce
di()., como necreta.va para cobrir o deficit .•• 
uma emissão temporaria de papel-moeda ! 

lima commíssão do commercio representou 
:i. Camara em favor da emi:ssiío e argumen
tava. com a necessidade crescente de meio 
cireulante que tinha o merc3do assigna!ando 
a improficuidade do recurso de resgate, pois 
que « <l.pez.a.J: de resgatado, o papei não a.u
gmenta o valor restante.» 
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Em 1840, Alves Branco, i\!inistro rla F<~.· 
zenda, nomeou uma. commissii.o, de que fazia. 
parte Sall~s rorres Homem, incumbida d., 
examinar essas questCJes e preparar um tra
b~lho 11ara ser presente a.o corpo legislativo. 
Os quesi tos apresentados a essa commissão 
fora.m apreciados em U'1. ].l:l.recer em qlll:l se 
encontram conceitos e Ópilliues que merecem 
attenção. T•JIDal"ei a libe!'dade de ler alguns 
trec}ws : 

« E' -preciso não sómente con~ervar papei
moeda restrictamente, exactameote e inva.
r iavelrnente ao nível de um padr5.o moneta.
r lo e:trdctivo para evitar o « ma.t de oscillação 
continua de valol'l!s l'>, mas é preciso que não 
haja. em tempo algum. em parte alguma. do 
imperio,uma ü1.lta de numerario que retarde, 
difficulte ou impeça as multif~rias transa.C\,OOiõ 
do commercio. 

Deve·se culdadosameute evitar de ca.u
sa.r um« vasio h consideravel de meio cir
culante. 

Ora, a queima. do papel, ao passo que em 
nada contribue para. effectuar o grande requi
sito da. th:açiio de valores, produz tod(ls os 
inconvenientes da e~cassez de numeraria. 

De todos os mo· los de melhorar o meio Cil'· 
culante que se tem apresent.:"ldO, parece na. 
vet'dade o mais ina.dequítdo. 

A sufficiencia. de meio circulante não e me
nos importn.nte <J.Ue a imruutabilida<le da. me· 
dlda de v;tlor ; e si o ouro e a prata. nos asse
gm·am, esta e qllagj impossiVel (p Dl' mais que 
digamos inimigos de «tt-apos», obter aquelhr. 
sem o ttuxilio de papel-moedu.. 

Não é <\ quanti<lad.e de.~sa moeda gyranrio 
no impeeio, mas a pouca. esper:~.nça de vel-a. 
1•esgata.da. pol" valores reaes dentro 1le um 
:prazo razoa;vel, que ê"' C(!.usa. de seu descre
dito. 

Um principiante da. P.roça. <1o Rio de Ja· 
neiro sabe que ainda. que amanhã. se quei· 
ma.sse a metade ou mesmo a tot.lli•lade 
das noto.s que alli circulam e não exis
tissem ao mesmo tempo nem caf~, nem 
assuca.r, nem ouro, nem outros :productos 
do pa.iz no mercado, ou, o que vem a. ser 
o mesllJo, não houvese quem saccasse sobre a 
Europa, o cambio, não obstante o desa.ppare· 
cimento das notas. baixaria. e isso cons\deL'a· 
"e! mente.» 

O Sn. S!::RzEDELLo CortRiihi.-Estou em com
pleto dcsaccordo. 

0 Sa. AUGUSTO SEVERO-E' um bello e sabia 
parecer. ('l'rocam-s8 outros apartes.) 

O Stt. l~LCINDO GuA..:->AB,\Rt..-0 :\[inistro da 
Fazenda da. êpoca contbrma.va.-se com eot3. 
dQu trim, aliás, . a.bsolutameute verthdeira 
(luz apa1·tes) ; e no rel<\tOrio apcesentado em 
IS40 expunha-a com estas palavras: 

« O ma.iot- iMonvenientc da circulação <lo 
pn.pel-moeda. '"em de não ter elte valor in
trínseco e por isso o lJrincípat empenho do 
governo devia. consistir em da.r·lhe esse 
valor. A amortisação pela queima nao pdd~ 
chc!]a~ á i~so e se continuay atei seY o ]Jctpcí 
'l'edu~tclo a metade seguiY-se-ha dat]ll; tl?lt<l 
c1·ise iguo.l a wna banwn·o:a .» 

O recurso suggez·ido ~ntão por Al ves Branco 
era t•eemittir-se dous terços do papel já 
queimado para. se adquirir barras tle ouro 
que deviam ser depositadas na Catxa. da 
Amortisação, par~ que o pa.pel «que não ex· 
cedia. ás necessidades da circula.~~». repre
sentas;:e valores reaes. Nada. toclavia. se f~z 
e continuou em vigor a. lei da. queima. Foi 
por essa época que o Sr. D. Pedl'o ll se de
clo.t·ou maior ; e a. situação-aqui esti. o estl-i
bilho-el':l. cheil\ de difficnldades. 

A Camarn salie qual era a situa~.iio ooli
tica q~e determinou a. conspi:r&ção de paiac:io 
que tr1umphou com o golpe da. maioridade. 
A ôna.ncei!'a era igualmente grave: accumu
lava.rn-se deficits e só nesse anno de 1840 
vota.1•a.m-se creditas cspeciaes na ímporta.!lcia 
de cerca de l8 .0GO:OOOSOOO. E;tava.·se, entl'e· 
tanto, em paz e a. &seerisão ao throno do SI". 
O. Pedro H fez ::;erenar as paixõe~ exu.Ita.da~ 
no tempo da. regencía.. 

No emtanto, no anno de 1841, o :.linistro 
da Fazenda. vinha solicitar da CamJ.ra-que 
lh'a coucedi:l - a.utorlsaçii.o para tomar por 
emprestimo á caixa das renda~ appHca<las à 
qu,eima do papel-moeda todu.s ãs :<ommas que 
se aneca.dassem pilN esse fim e que S·• emit· 
tissem notas, comumto qu~ a Stla impor
tancia não excedesse ás somma.s até então 
queím~.da~. que eram tle poU>JO !!lais de 
4.000:000$000. 

Els aqui o r esultado pratico da primeíta. 
applícaçü.o da d~a.ntada medida do resgate e 
qu eima do papel-moeda. Não se póde desejar 
ma is evidente demonst!"açã.o da. incapacidade 
do recurso J:lat':l. pl'oduzlr o r~:sulta.do que 
delle. se espera. Sem graves complicações 
pol;trcas, sem guel·ra ou commocões ele qual
quer natureza, na nQrmalidade r' a vida con
stitucional, qua.ndo apcna.s se havia logi"ado 
queima~ 9.uatro_mi~ contos. eis que o governo 
vem solwrtar. nao soque se suspenda o r M
gate, mas que ~e reemitta. esse pouco mesmo 
r esgatado r 

O SR. JlhYnll'itr-E' o que JlOS vae :tconto
cer muito breve. 

0 Stt. ALCI:\DO GuJ\.NXB,~RA-Em 184-l O 
:\I!nistr~ da _Fa7.e'!da declara >a que rnuit1.s 
leis h:.~. viam s1do feltas, mus tendo sido toà:ts 
ellas abandvoadas, as cou,;as teem continuado 
no mesmo e;;t~do e empoeirado ! ! 

« Entendi. dizia. eHe, que não cumpri3. o 
meu dever sem chamar toda a vossa a.tt ençf•o 
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à esse import&ntis&imo ob,jecto, porQUe se de 
J835 par;t cá, isto é, o período de oito anno~ . 
tem o cambio baixado desde 40 até quasi 25 
(o quB_ mostra. QU~ não é agora que se vê 
pela prHneira vez trio grande depressão cam· 
b\al) pó de com razi.i.o temer-se que, seguindo 
o mesmo s.ystema. elle che~ue em JS.?3 
a 5 pcnce por 1$, com gl'ave detrimento 
no;so. ~> 

E,õe ~Iinistro da Fazeacla, que era o Sr. 
Al>eõ Branco, volvia. as suas idéas de insti
tuir um fundo meta.Uico de garantia para o 
papel n~ intuito de >alorisal-o e indicava a 
~erie de medida.s a tomar para isso. Mas o 
que toda. a gente entendia que era preciso 
em pura e simplesmente reoga.tar o papel: 

teriormente ? Ao contrario, Senhores. o cam
bio subit~ e foi {tlém do noYo par. Eis aqui 
as -pr-oprms palavras com que, no allno se
~uinte, o "Mmistro da F4zenda ref;:,r:a o ca~o 
as Camaras : 
~ As circumstanc\as r1o pa\z t cem sido suf

tlctentemente pro~peras p;J.ra. que o cambio. 
que ao tempo da. discus,;iio da lei se acha.va 
de 26 3/ 4 a 2.7, tenha subido a 28,5 e a 30 
pence por 1$ nas pl'int.:ipaes Praças do im
perio:. elcvan.do a~S!ID o valor do ]laJlel em 
re~uçao aos nos me~aes nobres ; o que tem 
ate agora tornado dispen~avel a. autorisaçiio 
qn~ concedestes _ao governo d~ retirar -por 
rne10 de operar;oes de crectlto qualquer 
somm~~o àe p;J.pel circulante.» 

moeda. . 
Apezar de todos os desastres anteriores, c1a Car~emos de melhor documento ~e que a 

d:mol?stração palpa.vel de que esse resgate, O.CG~o r:o p.?.pel-moeda. sobre o cambio é por 
nao so era noClvo, ma~ q_ue era impo.s~ivel, a :>.ssun _dtzer nulla 1 Vemos que se considerr. 
opiniilo firmada. segura, cs!ca.belecida, incon- e~cesstvo esse papel ! v~mos que s~ firma. 
trover~a. era que a baixa do cambio nlio no.s· VJ~orosamente !l- co!IVICÇ<!.O de que ~o a sua. 
da. si não do P''pe:l-moeda. Des:::a. opinião re· l rettrada detez:mmara a alta do cambio ; dc
~ultou logicamente alei de setembro de 1846. ereta-se a. le1 que estabelece no Thesouro 
Tem dous art.igos, mas ti uma maravilho. . permanentemente u~a. bomba. aspirante de 
Pelo primeiro quebrou-se o padrão d3. moeda: papel, ~m :;.nno rlep?lS, apezal' de se nilo ha
o cambio ha.via•se des:penhado das alturas do ver ret1rado. uma so n•,t<t, ~e não k wer a 
par, que era 43 1/ 5 rl. por 1$, ao cho.rco de bomb~ ftmccJO!lado nem um mstantc, o cam
uma taxa. variarrdo entre 22 e 24 d. ; decre- l)l(~ sobe e vae muito ~lém do par. Não e 
teu-se que o par seria 27 d. por I$. uma ve:t evrdente q~e se erre se detinhti b~íxo, era por 
~flectuada essa. refurma. com es,a simp!ici·· üutras cau~as, que íornm removtdas ou com
dade,_ certos como todos . estavam de que 0 pensadas ? 
cambiO ca.lna porque llavra papel-moeda de- O SR. Sr.nzED"ELLO CoRREA dá. um aparte. 
ma.1s, o_rdenou-se _pelo art. 2° que, quando 0 , ·~ . _ 
eõSCJ. bar:s:a. se désse, resgatasse o guverco SR. .\LCIN ... ~ GL~?\ABARA-Cheg3.va.-se 
papel até que de novo 0 cambio subisse. Era. po:r. esse facto ~ comra-~rova de qne e~:;a 
un1a especie de bomba aspirante, um SJllilOn ~esmllo. do resgate ~ que1U1a. .-l_o pa.pel_ era 
que ~e mstallava no Tb~ouro. rmprestavel J!:rr~va-,e quai?-dO a. quantidade 

. . do papel a.ttr1 bma-se a. bMxl\ do cambio ; 
O SR. SERzED~ CoRRE.\- FOl uma. let erra.\'a-se quando, pal~a evital- a., manclava.-~e 

de grande sabedoria. (Ha muitos apor!es.) resgatal-o. Acabaste (le ver como, sem se 
O SI< - ALCI~JJO c u ,\ N!<BAP->1.- Seria a mais resgata!: uma. uow.._ suh~u o cambio; innu

e~~enhosa. elas leis, d fo.sse verdadeil'o o }Jl'in- mer-J.S HtO na no.ssa lnstorr:t as vezes em que 
Clpto e~ que .:~Eenta.vi.\ . Nilo falto da quebra. a.pez.1r do z:.esgate, o camblO desceu. O nobre 
do padrao, porque não póde ser a. isso que 0 depu~a,!lo nao su!Imgaesta doutrina. E' uma. 
nobre depuro.do chama. sabio. Sob esse ns- OJllUI:l.O (lU~ ~u respeito, a.pezar de ver que 
~eto, foi a. lei da. bancarota. Seria sem nu- todos os .Mm1stros da Fazenda deste paiz, 
Ylda, engenhoso si, para manter 'sempre 0 tod?s, desde os pri_meiros dias do imperio, pol' 
cambio ao par, não fosse preciso sinão que i- maior_ que tenha s~do a sua capacidade, como 
mar o papel de um lado e ver de outro a co- F1'RJ.?.CI~o BelJSarw, por exemplo, cuja me
lutnna cambial subir como a de mercurio no mort::~.mvoco semp1·e cum a maior veneração, 
tbermometro a esse catar. Logicamente si 0 cuja pel'?a é um:1 das mais ~ensiveis para o 
cambio $UlJisse alem do par. bastaria 'uma nosso ~a1z (apoiados) e cuja competenda é r e
ducha gelada de emis:::ão tl.:o :papel para obri· conheCJda geralmente, wdos os que teem de
gar a columna :~. descei' ao ponto fixo à e 27. fer.dldo e praticado a doutrina do nobre depu• 
1':1\'11. phantasia, Sr. presidente, mel'o sonho. to.d~ e teem posto em_ pra.ticl!- o re::gate e 
que em breve os fncto~ se encnrrt:"aram de fJUOirn::L do Jlll.PEJl, teem s1do olmgudos a con
dcm·uir por completo ~ .., fesso..r tacitatneule a incllicacia. da medida, 

Em yittude dessa lei, nem uma sú nota roi ~·rque pot· um ~~~e 9ueimam, ba dous que 
retn~aa.. Que peusais que aconteceu ? Quo 0 sao fOr\':J.dos a reemztt1r. (.-ipl)ladcs.) 
~lll~lO contir.uou a ba.i.;-.,;.~r ? Que, ~o menos, Jil ostó., po1•ém, exl-edida de multo a hora; 

rni\nte'Ye na. ta:J>:a ban•<~- que accu:su.va an· e nem eu clesejo abu>M" da. bene'lolencill. de 
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meus illustres cOJIGgas (•u!o ftpoiarlos), nem ltuições-o.rt. 1··, n. 20. da lei n. 266, de 24 
Jl~>so resumir em alguns minutos o que tenho de dor.embro tl~ 1Sll4, pat·:J. p<~gamento d<~ di· 
a dizer . Assim, rogo a. V. Ex., Sr. presidente. vida liquidada proven1ente de imposto,; ar
que consinta que eu conclua. :.J.manh:l. recado.<los pela União e pertencentes ao estado 

O SR. PRESIDENTE!-V. Ex. podara ficar ~e Si Po.ulo, na fõrma. da Constituição Fe-
com a. palavra. para a.manl.lã. . c~ dlscussão do project('l n. 178 D, de 1803, 

O Sa .• AL?INDO . Gu.l..NAB~lu.-Mtuto agra.- fixando o. despeza do Orçamento da. Viaç;Io. 
deço a V. Ex. 

Fica a. discussão adiada pela hora .. 
Pa.s~-se ú. hora destinada. ao expediente. 
o SR. 1° SECR.i>"'l'AP.IO procede a leitura do 

seguinte 

EXPEDIEKTE 

RequerimentodaNorth America.and l]l·a:;il 
j\{ail Steam Ships, fazendo uma modi:fica~ão 
em umo. petição anterior sobre na.vegt~~,;ão 
entre o Brar.il e os Estados Unidos.-A·s Com
missões de Fazenda e de Orç~mento. 

E' lldo, apoiado e sem debate encerrado o 
seguinte 

Requerimento 

l " pa:!'te, até 3 horas, ou a.ntes: 
Discussi.io unica do parecer n. 174 c. de 

18!15. sobre as emendas otrerecidas em 3• dis
cuss.io do orç;lmento d:~ receita. ; 

1" di$CU::silo dL) projecto u. 150, de 18%, 
l'eorganisando o montepio obriga.torio dos 
emr>regados publicas com voto em sep,\rado 
do S:;:o. Medeiros e Albuqnel·que ; 

3' discu:;siio <1o projecto n. 90, de i895, 
dividindo o territorio da Republica em oito 
chcumscripções, era cada. uma da.s quaes 
crê:L um lxl.nco pa.r;1. auxiliar as industrías. 
a.!?ricola., pastoril e coune..xas confo1·me o re· 
gimen queadopta; 

2" discussão do projecto n. 227, de 1895, 
a.utorisando o p,,der Executivo a abrir um 
credito de 21:84()$:300, &upptemeilt.'lr t~ verba . . 
-Kwrcicto~ finctos-pam. occo:rrer üs des
pezas que t'or~rn liquirladas cnm o ~ervico 

Requ_eremos que o governo informe com qua.renten<l.rio de Santa Ca.thal'ina, durt~.nte~ 
urgenc1a: anuo de 1893; 

1•. quaes as companhias na::ionaes de nave- ~· di~cussão do p'rojecto n. 156 A. de IS95, 
gação que ainda.rechma.mindemnisacões por autorisando o Poder Executivo a abri!.' um 
serviços prestados ou prejuízos so1Ii'iuo:s a I cr<:dito de 6:333$310 ~!"<~. pa.,"éé.men.to do '[l~õ· 
pártir de ti lle setembro de iS9:3: son.l e CXJledi~nte da ~lc-gaci:. de Terras e 

2•, o quantum das indemnisa~:ões que cada. ~olooi~a~ii.o no estado do Minas Gcracs, no 
uma re~!ama e quaes as que já teern suas I anno ~e 1 8~3 ; . · _ 
contas hqmdada.s ; \ 3• d1scuss:~o do pro.)ecto n. l 3Z. de l S!l5, 

3•, si a. respeito das companhias subvencio- tornando extcnsh·o ás praças da brigada po
nadus foi ouvido o ministerio por onde COl'reu jlicial da Cilpi taL Federal e do corpo de \:orn-
o respectivo serviç:o e qual o seu parecer; I beiros, que se inutilisar·em dnt';l.nte o tempo 

4•, si houve a respeito desôas pretenções de p:aça, o direito de f)Ue gozam as prac3S 
pareceres do Conselho Naval e cópia de,;ses do exercito c al'mada de serem r ecolhtcta.s ~a 
parecares. Asylo dos Invalido~ ; 

Sala. da.ssesões. 23 de OO\'embro de 1s95 __ J Discussão unica. do ?a.r~er . n. !33 ?· d~ 
Lauro Muller.-A"(Just~ Jiontcnegro . , 1893.: sobre as .emendas ofterec1da.s na 3 d1s 

cussao do proJecto u. 133 B", de 1893, que 
o Sr. Presidente_ Achando-si' classifica ern ~u~tro ca~go.rias as !~:P~r.'~çõt~ 

adeantada a. hora designo para ''"Unda- fe<iertJ.es eeq.t~~p .• ~a. os vencimento:> ao .. respe 
"' • <> - d ' · · ~, Ctl V(!S ÍUOCClOtlal'IOS; 
d~~~ "'" o corrente u. seguinte ordem do Nova discus~áo do projecto n. 24 B, de 1803, 

· emenda. do Sr. Belis:trio d.e Souz,t e out;'(ls, 
Votação do l)l'Ojecto 11. 265 A, de lS!'J5, au- que dis pensa a Comp~nhi:l. EstJ.\'l.tla de Fe!'ro 

torisando o governo a reintegrar no posto Leopoldina do pa.g:lmento dos dir·eitos de im· 
de tenente-coronel do corpo de engeul1eiro.s porta.ç.ão de todo o materi:•i. que t·er.ii·a.r <la 
do exercite e no c:or go de lente da Escola Mi- Alf,tndega do Rio rlo J<1.neiro. dest.:~c:-acl<~ <'m 
litar o Dr. Innocancio Serzedello Corrêa, com 3'· disc~o do projecto n. 21, do corrente 
votos em sepa.ra.do dos St'l>. Cal'los Jorge e a.nno. para de ac-cordo com o art. L~Q do Re-
Ovidio Abra11tes (I• discussii.o) ; gimento Interno, ter nova di~cussão; 

3• discussão do :Pro.iecto n. 268. de IS95, 2' discu~são do projecto u. 248, ll.e !895, 
autoriso.ndo o govemo a abrir ao 'Miuisterio autori~aodo o Poder Exe~utivo a. reCormar o 
da. Fazenda o credito supplementar <le ensino da Escola. Naval, a.nn!;xando-lhe u!ll 
5.522~847$682 ã. verba-Reposições e resti- curso especial de aspirantes e machinistas, 
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iOma.ndo :por base o -pro.iecto apresentado em ) ca.pitão de fr·ag-:>t .. t Ferm1n,io li:tcheb<Jrne. :\ 
1893 peh conscdllo de instrucção <h me.,t:Ja.t pen~io annu<tl ue 1 :200:)000 : 
e."CCltl ; I l}~ç;.::s:io 1ouica. do j)l'Qjc·cto o. l i O A, t!e 
z• disc~;os:"ío clo parecer !1. fi!:I A, de lSD:J. 18fJ~ . elr;vando de 6''$ a JOU$ mens1es a ]):!n

OJlinundo uD ~enlido úe n:~o ~el' appl'oY~tdo o r são c.lo aUi·res honoro.t·io do exercite• A1ltoni(j 
prr~jedo 11 . 89, Jr:s:.c anuo. q tlc o.uh;;ti tue pel? I Pac::~ de~ Bo.:::re ro; . . . _ 
oue n e\k m:o:npauha. a tabc~ll:t F :\Iwc'Xa a j DJscn:sao umca. •1o -pr<!)ecto n. 234,de ISO:.';>, 
Cc•wlitf.a:,ro das Leis das Al (awle:;as e ]lfe.•as 

1 

couc~dendo a D. Georgin:1 Ce:'lJUOil"a. Lim~. de 
de Rewlos Fe.i1m;~s; BalTCS, viu\·:. do ca.~it5o dn corpo de eo;;e-

1• di~cn:;;:~ , elo pr~iecto n . !90, de 1895 , nbt>i:·os RoiiJual•lo t~o Ca.J·va.ll.lo Barro:;. a 
:1ntorisa::J.o o gn·•er;:w a t'ilzer ~-~r e~te1· :11 :,;ensü.o ;tno.u:ll de I :Oü0$01'0; 
nctiva, n::tndan•.lo :uldir a tltlHt das campa- ( Dis··u ssiio unic.1. do projecto n- Z40,!!e 18!)5, 
nlJius. CQaJO tenente mai~ mo!lemo, ate que I r.oncç,·'entl•J a D. Bf'r:~>t :·ILlla Fernandes f'e
h<tja. va.g'' • o tenr:nte rerorrr:a.do do co:·po de rei:·a., viuva do m:~jor l:Gnor·3z·io do exer•;!to 
bom!J(•iro.< José Juho. eom o •oto ~m se;nn~tdo Antonio .lese Pereit".l. .Junior; uma. pen;5o 
e y;are~et• da i.:ornmissfto de Coustituiçií.o, La- anm.tal ele l :200:)000 ; . 
g!slnçiTo n .Jils ti ça; Discus>lio unka do projecto n. SO, de 180'2', 

1" díscu:;sã..? do pt·ojecto n. li3, dG 1S95, autm:·hando o go"erno o. conce<.l<:r :L D. Co :-lua. 
coo~id·•r-amlo empr~gtldos publiC<Js os conre- j Pinto C:wlllca.nti. -.,·;uva <lo Dr.Antonio Jo;·::e 
r~otes <las <!<~-;J<l.h\z.l:...:; úas alr:wdcgas d::>, H.e-I úe A>ita. Cãvàlc:'lnti, mo~to no nauthlgio do 
pub!ieu.; Solir.1-i;es. um:). · pemõ.o curre~pondeme ao 

2" discussiio do pl':',jecto n. 151 A. de 189:.1. meio-.soldo óa patente de seu tinudo ma;·i<!o ; 
is_enbndo dos d~reitos de il!l~oi·tação e_ expe-! i"_ r!i::cus,üo do projccw n. 221 A, ~~,. . 1895. 
dlente os matenaes c machm1smos deslmü<.los I equ;par<tndo os venci,;:cw.os dos blbl:otiJe
á fundM;lí.o de J:,b:•ic.as no. Republica. ; ca.ri~ das faculdade~ de modicina ·aos dos ~e-

Continl:a<:lí.o da l• discuS:!;ãO <lo pro_\ecto t:ret~.rios. e os dos su b-bibt iüf.hec:n·i<is :-.Oi! do~ 
n.202,de 1S95,autorisando o Poder Executivo su b-se~retaY'ios, c inclue os mesmos fst nc.::io
a conceder·,nus condições que in·1ica. a. .. ~n<lré 1 n·n·íos na~ tt:spcsiçõ,:s (!r, at·t . ~9i"l , ('r!J i. ·xlx, 
6audieley, ou a que.n mais V;l.nt"g-ens o1l'ere- 1 ,;iô !~osir:õc~ ;.:-<·r·;J es do C· -d i~·o d.•s l) f SJ ·• ·s'~Gr.s 
cer,pdvi!~gio p~.r 60 a.nnos p:1m const:·uc~i'to , I Comr::nas ú:> ln~;tittlÍ\:00" de l~n~ino Supm'l()t , 
uso e gosv ,\e umn. e,sti".td:l. de tc1·ro r1e bitu!11o <l t';~tm<i•:n te~ do :Minbte!'io tlu Ju:.tiç-,l c Nt:gx>-
de urn m:Jtro entre a capital de Matto Gr::ssü c:o;; lllte!'l,_>n~s; · 
e o porto de Aveir:l. (Jll c,utro ponto que l" (li;;cu~~·1o do pr,~j~wto ;1. 117, ele !St/5, 
melhor o.:. estu.dos d~;termioarem. Jla mct rgenl rl'l<tndanrlo collo.:ar· u 1" tenente de <n ti:
uo r io Tapajoz, no Patá. i hrtr!~ J•:$é ,:,t Vc::g,t (:;\l :r ;Ll e out ro~ uo;; 

1• ~liscnss;lo rit1 prc:tecto 1:. 2:29, 1!e ~ Silõ. ! io;;:•r·ec-;_ f!UC lhe.-: co;nJ•direu~ 11:1. esca_l:~ o.e 
anto!'l~an,lo o Poc.lm· 1~:-.ccuttl"o 1\ conc<~<:~r i• r•rorr:c'\oe:-:, ~'<' J~·r::nc !o-~ .... a<snn. o,; pre;n;zos 
José Domi:lgll•)S :\fendes ou a quem me!lwr-~s ' fUC St>llh ·Nm na prorucç:io de 17 de março 
vautagen~ 'õll'erec~r. p~rmi:::~ão pa:·-:\ c:;t:tlu~- de l890: 
lP.cel' um:1 lit:hr. til;! 1);\vrgaçiio ~~ntre o" l'L<lS l " dbct:S~ii:o do p:·o.i~cto u. H\6 A, de 
Purdo c Jeq uitinho!l\ta . no E~tn clo d>c Bahia, lS(J;) , perJui tt"lno!o <tl'~ m<ldlcos o phurmiii'P.l!
con.t l'ui r um ciles na chi:Hie de Cann:tvidr·,··s ticus adjuuctos d;1 s ,~niço ~l lâlnrio tlo cscr
e um c:lm~l ou um:\ vepul.ln:~ ferro-via lig-:w·!o cito a contril.uit· p::r.-, o rnontertio de que 
os tlous \~!feridos ;los, se;;·undo a, condi~.;}(';; tt">' l:>. o ,recro:, t~' ll. 0~2 1\, de ::t do outubro 
que ostalu>.lece ; de 18'-):.' ; 

Discussão unica. elo projecto n. 103, de 2• discn~S<tO d0 pro.i~cto n. 13!1, de lt:% , 
1891, concedendo pensão ao solda·' o rcfor·- tr:msfo?.rindo ;lo <1omicio do J~:-t !l ,Jo tlo Anul
mado do exertito Henrique José de S:>.oti~ 1 zon:ts, m•s coo,1içõe~ que estabelt~ce, a.s ra
Anr.;).; zenda;; nacioo:~e,; denomin::d;\S do r::.:o B!":toco, 

Discussi!o unica do projecto n. 254, de sitn:v1ts nos campos dest e nome nnquelle 
1893, auicrisando o Pode1· Execu tivo a man- E..'tado ; 
dar pagar a D. Eulalia da Silveira Niemeyer D'scu~são uni C<l . . do pro.iecto n . 224, .de 
e suas filhas solteiras, vim·a e llihlls do 1895, c ;.ncerle ndo no ~o!d:<uo rerorm<l.!o do 
faltecido <:a.pitão João Conrado de Niemeyer, ; excrdlo ["r:t.nkl in Fl!:-rei:'ü uc ~ !onr<t, uUJa 
da d:\in c\esta lei em deantc, o IUeio-sQ!do tJ I ;:en~ãn de :ro.:; wens:tes ; . · 
)len&i.o que percebe. peh tabella actual : D$CUS>5.o unica. do :pl"'jt>cto n. 190, de lS9j, 

Discus;ão unlC3. do PL'C'jecto n. 28:3, de !S!)3, concc,deralo a pcnsiio unuual de 1 :200$ a. D. 
concedendo a D. Julia.na. ~{ore! Garcez Palh<L, Manoela Alice Nunes dos Snnto<', viuva do 1° 
ViUI'll. do tenente do oxct·cit o Diogo Garcez Pa- l tenc.nte de a.rt ilhn.ri:i .ro:1quim Se ver<> c!os 
Ih~. a pensão :wnual de 960$000 ; \ Santo!i ; · · · 
Discu~o un'tca. do projecto n . lo9, ue 18%. Discussão unica do projecto n . l9-2.de i S95. 

eoncedeado a. D. Luiza Etcbebarne, vi uva do 1 concedendo a: D. Joaquim~ Angelica. Brega.n~ 
Co.mo.r~ Y, VII . .65 
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Dias dos Santos, viuya. do major Francisco 
Antonio dos Santos, a pensão men~al de 
100$000; 

Discussão llnica do projecto n. 195. de 1895 
autori3:1.ndo o governo a conceder a DD. Hor· 
tencia Ad~laide Guillobel. e .losephiua Con
atança Guillobel. filha.s do fa.Uec\do coronel 
reformado do corpo de engenheiros .Joaquim 
candido Guillobel, a p~nsão de l :200$. ~n. 
nuaes, repartidamente ; 

Dis~ussão uníca do projecto n. 964 A, de 
1895, autoriSii.ndo o Pode1· Exe:utivo a man
dar contar mais oito mezes e 28 dias de 
serviço ao 1 • tenente da armada Art l\ Ul' ·w a.l, 
demiro de Serra Belfort, para os effeitcs da 
reforma; 

Discussão unica do projecto n. 173.de 1893, 
concedendo a D. Thomazia Izabel Aivim, 
víuva. do coronel de engenheiros João de 
Souza Mello e Alvim a. pensão de2:400$, 
annuaes ; 

1' discussão do :projecto n. 225, de J 895, 
dando nova organisação á guarda nacional ; 

1' discussão do projecto Il. 17 A, de 113'.35, 
propondo varias modificações no projecto 
n. 17, deste anno, que orga.nisa a torça ar. 
maàa do Brazil ; 

Continuação da 3• discussão do projecto 
n. 80, de lB92, ~tm\tt\ndo ao empregado 
federal transferido á. administração muni
cipal ou á do Estado contiuuar a. concor
rer para. o montepio da. repa;rtição a que per· 
tencia., sem prejuízo do novo montepio mu· 
nicipal ou estadual, oom pa.rec~r sob n. 95, 
de 1894 ; 

1" rliscussão do projecto n. Z23, de 1895, 
autorisa.ndo o Poder Executivo a relevar a 
D. Margarida Moreira de castro, viuva do 
coronel Francisco de Alm<lida Ca:;tro, do pa
gamento da quantia de li:88;?.~W8, testo da 
importancia recebida :pelo mesmo coronel 
:pa.ra. doo]?ezas com o pes8oal da. fortaleza de 
Maca.pá. ; 

3' discussão do projecto n. 113, de 1sg2, 
autorisando o governo a melhorar as re
formas dos offlciaes do exercito concer'idas por 
decreto de 3 de fe"Vereh·c de 1890, equipa
ra.ndo·o~ nas vantagens •lo decreto de 10 de 
a.bril do mesmo anno com o parecer n. 75, 
de 1895, da CommisSã() de Orçamento, dando 
varias informações acerca da roateria do 
mesmo :projecto ; 

Discussão uni()8. do parecer" n. 93, de 1895, 
j~ando que não ha. mais que deferir no re
querimento em que Maria Joaquina de Al
buquerque e outras pedem a inclusão no 
or~a.mento do Ministerio da Frul"'nóa., no Cl'e· 
dito necessario para o pagamento do meio
soldo vencido e por vencer a que teeDl direi to 
desde o. da.ta do fallecimento de seus respe· 
cti"Vos maridos e filho ; 

Discussão unica do projeeto n. 2I6,de 1894, 
autori~ando o Poder Executivo a. p3g;1r ao 
Dr. Tiburcio V~leríano Peoogueiro doAm~· 
ral, preparador de med.iciM legal da Facul· 
dar! e de Medicina do Rio de Janeiro, os vencJ· 
mentos que deíxou de perceber do logar de 
preparador de chimica inorganic" da. mesma. 
faculdade. 

2" parte (até ás 3 horas, ou antes): 
Discussão unica do projecto n.4 E, do 1895, 

emendas do Senado ao projecto n. 4 D, desta 
anno, que declara de livre escolha do go
verno, além de outros cargos, que j:i o 3'3'.o 
pela legislação em "Vigor, as nomeações para 
os c..'l.rgos que enumero; 

Continuação da 3• discussão do projecto 
n. 212, de 1895, regulando a execu~o dos 
arts. 6° e 7" da. leí n. 183 C, de 23 de setem
bro de 1803, determinando que pelo go· 
verno seja substit<údo por apolices de t:api· 
ta.l e juros -ouro- do valor nominal de 
l :000$ e juros de 4 • ;. todo o !astro efi'e
ctivamente deposi ta.do até 17 (1e deze:ubro 
de 1802 para. base das emü<sôes bancal'ias; 
Disc~são unica do projecto n. 263 A, de 

1895 concedendo a. D. Bra~ilia. Augu.sta. Pi· 
nbeíro da Cunha a pensão annual de 
3:600$000; 
Discm~o unica do projecto n. 177 ,de 1893, 

concedendo a D.Lauriana. Rosa Ribeiro Bella. 
direito ao montepio correspondente ao H.eío-
soldo de seu fiibo, 2• tenente da. armada 'ian· 
dido Fra.alcisco Ribeiro Bellas nas condições 
que P.Sb belece; 

3• discus>ão du :projecto n. 181 A, de 1895, 
elevando a categoria de a.lfandega de 4"ordem 
a. Mesa de Rendas da cidade de Pelotas c d~ 
outras providencias. · 

Levant!L-Se a sessão :is 5 horas da to.rde. 

!5ü0 SESSÃO EM 25 NOYE:\IBRO DE 1895 

Pl·esidertcia do•· Srs. Artlwr Rias (i" ~i~e
pl·esidenee), Rosa e Sitva (presidente) e Co#a 
A:;c~:edo (2'vice-presidente) 

Ao meio-dia procede-se á chamada, i qual 
respondem os Srs. Rasa. e Sil"Va., Athur Ríos, 
Costa Azevedo, Thomaz DelJino, Ta "Vares de 
Lyra, Sá Peixoto, Gabriel Salga.rlo, ?.1:\tta. 
Bacellar, Augusto .Monteoegro, Benedicto 
Leite, Gustavo Véras, Chrístino Cruz. No
gueira Para.naguil., Arthur rle Vasconcello;;, 
Gouçalo de lagos, João Lopes, Francisco Be
neYolo. Jose Bevíla.qua., Coelho Cintra, Luiz 
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àe Andrade, Cornelio da Fonseca, Hereulano não um discurso. São ligeiras observaÇões 
Bandeira, Gonçalves Maia,Carlos Jorge, Me- que venho fazer, relativamente a. algumas 
nezes Pr<•do, Gouveia Lima, Santos Pereira, emen<ias offerecidas na 3'' discussão do pro
Franc1sco Sodré, Tost~. Manoel Caetano, jecto n. 174 B, deste anno. que orça a receita. 
Flavio de Araujo, Sebastião landulpho, Para- :para o exercício de 1896. As emendas em 
nhos M·•nt.enegro, José Carlos, França Car- questão, trazem os ns. 1 e 2, na ordem esta.
va.lbo, Tlmotbeo da Costa, Americo de Mattos, belecida no parecer da. commissão do Orça
Lins de Vasconcello;;, Erico Coelho, Euzebio mento. 
Queii'OZ, Silv3 Castro, Nilo Peçanha, Ju~o Devo confessar a. V. Ex., Sr. presidente, 
Santos, Urbano Marcondes. Lim:~. Duarte, Joa.o que sinto-me bastante contrariado em comba
Luiz, Carvulho Mourão, Chagas Lobato, Fer- ter, embora em pontos de detalhes, as opi
raz Junior. Fortss Junqueira., Alvaro Bote- niões daquelles que tão gra.ude cópia. do seu 
lho, Octa.ViQ.Ilo de Brito, Ribeiro de Almeida, talento, esforço e sabedoria teem deixado nos 
Valladares. Cupertino de Siqueira, Olegario trabalhos desta Casa. do Parlamento t>: que vão 
Maciel, Paraiso Cavatca.nti, Costa Macba.do. enriquecer os Annaes d<L presente legislatura.. 
AlfrC;do Ellis, Domingos de Mo!'aes, Paulo Refiro-me aos memoros da Commis~ão do Or
Queiror., Almeida Nogueira, Domingues de çamento da Receita. Peço nos illustres depu
Castt·o, í'ino Bueno, Gustavo Godoy, Bueno tados, que me honram com a sua attenção, 
de Andrada, Moreira da Silva, Padua Salles, que relevem a minha interfsrencia na discus
Pa.ulino Carlos, Francisco Glicerio, Furtado, sã.o desse!; assumptos, certos de que, resu
Alves de Castro, Ovidio Abrantes, La.uro mirei quanto possível as minhas obServações, 
Muller, Paula. Ramos, Fra.nc:isco To!entino, demorando-me na tribuna unic:l.mente o tem
Emilio Blum, Fonseca Guimarães, Marça.l Es- po necessar io para. rea.lisar o meu obje
cobar, Pereira. da Costa., Victorino Monteiro, ctivo. 
Aureliano Barbosa. Pinto da Rocha, Vespa- A emendan. I diz o seguinte: 
siano da Albuquerque e Cassiano do Nas
cimento. 

A bre-8e a. seseão. 
E' lida e posta em discussão a actn. 

O Sr. Cupert.ino de Siqueira 
(sobre a ttcta)-S1•. presidente, na pul1licaçiio 
dos debates da ultima sessão, parece-me que 
vem na integra. o discurso do illustre depu
tado por S. Paulo, por isso que consign!l. de
ta.lhes e a.pa.rtes que uão ~ã,o comtnuns nos 
resumos dos discursos. Nessa llypothese, 
venho restabelecer um a.pa.rte que dei por oc
casião do dis~urso de S. Ex .. e que fot omit. 
tido na publicação do Dic<rio do Cort,rJresso. 
S. Ex. aggredia-me, e eu entendi que devitt 
responder em aparte, que foi omittido, mas 
que é o seguinte: ,<poderia :!'azel-o, porque 
e li;\ está paga..» 

Peço, pois, a V. Ex. que se digne fa.zBr a. 
devida. rectificação. 

Em SP.guida. e approva.d:J. a. acta d:J. sessii:o 
antecedente. 

PRIMEIR.A PARTE DA ORDEM DO DIA 

Não havendo numero para se votar as m:t
tarias indicadas na.. ordem do dia, passa-se â 
materia em discussãe>. 

E' an!}unoiada. a discussão uuica. do parecer 
n. 174 G. de 1895, sobre as emend3.S ofi'ere
cidas em 3• dil!Cussão ao Orçamento da. Re
ceita. · 

o .. 81· . l?àd na Sali.em - Sr. presi
dente, venho proferir algumas p:~.lli.vrn.s e 

« Art. 1 . o As agencias de Bancos e compa· 
nhias.n:~.cio.aaes ou estrangeiras ou quaesquer 
outras instituições que negoci:~.rem em ca.m~ 
biaes com o publico, por meio de saques ou 
qualquer outro titulo ou façam tr11.nsaeção 
que traduzD. a passagem de dinheiro pa.r:J. o 
exterior, oao sendo Bancos de depositas, con
stitui<tos nesta Praça. sob o 1'egimen das so
ciedades anonymas ou filia.es de Bancos es
trangeiros devidamente a.utorisados a funcci
ona.r na. Republica, sã.o obrigados a fazer um 
deposito no Thesouro de cem contos de réis, 
no mínimo, em moeda. corrente ou fundos 
publicos estrangeiros que tenham cotação na 
Bolsa. da Capital Federal. 

§ 1 . " O deposito da. garantia poderá. ser 
au:;mentarlo, a juizo do governo, nos casos 
qua o desenvolvimento das operações o 
exija.. 

§ 2. 0 Bstas agencias e instituições ficam 
sub01·dinadas ás leis e Regulamentos a que es· 
tão sujeitos os Bancos e companhias q"C.e nego
ciarem em cambiaes,:. 

Ora, o que resalta. da simples leitura desta 
emencla, é que ella contém uma. flagrante in
justiça e uma gravíssima. offensa ao regimen 
instituído ~la lei 4as sociedades a.nonymas. 

E' offensm• dos direitos adquiri(:os pelos 
Bancos e companllias creados sob o regimen 
das sociedades a.nonyma.s, porque é r estr icti va. 
tia liberdade de commercio e vem t irar a estes 
esta-belecimentos bancarioo o direito de operar 
na. Ca.pita.J Federa.l, uma. vez que nã.o tenh3Jll 
previament'' depositado no Tllesouro, em 
moeda. corrente ou em fundos public03, valor 
correspondente a !00 :00~00. · ·· · 
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B' o easo de inquirirmos da. commi;:são o~ 
motivos dessa. restricção. Se-rá. por que es:;es 
instítutus de credito eo;mmer t•~ 1·am o peecado 
de não se or gan isa.rem na Praça. do Rio de 
Janeiro~ Te1·á, por~en cura, a lei da~ sr>cieda. · 
des a.nonymas esta1Jeleetdo uma. excepçã.o paro. 
aquelles que nã.o tivecn.m sua organisa\'.âO 10, 
portanto, sua. séde ne~t.a. Capital ~ 

Asseg11ro qne não ; e ll8.rc. demonstração 
desta affirma.ç-.Io, a tten temos para. o que <lis· 
:pêe os decretos n. 164. tie 17 de janeiro de 
1890, n. 850, de 13 o.e outubro do mesmo 
anno e de 4 de julho de 1891 . 

« .~s sociedade:; anor.;ymas não se por. em d.,. 
tlnitivamente constituir, sinii.o depoi:l de sul~ 
scripto o capital social todo e efi'ectiva.mente 
depositado em um Banco Me emissão, ou em 
ou.tro sujeito á. fisca.LiSal;ã.O do governo, ou 
que para esse fim se sujelt!:'r a. ella, á E!S· 
colba da. maioria li :s subscriptores. a. dnciu,a 
:pa.:rte em 11inheüo, do capital subscril1tu. » 

Mas, isto só conviria, si estivesse provado 
que as a.dventicia.s são mais perniciosas do 
que as Iocaes. 

Ha a.inda. outro . ponto inacceitavel, c 
aq ueite em que a oommissã.o por uma simples 
emenrla do orçamento, quer deroga.r um dos 
pontos importantes 1la lei sobr·e as sociedades 
ano~ymas. 

0 SR. PINTO DA. ROCHA- Apoiado. Pa.rece
me que pela importancia da ma ter• a. ella 
~everia constituir projecto especial. afim de 
não vir apanbar de sorpresa., · capitaes ern
barc·ados nesses es'tabelecimeutos, poupando· 
se maiores prejuízos. embora de paNículal'&S, 
que devem ser tão bem cuidados como os da. 
Nação. 

O Sa. P ADUA S.u.LEs - Si o que pretende 
essa. emenda, e su,.primir abuso~ que se pra
t1cam uesta Praça em tJ-aosacçõe.s fe ·ia~ com 
pa;;sagens r1e dinheiro pa.l>a. o eotrangeiro. ou 
em saques sobre Praças estrangeiras, direi, 
que o impost o. ainda seria injustitica;-el, 

Nã.o b3. aqu i limitaçiio alguma., a natureza porque essas pequenas agencias, Simflles sa
de operações, prevê d~~gnl\r.ã.o de Praças :para tellites, nenhuma iníluencia teero. sobre ' O 
maior ou meno!' lat1tude de oper ações. mercado de C:J.mbio. 

Portanto, perguni<IUlO:> uós. por que l".l.Zão Si ha. estabelecimentos que possam inftuir 
quer a commi:>são 1or~.r es.-;es estabelecimen- solJre o merca lo ·cambial, estes por certo, 
tos de credito que o!>-er vara.m todas a; di,, .• não ~ão os pl1queno~. são os gmnnes os ma.i5 
pC\sições legael>. a. . constituir novos depo-;itos. demandados pelos tortes es).'ecul~dores. 
afim de reinvind icarctn pa ra si um dlrefto r 1\las, estes mesmos, acredito, so conseguem 
que a. lei não lhes tolbe1 Não 111e parece :ega·· alt.erar ta.bellas, de cambio, qu:mdo encon
n~m ra.zoavel . Outro> ponto, ba pouco t~mpo tmm vento_s fav~r-a.veis. Porque, felizmente, 
lhscutiu·S(l e a:pprovon-se nesta cama.ra. um o ca:mb10 nao está nas gavetas das casas ba.n· 
projecto mandando converter em fundos plj.· ~rms, nem no lap1s dos _banqueiros quando 
blicos nacionaes a$ ~ervas constituiu~ s e1a vao atrlxar a t:;~.bella. do dw .. 
virtude dos seguros de vidas f"'itos em o nosso O ca.Jnbio ~mais ou me~os favoravel, con· 
paiz, t razendo essa medida seuundo s<:l dizia. forme o estado de pro~per1dade de uma. na
a va.ntagem de evita~ a dren~gem do cr.pit;,! ção e a ~ua medf_da._ est!- no~ safdos . a favor 
para. o estr3.ngeiro e melhor cotaçiio pa.1>a. c•s d~ mesma. nas hqu 1da.~-oes mternac:onaes, e 
nossos titulas que teriam augmen1.o de nao é produt;to de ~gatina de agencias ou 
procura. casas bancan as com selle nesta Capital. 

Entretanto, :~.gon, ;em a. _commis~ã.o qu~- O§ 1" da 1-'menda tambem não ê equ1tativo, 
brar a. correntE' de tdeas natn•1stas e abl'Jl' o mandando augm~:ntar o deposito, tant<' rnais 
n?sso mercado para fupd9s ~~tra?~t~i_ros. quando se sab~ que estas agencia; que jo· 
Amda. de:<ta. vez, a. comm1ssao nao f01 fdtz. g3-m c·m camb10, tem as probabilidades de lu· 
· Admlttindo-se por um instante, que a. cros iguaes às r1e prejutzo e muitas vezes 
emenda. seja appro-vad:,, vejamos q uaes as seu capital e igu.-l ou inferior ao deposito que 
consequencias que da.hi rel!ultariam. se preteudc crea.r. 

Muitas das agencias bancarias, ou de com· O § 2• aqui c:onsitmado. me parece inutil, 
panhias que estão opel'aodo uesta. Capital ~e porque o que elle dispõe jâ. se encontra no 
-veriam collocadas deante de enormes diílicul· art. 5" e seus §§ do projecto de Orçamento da 
dades. Receita. que regulam as obrigaçoes a que fi· 

Umas abandonariam este campo de ope- cam sujeitos es::es estabelecimentos. 
rações c .. m prejui-'lo dv.s seus :•ccion.istas e .a té Julgo ter dito o necessario para. comba.te1· 
de credor es, outras rlesa.ppareciam por não a emenda. n 1. 
ll!es convir a imposição. Passemos agora. à emenda n. 2, pa.ra. en-

Que vantagens poderia . a~vir ela adopção trega de dinheiros aos Bancos ou casas ban· 
da. emenda. que allSim !e termina ? · carias .ficam sujeitos ao sello de lOOréis por 

A de ~ubstituir as .actuaes agencias po~ conto de rels ou fra<:tão de conto de r éis . 
outras originarias d.-;sta. Ca}lit&l e. que nãq E' sabido, Sr . presidente que a oommis~ 
:pagariam o imposto 1 . são, já. no pro,i.ectQ do o~J;Dento obede~ndo 



Cànara dos Oepli:ados + Impresso em 19/05/2015 16:51 + Pág ina4 de 19 

SESSÃO EM 25 DE NOVEMBRO DE 1895 :517 

a preoccupação do augmento ila receita., 
taxando o que lhe parecia justo. creou um 
imposto de 100 reis para cs recibOs que os 
Bancos passam nas cadernetas. 

tião vejo razão -para. que, tendo e1la já. es
tabelecido esse imposto, venha onerar mais 
os que procuram as contas correntes. com 
mais um imposto de 100 réis p!)r l :000$ ou 
D:acção rle 1:000$000. De sorte que chegare
mos i seguinte conclusão: um8 mesma qu8.o
tia a.o transitar por um esta.J:elecimento ban
caria pagará tres vezes a taxa de sellos, e em 
uma de lias taxa desigual ; no acto da entrega, 
no recibo e no cheque. 

Ora, si isto não e onerar de mais, é J)elo 
m~nos c1itTieultar e embaraçar operações com
merdaes e além disso vem ferir habitas an
tigos do nosso commerdo. 
U~ SR. DEPUTADO dà um aparte. 
OSR. P ADUA SALLES-Tendo Um dos efi'eitos 

das operaQões de cornmercio a rapidez com que 
pódem eJfectuar as suas transacções, sendo 
um dos carecteristicos da commerc\alida.t.!e, a. 
celeridade, parece-me que até ueste ponto, 
a commissão prejudica as condi~õe~ destes 
netos, estabelecenrlo um impol'to des:gual, que 
não póde ser applicado ao cai>ital que nem 
sempre pertenc~ ao portador, nem sobre SU3. 
renda, porque ja hoje muitos Bancos deixam 
de pa,g,.r ;iuro~ em contas corrente~. 

Sr presidente, os impostos obedecem a ne· 
cessid:1de collectivas.-Nenhum Estado pode
ria. viver sem que lbe restasse o direito de 
receber do cidndão UJm. par-te, embora dimi
nuta de sua renda para. os ser'~>iços dn admi
nistrac;-ão dos n~ocios publicas e execução de 
trabalhos que aproveitam a t.odos igual
mente. Não haveria Estado organisado, nem 
administração possivel em outras oondiçües. 
Mas. por isso mesmo que elle po~sue essa 
faculdade, e preciso saber-se q_uando dev-e e 
quando -póde ap-plica.l-a. 

Pt·oudbom define o imposto a. permuta. de 
serviços entre o cidadão e o Estarlo. Mira.· 
beau tambem em uma nota muito sabia con
sidera-o uma diviila. commum dos cidadãos. 

O ewnomista da epoca. Leroy Beaulieu diz 
que, nas socifdades honestas e bem organisa· 
das, os cidadãos (exceptuados os reconhecida
mente indigentes) dev11m se a.ppressar ao 
cumprimento desse dever, antes que se 
esquivarem ao mesmo. 

),tuitas são as classes dos impostos. 
Ha os impostos fixos, a pluraliilade de im

postos que por sua -vez se desdobram em di· 
rectos e ind1rectos, progressivos e propor
cionaes. Mas não vem ao caso a. sua elucida
çãl), 

Ia me desvianrlo do ponto prindpal da 
!'[uestão. Sa.bemos perfeitamente que não são 
os capitali.~~ o.s que mais frequentam as 

contas correntes :~om os Bancos; estes ao oon
trario, são os que frequeotam as contas <1e 
<leposito, auferindn .grandes lucros em menor 
,Jumero de operações. -

As pequenas ca.>a.s de commercio, fazem 
muitas vezes em um só dia. transitar em um 
estabelecimento bancaria . uma . só quantia., 
duas e mais vezes. ·São estas as que vão ser 
attingidas p~lo imposto. 

Já que se acham tax11das e~sas qua.ntias 
nos recibos que passam os· Bancos, f< •rnecendo 
um au~mento de renda para. os cofres publi
cas. uão me yarecejusr.ificavel a. outra taxa. 

Eu a acce1taria si ella frsse tb;a. e igual a 
dos recibos. não podendo modUicaJ.a., porque 
o Regimento não permitte, que isto se ~aça 
nesta discussão, c•·ndemno-a por exces:>t"Va. 

Assim combatidas as emendas, ('oncluo as 
:ninhas observa~ões. pedindo aos honrados 
membros da commissão, que não levem a 
mal a critica. QUe vent··o •'e fazer da tribuna. 
ás emendas n . 1 e 2. porque sou o primeiro 
·" reconhecer o enorme trabalho que teem 
::ido, a sua responsabmctade e o muito que 
~êm feito no coafeccão no Orcamento da Re
•:eita·. (Muito bem ; muito bem.) 

O Sr. Lin!l> de ~~ .. eoncellol!il
!)r. ))residente. venho á tl'ibuna. não par. de
fendar a emenda. que restabeleci a.o pi·ojeeto 
n. 174 C, porque creio ter plena.mente a jus
tiiic..'1dú, quando pela. primeira vez a. a.pre
.,;entei; nem tampouco venbo combater o pa
recer da illnstre commissão sobre a. mesma 
emenda, porqua.nto a. cornmissãa nada abso
lutameiJte produziu que pudesse trazer a con
lemo~.çii.o da. mesma emenda. Venho, porém, 
protestar contra os termos em que està. la.
vrado esse parecer por isso que não me pa
rece que a Commi~~~o de Orçameoto tenha 
autarisação para tratar os seus collegas ~e 
modo a merecPr protestas, como este que nao 
posso deixar de fazer. . 

Apezar de não ser versado nas h•1es parla
mentares, crei•• que ha uma certa linguagem 
(lUe destoa. dos habitas e da cortezia que deve 
existir· entre os membros destaCa.mara e que 
a. Commissã.o de Orçam,Jnto, assim como ne
nhuma. outra, póàe arrogar-se o direito de 
impunemente inverter estas praxes. 

Posso garantir a. V. Ex. e à Cama.ra que 
tenho o maior escrupulo, . quer como_ deJIU· 
tado, quet' como simples cidadão, em nao pro
ceder de modo a merecer a menor censura 
justa por parte de quem quer que seja.. Por
tanto. nã.o posso tolerar em silencio que a 
Commissão de Orçamento trvesse taxado de 
ridícula e ate de :Perigo5a .a. emenda. per mim 
apresentada. 

Appello para a Commissiio de Orçamento 
afim de que revolva. o~ are h i vos desta Ca.mara. 
onde encontrara nos Orçamentos <4 Receita. 
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de todos os tempos o que ella chama u ma in· 
nov:tção perigosa. e ridicul:.. 

povote1•ia de soffrer suas consequencias de
sastrosHs. (A.poiaàos.) 

O nobre relator, não tendo razlW alguma 
'PQderosa para. oppôr-se á minha. emenda, 
afim de reoommend.a.l-a ã. odi.osldade desta. 
ca.ma.ra, creio que se irritou com seu re:~ta· 
belecimento em s• discuEsão. irritou-se es
·quecendo-se de que, além de relator da Com· 
missão r1e Orçamento, é tambem membro 
desttlo Camara, e como tal devia ao humilde 
orador e signata'l'io da emenda a mesma de
ferencia com que sempre o tem tra.ta.do. Feito 
este protesto, confio no criterio d:1 ca.mara. e 
espero qne manterá a vota.ção que deu á mi
·nha emenda. em 1• discussão ; lembrando-lhe 
que com isso resolve grande problema. social, 
economico e politico para o Districto Federal, 
e'que se repercutirà em todo o p·dz. (Apoia
dos.} 

O Sr. Costa 1\la.chadn-Sr. pre
sidente, obedecendo a. motivos imperiosos, 
deixei de assistir a. 2' diseussão elo Orçamento 
da Receita e, por isso, dei:Jt:ei de tomar parte 
no debate, para sustenta.r a. emenda apresen
tada pela bancada mineira., relativamente ao 
tributo de 15$ por ca.beça, de gado importado 
Jlarao consumo desta cidade; cahiuaemendo., 
íoi reproduzida de novo, e conjunctamente 
oom o l\l'l).iecto de Orçamento da. Receita. 
n.ci>a.-se em t\iscussão. Venho reparar a. minha 
falta. involunta.ria, 11iscutindo-a. 

Nã.o lembrarei ã. Cama.ra. as razões invo
cadas pelos meus collegas, quando a discuti
ram. não só nesta tribuna. como na imprensa. 

Não quero tornar-mo fastidioso. 
Essas r:~zões devem esta.r presentes li. con· 

sciencia rlos s~. deputados; entrarei, pois, 
em um:\ nova ordem de considerações que 
julgo decisivas pn.m mootra.r a prol1ciencia. e 
a justiça da causa. que advogamos. 

Sr. presidente, a.llistoria. nos diz que em 
todos os p:úzes novos teem ba.vido o bom 
senso, a boa politica de protecção ás industriiiS 
incipientes, e mesmo notamos que nas nações 
eivilisadas adeantadissimas ai.nda a.pparece o 
systema proteccionista. 
· E' de bom sen:;o, Sr. presidente, uma 
criança não póde luetar contra um homem 
feito. 
· · E' de boa politlca, e de boa. economia que 
os povos que se querem engrandecer e ad
quirir forças protejam toilas as industrias 
nacionaes pa.ra o fim de evitar que os capita.es 
que se formam se escoem pa.ra o estrangeiro. 

Mas, Sr. presidente, si este systema ad· 
op~do por outros povos vae sendo adoptado 
pelo Congresso brazileiro, é preciso que pro
cedamos de modo ra.zoavel-est n-odus in re· 
bus--; é preciso que o systemtlo pn•teccionista. 
DãO S~ja. ~xagera.do (apoiados), e preciso que 
elle não se torne prohibitivo, porque entito o 

Mas, Sr. presidente, si assim é, em nome 
do proprio povo. em nome dos interesses n.a
cionaes. é preciso Que tambem appareça o 
systema. protecclonista. 

0 Sa. NOGUEIRA PPIUNAG-UÂ.-Apoiado; é 
indispensavel. 

O SR. CosTA MA.C!IADo-'E' preciso, meus 
senhores, e>itarmos o ma.L do systema. protec
cionista exaggerado, porém, é PJ'eciso tambem 
evitarmos que as iudustrias nacionaes fiquem 
sem p:rotecç\ãO de seus governos . 

Por conseguinte, Sr. presidente, não sei 
porque, qual a razão em que fundamentaram 
os nobres collegM>1 pa:ra. vota-rem contra 
a.quella emenda. 

Foi , sem duvida.. rompendo o systema. ad
opta.do por nós todos, entenderam que o im· 
posto ou era excessivo ou probibitivo. 

0 SR. NOGUEIRA PAR.ANAG-UÁ - Quando 
Dão é. 

0 SR. FRANCISCO TOLENTINO-E' excessivo, 
pois não. 

. 0 Sn.. COsTA. llACllADO-Sr. presidente, este 
é o ponto importa.ntissimo da questão ; vou 
most rar que este imposto é razoa.vel, e não 
excessivo. para. convencer a Cama.ra que deve 
votar pela emenda, por coberencia. 

Sr. presidente, é preciso que apresente á 
c.onsideracão da C:l.mara razões taes que sir
vam :para. tranquiliso.r a consciencia. daquel· 
les que teem votado e continuam a votar por 
esta medida. 

O SR. Fa.a.l\"crsco ToLENTJNo-Votei cont ra., 
com a consciencia a ml\.is pura. 

O .Sn. . CosTA M&caA.oo-Sr. presidente, es· 
tabelecerei para demonstl'l.l.r as seguintes 
theses :primeira, o imposto sobre o gado im· 
portado para. o consumo da Capital Federal é 
de grande ;•a.ntagem immerliata~mmte, para 
a p ropria. Ca. pital, segunda, é de interesse 
geral do. União, interessedirecto e índirect:J 
que SE'ja votada essa emenda. 

Ero. :preciso, Sr. presidente, em materia. 
tão difficil como esta, sobre negocios de ca.r· 
nes verdes na capital Federal, um estudo es-· 
pecial e acurado, o que não me foi possível 
fazer para. poder bem augmentar. Venho en· 
t reta.nto apresentar á consideração da CD.· 
mara, depois de procurar informar-me de 
pessoas competentes, o resultado de minhas 
cogitações. 

Desse estudo, Sr. presidente, eu cheguei :\s 
seguintes oonclusões:-o gado importado do 
estrangeiro, isto é, do Rio da Prata. para. o 
Rio de Janeiro é vendido por cabeça, preç.(l 
médio. 160$; que o boi que custa. 160$\JOO, 
peza 240 kilos; e o ga.1o mineiro e vendido 
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na media. por 120$e pesa 190 kilos, dando 
uma.differença. de 50 em favor do gado im
partado. Do gado importado, é vendido em 
s. Diogo para. o córte o kilo 600 réis na mé· 
dia. o que dá. 144$, com mais 30, dos miudo~ 
!14f\, com mais 10$ do imposto que preten
demos, somma. 184$000. 

Ora., si o 'boi custa., termo mêdio, 160$000, 
fica o ne)'(oclante com 34$. mas si se deduzir 
os lOS ainda tem elle o lucro de 24$000. 

Va.mos ao boi mineiro. 
Pezando 190 kilos a 600 r<iis, dá 114s, que 

com 30$ de miu·los dá 144$; mas, si; como 
vos disse. a venda. regular é faita por 120$ a. 
cabeça de boi, ficam de lucro ao negociante 
ou marcb.ante 24$. E' a mesmissima. cousa; 
nos dous casos o açougueiro tambem tem sem
pre os mesmos lucros, porque compra. kilos 
e v·~nde kilos dec~rne. 

Em uma materia. como esta, o calculo não 
pórle ser feito com uma rigorosa exactid!io. 
mns o que e ce1•to é que, mude-se como 
quizar a. base, a relatividade conserva-se 
sem!)re a. mesma.. L{)go, a. conclusão a tirar
se, (>.que o gadO importado do Rio da Pratn. e 
o de Minas. uma vez que aquelle pague o 
imposto de 10$ por c&beça, dá os mesmos 
Iucr.Js relativamente aos marcbantes e açou· 
gueiros. 

Ora, si por este calculo, alternando-se 
alguma cousa á sua. base, os r<Jsultados bão 
de ser iguaes, pergunto, o imposto é exces
sivo 1 Não, muito menos probibitivo, porque 
com o imposto continuará. o gado 11 ser ven
dido no mercado em igualdade de circum· 
s!ancias. 

Onde é que esta o defeito do meu racio· 
cínio ~ 

Ora., si por este proce:so nós não excluímos 
do mercado o gado estrangeiro e vamos 
animar a. industria mineh':l. e goyana.. per
gunto eu: porque os Srs. deputados hão de 
votar contra a emenda. ? porque hão de fazer 
uma excepçi'io ao systema. proteccioni~t.a ada
ptado'! E' uma contradicção. 

o Sn.. FRANciSCo ToLENTINo-Hei de pro~r 
o contrario. 

evita maiores prejuízos ; bem é o ma.l que 
evita maiores males. Appliquemol-o á. ques
tão; supponhamos que não se lance o imposto 
sobre o gado importado, o que acontecerá~ 
Necessa.d«.tnente a. industria nacional ha de 
pet'Bcer e o mercado do Rio de Janeiro será 
absorvido, monopolisado, pelo negociante es- · 
trangeiro. 

Supponhamos que o m~rcado do Rio de Ja
m>iro fosse monopolisa.do tão somente pelo 
ga<io mineiro e goyano, a consequenclu seria 
a , eguinte: um <ó concurrente na Praça ha
via de impo1• o preço á. mercadoria. 

Isto é da sciencia ecooomica. Mas, desde o 
momento em qu~. ha. dous concurrentes, o 
estrangeiro e o nacional, a consaquencia 
forçada. é est.l.: trava-se a lucta., de parte 
a parte ha de se procurar melhora.r a fa
zenda o!l'erecida e.o consumo. (Trccam-$e 
apur(es.) 

A conseguencia, meus caros collegas, ha
vendo concurrencia de parte a parte ha de 
ser esta.: a. otrerta ela mercadoria muito mais 
perfeita., o gado ha de apresentar-se no me,•
ca.o1o muito mais gordo, ha de haver maior 
somma de oJfertas; e dt>.sde que houver maior 
somma de cfferta, lla de aba.ixar necessaria
mente o preço. 

0 Sn.. JOSE CARLOS-V. EX. então O que 
quer e o meio termo. Estou com V. Ex . 

O SR.. CosTA. MACHADo-E' isto. (Trocam-se 
apartes, ) 

O SR. VALLA.DAREs-Si eu me convencesse 
que o ia1poséo recabiria. sobre o gado estran· 
ge1ro de maneira a evitar a sua entrada vo
taria contra elle,porque não quero monopolio 
para. Minas. 

o Sn. CosTA MACUADO - Ta.mbem nito o 
quero. 

Falia-se muito no estado do nosso pai:t, mas 
nfio se olha. para. o estrangei ro, onde va
mos encontrar male~ e di!nculdades ainda. 
maiores. 

Vejo na. Allemanha, na Austrio., na lta.lia, 
na. França e na. Suissa, lançar -se tributos 
elevados sobre o gado imiJortado :para con
sumo desses paizes; e quer V. Ex. saber 

O SR. Cosn MACirA.oo-Da minha parte ba. quanto na Suissa. se paga. por cabeça do boi 
]leio menos a maior sioceridade na exposição importado 1 Pagam-se 60 Ji:a.ncos. e alem 
das minhas iL1.éas. disso ainda ba. uma ontra. cousa peior. é o 

Agora vou ao ponto importante da. questão, cerrifteat.lo de saude, me,lida que. póde·se 
Pl.r?. o qual emprazo o meu collega. a honrar- dizer, prohibitiva.. por que os empregados 
me ta.moom com a. sua. resposta.. encarregados desse- set'Viço PQdem passar os 
.sr. presidente, nó.s que devemoa ter em a.ttesêados de saude quando lhes aprouver, 

VISta. os inwresse.s geraes do paiz e por con- segundo as conv~niencias de occaslão, con
se:miote tla ü:tpital Federal, não saberemos forme a maior ou menor abundaneia de 
como homens publicos,como deputados, o que gado. . 
nas. ~onvém fazer? Certamente. O bomem Ora, é claro qce nós não estamos nas con-
pollttco deve ser previdente. dições de:>ses povos, que a.té hoje usa.m a.i.Dda 

O;a, eu desde menino conheço um an-jo sy&tema proteccionista em relação a este 
ne11m que diz ~sim: ~ucrp é o prejuizo que lJOUto. . 
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Agora. Sl'. 1Jre>idente. niio c~rec;o (!e mais Lima. Silva. Mariz. Cha.teaubriand, Trindade. 
pro,•as. e bem chro, este imposto é f<lVCira.vel Arminio Tavares. Marcionilo Lins. Miguel 
i Un ião, desde qne é favor;~...-el o. ~~ou" E>· Pe'l:'na.mbucr•. Olympio de C<J.m"\)Os. DiO!Jysio 
tados. e póde-se me~ mo dizfr qu~; é fl~1mravel Cerqueir·a. Rodrigues Lima. Toleutino do; 
a. todos os E8tn(l, s. p· rquP. eu não cooht>.t:O Santos, Marcolino Moura. Atl1ayrle Junior, 
ne~to paiz um Estado que n~o po~~n. te•· tt in- Aldndo Guanabara, Ponce de Le(ln, Belisa1'ío 
du . .;tria pa;toril. de Souza. Alm~,ida. Gomes. Landulpbo de Ma-

Agem.. a utilidade rlir-e.ct.a galbães. Vaz de Mello, Monteiro de Barra$, 
O nob1•e relator da Commi~siio de Or.7amento .Joiio f-'en!do, Gonçah·e, Ramos, Leonel Filho. 

r'a RPceita rliz-nr·-s que nós !Jl'ecisamos de re- Ferreira Pires. Ro·'olpho Abreu. Thootonio 
cursos plra. o Thesuu ro: e eu pP.rgnr.to si e;te de :Mag:\lhã...-s. Piuto da Fonséca, :\1.~noel Fui
não é n::J.is um recurso directo ~~ fõl.vo1· r~a g:eneio; Sim~o <!a Cunha. Llndolpho Cae:ta.no. 
Ur.iiio. Larn:n·tioe. Franci~co de Barros. Casemiro 

A Carno.rn preste attenç-lo ao que vou dizer da Rocha.. Cincinato Br.\)!a., Harmenegildo de 
que é intetessante. . l Mor-aes. Xn:ri~r do Valle. Luiz Adolpho, 

Algueru que veiu da Europ:J. contou que Carncciolo, Brazilio da Luz. ,\.ngelo Pinheiro. 
encontrou-se por lá em uma rol!~ .. em que se Apparicio Mariense. Fr~n~isco Alencastro e 
conversava. sobre o Br~zil. a re~peit•· do qual! Pe,.•ro Moacyr. E sem c<J.ma os Srs. Lim:~. 
um argentino fe;o; a ~<·guinte aillrmnção: i~<o Eacury. Louren~·o de Sá, Fernandes Lima. 
é um poi'O desgraçad~:. não vale nada. JIOis Oc~a.viano Loureiro. Zama. Cleto Nuue;. Bar
nós até esULmos l he mandan•'o ca.rne p;u-a ros Franco Junior, Paulíno Souza Junior, 
elles , ,iverem. Camoolina, Costa Junior. Vieira rJe Moral;'.:!. 
u~x SR. DEI'WADO _ Não -vale n:-da; e uma Al~·to Salles, Mar tins' Costa. e Riv;1davià. 

hespanho!ada.. Corr21L 
O Sn.. CoSTA MACHADo-Em tod0 ca.so é üe- E' sem deb~te approvacla a Reda'::ção fioa\ 

primente do patriotismo brazi!ciro. do p:ojecto n. 189 fl. de 1895. para ser en· 
>"iado ao Senado. 

O SJ,. PRESIDEXTE-Ha..-end0 numero para 
-se proce-'er' as v .. taçõ~s da~ materio.s t>.ncer
rndas.peço ao nobr!:! deputa1lo que. injenomp:J. 
o seu d i;r.urso. 

O Sn.. Cosn M.~o.cnAoo-Sim, senhol'. 

Comparecem ma.is cs Srs. Ca:·los Novaes, 
Br·icio Fllbo. Hol\anda oleL:m:1.. Luiz Domin
gues. Cq_sttl. R.orlrignl's, Pires Ferr('ir;l, Anisio 
de Abreu. Fr~rlprico Borges, Thomaz Ca.va\
ca.nli. lldeíbnso Lima. A\1,\;"I•Sto Severo. Jose 
Mari:tno. Artlwr Orhtn•'o. T01entino tlo C<lr
valho, Martins .Junior. Pereira ele Lvra. Gas
par Drárnmond. Medeiros e Aibuqucrque, 
Arau.lo G6~·s. Cieme.ut,ino d(l M<,nte. Rocha 
Cavalcan ti. Geminiano Bro.zil. Ali J!USto r'e 
Fr-<-ihs . !\civu.. Mi lton. Aris\idE-s ,](, Queiro1., 
Eduanlo Ramo~. P au!;L Guim:l-l'ães. Vergue 
de Al:rcu, Leo>Pgildo Filgueiras. Jose Ignacio, 
To;•qna.to Moreira., Galdino Lt•reto. Ant(lr.io 
de Siquei1·n.. Serzede!lo Cor:·êa .. O~car Godov 
".A.L\Jeno Tat·r~s. Fon.<P.ra Pol'tella. Ag,.;.t inlio 
Vid:1J. E~ne:;to BJ·aziliv. Scb<1stiiio de Lacerda, 
Mayrink , Luiz Detsi, ~·r·ancisco \ eiga, La
nJOunler Grnlofredo. M~.tta MaciJndo. Ar-thm· 
Torres, Ga.rlos ·~as Chagas. Adolpl1o Gordo. 
Urbaco de Gouveia. Mariano Ramos, Lame
nba. Lins e Alrneida To1•res. 

Deixam de comparecer com causa. pa.rtici
pad~ os Srs. Coelho Lisboo., Alenror Guima
l'ã.es. Fileto Pir8li, Enéas Martins. Tlleotonio 
de Brit<>·. \ iveíros. Eduardo de Berr,"?do. Tol·
re,; 1-'ot·tugnl, Pedro Borges, Helvecio Monte, 
Francisco Gurgel, ,runqueira. Ayres, Cunha 

E' lidtl. julg-ado objecto l.lc rje:\ihcr:J.r;i'io. e 
enviado ü Commi~sfto de Pctíçürs •• Poder<'S, 
o :seguin te 

PMJECTO K. 280-1895 

i\t!l o>·isa o !I01'C í'>W ct Cll JJCCrle •· f< Arlol11fto C:cu
lit, C011{t~·rr·~•ic tla .rt/{lt~uleff(' tln ilr.t.:i(t.' .. ?!iU 

a n no tlt.: lic:t:ru;u. C'nn. o ·rc~1>r.cti1H• m·d.cn!~ rlr;. 
pant tratm· riv -'W< srmrl~ o,i!lr; lhe ""'I'Cl';,· 

Art. 1." E' o :;:ovorno nu tori~;udo :~ con
ce!ler a Adolpho Gentil. <!OIIl'Bl'~ntc u:L Alfun
dOf!U do Rt1Cilf'. um anno de licen ~;~ com o 
rospec:t ivo Ol"<len;•do,para trat ou- dCl ~ua s;wdc 
onde lhe convier. 
. Art. 2.•· Revogam-se as di:>posiçiics em 
comrario. 

Sala das commi:;.;:ücó', 22 de novembro de 
1895.- _:b·aujo Gócs.-Cco·lo~ Jo,·r;c.-GcJA~c;e 
Lima. - Ta1:a1·es de Lyra . - llc1't711e rle 
Abreu-

E' posto a votos~ approvado o seguinte 

Requerimento 

Requeremos que o gover no informe com 
urgencia.: 

l ". quaes as companhias nacionae.<; de na· 
vegação que ainda. reclam~rn indemnisa.<~es 
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por serviços prestados ou preju ízos soifridos < 
a partir de ô do set embro de IE93 ; I 

2•. o qtct~ntum (las indemnisJ.ções que c::.da. 
uma. r eclama e quaes as que Já teem su:1s 
contas liquidndas ; 

3". si a respeito das compo.nhias subven
nadas Joi ouvido o ministerio por onde cor· 
reu o respectivo Eerviço e qunl o seu parecer; 

4', si houve a respeito dessns :lll'ctençúes 
pareceres do Conselho Na.val e cópia. desses 
pareceres. 

Sala d:~.s sessõ~. 23 de novembro de 1895. 
-L!!uro ,lfuller. - At<gt<sto ilfonleneuro . 

E' posto o. votos e rejeitado o requer imento 
~o Sr. Flavio de Ara.ujo, para que o pro. 
jecto n . 2G5 A. de 1895. vá ús Com missões de 
Constituição, Legislação e Just!ca e de Orc~
roento. 

Em seguida. e posto a votos e a.pprovado 
em 1• discu~o o seguinte 

PR01ECTO N. 255 ·"--1895 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1. '' Fic:t o governo ~ntorisado a r ein

t~grar no posto de tenente-coronel do Cor po 
de Eng~nhoiros do exercito e no cargo do 
lente tia. Escola. Militar, o Dr· . Innocencio Scr
teMilo Corr~1.. 

Art, 2 . ·• Revogam-se as llispoJsições em 
con tra1·io. 

E' posto a. vot<ls e approvado em 2" dis
cus~ií.(• e cu vindo ú. Commis~rro tle l{edacçiio o 
~~guinte 

PROJECTD N . 2GS--! S95 

O Congresso N:tcional resolve : 
Art. l. • E' o governo a.utorisa.do a abr ir ao 

~finisterio d<\ Fazend3. o credito supplemen
tn· ~e ?-5:12:847$682 á. verba.- Reposie;ões e 
rcstttutções-a.rt. 7" n. 29 da lei n. :?66, de 
24 de dezembro de 1894. para. pagnmento da 
divida liguidac1a proveniente de impostos ar
ree.'l.rlad(ls pela. União e pertencentes :10 Es· 
tado ele S. Paulo. na. fórma da. Constituição 
·Fed_?ral ; fn.zc:mdo para. isso <\ S n~essaria.s ope
ra.ço~s de credito. 
A~t . 2. '' Revogam-se as dispo<~ições em con · 

trarto. 

E: a.nnuaciada. a. votação d:\S emendas do 
proJecto n . li 8 o. de 1895, fixa.ndo a rlespeza 
tlo Ministerio da rmlus tr ia, Viação e ObJ'as 
Publicas. 

E' posta a votos e a:pprovadn. a seguinte 
C~•uar.:t y . YtJ. 

Em.enda 

Da. Commissã.o de Orçamento. 
Rubrica n. 1-accrescente-se- cleval'ln a 

2AO":; a consignacão annu~l do snlario para 
cu da se1·vente. · . 

E' post<l. a. votos e a~pro vada. a seguinte 

Emende 

Ao n. 2- Onde se diz- 20:00o.$ pa.ra pu
l1lieaçües que intere.<sem directa.mente a la· 
vou1':1 e iodnstr ia.s nacionaes,-- diga-se-
20:000$ para auxili;1r a impressão da obra 
que sob o titulo-Bra.zil- escreveu em qua
tro línguas Maurício Laniberg. 

E' posta 3. votos e a.pprova.da a seguinte 
emenda, salva a. sub-emenda. da commissão . 

A' rubric.'\ n. 3- augmente-~e a consigna
ç-ão para o ser·viço de navegação entre os 
portos dos Estados da Bahia, Sergipe, Ala
goas e Pernambuco. a cargo d:\ Cf!:mpanhía 
B(IJtiana (secçiio do Lloyd Bt-azileiro) com 
61:000$ u.nuc1aes , ficando o governo a.utori
sado a prorogar por mais cinco a.nnos o re
StJect h·o contt·.:tc:t u ; a modifica.r e nugmcnta1• 
as actuaes escala:; d.:t linha do sul elo Estado 
d<1 Bahia. de forma que os vapores toquem 
regularmente no~ por tos de 1Iarahu e Rio de 
Cocta.s e faça.m um;J. terceira v iagem aos de 
Canavíeir.'iS e Iihéos. 

E' posta a. votos e a.pprova·1a a. suu-omenda. 
d:~. com missão. manclanclo suppri mir da. emen
da acim:• as p:~.laiTas- :t prorogar por mais 
cinco annos o respectivo contracto . 

E' posta a votos e ap_provada a seguinte 

Ememlr.t 

No n. 4 t1o art. 1•, onde StJ lê- I .200:000$ 
cC>m o auxilio p:n-:l. a coloni;:.3!.'ií.o elll'opéa. nos 
Estados tlo nor te, ~ndo metade para passa
gens ue itnmigrantes contractados :pelos rete
r ido:; Estados e met..'\de pari\ <\ rundaçiio e 
m:.nuteoção de nucleos coloniaes- leia-se -
200:000$ a. Clvla um dos E>t..'l.dos do nor te ; da. 
Bahifl a.o Ama~onas. incl'usive. pa.ra os t ra
balhos preparatorios de sua colonisação. 

§ 1." O governo da União entregará aos 
poderes est<\duaes, a quem incumbe privati
vamente e;te ser -riço, as respectivas verbas, 
para. que elles lhes deem a conveniente a.ppli
cação. 

E' po~to a. votos e approvado o se,nuinte 
subst itutivo da Commissiit• de Orçamento á 
emenda. do Sr. Medeiro~ e Albuquerque. 

Fiêa o governo nnto1•isado a dispender n 
qu:~.ntia. do 1.000:000$ pa,ra. ser·em empreg-o.-

06 
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dos pelo goveT'no mn colonisação nr~cional das 
fronteirt1.s, ond:~ julga!' conveniente, de accor
do com os respectivos governaclores. 

E' considerad" prej11·'icada a. emenda do 
Sr. Medeiros e A.lbuquetque. 

Sãu successivamente :postas a votos e ap· 
:provadas as seguintes 

Emendas 

Rubrka. n. 4-Eleve-sede 9:GOOS; a 12:00(1S 
a consignaç-.ã,o para Jons medicos ·da hospe.:. 
daria. da ílhll. das Flore~. 

.Accrescente-se ao n. 5, depois das pala
vras - conducção de malas, cujo serviço no 
interior dos estados será teito de preferencia 
por u.dministraçãO. 

Rubrie:J. n. 5-Supp-rimam-se ;tS pala vms 
-diminuida de 100:000:) a verba-Conducç;c"(o 
de malas. 

E' posta a votos e approva•1a ~~ seguinte 
sub-emenda. da comrniss::i.o :). omenc1a do 
Sr. He1'men0gíido de Moraes e outros. 

No n. 6-Telegro.pho- da lillha gerul c 
Theresopolis. 

E' consideN1.da pr<?jurlicat!;l. ~ <Omenda do 
Sl'. Hermenegi\do ele Moraes e outros sob 
n. 15. 

E' postn. n. Yotos c approvarla a seguinte 
suh-t~m~n1ta. lln. commíss\i.c. e do St•. Fonsect~o 
Por·telln. e nutro:-lrJciu-ivo ;1. linha telegru· 
pllic~a. Liu. Aldein. uo 8. PNlr~'· Est:tdw do Rio. 

E' consium·a,l:t pt·c~ilvlicrttl.~ a emenda do 
Sr. FOJlSCC!l. PoJ·tellu. C 011tro, SOlJ n. lô. 

E' ]l'lSt:t a voto~ o n.ppro\·nnu. a 1" porto 
rh emenu;t do Sr. Alencar Guirna.riies e OU· 
tros. a~sim corJcobid:t : 

Ao n. 6-a.ccrescente-se-P3.lrneiras a En· 
tre Rios. 

E: posta a votos e rejeitada a segunda, 
p:trte da emen-la do mesmo senhor, r~1e1•ente 
a Morrete~ e Guat[l.tuba. 

emenda. do Sr. A1•thur de Vasconcellos e 
outros; 

Ao § !O : A abrir um credito de !:1:5ôt)!s 
para occorrer ás despezas com a. sab-con~ 
tadorb. que for cr(')ada no Estado r1o Piauh)·. 

E' posto a votos e approvada. a seguinte 
emenda: 

N. 7 - Augmentr.da respectivamente de 
3(j0$ e 240$ os vencimentos do porteiro 
e continuo da inspectorla geral e fixada em 
3S a diaria de servente. 

E' annundada. a votação da emenda do 
St'. Nogueira Par·anaguâ., il. rubrica. Mb 
n. 8 . 

O S•·· No,:g·ueira Pa•·anagnã 
- ( pc!u. ordem) Sr. presidente a commissão 
deu um parecel' desfavora"el a essa emenda 
por não ter chegado a accordo com o Ol'igi· 
nnl por mim <lJ;n~esentado a Mesa., assim, 
peço i V. Ex. que leia o origln:tl. .. 

OS<~. PRE;rot~xrE-E' o que acalJa de ser 
lirlo. 

O Sa. NotHiEIRA PARii.NACuA' ..• afim de 
que a. comrnissão saiba que dos 2~0 contos 
P,'lrn. o prolongamento da Estrada de Ferro 
Sobral á There.zina. uma parte de 31) contos 
é (1 estinada a e.;;t udos e outra de l 90 contos 
para :1 construcção da. mesma estrada. 

O Sr. r ... au1·o l\Iul.ler (JJe7a orcle;;rj 
-,\ emenda ü1i publiead:l pela impr~nsa sem 
conte~ll\Çii.o da. bancu.da. do:s seus autores; o 
parece1' foi redigido de accordo com a emeod<l 
aprl:lsenta.·l:l .. Pela cleclara.çiio que acaba de 
ser feita pelo nobre deputado fica.-se sabendo 
qual a applicação destinada aos IGO contos. 
Em t odo o caso, como a commissii.o se tem 
opposto em casos identlcos. continuo. a op
por-se il. approvação desso. emenda. 

Em segltida e 3.ppro~t;•ua. a seguiu te 

Emenda 

E' posto a 'loto;; 0 n.pprovado o seguinte . . • , 
substitutivo da commissão de Orçamento ao! A rulmca n. 8- E~tr.ada <!_e Ferro de :>O· 
á emenda do Sr Gustavo Veras br«l-a.ugrnentada a constgnaç;.ao com a. qua:n-

. · tia de 220:000$. sendo 30:01JO~ para a contt-
Accrescente-se ao n. 6 : nuação dos estudos do pl'olongamento e 
De um ponto conveniente da linha no longo 

do Parnahyba a. Tutoya, do Rosario a Vianna 
por Arary e Victor·i:.t e de um ponto ds. 
linha. entl'e S. Luiz e Belém a Pinheiro e 
S. Bento. 

E' considerada prejudicada a emenda do 
SY. Gusta,·o V eras. 

E' posto a votos e 3.ppl'OVJ.do o seguinte 
substitutivo da. Commls;;ií.o de Orça.mento á 

100: OOu$ pal.'a. <t construcçiío do prolonga
manto da referi:la Estrada de Ferro de So· 
b:·al, da cidade dt.! lpu, no Ceará., a de The· 
rezina, no Piau1ly. 

S. R.-Su.la das sesi>\íes, ;:.:3 (1e novembro d~ 
1805.-.Yo,(ruei>·a Paranr1guá .- PiYes Fer· 
~-eim.-l•i·erlel·:'co flm·!Jes.-CJa-!s!iMD Ct!l;. 

Silo succes~iv,~mcnto posl,(\s o. votos e :~p
provadas as seguinws 
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Emendas 

Ao n. 22 accre.scente-se : 
Para au::dliar o Estado r1o Espirito Santo 

nns obras do quebramento das rochas subma
rinas do porto da. Victoria 200:00Q8000. 

Ao§ 22do art. 1•: 
A consigno.ção-Porto3 da Parahyba-re

dijHe aso.im: pessoal e material, inclusive 
a compra de àragns, 200:000~000. 

N. 22-Substitua-~e a consignaçilo para o 
porto do H.ecif~ pela seguinte: 

Acquisição de dragas, rebo
~dores e batelões, ao 
cambio de 27 d ........ . . 

Montagem do material. ...• 
Quebra-mar ............. .. 
Gonstrucção da nova mura-

lha. ..... ·-············" 
Conservação, deduzidos 15 

6íl: IS0$6GO 
100 :Oii0$000 
300:0008000 

314:615$200 

E' po!;ta. a votos e a.:pprova.da. a. seguin to 

Emenda 

Supprima-se o n. 9 do § 10 do projecto 
n. 178 C, de 1805. 

E' posto a votos e approvado o seguinte 
substitutivo da Commissão de Orçamento a. 
emenda do Sr. Coelho e Gintra e outros. 

Accrcscente·seao § lO; A concedet• pel·tnis
sã.o á ·Estrada r1e Ferro Central da Ba,hia p~ll'a 
prolongar seus trilhos da. cidade de S. F .lix 
a de Ha.ragogipe, podendo. quando convenha., 
itn(ior a reducção de igual ex:tensã.o kilome
trica no ra.mal de Mundo Novo. A permi~são 
não a.ugmcntará o prazo do privilegio, e serú. 
teita. rnediant.e os lavares da primitiva con
cessão, que ainda. caibJ.tn à União, r·eduzindo 
o juro a 5 '/o. 

E' considerada pr·e.iudicada. a. cmend,t do 
Sr . CK1elho Cintra. e outros. 

contos destinados á. con
serva~ã.o das pontes, que 
é tl.'llnsferida. ~ Estado, e 
eventun.e~ ...........•.. 

E' posto a votos e a.pp;•ovado o segu;nte 
substitu~ivo da C•1mmissão de Orçamento à. 

358 :ôOO$OOO emenda do Sr. Victorino Monteiro e outros: 
Accrescente-se ao§ lO: A rever, mediante 

nccordo, o~ estudos rlefinitivos já app!•ovados 
de estradas de ferro que gosem de garantié\ 
de ju ros, para. o fim •1e rectificar os re:;pe
ctivos t1-aç.ados, sem altera~ã.o do ca.pita.l c 
juros cor-respontiontes aos estudos an terior· 
mente a.pp1•ova.dos. 

1. 744:315$860 

N. 23-Estatistica - reduziõos de dou:> o 
numero de contínuos e elevad;1. de 48<18 a. con· 
signação pa.ra. aluguel de ca~a para. pOrteiro. 
Da Commisl!ãO de Orçamento. 

N. 25-Fixada. em 3:GOO.$ a consignação do 
umaüuense.-Da. Commis~'ão de Ül'<;amenLo. 

Accrescente-se ao § 3" do titulo 1: e o 
art. 50 do decreto n. 1.663, de 1894. 

No § 10-accrescente-~e: a JlrDl'O{,'ll.r por 
um anno o prazo do contracto assignado pelo 
Ministerio da !ndu~tria com Alexandr·e Dé
nizot a 18 de julho de 1889, par:~o esta helcci
mentos de nucleos agricnlns nos Estado8 do 
Espi1 ito Santo e Minas Gora e$. 

E' posta a votos e a.ppro,·ada. a seguinte 
I emenda, sal V:l. 3. sub-emenda. dn. com missão: 
1 Additivo ao § 10 onde ma.is convenha.: 
l Fie;. o governo a.utorisado a. transferir a. 
,titulo oneroso a. dóca. exi~tente no proprio 
Jnaeiona! onde esta a hosper1aria de immi
~~grantes, na. ponta de Mont·Serra.t. Capital do 
Esta.do da Bahia., bem como em todo o ter-reno 
balaio que fica. ao norte e leste dos edifieios 
da mesm:J. hospeda.riil e que lho são inteira· 

l
ll!&nte desnec~ssarios, bem como duas ou tres 
casmhas prox: mas a. !l.lludida. dóca. 

·1 E' posta a. votos e approrada a seguinte 
sab-emenda. da commis;ão: 

Depo:s das palavra.s-a titulo oneroso
ldlga-se: meni:~onte conclll'l'encia publi~. 

E' con~itlerada prt~iudicada. a emendn- do 
Sr . Victorino i'Ion teiro o outros. 

São succcssi vamente po5ta.S a. votos c nppro
vadas as seguint.cs: 

Em.cm/11..~ 

Additiv(l.: 
Ao u. 1:{, § J O, a.ccresccnte-se: o por u.:.m 

aunos o prno pela conclusão das obl'a.s do 
Jlorto <h\ Fort.:tleza. 

Ao § 10- accrescente-se : a. contl'adar com 
pessoa idonea, que maiores vantagens otre
recer, a. con>kncçiio das obras do porto do 
Recife, segundo os planos o.pprovados, mo
diante ga.l"<mtias de e.ífec~lvidade do con
tro.cto. 

São successivamente postos a. votos e rejei
tadas as emendas sob ns. 3. 5, G, 7. S. 9, 23, 
24, 25, 26, 27. ~8. ~9. :33, 36, 38. 39, 40, 41, 
42, 44, 46, 49 e 53. 

E' a.nuunciada a vo!ar.ii,o da emenda do 
Sr. Victodno MontRiro sob n. 51. 

O Sr. V ietol'ino 1\!Iont.elro (pela 
o1-dcu!)-Sr. presidente, na. discns~o do Orç:\-
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menta da Receita eu terei occasião de de
monstrar a iniquidade e a falta de funda
mento do parecer d<t rommissão. 

VOZES-A discussão está encerrada. 
O SR. VICTORINO MoNTEIRO - Perdão, eu 

estou formulanrlo nm pedido <le retirada. 
Mas, Sr. presidente, sendo este ramal de 

tal necessidade, eu estou certo que o Poder 
Executivo encontrará meios para realisal-o. 

Por isso, peço a V. Ex., que tenha a gen
tileza de consultar a Camara si consente na 
retirar1a da minha emenda. 

Consultada, a Camara concede a retirada 
pedida. 

E' o projecto n. 170 C, ele 1895, assim 
emendado, apprrvado em 3" discussão e en
via á Com missão de Redacção. 

Continua a discussão unica do parecer 
n. 174 C, de 1895 (Orçamento da Receita). 

O §r. Co§t.a l'Mfacbado- Sr. pre
sidente, quando por ordem de V. Ex. inter
rompi o meu discurso. havia eu procurado 
demonstrar . que o systema proteccionista 
adoptndo entre nós não representava aais 
do que o systema adaptado em todos os tem
pos e por todos os paizes ; estranhando em 
seguida que o Congresso se houvesse desviado 
desse systema, com relação á emenda apre
sentada pela bancada mineira, procurei apre
ciar os fundamentos dos que votaram contra, 
suppondo que seria poé' entenrlerem que o 
imposto sobre o gado estrangeiro era prohi· 
bitivo. 

Com os dados que colligi, e a vista de in
formações que obtive de pessoas habilitadas 
desta CapittLl, cheguei a demonstrar que o im
posto r1e lO$ não era excessivo, e muito menos 
prohibitivo, visto que não prohibia a con
currencia elo gado estrangeiro, visto que os 
marchantes negociantes de gado e açouguei
ros continuavam a ter as mesmas vantagens, 
não só em hlação ao gado importado do es
trangeiro, como em relação ao gado de 
Minas. 

Tratei em seguida de demonstrar que a 
vantagem que havia parn a Capital Federal 
era a de animar-se a industria, pastoril de 
Minas e Goyaz, de morlo que fizesse concur
rencia com o gado importado do Rio da Pra
ta; que esta animação trazia como conse
quencia a continuação da industria, e que 
portanto chegaria o momento em que have
ria uma vantagem real e positiva para o 
consumidor, porque haveria a lucta no mer
cado, e portanto a carne nessa occasião seria 
mais barata, conservaria um preço regular, 
o que não aconteceria uma vez que uma das 
partes l'e tornasse senhora exc\'lsiva do mer
cado ; o que se daria no caso de não haver o 

imposto ele lO$, ou no caso de haver um im
posto exaggerado e prohibitivo. 

Mostrei que as nações civilisadas e entre 
ellas a Austria, a Allemanha, a Italia, a 
França e a Suissa, tributam altamente o gado 
importado, e até apontei o facto de na Suissa 
ser tributado em 60 francos cada boi,ha vendo 
além disso certificado de saneie. 

Depois disso tratei de demonstrar, segundo 
a sciencia economica, que era uma verda
deira illusão daquelles que votavam contra o 
imposto, tendo em mente proteger a classe 
pobre. 

Lembrei que si este imposto era, economi
camente fallando, um onus, visto que accres
cia de 40 réis o preço da carne para o consu
midor, era um mal passageiro, que no futuro 
traria um grande bem; isto é, que deante 
das oscillações do mercado da carne no Rio, 
haveria não só abundancia de carne, corno 
permanecia e regularidade nos preços. 

Estêwa neste ponto quando fui interrom
pido, e daqui prosigo. 

Sr. presidente, argumentei até aqui com a 
sciencia economica. Agora quero fazer uma 
ligeira apreciação de factos sobre este nego
cio anomalo, especial, stti generis, de carne 
verde na Capital Federal, para provar que si 
se lançasse mesmo um imposto ele 20 ou 30$, 
nada alteraria o preço ela carne para o consu
midor. 

Este negoeio ele carne verde na Capital 
Federal, é semelhante ao negocio de café. 

A's vezes ha abundancia, e o genero sobe 
ele preço ; ás vezes ha falta e o genero desce 
ele preço; depende da vontade, do cap1·icho 
dos monopolisadores em um sentido e em 
outro. 

Esses rnonopolisaclore~ são homens de gran
des capitaes, que se tornam senhores do mer
cado, matam a concurrencia e estabelecem o 
preço do genero, elevando-o ou rliminuindo-o, 
a seu talante. Isto é muito sabido. 

Lembro· me, Sr. presirlente, que já no tempo 
da rnonarchia luctou-se para regular o preço 
da carne no Rio de Janeiro, a ponto de em 
um dos ministerios do Marquez ele Olinda, 
ser taxado o preço ela came. 

E nessa occasião deu-se o seguinte facto: 
era vereador ou supplente um illustre mi
neiro, um dos mais distinctos filhos de Minas, 
o tallecido senador Theophilo Ottoni de sau
dosa rnemoria. 

Havendo reluctancia ela parte ela Camara 
em acceitar essa medida exigida pelo Minis
tro do Imperio, foi chamado esse illustre mi· 
neiro para fazer parte ela commissão, e então 
votou-se es$e alvitre, que outros chamaram 
de despotismo. 

E cla.hi, como e~cse mineiro distinctissimo, 
por muitos titulos, fosse um republicano con
victo, naquella época, os seus adversarios e 
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inimfaos passaram a calumnial-o, pois q_u~ se de longa data ; ha. muita. difficuldade em re
deu o~seguinte !~teto~ durante quatr-o e~eJÇO~, sol veJ-a. 
e quatro Jí:;tas tríplices apresenta..l~s a coroa. Em resumo. entendo que, para se acaba.r 

escolher um ~euador, uunC<J- o 1mpernd· '~" de vez com essas alterna.tivas bruscas do pre
~mbrou de escolher o Sr. Theophilo_Ot- ço da carne, c1evidas ao monopolio, só ha. um 
toni. depois, na quinta vez, foi elle escollndo, meio, e a. liberdade plena- curte quem qui
e entuo os seus inimigos dizil>m que aquelle ze1· e como quizer. 
·epubllcano entrou para. o Senado na ponta . Mas, digo _agora, para se dar isto, é_ pro-
~1)5 cb.ifl'es do boi. Cl:>O que h:l.Ja. no mercado . concurrenc1a de 

. d - gado estraugell'O e gado nacwnaL M~s tratava-se de uma medtda. e salvaça_o I E" preciso que se me entenda, não quer;, 
pnbhca, e embo~a. _p~recesse uma. contr(~dl· qu<3 o Rio de Janeiro soíl'r<~ 13lta. de carne ; é 

I 
Cçao com s~us prmm_pu~s.porque e~a. realm nte, preciso h.:.. ver a concurrencia.. Não quero que 
um ~espotlsmo, ~ d1stmcto patriota. votou-a i o commercio de carne verde Iique perten
como uma. necesstdade de mo_mento. com_o um cendo exclusivamente ao meu Estado ou a 

I 
meio de acaba! com a_ pressao que havias~ qu.,lquer outro, mas lambem não quer·o que 
bre a populaçao do RIO do Janen.'O em nego o estrangeiro se a. podere delle para impôr o 
eios de ta.nta monta.. . preço da carne. 
I Lembro-me de outro facto : era. eu pl'eSl· . 
I dente de r-finas em l86i, conhecendo a diffi- O SR. LINS I>~ V ASCO;-o;?ELLos--o . que está 

culdade que ha.via. em se regular o preço da provado é que so se modrficou um_ pouco o I earne de um modo conveoiente,sendo mmen·o mercado! quando houve concurrenCJa de :,rado 
I e interessando-me pela sorte de meu JM.ado, estranJ:eJro. 
' tra.rei de procurar um meio de fazer com que o SR . COSTA MACHADo-Sem duvida; mas, 
! no mercado do Rio de Janeiro não falta~se o que não quero é que um dos concurrentes 
1 carne, mas tambem não houvesse supe1>abun· tenha primazia. sobre out:ro . 
. daucitl de gado. _ . E é por isso que eu economicamente tratei 

Tomando a ]_)eito esta questão, lembret-me de demonstrar que o imrosto de !0$ não pre-
. de estudai-a, e comecei procura!ldo sabt>r judica.va o consumici.ot· do Rio de Janeil'o, si
quantas :rezes eram abatidas no Rw de Ja- não passageirame,Jte, segundo os principias 
neiro, e qual a quantidade de gado que era de economia jlOlitica, por que de facto elles 
e."tportado de Mina.s. niio são J>rejudicados, porque o preço da ca.r-

Toma.ndo por base ambas as noç.ões. co11- ne esta sujoito ao monopolio. 
clui que se devia 1•egular a. passagem do O SR. PRESII>'ENTE-Ao.lvirtoao nobre depu-
gado. nas ban•eiras- . . . tado que a hora da I • !Xltte da ordem do dia 

Fur autorisado pela. Assembl~a Pl'OVlOCtal e:;til. finda. 
neste se a tido ; fiz um Regulamento que.post1) 
em pratica., jti. ill- p1·oduzindo 1·esulta(~os ·~l- O SR. COSTA MACHADo-Vou acabar. 
lissímo;:, não ta.ltava carne na Capttal F&- Sr. presidente. eu julgo ter dito bastante 
dera!, e nü.o hav ia tambem a.ccumulo de não só }la:·ajusti.fica:· o meu voto, como pa.ra 
gado. tl'u.nquilisar o espírito dos nobres deputados 
o~ boio.deil-os de Minas dUJ-a.nte o a.nno ex· -~ respeito tio voto que por n :nt ura. deem a 

110ri.avam tono o seu gado. esta. emenda. 
Entretanto. cahi com o ministerio de -1 de Peço licenç;.l. para responder ao aparte do 

agosto; fui imm~::diatamente substitui~o por illustre relator d<L Commissão da Receita. Sr. 
um distincto cidadão, mas que não er.~ filho Serzedello Corrêa, qu,ndo falla,•a um dos 
de ~Unas.Naquella epoca os presidente$ eram meus coHegas de bancada, o Sr. Cupertino 
nomeados paro. razer del'l'Ubadas, pal'a fazer de Siqueira. 
etei~õcs, ou para. tomar ares. Perguntava S. Ex. p1rque Minas não a.ca. 

Meu anteccessor. chegando em Minas, tra- bnva. ou dimirnüa o imposto rle e::,:portação? 
!ou logo de susp<lnder diversas leis que esta- Talvez por esquecimento não tivesse a res
Tam em execução, e entre essas, suspendeu posta pedida., eu vou dal-a. Minas não acaba. 
o meu Regulamento. com (-.· ~e imposto pela mesma. razii.o porque 

Não estranhei isto, era fructa do tempo out1 , ;stados da. União não podem acabar 
e muito principalmente porque o meu sue- com o imposto de exportacão. porque é _um 
tes!or não era mineiro, não se interessava imposto necessario aos Estados, e constitu-
por ~IinM como eu. cional. 

O caso e que os negociantes de gado lamen· E si assim é, si nada otrende ã. federa.cão, 
ta.vam. muito a suspensão do Regulamento. aos Estados e nem à Capital Federal, per-

Conto estes factos, SI.'. presirlente, par:?. g-unto porque S. Ex. não ha de acceitar o 
mostrar que esta. questão de carne "Verde é imposto de importação, quando é constltu.· 
llllla qnestã.o intrincada no Rio de Janeiro, cionul e a bem do Thesouro ~ 
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Sinto que nã.o esteja presente o Sr. Bueno I pedi~ ~er ' le outr;~. fót·ma J?Orque, 0s serviços 
(1e Andr.'-dn. porque queria r esponder•. ao que mcumbem realmen~e as _Aibtndegas nos 
3-[>:u•te P''r S. Ex. d<~do ao Sr. Cupertw~, E:;~dos curoo o _do Para, Ba.h:a,_ Pernamb~co 
quando este sustentava. que· ;t carne no lho j e H.w Granct~ ~o u~meroso~. 11npo~tante~ e · 
de Janeiro era comida [lOl' certa gent~ que essas repartiQO~ _ nao pode'!~- conttnuar a 
tem privilegio de rica. Nesse. aparr.e de preencher a m1smo das antigas thesoura-
S. Ex. o seguinte: ..; Dessa maneir:J. nunca. os ria~. . . . . -~ 
pobres poderão comer carne verde.• O servJçO que mcumbe as delegacias, sendo 

o meu systema dâ. resultado contral.'io: servico de natureza r11fferente do de arTeca
quando houver bastante concurrencia. ao dação da.s rendas. sendo serviço de tiscalisa
mercado. que ua de baratear o geuero, para ção e t·Jm>J.da de todas as conta.s, comprehen
ficar ao á.lcance do9 pobres . de-se que em repartiçõe> arluanefras, como as 

Sr. ptesidente, en a.::a.bo fazendo uma per· â.s Alf.•udegas das Cà-pitaesdo Pará, Pernam· 
:mnta. aos nobres depuw1os que votaram buco, Bahia e Rio Grande do Sul, ditficil· 
~outra. esta emenda, e é esta: Si os nobres mente seria possível. com o pessoal que tem 
deputados representassem um Estado on•le essas r•~pa.rth;ões, exe?uta.l-o de modo a.acau
existisse em emb1·yão a industria pastoril, telar as rendas e os mteresses do erarw pu
vota.va.m contra e.~sa. emenrla? Eu nã.o quero blico. 
a resposta por p3.lavras; eu quero a resposta o sn.. COELHO cr~TRA-E' impossivel ; e ·o 
cousci.~ncio:;o.mente t raduzida no voto. (Jluilo resultado ê o que se tem visto. 
01)111-1 ll!L!itO bem.) 

O Sn.. SEn.uwELLo CortRh- Realmente 
Fica. a.di:;cussão adiada pela b.ora. quando ela-borai a reforma que fez a mocii-

f!cação na.s repartições adttalleiras. supprl-
SEGUNDA PARTE D.;. ORDEM DO DIA mindo as antigas thesrou:-arias. o fiz depois 

de consultar todos os chefes do sei· viço dessas 
repilrtições, depois c1e ouvir todos os compe
tentes: mas a ~xperíencia t~m pe1•feitamente 
demonstra·lo, pelo menos para as CapitallS 
do3 Estados: que ·renlw da cit&r, que . etrecti_· 
vamente ri Sfr~·ico de tomada de contas esta. 
seni}o prej udie>tdo,està. ~eudo perturbado com 
gra•e p1·ejnizo para o fisco, com gra-ve pre· 
juizo para as rendas publicas. 

E' annuncío.da a discus~ão unica, do ·pro
jecto n. 4 E, de 1892., emendas do Senado a.o 
projecto n. 4 D, deste anno. que declara de 
Jlvre e..<:coi!Ja do governo, a.lém de outros 
cargos, que ja o siio pela legislação em vigor 
a nomeação pa.ra. os cargos que enumera. 

Entra eu1 discussão a emenda do Senado 
sob . n. 3. 

Dr.l1i o ter o Sr. Ministro da Fazend:l. em 
O St·. SeJ.•zedello Correa - O seu relatorio solicitarlo com o maior empenho 

projecto que declara livre escolha. do go- a crea:-;ão de rlelega.cias na~ Ca.pitaes dos E'lta
verno, alem nos cargos quejã. o sã.o pela le- dos do Pará, P orna.mbuco,Bahia e Rio Grande 
gislação em vigor, os ca.rgos do inspoctores, do Sul . 
directores do The,;ouro e outr os, volta do A Commissão de Orçamento e>tudando o 
Sena.tlo modificado profundamente em um assum:pto não podia rlt>ixa.r de concordar com 
ponto. :\S solicitações do Sr. :Ministro ti~ Fa.ze.nda. e 

O Senn.t1o entendeu que devia. supprimir o acbou necessario a crellÇão rle taes delegacias 
art. 3·' do projecto, 11-rtigo que manda \'{! crear O Se::sado, porém, ouvida a commissão de Or· 
delegacias nas C3.pitaes dos Eiltados do Pa1•á., çamento, porque esta. não teve tempo sulli
Perna.mhuco, Bahia e Rio Gran•!e do Sul. No ciente para :J.presentar um plano geral de 
entanto a. commissã.o do Sena.·'o dec!a1-a em reforma, entr::ndeu d~>cr supJ.!rimir a. dispo· 
seu p.1.recer que si .ia não estive;sem sufllci- siçiio que autorisava. a creae;ã.o de taes de!e
entemente adeantados os trabalhos d:\ pre- g;~cias, deixando que continuem completa
sente legi~!aturo, já. em seus ultimas dias se mente perturbados todos os ~erviços e que 
se apressaría a. apresentar um projecto de ainr1a por todo o anno que vem o era.rio pu· 
lei, mocliticanclo a. reforma. de todas re-po.rti· blico s~ju. prejudica.'1.o na tomada de contas, 
ções aduaneiras da Republica.; e lembra assumpto que. como S. E:x:. sabe, é de mo.· 
mesmo a idea de substituir as delegacias, :xima impmi.ancia. 
pala crea~o de mais uma ~ecç;ão nas Alfan· I Pedirei por congequencia. ã Ca.ruara que 
degas, secça.o es~a que sel'Ia. enca.rrregada recuse a emenda do Sen .. do que supprime o 
d:•. tomada de cor:tas. . art. 3• e mantenha essa rlisposição que at-
Es~as observaçoes, Sr. :pres1dente, revebm tende ao ~ervico publico, que attende ás u r· 

que estava uo espirito da C<>mmisssiio .-'e Or- gentes n e<.-essidades de arrecadação de rendas 
çamento do Senaclo, a necessidade de modi- á. tomada de ct<ntas e a real :tiscalis~ção de 
ticar a. lei que reorga.nisou as · r:;partiç-.ões todos os debitas de responsavois para com o 
aduaneiras oro ponto tão importante ; e nã.o Thesouro. · 
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O Sa. CoELHo CI;)ITR.o\.-~; at•ma o governo 
com o.;; meios nccessarios pa ra agir contra os 
defrauda.dores da fazenda. 

o Sn. SER.ZEDELLO Conmh-Não acredito 
que teoha ~ido a preoccupação r1e eco_nomi~ o 
motivo que levou o Senado n repeliLr a llrs
po3içiio proposta peia Camara ; e não acre· 
dito. primeiro, porque essas delegacias serão 
providas com o pes~oal que est:i. addi '1o e que 
é ainda. em numet•o mais ou meno~ avultado; 
e segundo, porque o Senado ::r.caba de votar 
disposições que trazem augmento de despezas 
como seja, por exemplo, o augmento ,]e v en
cimento para os empregados d~ delegacia. de 
Corityba. 

0 SR . COELHO ~"TR.A-Apoiado. ; c col!oca 
os empregados das Alfande,<>as em con,lições 
desvantajosas. 

O Sa. SER.ZEDELLo CoRJÜ.:A.-A Cornmis~l) 
de Orçamento não q uerendo <l.emorar a pas
sagem de projecto tão importante, entendeu 
que devia acceitar as emendas do Senado a. 
esse projecto, com excepção da que manda. 
supprimir o art. 3• do projecto da Cama.1·a 
que cren.va. as delegacias nas Capitaes dos Es
tado3 do Pará, de Pernambuco, Bahia e Rio 
Grande do Sul, pois reputa essa suppressão 
prejudicial aos interesses puhlicos. 

Ninguem mais pedindo a palavra, é encer
rat.!a a discussão. . 

Entram succe~sivamente em discussão que 
e sem debate encerrada. as demais emendas 
do Senado. 

E' :mnunciada. a continuação da 3 • dis
cussão do projecto n. 212. de 1895, regu lando 
a. execução dos arts. 6·• e 7' da. lei n. 1S3 C, 
de 23 de setembro de 1893, determinanrlo que 
pelo go1'erno seja substitu ído por a.polices de 
ca.pitRI e j uros-ouro-do Yalor nominal de 
1 :000$ e juros de ·1 n/ .. todo o 1a.stro etrecti \"a· 
mente depositado até 17 de dezembro de 
1892 para base das emissões bancarias. 

O Sr. Et·ico Coelho- Sr- presi
den~, mot ivo de molestia impediu de com
parecer a sessão •le hoje o orador que me 
precedeu na. tribuna.. ficando assim a c,tmara., 
pelo que acabo de informar com conhecimento 
de ca.usa,prlvada de ouviu uma das palavras 
ma.!s brilhantes e autorisadas em m9.teria 
financeira entre nós outros depuiados . 
(.'1poiados .) 

Estou na obr igação de ju~tiftcar a emenda 
que apresentei ao projecto que mereceu ser 
mbscripta pelo seu amigo, o Sr. Alcindo 
Gl;lanabal'a., relator do parecer da com
m~são. 

Fal-o-hei em breves pal•lvras, visto como a 
hor-.l. está. adeantada e C(!nvém encerrar este 

debate, afim de ser presente a emenda, assim 
como o su bstit u tivo apre~entado pelo meu 
amtgo e companheiro de bancada o Sr . Beli
sarlo de So11za ,ii. commissâo para dar parecer 
o mais cedo possível, porquanto a materia. é 
des~as que exigem decisão prompta do Con
gresso. 

A menos que não incorra em uma ca.pítu
lo.~ii.o de consciencia, J. C;<mara est<~ na obri
gação do dizer a nlt.ima palavra sobre o as
sumpto depois do que se tem pr..ssa:1o. 

Senhores,jà. tive occa.:sião de criticar o pro
cedimento do g-overno pelo t~1cto de perli t· ao 
Cong resso uma 2" er!ição da. lei de 28 de se
tembro, por achar a 1• conftlsa e h es itrrr na. 
sua execução. . 

E' irre-gular o compor tamento do governo. 
O Poder Execu tivo ao applicar a lei ipso. 
{acco inter preta-a de qualquer modo. 

Si as pa.rtes não se conformam com a in
tcrpreta.çiio da. lei dada. pelo Executivo, 
~;a o recurso de protesta.r perante os Pode
r e;; Legislativo ou Judiciario. 

No cáso, si o governo, ao cumprir a lei,ln
terpretasse-a mal. em prejuízo dos interP.sses 
dn fbesouro, ao CoogL"es,;o COI'l' Lll. o dever de 
responsabilisal-o pela má ioteiligenciu. e exe
cu((ào da lei. 

Receio que, vingando o precedente, te
nhamos daq ui por dell.nte, to··la.s as vezes 
que a lei não for sutlic·ememente explicita. 
a. .í nizo do governo, per,1as Je tempo com 
adiar '' solução de questões palpitantes de 
i uteresse, como esta da unili.caçii.o das emis
sões e reconsti tu\çiio dos 1,, strc-s banca
rios. 

Não tenho reopon:>o.bilidv.de ul;.ruma, re
speito a. creaç1io dos Bancos regionaes, emis· 
$Ões, que foi obra do gover .. o provisorio; 
pala contrario, t i ve occasiã o de, no Congresso 
Constituinte, alludi:· á. necessidade dl'.l certas 
unidades da federao:ão. a saber, a unidade 
eleitoral , a uuida.de judicia.ria. e a unidade 
de emissão bancar ia c eu tão louvei o a cto do 
Sr . Ruy Barbosa. que, de principio, pre
tendeu constituir urn ~ü instituto emissor, 
sob fisca.lisação dos Poderes Pu blicos. 

Quando em 1892, se tratou da l'eforma 
bancaria, preten<lendo a digna Commissão de 
Orçamento de então rcviv,,r a lei de 24 de 
novem oro de 1888, e se discutia pelos jorna.es 
dest a Capital a conveniencia de fundir o 
Banco da Republica dos Estados Unidos do 
Brazil , com o Banco do Brazil, tive occasião 
de subscr'ever, com outros 8rs. deputados, 
um p t·ojecto que reorg::toisa.va o pt'Jmeiro 
des~e<> institutos de credito, creajo pelo go
verno prov isorio da Republica corno regu-
1a.ri~a:lor das em issõos e restringin rlo a 
mueLl• ·pa.pel á somm<" em circula.;ão e sem 
cogitar de iudemnisação dos Bancos regionaes 
emissores pela tra.nsferl'nci<l de seus li\stro~ 
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ao Banco da Republica. No correr dos deba- de Moraes recusou-se a entra1• em a~iga.vel 
tes, surgiu um substitutiYo, assig·nadb ])elO composiçã.o. deixando de ex.ec_ut~r a le1 no to
leader da maioria desta Gn.mara, o Sr. Fran- C:Lnte á. transterencia d~ em1s~oes e las~.ros e 
cisco Glicerio, pal' mim e outros Srs. depu- á con,·er-5ão destes, como ~sta determ1na•ta 
tados, em virtude do qual o governo teri(l. de, por acto do Poder Legislattvo. 
por amigavel composi?ão co!D- os Bancos re_gio-~ o digno deputado pelo Maranhão. meu 
naes. operar a tr,:ns!erencJa dos respecttv~s amigo 0 Sr. Benedicto Leite, estranhou que 
last~os ~o Banco da Rep~~l;_ca, e ess~ deter:ul· esta en:enda ti\•es~e surgido na 3" disc~ssão 
nac~o vmgou na propooJçao que do. C:tma.ra. do proJecto, e d1sse que a Cama.ra tmua 
subiU ao Sen~.do. . si•1o surpl'ehendida por ella. Kão >ejo QUe 

A ~a.!:_Ilara s~be o que resultou . dessa. haja nisso motivo de extranheza, pois o R~ .. 
:propOSI~a~ que nao chegou a ser •jeba.tida no "imento p~rmitte que sejam apresentadas 
Sen~do, vtsto como essa outra Casa do P_?der ~mendus em 3" Jiscus5ão, e, depois de in
Legislativo recusou-se a prorogo.r a sessao e struidas pelas commissões competente~, sejam 
durante as ferJas do Congresso o governo e~- objecto de deliberação da CamM·a.. 
pediu o decreto de 17 de dezembro àe 1892, . . .,.. , 
que fundiu o Banco àa Republka dos Estados O ::iR. B<::SEDICTO LEITE- Kaü fiz censu1:1. 
Unidos do Brazil, ao Banco do Brazil, unifi,;ou a V· Ex. 
a emissão e autorisou o Minis·~ro da. Fa- o Sn. Enrco CoELHO~ Não fez censura a 
zenda a se aposs:1r dos lastros dos Bancos mim, nem a podia fazer a. nioguem neste 
regionaes e converteJ-os. assim como os pariic:ular, visto como o facto de l:\Pparece:• 
do extincto B:wco da RepubHca. em apo- emenda em 3• discussão de um pl'OJecto, nii.o 
!ices d10l :000$ capital e juro de 4 "/• em ouro. significa da parte dos seus sígna.tai"ios, em
Foi es~e decreto díctatorial, verdadeiro t•hase penha em 8Ubtrahil-:J. aos tramites l'egi
:fi.nanceiro, emanado de po(1er incompetente mentaes. 
como era o Executivo, no inten·allo das Foi. -portanto, muito a tempo o appareci
sessües, quaDdo a Constituição da. Republica menta da emenda, que aliá~ já se annunciava 

. C?nfere exclusi_\·amente. ~o Congresso le- nos p(·oprios termos do pareccx· do digno 
gt~lar em mater-1a de erntssao banca.r"l:l.. que o I relato:·. 
Congresso sw?cç;onotl }lor acto de 23 ue se-I A emenda não fez lllll.is do que d:J.r forma. a 
tembro de lc93, deante do facto consumado, 1 um dos eonsideraw1os do brilhante parecer 
a.tim de ·evit;xr msl maior; porem, em um! da maior<a da Commi~~ão de Orçamento e 
ponto revogando o decreto de li de dezembro; tt~nto a.s:::im que o Sr. Guanabara (tignou-se 
quero dizer que, em vez do governo se o.pos- de subscrevel-i:t. 
sar dos hstros d.os Bancos regionaes c trans-
!eril-os ao Banco dl1 Republica,co;no garantia O govel'no, nii.o digo que haja escrupuli· 

' · sado em entrar em accordo com os Bancos; daernissãocoujunc~. a let determinou expll- mas tem hesitado sobr~ a base desse accordo 
citamente no iJ>rt. 5". como e~tl1va na. propo- e pretende cobrir-se com a Nsponsabilidade 
siçiio da Garoara n. ISS H, de 1892, que o 
aoverno fi.cava autoris:J.do a entrar em ac- do Poder Legislativo, submettendo :tlei de 23 
corda com os çliverscs Banco~ regiouaes para d~ setembro a nossa rec.onsiderac?:_o, afim de 
tra.nsfeJ·encia de suu.s emissue,; e respectivos d1zer o Congresso em termos precJ~os como e 
lastros ao Banco da Republi~a. do Bra:lit. com, que rec.urs~~ o gov~rno.., deve. dar ~x-

PoJ·Lanto, aquíllo que constitnia a~sumpto ecuç,lO 3.0 art. o, da let de 23 de ~etemJro 
de amigavel composiçii.o entre o governo de 18~3. . , , 
e os diVCJ"sos Ba.acos, nos ter·mos da r•cforma O Illustre represent~n~e pelo :Maranlmo, a 
votada pela Cam(J.e<\, <t qtml em C<\minho q~e ha pou~o me reler~, <70 come\.ar o ~eu 
para o SetUl.'lo ficou prejudica.du pelo decreto. ~~~curso C@stde~·ou preJud~ca~~ .• a emend:~· 
de dezembro de 1B92,passou a ser materia de VJ.t~,como e! la. 1eno\ :J. nes,ta)e~~o r~a.term 
imposição, conforme este a.cto dieta.torial do 91le ~a. fot Objecto de deltbera,.<J.O da C~~ara, 
governo, no intento de >tpossa.r·se dos lastros Iny~cando. COJ?tr~ a emeod"l., afim de se1_ell.a 
dos referidos Bancos,independente de accordo r~Jelt.ada_ " 1 lt_mme, o art · 4.0 d<J- ConstitUL· 
prévio, para terminar, conforme a lei de 23 çao da. l~epubllca. 
de setembro de 1893.emcomposição amiga.vel, Peço licença a V. Ex. para oppor-lhe con
"Por outra., em accordo entre o governo e os testação. Trata-se de uma medida financeira 
Bi!.ncos, antes ele unificar·se a emissão e re- que bem podia fazer parte da lei orça.men· 
()()llSti~uirem-se os lastros; dependendo a til ria.. 
transrerencia de emissões e lastros ao Banco Um credito que o Congresso votasse neste 
da Republica do Bra1Jl dessa condição. momento para. o governo desempenhar-se 

O governo do marechal Flot·i:~.no Peixoto des~e encargo de indemnlsaçã:o aos Bancos. 
não realisou o accordo sinão com o Banco de [emissores, teria perfeito cabimento neste fim 
Credito Popular, e o governo do Sr .Prudente de sessão, a despeito da. Camata já. ter cogitado 
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da I!l:t'•·,ria e rf',ieitado diversos alvitres. 
(:l)lOit<do::. ) 
Port~nto, tlão se })!.><le ar_gumentnr qnl) 

~ent~n<!;;. seja it:a.cceibvc!. do ponto de vi~t..'1. 
constittwiom.i. 

Nü.o ~~ t1'u.t~:3. ~~e l~enOY;".ÇD.o de p-rc!}~cto Ue 
!ei. 1!1:1.1' de 11mn. proYitir-nci~l fin:tnceil';),, r1ue. 
cDillO q_n:l.~fjtlel' me,_[itlas ue inter-csoe pJ:itiCO, 
pó,!c ser renov;:da n;1, Jnesn1a ~e..:são. 

Quunc!.o se r\bcntiu o par~cer wtm~ :>. inde
mní~:l~ ih <1 o.~ !hncos. eb,b,>r:>.do pelo ~·epre
SCIJt;~uw de C~Iinas. o men amigv o Sl'. May
rink. o me o comp:tnlH.'iro de •·:.lnca.dn o Sr. 
Al l>~1·to Torres leva.nt~m a p1·~judicio. ! dP-
1-lber . si no Con f!;re..«So e;1beria. resolve~· as lle· 
sit:tttõi?'S dl• gO\'er·no, ou si, 1.1m~. "\'e7. laoç.-t.du. 
a lei de 23 de SE·tembro de 189:-:. cumpri:~. nos 
S~nCO$ intere<s:.tdos r1irigirem-::e ;to Po-~~·r 
.lurJicia<'•O n. ~-~,,lama\' "PfO\'"id·~ncia!'. no ~CI\· 
tidCI da· w.lemnb:tç:i.o devida pel:l. <:a"~ -·~~o r1(l 
!"oe~lS privile~i••:-. antes rle ent.rE'g;w~m :;;"us 
J:ISr-ro.; ;.,) gover no. Ent:ío opinGi e votei l)e:;t 
pr~judidal. 

Entendo que nós niío estamos n.qui parn. 
servir :t·• Pode,· Executt•·o v;~ria.s e·li~õe~ le· 
gislati \";LS; porq u~:, si p€ga. este precedente, o 
go1'erno ;t;:~im póde pr·ot.ela.r inllefinidu.monte 
:1 c:-::ecttçâo d<\S leis. embora as ~anccione.i.;.to 
é. :1. c:a•ln. normr.. 1egisl,lt.iva eil~ IJÜde dize1•: 
expliq tw·se melhDl'. drwolven•'o <t lto! e prn
t~lando :1. execnç:""i.CI do m·>drd:\E in:\ci.i :wei~. 
~en hol'e~. cn.tl:> porle1· lleve •~s,:umit· a. l'e· 

spom:dJilida.dc que !lle cabe ex -~i u:J. Consti
tui~ã.:> . 

que deb:s.r o ,:;-ov,:mo pre;;a •le hcsit:Jç\íes p:1ra. 
el:r•cu t:.u· u. !ei ern ttJdl• o~ sr.us ponto~ . 

St·. }Jrc--sidt:nto, ~ pr1~(~i~o 0-c:l.bn.~:· 0001 i~so. 
Cilda. 1-\.'lder 110 Sr~ t! ~·~ ~u~ !) (~·i;w } . Cuu;,frCSg() , 
G:>vm·no. e ,J,Jstiç:<t. a.ssuma eafl;: um a n•>pon
sal>ilidadr,_. que "· Constir.uiç.ii.o ihe :\tt:·ibue. 

Ni::!-t!l momento por ~;:xemplo. ob·>m·va-se 
ttut 1"<\ctn nnor:nalhsimo em que,-t~u tl.e re
~pons;th.litlau e politúa. 

O hom·ado Sr. Pre;;idente d(l. Reúul,licl. en
tcucie o. ue o Tlw:iour·o JJii.o t€m êapacirla.de 
1lara p;< ~:l1' -pensüts a viuvas d-~ l!:ilita.t·e; e 
vutr•>~ ~~r·•ldo;·es da Pt,tria; m:.1s S. Ex. em 
~·cz de ved,.r siniin ~mcciona.r ess:as J'e..'Ola
<'Õ~'-' l1!1[.s!ativas. deix<t<.:ot'J"el' ,, prazo cvnsti
tucio::n.l, n:l.c• inre:·piie n <eto ne:n ;;,s S;lOC· 
<~ionn.; · ~e. sorte que, uma ~crie de decretos 
c, t l\. ~Cll<lo pl'omu :gn.da, pelo p::-e:>ident.e do 
Senado. t•;•cusa ndo-~e o Presi·iente da R('pu
l;lh::t <l tle:;empunl.HU' o :.-;:..1w1 que :J. t;um&i-
1;ui(,'<LQ lhe ot--rig<•. lst-• 12 . ,, de o.:o!hJ.bm-:~.r com 
o Po•\er Legdativo na confccc,-f,o ua:; l ei~. di
zendo ~im ()U us.o, h;to é, s·,m~~ion<\ntl.o-n.s ou 
~etando·as. 

~enhores, c preciso o.ca.ba.r com isto . 
Qua1:<!o tt:n c\r':J.diio sobe :i.q.tw:lln.s a1turas, 

deve ter IJ,,,,t;1Ute cons-ciencia J.:; ~i. no de>
~mpenho d•' ,;en p:l.p8L. pal';J, a~s;<mir a re
sponsal.l,licht<le de seus acw:s, t\!lllJO l:omcm 
putrlicr1. por· mnis gra;·c que srja a n<).tureza 
·~e qualquer de!les. 

O SR. PADt:. ~ S ,u-r;r;;:;-Pa.r~e~ q t:e o silencio 
1ln S:-. f'rc;idente d(1. Republic"' ír.rport:\ em 
uma censm'1• ;1 es;;e5 projectos. 

O Si:.. BE.>:Emcr o LEITE - \' · E·:: · neg(\. ;.:~, o SR. Eruco Co-r,uro-Permitt-.'1. o digno de· 
comp?:t.(\ncia ao rongr.~sso '? JY•rta.:!n r•tW S. P;tulo. q_ue eu conwste 5.0 

O Sr:. ERtco CoELHO-:\ii.o n ego co:npetcr.· Pro~i rJ('nte •:n. I~.P.publica. o direito de inflin)!ir 
ch :to c;:~ng-1'<':!-Sn. Acha va cn!'ia! quo ""' Ir:- tl ll qua!qu<'l' tno<\o c:•n;uJ':\. ao Crmgre;;.<;O Nn
tere>Sll:~os se d irigissem ao P-J•ier J '-<'li··b.t·io. ci"n , I q u<~ u:l .. "n~l.s:-tbe<lo!'i:. e i nlf n.'>iio p;ttr·io

., Po,!· ~r l·:xecatlvo d •!\'Íõl. d:1.r cumpt•imentn tic:~ \'Ota. pGn-õ:-s ott o qUIO'r que se_i:\. 
:i. lei dt! 23 tic setcmbrc· de !Su.:. como a com- O P;· ·sid<?.nw d:t lw public:\ i'O'le •!entro dos 
llte\len•tes:;:c... \imitt·~ .-:.-m!>tituc:o~me~. YPllar os netos legis-

hti v o,; ; rn:~ s rurt:w-.>~ ;"1. obt·i;p.r;.iio •le sane
o Stc B t·:~Ell:oTo LEtTI·!-A 1,uc~t.ún flUe f.l i l'it~n :~.r as !f·i>: ou 1.,,,..0luçiic.;; do r.:. . .rngresso por 

lonç:\•l:c n;~. C;un:~-;·a. fdl ;L se:.mitt lc: a Cam:>t·:• , 
•· , y;;···ma nu po :· .•irra , is>o ~im. é digno de tem co·,J J•(:t.enc:ilt pn.ra le~isl;lJ' aiwl:t ,:n!,· r t·t· rtnr••. 

~SI Q !Vsumptn '( E.,t<J. é rzue :(li 11. l'l 'eii rni!l:ll ', A h~· pr·&h .· ~!l ,!:1. pro::llll!.iDJ;:Í:O pelo Jl1'eÚ-
o Sít. Ett:co COF.LlLt-Vot\>i p~la J.l l'elim;- •. 1nllte tio.> :ic:n :vo e o~··nt:J;d, pn.:·D. UJDi1 ou 

n:w, :n tS n5.o e~s:t; v:.oi:;, esta::•!'-' em vi:l •lc nu ~l":l. n~z . o:!:.a.ndo ;1,r• Pod·~r Ex~cutií'O oS · 
exl>Ct1</iu a lei tle ~3 de ~etemht·o 1le ! 8:1:~. nii.o (';.l.iJ '· ~:tncc;(•n:tl' tei ou reso!uc;iio no prazo 
nus cumpria chr ao l>Ader- Ex.~cuti•ro inter · con~ti;.uciouo.l; n~o ê no-c-mn :Jem de..-e oft'e
lll:eta~~,J d<\ ffifsmo.. <:omo segnndo Nli,iio dr recer -llto t:1.ng•·nte :para. fnglr a respon~••bili~ 
lei, rn;\s sim :J.<) Po\t•w Jndici:J.!'lo incu >1 bia. re· d;\(\e c-. menos <•Xpf!<li!-mte para m:.nif~.~hções 
~OtY~l\ C;\so a.s Jl3.l't.e~ int2~·es.;Lvla.s 3. oJJ c re- dl~ ~'.l f' ~~tg"t·t~·'(• <lu. prcsi· 'en(.:ia :!a R· ·publi~ ~o 
<: C>l'~·~s•~m, em Lem <!os seus ·~ireitos. Congl'e.::;so . 
F~i €gte o mm1 m0'1o de pen>a.r. :\ Camar·n.. O Presideni;~ da Republica não quer sanc-

po~·cm. l'econ • ·eceu (jll l" ~>lla. cl~via ex plil.:ar o clonar. ma.~ tamh 'ffi niío quPr vedltr ns pen- . 
qu~ po;·\.rernu : ... ~ h~-.· i a. de con fuso na. t P.~ :·~ :-~ t ~fie;; n . .,.r:;t. n{i.n :>:5S.íll' -: tfH' iiO~j!?m sern Pntra
o~hC's C.) goveruo, isto é. preli,J·iu dat· s~gun(ia) nua~: :~ú "c -~ · a __ manife<>t:Jçõcs de gr-.1t.idão 
T1a da l eL de ~3 de setembro de 1393, antes postllum<~. aos mtllW.res. 

C~m:.r.~ V. Vl! (;7 
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0 Sr-:.. SERZEDELLO Co=};A. - Procedendo! 0 SR. BENEDICTO LEITE-O govern_o ja de~ 
assim vioh a ConsLitui~·ão. (Apoiados !:e- o pl·imeiro passo, ma$ os Bancos nao acce1-
,.,ws.) taram. 

O Sn. E1ucn CoEtHo-Repito. é pred~o q ·1e O SR. i': toco CoELHo-J\'ã,; quJ.li!ku de <: r· i· 
Carla. \lOdel' a.~su.mu. '-'w r-e~-r;onsa.biftdfld.._ q ·~\e llle~ro pa.s~o _r, t;lt~n_;at(üi i, t}Ui~ .o .!!G'.~e1·uo ~o~~. 
lhe ca.l•e mulou quant•.> a, !nd••m :n.w.çu.,~; t&. •I(• :ncu,; 

Sei qu.e nos cor·po~ collectivos ~. reSJ•OHd· quact"· d~d<J.ton que a !ei de ~:3 de >et.ett~bru 
bilidade e dillicil•!e o.r•u,·ar-~c : m"s quan o era ob5cura e o ~besouro carec1a de recul'~os 
o poder se acha persoui!icado em um só cidu.- para levar a elfelto o aecordo com os Baneos. 
dão a. coma é lacil, a todo tempo. (Apow- o SR. BEXErrrcTo LEITE-NiW apoiado. 
dos.) 

Ha. dous a.n no., q ne o ar·t. 5"' da lei •' e Z3 de 
se!emuro de 1893 espero execução; ha. do.t~ 
annos que e~tão l\.m.!ido-; o Banco da Reptl· 
blica dos Esta• los Unidos do Bra7.il e o Bauco 
do Hmzil: h· clous a.nno; quf' est.<i. ·!ecreu~a 
~t uHífka~·ão e convet·s;lo das emi~sêes; entr-•)· 
tanto, os lasu·c·s dos Bancos re;;iouae; aín.ia 
n ito foram transferidos para o Banco d :~. Rep ;J
IJ!íc:t do Brazil; porque o govemo ainrlt n.IQ 
se acllou cotn corag0m de enl"ren t" r eo •a 
queotão, es~<t b'l:ande resj)onsabi!idade. 

Ind:>ga ndo. e,;;cogiü;ndo qual ptlSS>t oer· ·J 
motivo que impede o f;OVOl'lW de dar so:u~ •o 
qualquer com ínterpr!ot;cr a lei de 23 ele H.· 
tembro, nuo atino, ~r. vresí•1ente. cvm ,s 
I\lZ<1es da protekrção. 

0 SlL ERICO COELHO-E' O QUI? consta do 
relatoriodo ministro. 

O SR. BEXElliClo LEITE-Os interessados 
pedir•t~rn ao governo que remettesse a questão 
ao Cc•ngres,;o. 

O Sn. Eruco CoELHo-Sr. presicil;nte, a C~· 
m:1ra ji tem conheciment!) d<J. emend<i. e a 
hm•a estando mmsi a find;tr-se nada ;nais 
ac~rescenta.rei:Entendo qu•' c. Congr~so não 
póde proceJar a resol~w~o di.L mll.!et·io. e por 
isso mio concorrerei J,m.m quCl o deha.te ::e 
prolongue; guardando-me p;;1·a qui!.ndo i!. 
emenda voltar, informada p~ia commi~,~o. 
deü:mdel-a com (lc,euvoivim'!nto. (JúríLo bew, 
muito bem.) 

Fica adiad~. ~~.. J.~.s~~,~-"!\·i~J IJ\.:la it•Jt."U.. 

Passa·S(.) á hora de!stinada. aü expediene. 
o go.,erno estil. na. obrí::;a~·Zí.o r1e entr~[' e :a I 

composição o.migavc! <~oru os Bancos. 0 n•i~ 
levasse a etfeito esse ar;cordo, por· acha~ · q; .e O Sr.. l" RF.CP..ETARIU p1·oc~de 
as p:·etonçõe:'> do:s Bane Js regionaes er:tn'. d€;· se~;uinte 
·~rrasoanas, cumpria tr,lzel·as em M•msage ~l 
ô.O Con:;res~o com o Sfl"". parecer. 

Mas, em \"CZ .I e llt•i~fnda r por P~S.l ,,. .• 
corda, hesitou um anr'" inreii·o em d:l1" ;ur 1· 

primeu!o a lei, tr<WI.nGO·SI.\ di.' mat.Lll"i:L d•> r,. 
iev~nc.ia~ como 6 a. l'er:!'. ·nstítuh;iJo 'h~~ la;Cl~- ,, 
da emi~eão bancMia. 

Otlvi explic:tr nos .:•ll"l'<'UOI·•·~ ·b l"a;n"' ;•. 
que o 3r. ~lilli~tl"O •h l~a~OII·la •ii~s• · l"ik qr" 
sendo pauli~ta. :.~s,;iii• cume• •I Pr·••si•lP<< e(". 
H•··pu1!ic:1.. e •·<:tre ( •l< H~nc<" f:'•lliss,.re~ qto 
(•:o.;.p~., .. t·urn a.lu·.temnh.::lt_::- .. ~~ :·out.~ lh\n-~c t · lll~i t• 

de S. Paulo. SS. Ex; .. · ~~c· ·upltl í~''vam. :-'a1 · 
que nãu ~e diS>t;,~e ql<<: se Jil'.(;1":J.II< rm. \';ua c , 
Banco t:niãu para pr·vt·~ger os capiíae~ )UI>· 
llsr,,l~. 

EXPEDIENH 

Offi ·i v 110 S1'. l 0 S!-!el"CL:t!'ÍO Ui• Senn:'o, :lc 
2:~ '''-' cnr-r,·n t.c. o •mmunic:tndo que lo;•am ···n
viadl'' :"t ,:tnc.;ii ... ,;~ a.lll.ographos das rcsolu
\~~~t·:-: do 1•11grcs~· Naciona.1, aut,(•l' :os'Lndo v 
g"\"r·!'llu õL a.ltJ"i•· ao \Jinisr.••rio •h 1>llH·iniHt •' 
<'l'<·dllc• "lll•:•lemr.nt~u· •te j . C\13:~:!!:\$ õll :~o 
:li"< . ~ d!L !~i 11. :WQ, de :!4 d(' OCZCll\bro r!u 
1.•\•·1; '"' \finis•,·rin t!a .Ju.<tiç<L e Nr<gOcios In· 
IP r ·:orc~ '' cJ·erlil.rJ estJecial rle 7G:()IIil8 il"l'<' 
pa;.r't" •v u tu do pessoal e mais ,J cspezn .. ~ da 

CllitJil ia r•or•J•uccional dos D<•US Rios.(\ o Cl'C:· 
di L• •!t' ~I:H738760 para resgate do~ compro
nli.<s"' da "ommis~'io e:xam!n:1dor~. rio. !'scri· 
p•.u•·açii.o da. .~ocic•lo.rie A''·""!l"m •lo Ga~ d" 
!tio de .fanei,·o e dB ourra.s rlespeza~.-Jnteí· 
rada. 

Or<~, nüo sendo iSS•• td\·e!. sou o prime\J"o t 

rcpellir ;t ver:Sio. Jlo:, con,id<·i·" :-..s . .Ji.xs., 
cuja. pmbidaLlc "stá a.;nna de su~peic;(K•s, cora 
basta.nte contlança em sí mesmos para nã.o 
anteporem precccupaçue> pessoaes a intet·- Requerimentoa: 
es~e' de ordem financeil·a (!a lVpuhlic:a. De Domingos Gonçalveõ de Macedo, cabo de 

l·:utreta.nto. Sr. pr·<>sidente, v•jo-me intri· csqua~ra 1·e~ ~rma.!o e tene~ te hono•·ario .do 
gado. não sabendu ao c~rto a qu0 ordem de ~-~e • citO, J>e~hndo trma pensao.-A' Commrs
cousideraçües obedeceu o governo ate agor-o., :;ao de Pensoes e Contas. 
hesita._ndo, j;t não di!fO n.a. execltção completa! De Olympia Tolentina Xavier. viuv:t do 
da leJ, ffiii.ll, nos prllneiros pa:;..,.'<()s, afim d'l tenante hunor;•rio do exerr;ito, J•;nq:Jim }h· 
cuegar ~um accordo com os B<,ncos Emi~so. noel X:wier, pe 'indll uma. pensã.o. -A' .il!f'~· 
res Reg-10naes. ma comuli:>São . 
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De Ma.ria. Mende3 ,Pereír!'- Avelin~. viu va. ] a~ no. pa:a de a.ccordo com ~ :~rt._ 129 do Re
do ma.jor Chilon Jose ,\ vehno. pcdmdo uma. ~tmento tnterno, ter nova dtscussao: 
pensão.-A' mesma commissão. 2• discussão do pro_:('cto n. 24~. (le 1.895, 

autori$aud· • o Pod>r Ex.~>cutívo a. reformar o 
o :Sr. Pr0!i!idente -Achando-se ensino da Escol"' ~ ... ~ a.l, annbxando- lhc um 

adeantada a. hora. designo para a.manbã a curso e»pecia.l •~e as)ürantes e m::~chinbtas. 
seuninte orc\em <lo dia: toma-ndo por base o p '(\jecto apresentãdo etn 

Vot.".t;•ão d,,5 emendas do senado ao :projf'cto 1893 p~lo <!Onselho da inst.rt1C•;ú.o da :twsm:;. 
n. 4 E, de ' ~95. declarando •le livre escolha. es~ra. .'. . .. ,- . . , ., _ 
do governo, al ·m de outros cargo., que ,já o -: _d1;;c0u~ao elo proJect~ n~ 89 A, <1. 180~. 
;ão pel~. legislar;ão em vigor, as nowe••ções vp!t_ti!.nd no sonudo df Pa.o ~er approvado o 

•a. os car·•os que enumer;L !discussão prc>Jecto n. 89, deste:mno,que substttue pelo 
pa~ . ., que a elle acompanha a. tabella F annexa 
umca), . á Consolidação d.as Leis da,· Alf'andegr<s c 

I' p:ute até as 3 horas, ou antes : ,l{esas de &ntlt~:> Federac.> 
Continua~.ão d:.1 discussão unica. ''o parecer 2;' d.iscu~ão rlo i)r·decto n. 199, tle 1895, 

n. li4 C,d·· 1895. ~bre as em<>ndas o:II~>re· a.utor1sando o gCJvorno a tazer re,·ertel" t., 
cidas em 3" discussão -·lo orçamento da re· a.ctiva, rnandan.to a ldir a u ma. das com:pa
cetta.; . nh}as, como tenente mais morlerno, ate que 

!• dis,~us;;;;.o ti_,~ projecto n 150, dll 1895, haJa. ·:aga, c tenent~ ·ef'ormado do corpo de 
re.ororanisa.n·~o e> montepio obrigatorio dos bombeiros José Julio, r !)ffi o voto em sepu.1~1do 
cwpregt.do~ publícos com voto em separado e parecer rla Commis' -lo de Consti• uiçit.o, Le-
do Sr. ~&edeiros e Albuquerque; gislação e Justiça; 

2' disc:ussâ.o do J?rojecto n . 90, de 1895, 2• discussilo t!o prdecto n. li3. de 1895, 
dividindo o ·i-errltorw da. Re!)ublica. em oít con>i•lerando empreg;; .-ios publico.> os confe
circumscripr;ões "m que cada. uma. das Qll:>.es rf\nt"'s •Ls c:.pa.ta~ins la.• alfu.n(!egi)..) da. Re
crea um banr.() wtra J-u::s:iliar as industrias puhlica. 
agricola3, pastoÍ'll e connexas, contorme o I 2~ discuss:lo do p1·0j-~eto n. I :'i i A, de 1803, 
regirnen que adopta.; isent ando de d;r\~Íti>S ' e imp"l'hLçíw c expe-

2" dis(;nssá•> do projecto n. 227, de 1895, diente os mo.tcri<te~ e; lachiu i~JOI)S tlesr.lmldos 
a.utorisa.noo o Poder Executivo a a.hrir um a. fun~lação de labrica :na. Rerublica.; 
credito ;<Ui 21:840~65, supplementar a verba. Continu,. çii(• da I• dhs:;u-:;ã.o do pl'.•jccto 
- E:cerdcio:, findos- pa.ro. occorrer á.s des- u. 2Ut. de J8!J5. a.nt ·J·iS<tndo r1 Poc.ler Ex
pems q ..1e fura. lU li qui•l<~.das com o serviço ecutivo a CO;lC;·d~r na. , c ntli<:iie.> que indica 
qua.rent·ma,rio <le Sa.nta. Ca.tl.la.!'iua, durante >\ Andt·e Ga.ud\~ Ley. ,,u a que1n mais ,·an-
o anno ('C 1893 ; tAgeJ•S otr~rcc-<r. p:·i ·i legi(J pot 60 anno~. 

3'• disn J.s..<;âo 1l0 pr~jecto n. 193, de 1895, para cou.-crucçào. uso E· go.w <te U IU.L escra.da 
autorisa·.Jdo o Po~.er E~ecuth·o a. abrir um <te ferro :' e biLol \de u l: meti '(• ent1e a c:~-pi 
credito (' e 6: :·:3:{;!;'H·) para pagamento do p!;!S- , t al úe Mattu·Grosso •l , porto de Aveil'O. ou 
soat e e:-.pedíente da Delegr.cia de Terras o 1 outro ponto que melh •r os est.<l.lO:> detemina
Colonisa<,:iio 'Q<J ~,~,ào de }liot.~s Gcraes, no rem. na mal'gt:m ·'o 1 <• Tap;;..iuz. no P:.t-!'5. ; 
anno de 189..- ; : " discu~sii.o ,Lo proj \e to n. 2:W. Ll c. !S95, 

3·• dísc:I~Ríi•> 1lo ['Iojedo n. 13-2, de l89:i, aut•.)!'ÍS:J.nd" o Poder· E <•~cntivo (1, -:oncedc>' il 
torn:J.ndo eXt.•~ilSÍVI) a" pr-a.ça.s d:\ brigO\da. po- .\ose Domíngues ·lenc.l- :Sou " fJ.\\CIU melbol·es 
liciOJ. \ dól. 0;1.pit:1.·· Fe.leral e do corpo de born- 1 vnntagens offer.·cet-, ;>(cormi...sil(• para e~t:tLe
~iros, que so inut.ilisarem dm·a.nte o tempo lecm· uma lin lw. de u,tveg-:v;iin ent1•e os c·ivs 
dl' pra();l , o dit·cifode que ;osam as praças do P<trdo e .Jeqt.litmltc"lh;, . fil' est~l.do rl:~ Bahi:l, 
exercito e a!'rna.da de serem recolbi•'~as ao Cl •n~r.r·u ir um c;i.es na ::idade de C:l.nn;w ieit'ól.S 
Asylodos lnvalitl.os: e um canal ou urn~ f PQIIena fe r·ro-vio. li-

Discuss:í.o uoíca do J)O.rccer n. 133 C, de !l'an,'o oi dous referidos rio;;:, segundo as ccm
!893. sobre as "mendas oiferecidas na 3" dís · diçiie.~ QUC estabelece ; 
cussü.o do projccto n. 133 R3, rle 1893, que Discussão unic" do projecto n. 103, de 
classifica em quatro ··ategoria.s as repartiçõ~ 1891, conceden ·~o p~nsiio ao soklado rcfor· 
fe•1eraes, e equipara. os Yencimentos dos re· roado do exer.·i to H~:nrique Jo;é de Santa 
spectivo~ funccionarios; An :•a ; 

Nova.discuss5.o do projecton. 24B, de 1895, DiSC1ls.o;ão unica. <.lo projt>cto n. 254, de 
emenda. tlo Sr. Belisario de Souza. e outros, 1893, a.utorisando o Poder E:cecuti.\'o a. mau
que rlispensa a. Companhia Estrada. de Ferro dar pagar a D. Eu la lia ria Silveira. Niemeyer. 
Leopoldina. d<) p:1.g:amento dos direitos de im· e suas r1ua.» filho.~ eolt1 i-r~>S, vi uva r. filhu:> tlo 
portaç."\o de ~00•) íJ m:1terial. que retinn· da 1\l.llecído capitão João ::Omra•'o de ~iern:::·~ ;:-, 
Alfaudeg ~ d~· Rio d·~ Janeiro, destacada em da dat~ desta. lei em . ,l ,ante. o mein-sokoJ c 
3< discussão do projecto n. 24, do corl'ente pensão que percebe, pda taltelh actual ; 
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Discussão uni~a do projecto n. 2S3, Je 1803. Discussão unica do p1•ojecto n. 190. •1e 1805, 
concedendo a D. ,lulhM Mm·~l r_;:t~·ct·z Palha, concedendo a pensão annual de I :2.0_0$ a D. 
vinva do tenent"' tl(J exot·cir .. , D,og" Garce?. :>fanoela Alice Nunes dos Sa.nt(1S, vmva do 
Palha. a. pens»o :11111!1:\l r!c OliO~OUO: l" tenente de artilharia Joaquim Severo d~s 

tl)scu~~ão Ul~iec. •lo p··n,i~·tt• n. \I() 11., dP. Santos: 
189-~. elevandc dr Gr!~ a lf'OS m;·mmi~~• :~ pen- Discu~~ü.o uuica do prqjecto rL 19:?, 1le 11\95, 
sfi.o do alteres I!Oil ')l':~!'i" du ''Xt>rt'tto .111touio coricedcndo a('. Juaquin<J, Angelica Br:tg"-U(;:t 
Paes de Sa B:r)•t·et.\1 ; Di(LS dos Santos. viuva do m<1jor Francb:o 

Discussü.o unlca do pt'c'.iecro 11. :No, de 18!15. Antouio do::; Smtos, a pen~ao men~t~.l de 
concedendo a L'. Bm·nal'<.iin:• Fm·tJ:J.lld•,; Pc- lUOSllOO; 
reira. viuv~, ch mr•.ior honor·:wifl tio exercito Discussão unica r1o pr.,jeoto n. 196. de 1805, 
Antonio.Jose P<-r.,im .Junior, uma pew•:lo an· autorisando o Governo aconceder a DO. Hor
nual de 1:200~/.lttü; tenda. Arlelatde GniiLobel e Josepl.línu. Co~-

Discus;;~o u•iic:.>. rlo pl'O.i<'t'tO n. l6!1,d•• V97>. stan<:~• Guillohel, filhas do fallcddo COJ.'onel 
concedendo a D. Lui:w. Etc:Jb:Ll'no, l'iuvr• 'o l'elor;aado do cm·po de engenheiros Jo~quim 
capitão de rrag:~ta .Fenwtv.!o Etcl1b::.rnc. a :pen- Candído GuHlobeJ, a pensi'to de L200$ ::m-
srto annual de I :200SWtU: nu3<•S. repartidamente; 

Diseus~ão nnico, do projr•rto n.2~>4, de ISOC., Discus~ão unica do pl'ojecto n. 2G4 A, ,\e 
concedendo a D. G<'Ol'!,(ina Cerrrucirn Lima. r' e JS9R, autorisando o Poder Executivo ~ man
Ba.lTM. viuva rlo eap, t;To (]•l corpo de euge- dn.c contar ma;s oito mezes e 28 di s de ser
nhciros Rom~1alrJo de c.~,,·valho Bart·os, ~- viço llO I" tc1tnnte da armada Artbur ·w~.l
pensão mmua i <Je ':C1(t0$0rtO: de r. iro de Serra Belrort, para. os eJfeítos ú<~. 

Discus~ão u:lica olo projectn n. 80, do 189'2. reforma; 
autorisrmdr.o o governo a conc<,dct· ;L O. Co- Discus.'i:i.O unka. rio projecto n. 173, ele 1898. 
rina Pinto Ca.·.ak<l.!Jti. víu\·a rio Dr. Antonio cor, cedendo a. D. Thomaz ia IsabC'I Ahilfl, viuv:L 
Jorge de Avih Cav:dcanl.i. r11nrto no 1Ltlll'!':t· <l" Ci•l'nnd ct~ eng~nheiros João re Souzn 
!!ÍO do Soti"··'~·'· Htn:• (JI·ns~o c"r1·ospon- ::.fello c Alv:irn a pensão de 2:100$ annDacs; 
dente ao meio ~oldú da patünto •'P. ,·cu Hnar.lo i dis.~us.•ãll do pro.iecto n. 225. de 1895; 
marido; danrlo nova org::tnisação i~ guarda L!l<:!ionnl; 

!• di>cussãc de pro·10.el•~ n. '.?.:?.L A. ih~ 1895, t· r\iscus'i-ão llo p1·oj8cto n. 17 A, <le 18~5, 
equiparando ns Ti'lWimenr."' dus IJítrliot.heca- propondo varias modificações uo proj~cto 
rios dn:; faculr:acl~s d~ mr~d cina ao>O dos se- n. l7. dest'' u.nno, que organisa a força ar
cretarios. e o~ dr·~ súh-h:hli·•t.ilr.c:rr·ios aos •l'>s ma·'~l <lo Brazi\; 
sub-secr·ctari' s , -:: íuclu0. ''~ tnr:s:no, !'nncc;.,. c,,ntir..uaç~.·J tla. 3·· d.iscn~~ã0 rlo pl'Oj?cb 
narios nRs d~'P' ~i<;,-,,., 1[,, <l!'t.. ::li~'· •·:t;.l X.lX, 11. 80. de 1:93, permittíndo ao ei:tlll'é'g'J.tb 
di~posiç0es g<':':.t~s dn \;o,Ji:~o •la~ [r , ~l'·l~içõ•,:s fecer"l tt·gn~fe1·ido i administração municipal 
Commnns :i~ :ns1.il:Ui r:,~c.• th- E11'ino S1; ·lerior. ou a ilc· F.stadc cc-ntinual:' a concorrer para o 
depende:: tes do :'!il:istc·J·io da .lrl>li.;·;;, c Nc- montepio da ropartiçito a. que pertendõ1. ~Eim 
gocios lntel'i 1'c~<; prejuízo tlo noYo momepio municip<li. ou e,t~.-

J;• discus>ã•· do pt'nj(:d(> n. I li. c1 ~ 189:), duai. com prmce1.· sob n. g;; de 1894; 
mandando C(l!lGCi!l' " l" tnnollt<· à·' :n·Li- l •iiscu""ão do projecto n. 223, tle 1~9;;, 
lh~ria José 'c:\ Vei;:n c,,[,l'ltl e c•a11·os nn.o "utot·h-~.ndo o Puder Exe utlvo a :·E'.IE>va.;.·~ 
loga.res que !ues COHipNirt•m ua c~ca!a t.!e D. \JaJ·garklu Moreira de Castro. viu va C. o 
promoções. rcpamndo·s<J :l,gitn o~ pr11jui1."~ cos,nel Francis··o d~ Almeida castro; do pa.
que soffreram na pt•otnoção d!l 17 tle mar!;O gamento da quantia. de 5:382$198, resto da 
de 1890; import<~-ncia. l'ecebida pelo mesmo coronel 

l"' <liscussã,, uo pt·oj~to n. CC."\· de 18(15, pa1a d;,s.pezas com o pessoal da. fortaleza de 
permittindo aos m•~dico;: c pllat·m,tccut i- Ma.capa ; 
cos odjnncto; do ser·viço sanita!'i,, d'1 PX\'1'- 3· di~cussãodo profecto n. !13, tle l8!B, 
cito a contr:bUlr para o rnontt.•p:o dD que [lUto• i~a.ndo o gover11o a mGlhorar as rdu:•
trata o decreto n. 94·~ A, do :a do outubro mas d•·S olfiCines do exercito concedidas -por 
de 1890; decrew de 3 de fdverelro de 1890, equipara.n-

2" discu~siin do :pro,iecto n. I~C. ri c ISL':., do-os nas v~ntagens do dee1•eto de !IJ de a.l>ril 
transferindo ~o dorniuio do esta.• lo dr• Amo.- do mesmo anno eom o parecer n. 75. de 1895, 
zonas. nas condições que e~tabelecc as fa.z;en- da. ~ommi~são de orçamento dand._, varias 
das naciona.es denominadas do Rio Rranco. informações acerca da. materia do mesmo 
situadas nos campo~ deste nome m.quelle prujecto: 
est2-:do; _ . . . Dis~uss~• · nnica do p:lr~cer n. 93, de !895. 

DJsi\us::u.o U i1!ca do pro.;er:to n.~?.;?.~. ,..~ 18[.15_[ J ulg:, ;tdo que nãtl ha tllais que def·-•rir no J'e
concod~ndo a·> ~~J'.d<ldo reformu.do d:> ~xr<rcito , qnel'itut>nto mu q11e Maria Jouquina !:e .\1· 
Frankllll Ferretra de Niom·a uma pvnsão de I buque!'qUe e outros pedem a inclusão no-
30$ mensaes; orçamento do Ministerio da Fazenda, do. ere· 
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dito n!!Cossario para o pag;1ment.o do meio- i t.auo. V~rgne de Abreu. Ft:·.-·:io de Ar:tu.jo, 
~oJcto vencirlo e por vencer, a que teem di- I "\ntonio rle Siquei ra, José O<tl lo~, Sertedello 
rei to desde a data elo fa.llecimento de seus 

1 
Corrêa. O>car Godoy. Americo de ){attos, 

respectivos m:~.rido · e filho; !'Silva castro, Ernesto Bra~ilio , ,Julio Sa.ntos, 
Dh;cussfio unica do projecto n. 216.de !894, Urb1v:o ?>1arcondes. Lima Dr.urte, Joflo Lniz, 

autori;;ando o Poder Executivo a pagar ao C..".rv:üLo Mourão, Vu.z de :v;JI :o. •Jlntgu8 Lo
Dr. Tiburcio Tal~r·i::mo PecPgueiro <lo Ama- bato, Luiz Detsi. Ferl'az Juui,.lJ', FOL'te5 .Tun
rol. prepal'ador de medicina. legal da Facul- queira. AlV;lrO Botelho. ()(:ravi:tno de Bri- . 
dade dP. :'>1edicin!l. •lo Rio d<\ .Ju.ueiro, os YPnci- to, Rlbeil'O de Almeid()., Cupertino de Si
JOentos que de:ixou de percebeJ· do logar de queit-a.. Olega.rio t.Iaciel. Co~;., \facharlo. Do
pl'ep~ra<Jor f1e chimiro inorgo.nica dtL m"smo. mingns de i\lorMs, P;lU!O QUci:·uz, nomingues 
tacul<lade. . de Ca:;tro, Gustavo Godoy. Bueno de An-

Discuss5o unica do projecto n· 177,de !S!l3, drada, Pa.ulino C;lrlos. Francisco Gllcerio, 
conce-dendo a D.Lauriana. Ro~a. Ribeiro Bellas. Alves de Castro, Ovir!io Ai.wa11tes. Urbano. 
dir1·ito ao montepio correspondent~. ao ateio- de Gouveia. X.a>ier uo V;,.lie. Mariano ·lcrs.
>Oido de ,;eu filho, 2• tenente da armada Cll.n- lnú>, Lam.,oha. Lins, L~Ul'<) M\Ul ·r, Paula. Ra· 
úi.l.• í'r•anciscv Ribeiro Bellas, ovs CO.'HÍ~.ÕPS mo~. F!·ancisco Toler.tioo. r'onseca Guima-
quc e,;tabeh:ce; riies, Mal'r,-a.l Escobar. Pew ira d•t CClsta., 

2" p••rte us 3 horas ou antes ; Vic~o.rino :Monteiro, Aurelianl> ~a.rbos:>., Ves-
' P<lSlà DO de :l!buquerque e c~ss la!lo d() Nas-

CoULÍI:liU(;Üo da. 3·' discussão do projecto úimento. 
n. ~1:!, ele 1895. regu!a.nrlo a e~ecussful dos Abr·e-se a. sessão. 
urt.-•. i)·· e 7" d;1. lei n. 183 c. de 23 (1e setem-
ht·u tll~ 1893. tlelerminaodo que pelo governo E' lida e posta em discussiic a acb. 
seja. substitnidn por apolices de capital e 
jut'<lo-<•ut·o-cb va.Ior nominal de 1 :000;:!; e 
,IUt·os lle 4"/n tor1o o lastr<• e!Tectiva.m'!nte 
deJlOsi •a·lo até 17 tle de.zembro de 1892 para 
base d<t:< e10 issões bancarias ; 

Discussã.o unica do projecto a. 2113 A, de 
tS~;}. t:<)ncedentlo a. D. Rrazma. Amm>ta. Pi
ufl .. iro da Cunha a pensão annulll IÍe 3:600.); 

3• dbcussãods projecto n . 161 ,,, ole 1895, 
elevandn a cate<~oria de Alf~.ndegade 4' Drdem 
a. ~lesa de Ren1hts da cid:.de de Pelotas e dà 
vutr.•.s providencias, 

Levao ta.-s~ a sessão ás 4 borru; e 10 1ninutos. 
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Prcsirir:ncút do.~ S 1·s. A1·thur Rios ( to vice · 
7';·e.<ide.,te), Tlumu~ Delfinc (1• sccrcta•·ia). 
. -lrl/, ... ,. R ios (1• 'Uict-pl·csiclentc) e Rosa e 
Si/w (presidente). 

Ao meio-dia proc~do-se it cil:~mada. :\qual 
rr~pondem os Srs . Ro,;a. e Sil,':\ , Artbm· Rios, 
Co:o~:a Azevedo. Thomaz Delfino. ::;:\ Peix:oro. 
J.ir:m l'l:l.CIII'Y, ;1.-l:ttta. Hacella!' . .-Úil{usül M•,n· 
t.?ne.gt·o. H,>fla.od:t de Lima., r.'ust;t v o Ver;~s. 
Nogueira. Parana!.!uâ, Artimr de Vawoa~ 
cellos. Frederico Borges, Gonçalo de La~o; . 
Artilu:· Ü!'lAndo, Cornelio da Fous~c:t. Her
cul«no ~~~lF'eira. Carlos Jorl!e. Rocha C<> .. 
va!.:s.tHJ. !\1!\nez '8 Pr;J.·Io. G,•U''"ia Li:na. 
Za.tna, Santos Pereir:i., Milton, .Ma.noel Ca.e-

O !!ii:r. Btu~no de -'~.ndrnd<"!. -
Deve dt•!' uma. 1\Xplic:•.;ão ao seu <:o\lef:a, o 
St•. Cupertino de Siqueir~ , un~avez qne S.Ex. 
hont:lm. t:tmb~m por occr., i:-to da dbcussão 
la. :wta d:1 scss:io <tnt.erior. r•,,cl:tmc.u contr~l. 

a uão inclmão de um :;parte ::eu no discur;:o 
proferido pelo orador nesta. (';: mara.. 

Em primeiro Jogar deve d~·clP.l'a.l' que não 
viu ,, r~sumo do s<>u disc<tnu. e o t rabalho 
que pertence à rerlaet;ão de ''eb<tte~ e si ti
' esse J'evbto as no",ta~ ta~ltyg ru.ph icas, teria 
incluído o aparte de S. Ex. ~tO me;,mo J,Jgar 
em qut> no corNr da. discu~~ih> tivesse dado. 

O nobre deputado inttn·pretou mal o pensa
mento <to orador a. respeito tl esse aparte. 

Observa. que nunca. IXJZ ,,m davida qne 
S. Ex. t ives.se pa;;o t• seu chapen porque 
~.ria entrar no. alhein. ec<JUo i>ÜC<t domestic;t. 
cous;tquej;i.ma1s fàrm. E aLda m esmo que 
supj_,uzcsi'e que a. cartola. não est<.t\•it pa.g<t. 
com i~so não o poderht o!Ienrler. porque () 
f;1ct.l'\, ~ó por si fUI'\Str ava a li)Dfinnça que o 
chapeleiro e m S. Ex depooit..'l.\"<lo . 

E' o que tinb" a àizer . 

O §r. Serzedeil<'l· CoJ•rêa. -
Sr. pr<sidente, venh() á t1~il:mnu. para pedir 
a. v. Ex:. que s~ digne c.:.nsultur à Camara, 
si concorda em que se,jà lan~:ada na act a. ela 
prP.s.-~nte se~,;ã.o um voto de profundo pe1.a.r 
pelo J<Lllecimento do eX-L'ún .elhPil'O do Im
pet•i•>, André .<\.ugusto de P;;.J u:~ Flem·y, que 
'~nt.:Ls vezes il!ustrou co;a <.eu t :.\lento este 
Pítrhment.o. que t1nt:ts '"ez, ~s trab8lltou em 
benellcio do paiz na. alt:l ~:l .ni o.istraçã.o \IU
•Iica. Ivrnando·se s;m,pre r~:os seus merHos 

e pelos seu.s ~erviçus, um do~ mais presta.ntes 
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egta.d1st••s que tem possuid•) a nossa. Patria., Barl'os, Casemiro da Rocha, Cincinato Braga., 
· . , . . ) Hermenegildo de Moraes, Luiz Adolpllo, Ca-

l .4pow.do.• 9•' ae., · . . raciolo, Brazílio da Luz, :<l.ngelo Pinheiro, 
O SR. PRESIDE~TE .- O j>e~hdo do nobl e App:•ricio Mariense, FrnncJsco Alencast.ro e 

deputado será. atten1hdo. Pedro Moacyr . E sem ca.u!<l. os S;·s. Lou

O Sr-. Urbnn o de Gouveia
Sr. presidente. pe.ii a p;1La.vra para. deciar:1.r 
a. V. Ex. e á. camara que a ba.nc:Hl:t goyana 
asso~ia-se inteiru.meu te ao q ne aca b , de 
:pedir o nobre deputaria pelo Pistricto Fe
deral ; e tinha intenção de fazer o mesm0 pe· 
di <lo na. hora do expetlieute . 

Em seguidl ê approvada a acl:.\ da se.= são 
antecedente. 

Comparecem mais os Srs. Gabriel Sa !ga
do. Carlos de Novae~. Brlcio Filho. Ben~dicto 
Leil\', Vi~·eir••s.C•~Ta. Ro• .T'i:ZU<>i>. Luiz Pomín· 
crues . Christir~o Grur.. ·\!'Í ZÍ<J d<~ :\b!'~U. i'ÍI'es 
Ferre· ira. '1'l10maz C<t va .... mo.nti. Joü.o:• Ll•pP.S. 
Fran~isen Benevolo. Jo~ê Bevila.qu:<. Augusw 
S •!VCl'O. To!eot!nod" C3r •alho •. Jos~ Ma.rh.no, 

ren~o de Sá, Ferna.nrles Lin•a. Araujo Góes, 
Octaviano Loureiro, Cleto Nunes. Alberto 
ror1·es, Agostinho Vida!, Barro:; Franco Ju· 
nior cost,, Junior, VIeira. de :\íoraes, Alberto 
Sall~s. Martins Cost:J. e Rivadavia Correa. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Não havendo numero para se votar as ma
terias indic~das na ordem rlo •lia, passa-se á 
ma teria em d iS<:ussão. 

E' annunciada. acont.inna~r..o da rli:cussão 
uuica do parecer n. 174 C, ,1e 18~·5, sobre as 
emendas o1ferecit\as em 3" di;.úUSSi\ü ao Orça
mento da Receita. 

Perflica de Lyt'a..M<wtins -.untor.G-3.spar Drum· o Sr. V ictorino ~:ilonteEro -
m~nd, CDel_ho Cintr:\., L~':z de . Andr:_tde. M~· ! s1•• presidente. deixei de tomar . par~e n_ll. 
d.eJro~ e Albuquerque, ' ' ·n.calv~s M:1;la.. Cle-~ ~· discus:>ào do Orçamento da. Rece1ta., JUSti
mentino noMonte.P:Lula<:uuna.l'<_l'?S. ,. i'<•nc:ISCIJ ficando ::. emenda que a. ban.;O.da rio·gran
~ndl't'\. To~t.a. At·1stulf·~ • '-'. QUPJro1%~ E !TI;l.!'do , o.!cnse <L"r~sentou. elev:ondo r. · imnosto SDbre 
R llnr:·<. Leo: igi 1 ,lo_,F'i !!.:.: ·~n·a8 . . ·:n~" l:;:ru";?· j cat'nP- ;;écca, mJiCil. e exclusivamente j)Orque 
R.)·h~ ''"' r. r·rm. s. :.:;.~r.a· r; L:w-l.t l_,thr•: p .q ,,. • ,, n~-<so pe1·1e.oamcnto nii.o fOl, comn a ~lguns 
r;r:o.; _\tuu r~uP~SI'L'. [ .. ,.l!U;,t•> }l.•i'"L!':<. (.nl•.ltno p~rece. o desejo de proteger? commcr~io do 
L<)feto, Frn.nça C.ll'V,oll.to. ~lcmdo Gu:\- nosso Estildo.ma.s sim, e tão somente. o mter· 
n•\l.l,tm. TimotlJoo daCo·.ta, Lms de Vascon- esse rreral da. Nfição ; mas uma v-er. que :1 
cellos. Be!i;;ario de. .. ~Ql:za. . Ntl<> Pe·~anl1:1, nos&'\~roenda tem sido tão ma.l interr,;·etada nos 
Erir.o Coelho,. Sebast ta~ Je L'1 .cerd<~o, P:J.UlP'lO sem fins no. discus.•ão a. que te,;, dàdo legar, 
de_ Souza. Jumor, Ma.y~·1nk, G<!-mpolma. M~n- resolo;i vil• justifical-a, mesmo porque conhe· 
te1ro de Barro:;, Franctscu Vetga, L:J.moumer VO perfeitamente o patriotismo da Gama.ra e 
Godofredo, Valladares, Matta Machn~o. Ar- estou certo de que a emendo, patrivticamente 
tbur Torres. Carlos da~ Cb.agas: . Paratzo ~a- a;presentada. pela. minha bancada. seJ·â. su:trra· 
v~lca.tlti, Alfc•edo Elh&. Alme1•1a_ No!!UeJra. gada por todos os membros dest.a. C:tma.r:t, 
Dmo Bueno. Adolpbo Gorl\o, More1.rn ria. SI!· que se levantarão <:o mo u m s•'• homem. <les.nte 
va, . ~a.·'.u;;. Sal!~. Fur·t.'l•~::> , AlrneHia Torr~., <los impo~tos prohibitlvns com quP. as Repu· 
Em1ho dlum e Pmto da .ocha.. . .. hlic<~~ vtati!la~ teem sotn·e<:an<:ga,to o,; JH'O· 

De!xarn de compa:·e,~f.' I' •\Om ~aoso, parttCl· duetos braztle1ros .. . . .. 
pada o.; Srs. Coelho Li~< boa, Tavares de Lyra, Sr. presidente, e mfeltzmen re uma. Lr1s•e 
AlencJ.r Guimar~. Enéas Martins, F'ileto verd.'t.de, que eu demonstrarei ~om do~umen· 
Pires Theotonio de Brito. Edua.r~o de Bel'· tos acima. de torta a suspeita, como seJa, o re· 
redo.'Torres Portugal, Ildefonso Lima, Pedro ~ latorio do nosso Consul em Montevidéo ,; que 
Borges, Helvecio Monte, Francisco Gurgel, a politica financeira. da. Republtca Oriental 
Jun(rueira Aj'res, Cunha Lima, Silva Mariz, 1 tem consistido em tornar prohibit1va toda a 
Trindade. Chateaubl'iand, Arminio Tava.J•es.: impor~ã.o de generos broúleiros no seu 
:tola.rcionlllo Lins,Miguel Pernarnbuco.Olympio i mercado. . . 
<.le Campos,Geminiano Bra.zil, Neiva. , Augusto I E para que V. Ex. pasme amda ma1s 
de Fretras, Dionysio Cerqueira. Tolentino dos deante de tal procedimento, bastará lembrar 
Santos, Mareolino Moura. Atbay•1e Junior, que, ao passo que a. Republica Orient.:'tl de 
Fonscc-c\ P<ll're!lo.. Euzc·hio.) d.e Queiroz. Ponce , anno :pa.ra a.nno sobrecarl'ega mais os no,sos 
de Leon. Almeida Gomes. Ln.nrlu lpho de Ma-' produl'tos , nó~ respondemos de maneil'•\ in
ga.lh:iPo:, .Joi\(l P~>n ido. Gonçalves Ramos. versa, 3batentlo ainda m ais os direitos sobre 
Le~'llel Filho. F'err·eira Pire8. :~mlr:lpho os p;en•·ros ole procedencia. oriental. 
Abrcn. Theo~'·n io :1:· ::.H ·~UJlie~. Pmto da. Não h:>. motivo para temer que o imposto 
Roc!w., ~íano:~ l Fulg~ncic-. Bím~o d<l Cunho., Yenh~. recahil' sobre o co ·sumido' qua.wi<o n:~. 
Lindolpllo Cuetano, Lamartíne, Fra ncisco de I realidade- e o vou demonstrar- elle r eca· 
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hirá unica e exclusivamente sobre o produ
ctar. 

Apresentarei á Camara uma relação de di
ver.>os productos que luctam para porler pe
netrar no mercado urnguayo e que, :evido a 
onerosos impostos, estão quasi completamente 
afastados tbquelle paiz. 

Por· exemplo. o Brazil que ha. cinco uu :>ci:s 
armos figurava no Urugu~.y como a. p:·imeira 
Naçàu exportadora ele as,ucar, hoje uccuva o 
ultimo logar.,abaixo mesmo da Republica Ar
gentina. 

O assucar alli consumido é quasi exdusiva
mente de beterraba, muito interior ao de 
ca.nna. 

E' um cumulo que. tendo a f{epublica do 
Uruguay porlerosos vinculo> commerciaes C'>!Il 

o Brazil, tenha, entret~•nto, tratados de com
mercio com a Fr•ança e Allemanl!a, Hn vi:·
tude dos qu:ws nã.o pórlr· estendc·t· a P''"tecçiio 
pau tal a out:·os paizts, principalmente no que 
se re1ere ao assucar. 

Dahi por consequencia as condições preca
rias do nosso assucar, que, apezar rle sua 
qualidade superior e da proximidade em que 
se acha aquelle mercado, f<l!, no entanto, re
pelli'lo do consumo daquella Republica. qlw, 
por todos os motivos de ordem economic~, 
devia antes attrallil-o, ao menos por eqriida
de, sinão por seus pr·,,pl'ios interesses, aliás 
de maior rdevancia possível. 

Para que a Camara possa aquilatar da ex
traordinaria importancia do commercio uru
guayo em relação ao nosso paiz, que, por as
sim dizer. é consumidor exclusivo de sua 
principal fonte de riqueza, porlendo, portanto, 
influir sobre a propria vitalidade· daquella 
Nação, apresentarei dados estatísticos inter
essantes, extrahidos dos relatorios do nosso 
digno Consul em Montevidéu, correspJnden
tes aos annos de 1893 e !894. 

No anno de 1893 a producção rla Republica 
Oriental elevou se a 27 milhões de pesos, 
tendo nós consumido cinco milhõe~ e 500 mil 
pesos. isto é, mais r1a quinta parte do valor 
total da exportação; e no anno passado a ex
portação elevou-se a 33 milhões e nós consu
mimos 8 milhões e 3730 mil pesos, isto é a 
quarta pat•te da exportação total de toda a 
Republica. 

Não paramos. porém, aqui. 
Todr:s sabem perfe1ta.mente que" C'Ultivo 

do nosso fumo havia. tomado gran ede~e[jvol
vimento e s11a •.'XPOJ'taçào esr.endia-~e la1·ga, 
mente, promettendo lisonjeiras ,, promptcts 
compen~ações. principalmente nos mer,·ados 
platinns. Poi~ bem: ossa ri c[ ueza. nasr·ent.c El 
grandemente compensador-a para o no>su em
rio publicu tem entretanto encontmdo se1•ius 
tropPço:> nas medida~ prohibiti v as i ill postas 
por aquelles paizes. Assim o fumo, de proce· 

dencia brazile!ra paga nada mais nada. menos 
de cerca de 300 "j,. do seu valor. 

Diz o relatorio de 1893 it pag. 30 (lê): 
<<Tra.tarei, como materia connexa da per

m:i,nencia. do' impostos ,vJuaneiros, que tanto 
m;"l tem feito ;;,os productos do Brazil. 

'.;ubsiste, a:,ezar· de tres annos de experien
cia, o rigor das tarifas contr-a ar-tigos de 
gram1e consnmo, o que 11eterrninou a má 
situação em que elles se acham. 

Basta citar o fumo, pelo seu preço na Pra
ça, com a sor,recarga dos direitos que paga 
de·de 12. de janeiro de 1891. 

O fumo em folha de Porto Alegre vende
se em deposito, no maximo, a 2p.50 ouro, 
isto é, 1~$ ou r::l$ ao cambio actual. 

O da Rahia de :3p.20 a 5p.40 ou de 17$ a 
29'\;, pois qualquer delles paga de impostos, 
af'n·a 5 % a.cldicionaps, 50 centavos o kilo, 
isto é, 2$80ll de nossa moeda, de modo que 
pagam invariavelmente 5 pesos ouro os lO ki
los,isto é, 28$. representando o imposto de200 
e 300% sobre o valor mercantil do artigo.» 

Na pa.g. 32 diz: 
<<O fumo do I-Ia vana. paga a mesma co usa e 

ve~de SE~ po:· tres vezes mais do que o me-
111m· replitc"do do Brazil. 

Estamos portanto fóra de condições de paiz 
mais favorecido, neste ponto, porque a rlis
pa1•idade do imposto, importa um favor ao 
a.rtigo similar dessa procedencia. » 

Agora mesmo <t Associação Commercial do 
.Jaguarão, da qual é digno presidente um 
rio-granden~e que muito se interessa por 
esses assumptos. enviou-nos uma represen
tação, na qu>tl calcula as taxas a que estão 
suj..;itos di ve1'sos dos nossos productos, ao 
cambio de lüd. 

E' re'1lmente digna de surprehendente ad
miraçito essa clamorosa iniquidade, que re
cla:ua promptas e immetli<ttas providencias 
do~ Podel'es Publico,; do nosso pa.iz, em regra 
ind:ffer·entes em a.ssu:nptns destLt natureza, 
que aliás envolvem altos intet·esses nacio
naes. 

Eis os dados a que me refiro (lê): 

«Fumo em corda paga 15 kilos 7 pesos e 
85 centavos íJU 40$080; fumos desfiados pa
gam 15 kilns 15 pesu' e 7:5 centavos ou 8084:?0; 
<LSf;',\et1l' d"l qu~Llq uer qu 1.1 id2"de, nào refinado, 
hr:c>Jco r-tl m",;ca.vado embrJ.rricaclo, 15 kilo.; 
pa om 89 C8!1ta.v,•:; úU 4"<)70. . _ 

;t:r,•a nmtP, J;) ki~<!S tl713entavo.; ou :-lst20. 
Cal(e, 15 !dto,, l peso e :18 centavos ou 7;:i0-l0. 
Agnardente. atA 20 gráos, 63 pesos e 70 cen
tavos nu 32:-J$:~li0 cOcrla pipa. de 455 litros. 
\li! cli~n·utos pagam de direito 64 pesos ou 
:3:?.6.:;80\:l!! » 

P:)ra ver ~ uanto é injusto e injustificavel 
semelhante tarifa, basta lembrar que o fumo 
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de Havana pag<.~ na mesma pl'cpor·çii,a que o Este :c.rgume•1to me foi suggerido por um 
fumo brazileir\.•, isto é, pol' peso; o fumo .1e o.rtigo que li n'.4 Noiicia,.cujas colurnnas um 
Havan:1 entret,nto, tem um vnJor cinco Oi.l no~oo illustre collega abnlhanta. 
seis vez:;s maio,, :1o quo o nos2o ou do que,, S. Ex., ~egundo Íne recordo, referia-se :10 

l · intereRse r1ue havia em que se eombates:;e oss_·o de qual,luer outra procecenem. R 
imposto de xarquo, porque di~.ia el!e, o 10 

Pel'g>.,nto, pois: nii.o ha uma e:c:tr<J.Ordir~ari:t Gl':tnde do Sul acaba do ma.mfe~tat· uma p_u-
protec~,.·w :w f. mo de Havn.:m., e.mtrtt o lumo jn.nça. ex:tmurdinaria na expo.<içiio iwlustrml 
brazilei ;•o? quP a<.; o n. se realisa nos ta _ci<ii1lle; ; ne,tas 

Qtmndo im:n(ol'•"Cid unenh ex ·rei Il<i Repu- condiç{H,,~ era jn~to que nao ljUJZfWSC' sobre
blica Ot•Ln:<'J o log·ar de enviat:o extmot'd.l- ea.rre!!;m' ON consumidores }Jobres de rnms um 
nario (, 7

•J up.nr~dos). tJVt' ·•c.;n.j,J.r. de "IDPl'c·- imposto sobro o consumo. _ . . 
gar todus us esiot·ç·o~. most,·~ndu <L gT mdt' lll· Ao rnc,smo tempo s. Ex. relona-se as som
JUstir:a [Ue uaq 11elle p.cJZ te• :o.w 'n ao Hrazil, ums extraordinarias de papel-moeda emitticlo 
quo er,, o mawr consuilU>l,-.r cl s oeus pro- 0 ealculava. em gTandes sac!'ificios par~;. a Na
duetos. no sentido de es~<1 lJ<2J, r;er-s. · q u: o 1 c~o 0 01.0 ,,resso revelado por es~.o <.:ertamen 
impo~tü fo.ôSi' ad wlorem. iSt~> e, clrJ co:Jlui'-, indusCrmT. 
mid>1de com o valol' da merca.rh>l't<t. , 

Não !ta. muito tempo. pOI' c:umpio, o :tl-, O SR. CA.SSIANO no NASCil\IENTo da um 
cool ch Br·a.zil tinh:1 hmbem um grn.ndc I <J.jl<U'te 
consu_mo; hoje, pore:n, já nào ''. te•n., n:'io _s,·, j o SI{. VrcTORINO Mc>NTEIRo-E' o que eu ia 
pelo !!llpoc:t•J exeeS8lVOqu2 ~·llre e:l,apeon.l 'iz·"r. 
ma,s ta:llbt::it P,Ol'C!l_Hc) }~aquella 

1 
,~~~e]~nu_l.lca, ~~: 1 o pt'O:.>,Tesso industrial c~ e minha tona. nii.o 

tem e~:' abd,"c;uo Ltbt rei!.·· ,_]>._~ ',~•.Ii ·1•.d· 1. c,,,. •)(;rle tcb::olutww.nte ser mclm'1o no argu
ako_o! ·_:<:tm!n·Jo ~lo milho . co: tqu:1:nu f'.'~'' I ;,Jento do nobre ueput.11do. A febre c[., ensi
di::;t_Ill:l,ao s,.J,a :'~[!,Jt•:o~a ~- c~·~~~~n:m1d',i·,R:l:~ u_w.mento. essa catadupa de erni_s,ões col~o
hygJetY. ,\. .n;ta .. d_,.,td, ele,,.,,"l:, ex,,,,,_;1 ;;~1 u.s,ditocilegou ao i\.10 Granel<:, que nao 
dm;u•J;JiJlCl;;o o' dJI·eH;·;~ ~.'~re ,~J', a!~~~}.: 'e.: partwipou de seus ueneflcios, nem tnmpouco 
sultaiH!!; cl d~ll" qt~e no~, ~<>E~- e:~··~nos_~''';1t~P~ da pt·eoc:cupJ.Ç'lO ,1 08 por!erosos argtmtarws 
exporÜJtlOl'e_~. Lt~::;~~ genero, v c~w·l~ hoJ. CJ ,H. a •'aquolla trist.e p, mn.li"adacb epoca de. em-
noss:~ exporw,çao e qu2,s1 nul,a . briague" enervadora. 

Passar_ei __ «gora, Sr. prcsid8lrte, r~ tr:ltllr j ,\ nltjnm emissã.o f~it:.1 em bonus, ~.ppli~a-
da mdustna d;) xarque.. . , , . , dos sem grande proveito pa3a ~s JJHeres::>es 

Em lN93, nos impot·tctn:os oa h_epubhc~t mtc1on;ws 8 ccncorrendo ta.o somente JXtra. 
Orientll i trinb e dons milhões oitocentos e eonsoli.dar a carteiuL do Ba.neo ·'a Repnb!ica., 
dezeno'e mil o:tocentos e lLOZf' kil"s do ca.rne nii.o foi ~1pplic<l-ia no Rio Grande. ne:n mesmo 
seccn.; 0111 l8V4. irnpol't;J .. n1u" quarent;t e Olto um real. ·:N~I,o p:.ti'ticipa,mos desses :t'c.:vot"<3S e, 
mii!J.Ões <'l noventa O dOUcl lUiJ k ~OS. . ·r 1 lJOl'tanW, ninguem OUS<1l'á cont~sta.r. \IUO • O 

,'ts x~·u~que.r?._:;a~ ;~·L 1{,---pu:;l.Ica ., Ül'le.n~.~~}~ o1n sucpr·ehenr1 e1:1te r)ro.::.!·resso IlHlilSr~~lat. ~~j?-
l S(H, et!:>,~terara 8o0. O OI~ r<Jie:<: ;·.ôndo ''l'd: 0·,10 ge<•nden"e se. f a exclusi v<~~mente devJ.' o <1 Im
pelas x \rqueêtcla6 dr, MOilt3Vlu GO e o J est.O, ciati v a e ao esforço dos ti lhos daque!la terra, 
velas q'le edlo sitm:d11s na rrmrgem do q ne neste assumpto sempre estiver<trn entre
Uru:•·u:,y. o·ues a si mesmos, sem o menor auxiliO 1los 

A "'Republic;1. Arg-entinG. akteu 628.000 Pod8res Pubiicos. 
rezes e o R1o Grande do Sul 508.000, apew:r A. cdehre organisação dos Bancos reg-ionaes 
~as. dif>icui:ia .. u._us. con_1 _qne ~uc ;:1va, .a~sober-~ r1e e,nissão. torlo_s _sttbemos,foi urn:t vm·r~<M1en·a 
uaclo p(·,êJel'cl<cnGa. u Jii1J><l.f,I':Uvlc;, guer :tClVJ!, caia.uuclade pulJlJca e rnmto especmtrnente 
que impedia poderosa.mente o d.eHm volvunento p:~r11 0 Rio GJ':mcle elo Sul, quo se vm co!· 
materia.l daquelle futuroso Est:cdo. I ior.tdo em situação anormal e a üü ponto que 

Nestn,s coudi.çr'les. vê a C<tnmr. c. qlw o estado a paz, a tranquiliclade Li :dli sériamente aba· 
da. ir.lgt~Stl'ifL cio xar_(j ue i]~ lL.JO G:r8,Jlc1H lL lla.da, !'e .. fl~ctind~He. poderosamente e :se fiwto 
Sul nao revela. e.isa aecade,1em que S8 quer na adrmmstraçao da.quelle Estado, que teve 
proclamar; mas, q tmnclo o hWela:ise, p2r- de uas,ar por perigosa e oppressc·ra crise, 
g-unto eu á V. Ex., Sr .. presic~ente: cle'_'e a que' bem poderia. te-r a:ffectado toda a vida 
C11ma.ra pi.'Oteg-er uma m!lustna que • sta em nacicma.l. 
estad•J pl':.J;;per·o, on, ao conü·ario. deve rL os Bancos emhsm'es, JJOis, ele na la servi
]Jreft:rei ~-c~~1 ~;v~-cu1·re~· u;J~·~- ·:

1
n _'1-: .. t~·jD: r,;n fJl1e; r;l.nl })ara o llio Gran~e d<? . SuL tL rú"Lo ser 

se r-e"fe.au, ~;yutpLouJ::s cte cu c:l· h:c;:·, f I pam entc,rprc •. r a acç:ao po!ltJcn. d·~ ;c;o .. ;crno e 
Creic qlu~ ·:li"i.o lJÓile h:;.vcr ,Lua~ ,-~~}iDitl:)s ~~ ~!1!i~,tl·:n• ainda meus um8J ve~ os_ .. q(~((:~lLOS dn, 

em se•:.eUt:JttL<.' llVp·,,.JFse. 'Jr/.:wis,·.f:ão de semelhante~ i'ISLJtUl~;oc-· . .,, que 
Qltt>l'.cr .f!• or.ege1· u,üa in, t;Sl..:'Ü1 prospera j' t:tutu ~cem concorrido para o 110s.:;o lltSüredtto 

seria uma doutrina sui generis. e abatimento. 
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Nessas con.lições, afllrmo que o, industria aconselham os altos interesses políticos e 
do Rio Granclo do Sul, ago1·a revel da tão I:JaCr!r-iaes. 
pujani.cmente mt eXllOs ir,\iiu industr·ial. levacla A vez ar ela. a.utor idade e do grand e t alento 
a, effeito patrioticarnr-·nte pe lo illu.,d;ro "ir·e- e p:(·cri·•ti.;;mo do illustr-e redactor da. Ga~el'c!, 
m·esidente da. Reuublka , nii.o r,.j d!lsOiJVU i.vid<t nó,; não re r\ OJ·remo; a S. S. para bceber msp!
êom auxilias desses ca.pitaes enumws e sem r-.tçt!e~ de patr,ott~mo e sim <Ws nossos peo
proveito e~pallLt 'os pelo pa.iz , e qu e só sc~c·- prrns ~entrrn entos, a n~~sa chgnida_de, aos 
vir.:trn para o immoclerado jogo <h B;Ji.- a . unpulsC's do no:'SO cor;1çao de brazrletros. 

E, · , · n . ,., ... .. 1~ · ., 1: :- ·I " " , :- Confes •;o, Sr·. presidente, que a magna 
o;~0 VLeLO , ,v.,.,,.t •• ooi '" ll<lO c J, , O, I , ''·trJ . ~ · '· I· . ·t, do ·•rtJ·o·o '1 que a lludo 

te ,. ·f ' lr ·· ~ 11 ú 0 ., .. -.. 1 1•· .. p·' 1 •. , .. , , 1 •. , , ., .... . , .. . 1 . . "' ... c.J.u ... lltct pe"t pu. r L •• b , , 
' l' ' \ ·'" L . v.O~ < . 1

•• "' '" • o. ' " .... , , , ,; : ""~.'' ' f·· . . tt. ' ~ - peJ· ' Tal· vr~s VJ. brante" de 
T · • • ,1 Of )'· • " t . . .~, ')' (-' ,•· . 1, \ -- -; • .Jl ,1, ,Cf)lld.ud. as > a. H - :::> 

ca.np•.na.s e C:l · '" '.11 , ... e .. o J\. I.IJ h ,•,lllt-. , e 11.·' · j· . ·. . t ·· t· co c 11 que 0 1·r•ustr·e 1·edactor · · , . ; .. J· ·t·· . · 11· ·, . ,. . , ., ... ,., .; . . no~ or ]1<1 rw 1 , o1 , 
JSSD e que .t ,._.r us ,u . ..L I e ,.., n~p .. · J.. . e .I. "~ ' ' ·' " d ~~ " >/r..• e t'eJ·xo~r as· brilhantes con-
pl·o ·eo·u'I' ·~ .. m ·1r ez"r !e t ·· 'o ·· o·· U'Olle ·o .. c.1e '" a .-c- e " n · ' " " '" ~ ~ · ' ,J · "' ' ' :·L< ~ ~ • •, ·' ~· l·"· ·.- , 'Obr·e o · · ue·tões internacionaes l e P' r ·p t ··· p· s· .. , n s •u· ·· r ·H c. a~,eue-. · .. ~ IJ ' 
q ke-~a; ~~~1~

1dÕe-0 ~'.~ 1

0011'.·i·l~r .. ~Ç - " ' do nohr~ fJU b agitam actua lm•-nte o espírito publico. 
(lel)u~t,, ·1- P"lo

1 o~r~•1' ··1'-J"ova"m· ce:n ~,'0',. , 0 r·' ,,0· ,"' Senhores, compromett i-me a dernons trar 
. . . ·' v ' . " ':. ' ~ ; " . ' "' ·'·: ; . ., ."' _' .: que o imposto elo xa.rq ue não ia solwocarrega.r 
1sto ~, que u Rr,) CTI <J.Dde tem o r~r. •. rr.o dr ,,, , . ·,' or·es , sim os productores; e 
ex "'t" cks node"''''' P•1b'rco ·· p1·c tc···r"l 'J lY•r·> ·t 's consumt 1 0 
· 1"1ct

1
't'1 ."tr·1< rl1r X"I~c·, · u'' D '-1 e'r-1 toc~ "c !.· ·-0' 1'1

· :., •1 .:a~;,· uma. cl;~s p1·ova.s mais elotjuentos desta affir-
1- ~.' " · J" ~- " ' 1: · . <;co 1 «.c ., .. 1' '"'"' .,r· r c> , · •Jorvontura os pre]·udicados 
n·w sr pelo·" nü"S'Y' m·11s e' ··v<> dr>" rntPres..:es m~ ' 1 ' a 'que, ~ 1 1 · 

'" . tJ b .. , " ', ~ : ., ·"'. ~ " ·. 1~. , . ..: . .·. ' fossem os consumidores, os prorl uctores fi-
m.-s am em co.no .rm,. lil cU\ 1 • :o- r.,t,,w C\\ 1- ... ·. 1 1 •a 

1 
rr'llos mudo" querlos 

I t . •. ·" t" O ' rn• •t)" P'" ' i]' CiLllü.ll ·l IQ ! , '· , • . c_e:l -~ ue_1 ~,'J.C<;ao ,.c?~ . .'\'t 8 ~ : . ~~~s-~1 ~, ,.: J,:_)]- E, entret ;nto. por que essa campanha Irn
tr v o~que c.ub.eccJ.Ie, .t . nno,.,us JJ , O ILtn:-; . . 111 ., qtle s·• Ievant·· Ila Jtnprcnsa mon te-o .. r•' a d i 1 ll 'tT'e cinn r"·>d [J 1 ' ''·11' ·1 IC!l .a '-' ~ ·l . L10 0 o 1 1 s _ • t:' .i.!l ~~u · u · ·.1 ... , r( ·_ • ·a '1. 

foiquasi que reproduzór\o n~. G(>~ e ;;t rle .:.Vu- VJ p~;lll~u'e os Poder·es P ub!Jcos daquelle paiz 
1tcu1 s, co_m aq uelle .bnlh<t_lH!smo dr.d orrna que . _ , r .. ·a .. .., 11t ···p.' • t .

0 
Jeço· a.· emenda ~ ·' · .. ·• .. ·1· ...... , !· .> , •!> ·>f'> lll'j ClH c1l 1,1 ,. •. . 11 1 1 ~ . uenndCJ . .t ~eu 1 lus t.h 1-.u tc oo r c · ~ ~- . . .. • , ,·. 0 .,

1
u:! 

00
, reJ·udicttsse ~ certamente 

Dtsse S S. que o wmo.<to ~obrv o x:,.rqr.e e _t>dht P 1 · ~ P 
1 J . • • I . na" 

soJl'e o Jui '"Ya mcomm w.ve llt r::nte lll1J!<t· E. hnto e v erdade o que acabo do cli:t.er, 
tr10t teo e_unpoHttco., . . , . . , •. ? que n.'o mesmo tempo rJue eu, como criador 

lmpatrJOtJco, por q<~c , s,.,l]ll)r e. · no Rio Grande, cheguei a. vender novilhos a 
. Irnlntriotico, qnamio com <.locum l:mtos otfi- 60s, no anno s"gui nte vendi-os a. li'$ c 208 ; 

cuws. ac_alJo do <krnonstrar- quo •1'; Imposws istÓ porque o criador é uma victima do xar
pl'O]Hi)tÜvos _da Rqmbltca o ~:w :t t<11 golpuwt 1 q uea.dor, 0 este por sua vez está dependente 
o dc:s.:n,voln!nruto cumrnercn l de :mpurtan - •'o mnrcado consumidor, regulando a <tlta ou 
t~.·.s pi'Wuctos do no:';.c;o pulí~ ? I baix:1 do pr•eço, a lei geral da. oíferta e dn. 

llllpoltttco, qL~a ndo, bn.•· <_'ado nesses m•"sm~s 

1 

procura. 
doc:I~Jen~o:' .?fhcr.<;cs .. all.J~Oi ~) "J ~! e ~ ;us u !!H· _O cri ador· é obrigado a vender seu _gado, 
mo~ ,, q u.trL. _pa.r,.e. da. .>I Ool UCç,,o ·A;ta.l de ll lêt<.> pQdend n sobrecarregar o campo, alem de 
t.ud tt c. RepublJC.l, Orw.nL<l, que sa alarrrm c ter de at tender a seus compromissos e des
se agita ne,;te momento, l't!Ceiaudo que tt peza.s, c, nestas condições, e tbrçado,na maiol' 
emenda tht b:wcada l'io-grand.ense se torne p:1rte elos ca.sos. a. v<'nder o gado pelo preço 
effect rva? _ . . _ . que o xarqueador oíl't• rece . 

.Ja ss n_os prono!~ a_ccordo ou. rensao rle D:~ modo (] ue podemos notar •esse ~heno-
tal'!fas, .Jcc pl':êOecupaçoes de eqtu •. laüu. <.lonn- mr•no : 0 ;Jreço do xarque poderia drmmmr, 
nam "prnprw. lntpri'rtsn . da, !ue !! :~ . . puz , que ilp '·,ar dÔ augrnento de impos:o, e isso >.Ó· 
P··octcn. dumut1o:tJ·ur CJs HJc<:•nvnrilt' :~w-: (]iLEl nwn te dependendo da procura elo merca.clo 
pocleut result<1l' de serem nmnude>:l ÜL•> eleva- con~umidor. 
do•: impostos contm os no<~08 pro.Juc:os S:> be perf~i tamente a C<tmara que somos 

Oct: upamos o l>PJ ;Herro lug,J r' u::. h:L:t . dos a.s unicos consumidores do xarque da H.epu
pai t.es que consom. ·m os !-ro·'.:JC t.us_ orwntc' ~s , I blin Orientttl, que tem necessidade impres
sendo í'ôra. de davula que. contr lbu tono:,: pl>;,e·l ci JHii,el do exportar seus productos, sem o 
J· OstJ. JHen w eom o IIG~.':o dmlicn·o p;, r·:~. n._v w.,-1 que te!'a de arc.:m· com insuperaveis diflicul
lidack da ! ~ep;1bl~c<t .or.i ~:Jt;~ '; ,, ~ rw. ~ ! ~:ts.;l~~~ I dade~ . . pni< su a~ co~1di ç:ões . fin&:nceiras sã? 
rm·.rer~ea. IT,JU;_>~ ll\l~,n~, t ~J..l• .'l' • l·. " : · !• t ~ - '· ':: :·'J.l I ;t. i;. cTl' •. c(to :. ,~;· < .' e e ll.a na" po11er•a ítJ.Z <~. r fa ce a 
brtJiranto ÍL!c:U"O Wlt o }Jl tdH Ll·.l ·' Cc•,lLa,t · ,!J v :r h pn ult c<<., que .~ H eleva a cer· :~a de 120 
O :~ ·~nLcr~~~ss~~s de rn :_~n p:1i z. ( J bt· i gt1.: .n · nH~ ~ }Y:-- I lni!ilüBs.d~ pes ~, i:sto é, quasi tanto quanto a 

rórn, "' proc!n.mar como ind. iS;l· nsn.• c·•J. um;J,! !tOs,:;;, dtV!tÍ<J, e~r.erna. . . 
poU1~k::1 e!JCrc;·rc:c:, sevém. e <LO lll t: omo :,-:npo I .\ler1 1 clts~o. e_necesS<tl'IO attender as suas 
just:L. Uma roae:,:iiü impõe-se. tur: r:l.·:•.e , t>~mn d·":peza:: , qn~~ao orvat1:<s em cerca de 14 ml
necessaria. bso é o que é patriot1co e o que lllloes de pesos. 

Cmara V. VII 68 
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Para meus col!egas verem que este 'tu- Mas entiio, quando consumimos uma baga. 
gmento é uma. re<:tlidnde.lo"'o que ~e publicC>u tela r! e 8. 037 .000 pesos P. a RPpublica Orien
a emenda relativa ao xa.rque P. ;i. im;::>ortaçilo t..1.! consDme apenas um milhão quatrocento~ 
do ga.~ o. i mmedhtamente toda a : mprens~.. e tantos mll ; q nando consumimos a q ua!'l:t 
a una voce, tev<tntou-se deante de semelhante .

1 

part•~ d_o >alor tot._::tl r1a. exportaçlio àaql!ella. 
amcac,"'· que ~e fazla aos altos mteresses Republl_ca.. c!lGs <nnd~ nos amea~:.o.m de e:;t!l
daquella R·~publica. lece1· unposto;; rna1s exaggerado~ ! Enbo 

E pal'"ol os Srs. deput:tdos apreci3.J·ern •. vou pen~;J.m o.mda onerar os impostos _so~re os 
ler um a1·tigo ela T,·:ou1w. Popula;·, que c t;m nO:iS<.l~ pro.J uo:tos, qun.ndo a. taxa Jil. e pro
diario bem redigido. porêm trefego. !übitiva ? Realmi!nU>. isto é edificante, monu-

E poderia. argumentar com a opiniã.o de u m rnent:ü! ! 
orgão serio e alta.mente ligado aos intereSS€s E' assim que corresp<•ndem a nessa. toleran-
eommerciaes d':queHa nepublica. Et Siglo, c ia. e mn.grutnima generosidade~ 
que agora mesmo. em a r-th!O d~ 18 do mez A noss;~ tibt•a patrioticn. n:io se insnrgirá 
passado. J·eferindo-se a.o imposto por nr)s pro- deante de uma arne~::a. desta natureza. ? 
posto. disse que a Republic<t Oriental, pelo Isso demon~tra. def<conhecer em absoluto 
seu procedimento incorreto em rela~.ão a nós suas COildiçcies de t1ependencia do nos~o rnei·· 
qun.nto lis tarif11s. tinha provocarlo essa me- cado. No din. em que o Elra.zil se lernbr<L,Se ,,_, 
di.rla., porque nos~o> ;reneros 1le r:q;ortaçi'Lo corresponder ao pro<.-edirnento do uo;so visi
eram nlli Cll.rre;rados de impo~t.(IS proh ibitivn~. nho, por meio de taxa;; elswa.das . púde;·~o. 
31' pnSS!• que nós t inh<tmos sobre o xarque f1zer pt;rfeitamente um tratado de commer~w 
um impnsto nullo de 60 reis por ldlo. com a. Rep;lblica Argentina. e então esses ct,·-

Argumentava. t&.:nbcm com o fumo. com :t re!Janhos iojustificaveis se transformal'iam 
aguardente e com o assucm·. Sohre u a.ssuca.r em pla.ngcntcs la.muri:ls .•. 
insist.•\ porque aqu.,lla. R;opnblica. apPzar de o mesmo diario em seu numero de 31 de 
ter J·elaçõe.s commerciaes quasi exdu;;iva- outu!,ro, depois de affirmar que n Dr. Prn
ment(:l comnos:co. G.e~col~ heco ,;~us mt~re~;:es, (tente de ) loraes, ~em resultado, havia r~ito 
c~egõ-nrlo ao ponto tb 11l.v(lrecer o as;11car tla tudo quanto podia, contra a nossa emenrh. 
Fr·:mça e da All<>m:1nlw. • ~ po1' compr:l.~er no Sr. Ca~tro. e que eu era o 

A . T·;·:lnma. Pop1tltll' 110 22 rl ~ .r.u .. uh r?, chefe da propagantla. contra aquclla l~epu
dep_OlS •le n.lflrma.r qu~ r1 St·. Ca.sr.m h<wta I blk-a, c.l ;1 qual dizia cnbras e lagm·tos. mos
obttdo do Sr . .nt•. Co.rl0~ •l~ r::.rv~lho e tHJt"n~ ! -;,:~<nC:n-me ;•:'Sil!l ingrato, a.c<!rescent<t (lJ): 
:personagens intlneute.' a ;.orotHEl!'$il. de. em-
pre:;ai' esrorços para n. rejeição da e:nerttl:l. «~o conceito de um respeitasel xarquea
dn. ba.nca,1a rio-gl'<tndense, :u:cre~ceuta o se- dor. reporr.a<lo por um collega. <'S prc:juizos 
guinte 1/ê): coni que a:neaca " nosso paiz com a eleva~~'io 

«O dial'ÍO oiilcinl L~ N acio» l'f'cebr.n á de dit·eir.os sobt•e o xarque, uã.o serão tt\ o 
noute um despaclto tele~ra.phico, "m que se comide1'aVE>is como se suppoz. P~'IO projecto 
communlca que o5 est'orços dos ministros em questão se cobrat·d.u 25 ~• sobre o valor 
oriental e argentino, para obter n. r~cusa do intren~ico das carnes sa.Jgadn.s; o que, no 
malfadado pr·ojecto, não úarmm bon;: resnl- conceito do xarquo>n.dor·, não e pa.N t1cses_perar 
ta.dos; que h~ na Ca,::,ara um grupo ·' e depu· e menos p:1ra .. rremeter violenr.a.ment·· <:nn· 
tados rio-gra.nd~nses collig;tdos. os quaes. <t tra. Cl B1·:~r.i l , cujo,; productos. entre ellcs Q 

titulo de repr~zaUa. su~tenõ~t:n o indic:ld(l t:~b:1eo. pagam ate :1gora. enwe nós um di
projedo, conta.n•lo com proOO.bilid;~des •1e reiw de impo:·ta.ç-ã.o não menor de 400 ··;. ! ! ! 
t riumpho. De sorte que o Brazil tem razão e nós não. 

Como sa.be o leitor. nos>o xarque pn.,<>a. por mais que os ditos a1·t igos castigados com 
actualmente 70 réi:l por kilo (n<io ê axacto, tão altos impostos puc1essem import..1.r-~e 
pa_r;a 40 réis), quantia. que se preoonde elevar dahi por deante com meno::: desvantagem, con· 
a 150 r·êis. f,,t'me :Ls morl.ificaçi'ies que soffresse nossa tn· 

Feita. esta. innovação, se1·iam enormes r,s rif:.t n,duancirrt. Opina o xarqueador allu· 
pre.iuizos que soffreriam as xarquca.das do dtdo que uão lta uad<t •~ esrer<ü· nem muito a 
Rio 1la Prata . Não devemo,, porem. per;:l~.r a temP.I' pelo lado do Brazil. 
esperança. Nossa ch:tncellaria p6r.lfl ·'i:>por de Em quanto ó. gnona de tarilh:s c?m rtue 
:u•gumentos conHne;·~: iac,~. p11.m o!.rigar ,, , :~rne<•':'·''atr.os o J:lr:tz!l. crê o xarqm·adi•r qnc 
Bra.:zil a. não hwar at!('.a.nte :<eu pl'(ljecto contra I haveria. erro. e eno grave. si J:mr;.as;;e!!10$ 
nosso xa~que . Rm ult imo c:u;o, si JlO.Jel'<i mão de:::se ~xpediente. Funtla·sc ~ro que o 
deitsr ma.o _desses argumentos, castigando nosso p<liz nece:-sit..'l. muito mais do3 pro·'u
com fortes 1mpost0$ algum ou alJ{UllS dos l ctos brazileiros do qn2 (' Brazil do;; nossos. A 
productos b~·azileiros que veem ao nos~o p;,iz. dedu··ção logica é contraria n. es-;c expedien
obteudo ate agor<t tà.cil collocaçiío e impor-i te, que se tornaria. ridículo e em natln. seria 
tantes lucr~s para o commercio braz:leiro. » conveniente aos interesses do nosso paiz. 
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Em resumo, poderemos arcar com os 25 •; .. concorremos ainda com um factor inestima.vel 
que nos impora a lei brazileira, desde que os rle grandeza. e prosperidar1e para aquelle paiz. 
prejuízos á industria do xarque não sejam Esse fa.ctor a que me refi.ro e o commercio o e 
importantes. tra.nsito para a fronteira. E~te commercio é 

Assim manifesta o :\Iludido xa.rqueador, feito com a. região de que sou immerecida
que. como se viu, conclue por dar razão a.o lílente o representante nesta CJ.mara (nüo 
Brazil e por consola-r-nos.» apoiados); é de u!lla grande extensii.o, por-

De maneira que o mesmo dia.l'io (jue nos que, além dos productos que passam pelas 
ameaça. é que vem des!nentir seus conceitos. repartições arreca.dadoras, o contra.bando, 
inserindo nas proprias columnas a opinião protegido pelas leis fiscaes daquella Republica., 
dos dírect·1s in tere;;sados, como sejam os sala- passa em quantidade a vultadissima. 
de1·istas, que não trepidam em proclamar a Pois bem, o Estado Oriental tem estradas 
pro<:edencia. d;J. nossa a.t titude, inspirada. no de ferr o para quasi todos os pontos da fron
intet'es:;e do paiz. teit"a ; todas essas estradaS de 1erro são garan· 

Vou mostrar praticamente aos meus colle- tidas pelo govet'no e todas ellas dava.m 
!!as c·•mo uma attit ude energica. e decisiva prejuízo extraordinario ao era r io publico, 
pi'O'\uz resu.ltaf<ls V\l.nta.j<Jsos. PQ\'QUI?l o govemo tinha. de ~ntribu\r com a 

Para demonstrar esta proposição lerei sim- respectiva garantia de j uros. 
plesrnen te um perioilo do r elil.tC)rio do nosso O commercio com a fronteira dá um grande 
illustre Consul em :O.Iont,evidéo, quando s ere- incentivo a ~~as estrad;J.S de fer ro, concone 
r~re á attítuile energica da Hespanha, dea.nte extraordinariamente com suas rendas para 
dos excessivo.; imposto~ com que a. Republica. que diminua. a responsabilidade do governo. 
Oriental taxava seus }Jrodoctos. Além disso, ha a navegação fluvial e nó~ con-

Assim, diz o Sr. Consul :i. pag. 39 do seu corremos com g~ande quota. para a sua ma. 
relatorio de 1893 (tê) : nutençã.o, fomentando poderos:1.mcnte o mo-

« O governo da Hespanlla, vendo os seus vimento do porto d'~ Montevid(lo. 
productos. como os no3~0s. onerados de im- Pois bem. a. todos esses beneli.cios, colh idos 
postos. reagiu, ame:M;ando o xarque que en- á. sombra de nossa gt~nerosidade, do nosso 
tra. em Cuba., o melhor meJ"Cado que teem as commercio, dos n ssos esforços c do nosso d i
Republicas platinas. depois do Brazil. O xar- nhc.iro, elles respondem, n<lS épocas em que 
que alli introduzido pagava. ha dous annos a febre amarella. g rassa nesta cidade com 
pa:;sados, dous peso:; e 40 centavos por quarentenas as mais vexatorias,muit.'l.s vezes 
100 l~ilos ou. ao ca.mhio act.ua.l. 120 réis decr.•tadas quando no !tio de Janeiro não 
por k ilo . Solfr;~u po~õet'iormente u m re- existem sinio cinco ou seis casos. 
cc.,·go, na proporção do peso a.t.é 3.00 ouro, Meus collega.s comprehendem que só aos 
ou :?-:?.ú rêis em cada. k ilo. e ultima.m~nte, governos devemos :Lttribuir esses erros, pro
par.t comrnovor a insen::;ibilidade dessa po- eminentes homens publicas daquella. prospera. 
ti tica linanceira. qne ))rima pela intr>tnsi- e sympathíca Republica. e principalmente 
gencia.. sU1·ge a. noticia de que o Congresso respeita.veis commercia.ntes, que s-lo os que 
pretende elevar esses •!irei tos n. seis 11esos mais solfl'em e que mais concorrem pa.ra a r i· 
ouro. ou 330 l'éi!': da n!n~a moeda. p11l' >ílo. que1..a pulJlica, me manit'e:>tara.m seus des-

E1!.1 l!l<!l\\JS de ,(ou_,.. a.n:.os, um <\ugmentv (te gostl'ls eTI!teios ~m semelhante modo •le 'Pl'O
ccr.;:~ de :100 •; .. . Ern L • I conjunctnra., con- cerle1·em relaç;l.o a. nós,o quil-1 mostrava igllO
gre;:aram-~e as l'lal' õC~ i: • te1·essndn..~.int.et·poz- mncia. n. mais completa, por parte dos Po· 
~~a As.,ocia.ç:lo ltnral.a. Camara<loCommer. i o I deres Publicas, do papel iln jlortante e deci
JUStlticou 'L interJ'erencia do governo, a im- sivo que o Brazil rcpresenr.av;\ nas suas re
pren~ concitou prudentemente qualquer 'Ilações commercin.es com aQUella Republica. 
accrJrO.o e aproveitou o ensejo pa.ra J\\ llar da Farei e m rapido esboço o h istorico destas 
tenacida.r1e com que se sustentJ.m as ta.riras quarentenas, fla.gello C:os nossos compatriotas 
altas; a. chancella1'ia oriental n ão ficou in· I}Ue aportam em :\íontevidéo nn. estação cal
activa e iniciou-s<o um modus -viue:ttdi, em Jnosa do nossopaiz. 
relação aos artigos que motivamm a di ver- Essas quarentenas prejudicam a.ltamente o 
gencla . » comrnercio br;~zileiro. 

V;,jamos a rlilferença de condições. Em- Durante a revolta.. os Estados de Santa 
Q'Jan~ o Brazil iinportou o <Onno p(1.ssado Cfl.tharina e Paranã. ficatn.m cortados de 
·!S.09~ .• ,oo kilos de :x:trque. ap•nas cuba. communiçação com todo o Brazil; principal
importou pouco ma.i~ ·ie 4.(100.000, mesmo mente o primeiro. que apenas tinha. commu
por.que es>e merc.'l.do está quasl que mono- nicações por intermedio de dous vapor es 
pol rsa.d? pelog exporta:iores da Rep,lllllca orientael', que navegavam directa.mente de 
.i.l'gentma. ).Iontevídéo até o Desterro . Quando esses va. 
_ ApJ?7..ar ,~a affiictiva .Jispa.ridade com que pores regressa.va.m a Montevidéo, el"a·lhes im
~ao alli attendidos os nossos interesses, nós posta uma quarentena. de 10 dias ! ! Lembro-
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me ainr'a de que alguns passageiros, entr .. ns tnan!J.ant e da. llha de Flores. Ver iliquei en. 
quaes se ac!ta.v,t o illustr·e Dr·. Derrnev~l da t<lo que o i~olamento erá urna burla. pois, 
Fonsecv., representaram inut ilmente ao go- quer o cornrncw<iante, quer o :pessoal da 
verno contra semelhante attentMo . illl;l, empreg<~dos da empreza. que tem a >eu 

Ainda. mais. é geralmente ~abitlo que du- r.:tl'go o lazal'eto. e praç.'ls alli ol estacv.<las, 
rante esse nefasto periodo a naveg-ação par:J. s<Jrnmanrlo mais de oitenta. pessoas, todos 
o Rio G ande estava. qua.:;i paraly~;td <~ . Sri- coru:nunil!avam se diariamente <·om os lias
mente düus vapol'es a llemãe: fazhtme:>sa. car - s<~geiros QllP. orcupa.vam as di\·ersas seeçõcs 
r eira e o.s~im mesmo em p-ssima:; condiçõe~. em que é uiv idirlo aquelle estabelecimento, 
IJela sua. diminuta rnu.rclHL . Em regr-a. só que aliú.; esta muito longe de satis!azer o 
chegav;,m ao Rio Grande depois dez ou doZI· fi m a. que sr: d~stina. como evirlentemente 
di~ de penosa. viagem. Ahi t inh<~.m <~.lguma tem · '·~monstrado to1!a t\ imprensa de Mou
demora,seguindo entiio par:1. Montevi'léo. ondr tevidéo. 
sotrriam rigorosa rtuarentetla de dez longo~ Nesta questã.o de quarentenM a acçã.o da. 
dias. jnnt.~ de s d ubri.iadc ele :\lontevirlco, que e 

A essa mesma providencia. l!(· sujeitav ;~m presid1da pelo illllstre e estimavel Sr. :líuró, 
alguns vapores que nave-l(l).V\I.m directamentt> COI' •nel àe o:;:,vallar ia. dn exe··cito Ol'ien t;tl. é 
das R~publicas platinas p<tra. o Rio Grande . qu .si po.ssiva., pol'que se sujetta. sem mur
Todos nós sabemos, entretanto. que o i <lo murar as impo~ições do deparmento de hy
Graude é !mmune a febre amarella e que o ~);iene d.e Bueno;;-.-\.ires, que tem a (Jretenr;ii.o 
período de mcubaçã.o desta rnole~tia é de dez de re~olver ;trbitrario.mente estas questlíes. 
dias apenas. Al,e!;Um;LS vezes ha desacc<>rrlo entre as duas 

Por que, pois, não sujeitLvam a um?, sim- · repartü;iíes. rrorém. onile ha. completa lmrmo
IJles Obllerva.ção e rigoros:~ desiuleeç~l.o ·~ Se· ni,. é uo ro!e1·ente ás p~rui.S impostas a.s 
gredos que eu nã.o explico, nem compre- nossas procedencias. 
l!endo. o vir,cu:o commercial existente entre a 

Vou narrar ain•la um caso ma:s cui·io~''· Re,ml:licn. Ol'ieoVLl e o nosso paiz não póJe 
Aportou um dia a Mo:-:tevidéo um elegant•' ;;{er. entrct.antc •. mais for te do que é, ;Lo passo 
yacltt de re~reio • traz,.•ndn a :>t!U bordn qUi: e:n relaçD.o i Ar3entí~a dá-se JUSt."J.mente 
u m o:pulento lor d.. que viaja.va em carnoa.nhia o eom1·ario ; l•üis, esta. Republic.'l. produz 
d~ sua. família. Havia tOC;Jdo no por t•)·do Re- !!:f>neros similares aos d:l.<Juellu. e em quanti
crfe e t razia. quinze dias de viagem. ~a.de.; e!lOl'IUel!, rendendo a afa.sta.r a sua con-

Immediatameotefvi-llle impo:>r.a. a cla.ssica CUl'l'encia pllla b:tr .• teza r!o trabalho e faci-
quarentena. li•hde~ prnwmleutes da grandi:l coloni:;aç5.o 

D6 balde o lord protestou; n;tdil. abala v" qw >L\li ~>x:iitr.. 
as ;mtorirlades 8anitarias . O lord, nii.o se su- N:lo vae alêm tlo transito di•1rio de passa.
jeitou. a essa descabi(l;i exigenr.i". e pr·nsegtl1U ;:;e ir· o~ . :\lim~nt)l.dO por grande numero de 
sua vxagem no mesmo momento. De modo ex.:ellentes vapores que lilzem •~ car reira 
que. ~m n:t.yio que ;tenha dire :t:unente do entre as duas rapitaes. o v inculo que preorle 
Recl{e, Pa.r a ou Ma.n;~o:; e que C'lnsum·t lli\ <tS r-csp.·ctiva:-: Pl'aças . 
travessia mais de u m ou dnus me7.es. i.em 0> interesses commerciaes são exclusiv:t· 
ainda. .que_:;o1Ir·er quat·eut~na! · m~.: 1te •O"' l.l n• .:;so l>itir.. o que p:~.rcce só ocr 

Protester muitas VC7.es . po.êrn inutilr neute . d08r:.:onh•'cido rios podert~s ot•icnw.es . 
ltave1\do inlbrm .. do o nos;;o !!Over no das m- Repito. o Brazil é merca•lo !'orçado do Ut·n
züe~_que .me par~e\~m inutil>s.'tr quaesfjuor :zu:oy; e no dia. r·m que SI!US productos niLo 
ges,_?~S d1plorr.atrcas sobt·e este :lssumt>to _ tiv,·rem 1\l. ·il colloe<\c;ão na nos:;u. tcrro..aqnel-

Na-'' ~~oprehe • ;tlo quacs ~jam os resu iL.'t· la !tew·bliC:! ,;e!-.i. as:;ober. -alla. Pt•r nma. crise 
~os __ p_ra.t tcos que bl r igor ··xc ssivo 1-'us;;a :LSl'asta•lor:l, C!Ue a podct•.i. me::mo levar :i 
JU?t t!icar. O _anno pa.s..o;atlo, quando re;;-res- b:1nca.-rota e talvez: ainda a coMequencias 
se1 a MC1nten!eo no mez rle dezembro, ~ó-1 mais desastrosas . 
mente dean~e de alguns casos de uma mo- Felizmente. " Republica. Argentina. pa.rece 
l estta cho!erJf01'me. que gr·a:;sava no va.lle I enverecial' em novu. ~enda. com relação .i.s 
d? Parabybn., qnando nesta Capit:Ll não hu.- quarentena.s. ~ub~tituindo as i\ntigas cxigen· 
vm occorrtdo n_m_só caso :;u~peito e ex-a. ,·.om· l á.1~ [lll!as ri:;.•ro;;o.s dP::;inf~CI;õe!i'. litJel"tanol.o 
:pleta a t r il.nqmllida.de da uopulação. s<'•mea- . assim o commcrcio de tã.o a:Olictivas me
te dea.ote des~es casos, já. . ~ impunhu. eml dir.,ts . 
Montevi<'éo. rigorosa. QU<:"tenten•~ para todas Son o prim~iro a augura•· o futuro bri-
as .P~O?e~encta~ do Braz! I. . lhu.nte da At·gr;;r ti m~, não só pela fec un<'ida,1e 

SuJelter -me a. qua\'entcn1~ 1n1posta. atte - ! do ~olo , c.nno rrind;L prta .<urp• ehenden te in
nuMa em grctude parte pei;L extrema l;'<~Oti- 1 iCh\tiva e acti nrla 13 de seus filhos e muito 
leza. e elevado ~vallleil·i~mo do sympath;co princi;:ntment.e hoje.que tem " frente de ~eus 
o:ffici.al que entãu e.lt:ercla o cargo de com. , Je:>t inos uw dos estadistas mais eminentes da 
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Amcrica. do Sul, o illu.;;tr e pa.tl'iota Sr. gt'- quo teem pr~stado ao Rio Grande os mais a-s-
nernl Roca.. signalados ser;riç03. 

Não creio que os llomen~ nue dir•i!!P.Gl ac- E,;tas (]UM XO.l'lluea.das exportam mais de 
tuo.lmc11te os destinos do Ur;,gu:1.y. alimon- R :nilllõ~ de kilos de carne s~~cca., além de 
tem a ide~> ele lazet·-no~ UUJ(l. guer:-a •'IJ to- Clutros ~:·odu~ws. Sómeme o novo Qunrahy, 
rilas. não s<.i porC]ue a.<: taxa .. ~ a que , stü.o qu.~ ~ta sttU:HlO sohre :~ cid.cle do m"smo 
sujei tos •-s nossos produ•·ws. não !J(ldem ,;cr liOme. di~wntt' 18 le-guag la bana do Qua
mais ele>a.das, como tambe:u porque as con- rahy. abateu em t res me1.e~ de sa.r11l mais 
dições das suas :finanças nã.o são das m;üs li- tiA cincoent.a. mil rezes. das quaRs ttpenas 
sonjcin.s. mil P- vinte !lu:t s eram proced0nte~ ela. Re-

Ba:>ta clízer que a populaç-ão da. RC'puhltc::: publica Ori 3nta.J. 
não a.tting0 a SOO.O()(I l\:l.bitante~. ista é. Todos os prod uctos desses estabelecimentos 
pouco mais da nwtade d;1. popu!~.<:Jio do Rio silo nxpnrt<1dos por estradas de ferro orientaes, 
Grande do Su l, e. entreta11tO. su" ·'ivid:t ~P..nrlo um c~>ntnhu:nte do ramal de Santa. 
monta. acerca tle 6-',0.000:00Q.:; •la nos,·:~ RO>l~ e out1'o de S"nto Eugenio. 
moeda!! ' E' lame: tavel que a noss:t gt-a.ode Thtrada 

Todos os dadru: que tenho expo:;to à ca- de Ferro clC' Po1••o Alegre a Uru~:,ruayana leve 
ma:'U, são extrahidos dos rel <ttvru ·~ r1o nos."'J nmn. mar.·ha de caran,_ ueijo. pois havendo 
Consul em il!ontevj·'éo. Digo-o, p·1;·:1 tleL\'' ,. in iciar\o o~ trab'!.lhos no fim do ann~ de 18í6 
lJem claro q~e n:ão venho :tqui lhzer ro- ain•b a ,ua crmcl u~üo não ~e efr<~duará tã~ 
mance. mas. mspu'~do 'Pelo patriotismo. de- cedo. De~gt-a.çada.ment« os emp!'eiteiros não 
fender os direitos e interesses. que e::;t<í.o soubel'am cumprir seus {leveres. fa.ltanr!o ao 
senrlo s;~.crific:otlos pela nossa ·~rimino>:l to- contra.cto, deixando de a~ten•ier aos compro
lernncia e iníJifferença.: (A1}()iados. ) ~!SSOS com os ~ub-emprelteil:os. que em ul-

Deante do quadro que aqui tenho dl.'.sen- ttmn analyse, sCLO as ver·'adeu·as victima.s. O 
rola110. a Ca.ma.ra viu que o a.nno uas.~ado gover "o• p1>r sua vez, não tem sabido cor
só o Rio Gran':,. do Sul e,,ncot•reu com.50~.ooÕ responder ás nec~~sidar1E's e :1.0~ interesses ao 
rezes, isto é. P?uco menos que a. Repablic:~ pt·oprio ftsc0. quer retardando o pagamento 
Argentma, e somente menos de ÔIIZ<::ut<ts e t\os serviços que teem ate ca.hido em e:x:ercí
tant.;).S mil d o) que a Republico. Oriental. '\pé- t~if;S tinrlo~. quer ~nsentir.do le~i!l:n!l.mente 
7.m' t!n.s enor~es ·1 ifficnldade::: qu" atr·c.ws· n:~. .ret lda_ da c·\uçao dos ~mpre1tetros. que 
sa.mos, ~pl\iX:t!!-dOS pel:~ l•ICta civiL r.'<St.m estao comp!et:tmente 1sentos de respon-

Si o Estad·') Oriental ab,~. :.-~ m ;ÜOI' ouanh· ~btllda.<l; . deJX;Lndo <• ':fb~ouro sem gara.n
dade de gado c_;ue nós. é porque as 'nnssa. t~::'. Serie. rle tod•l _a. JU~uça rtu~ o illt~s~re 
XMq:Je:trias estão muito long·e ela~ zunas ro~ais :l1m1stro da Industrta ,_ sempre t ao soltctto 
e·iadoras. et aqm~nto_. que ell<'~ t~m-ms de-~- quanto recw no cum~~ lffi -'nt? ~o deYer, pro
~iminada~ CI O rliVCI'SOS pont•. •S da. f(epU!•!ÍC:t C:Ur!l!'l;P. ~·~]}.1.:ar 0 lAglLlffiO dli'eltO dOS pObreS 
prim:ipa.lrneHte tm .illontevit!éo coa lDarger~ snb:e?1pre1tet ros. ameaçados talvez de u m 
do Vruttua.y. E ui~so com;iste em gr:\nt\e pre.JU•ZO total . . . 
p:trl.i' a su p.;r iorida.:e do :ll'oducto ol':~>nt.'l l Consta-me haveram os emprell.etros Passos 
cujo gado e a.ha.ti•Jo em ct•nll i\' flo~ vant:•- j n~;;~ ~ .?rm~~· lncl _ r nquen•IO nnva prorc•ga~:io 
do desca.n~o. ~onlura, etc. :\l<!rn dlss,,: h:t P;t~ ~ a '-;' " cluS<~() ~os ~ra.ba.lhos. o 9ue de ma
m"Jor ft~dli,.lar!c d<' communic:J.~líe~ 0 ~ous n na a.l;.,uma: 'e~~ o tllusc:e mtms&ro con· 
cam 1 .o~ ,;ão em regra mais l l>r teb. ~ede1·: po1s lS:iO tmpot·tn.t·w. em :,;raves pr~-

l~ntre nós. di-se 0 contrario; as xn.rque:t- ·!;r 1 ;-o~ o.<.s. :ntere~sos }>U~Jbc'!s· a lem _d~ sJ
tla.s estão em Pelotas, tendo a maior p."\rte do ,n.ficar UJ.l.pa.tron:>.to_ \nJUSLtfi~vd e m1quo~ 
gadú abatirlo ,1e IU.zer longas marclm~. üe lO. . A Repnbltc.'l. tem S!' o d~rn~st:tdo Il?- '.•gm~-
15, ;w e at<l me3mo 2.:> dia>. t~·rmsíta.nti(l p0t' . !l lln:~ ,, par~ com ~eus ma.ts _ tr~GCOncth:wms 
)Je~'SlffiOS e;o mpn.- e cqrre<i• ·res intermin><>eis i mlm . .,.,os. c,ue n . .explora.:n desaptedarlamen~, 
e quasi intrr.nsitaveb, sem pa,;ro nem agua. • c'' t:~ser .,a.ndo ~m,da mawr rancor ;ts wstr
Acer~sce a cireumsrancia de que muitas ve-l tmcpes. d~~nocutt.cas. 
1.es e_ssa peno.sa. cot:~•1ucção se prolo,ng~ :J.te , E P:.ect-o de ~ma vez .Para se~pre acabar 
prmct]JIOS d:t epoca. mvet·nn::a. 0 que eofra· 1 com e~;as condes;P.od~nm~s crrmmos.a.s. _ C]~e 
quece aind<t mais ú gado dcst.inado á ma.~ou- r~t l!tn <tm em _e .. • fraqu<'cl m~~to das mstltUl:-:-
lactnra. da. carne "ecca. _ • ÇOt~ e do pi'e ·t t:;lO da automtade. Cump:·a. o 

. -- ~ - ! ~over·nn o seu t!ever e compilla essesvndíca.to 

1 
F~!1zm,ente est:t desvanta~em tende e. des· ; d<> !Ilonat·chi~t:.IS n cump1•ir t:.mbem õ seu. 

P~Jarec,_r com o ~stabel~cunento !las xa.r- i St pot"-' entura es~a importante >ia.-ferrea 
qu~a.d,\S d~ barra. do Quara hy ~ a do :<ovo ,,,lia:: sou a t·omp~tente e pi\triotica. direcçãQ 
Qumally, Importante c~ta~loctr. tent;. fun- tio nottvel D1·. :\Yt'Os:l. G:tlvào, gloria da. 1!11-
d~dt? o a.nnt:' P s&.:do, devtd':' â fec?-nda. iui. g~!lharia. nacional,, já ~tivesse tra.fcg;).lldO 
cta l'l'3. do meus a.1Illgos ·Antomo e Jose Guerra., late seu ponto termma.l, 1mmensos seriam os 
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T~sultados colhidos, ],lrincipalmente hoje que Republica. Argentina., com quem mantemos 
temos ess:l.S duas importantes xarqueadas, importantes relações commerciaes, que eu
que se veem na. dura contingencia de re· volvem incalculaveis intere;;ses de ordem 
correr ás communicaçües da. via-fenea orien- ecouomica e politica . 
tal, o que importa. em niio pequeno sacrlficio Realmente, ê preciso que nos supponiJam 
para. nós . O facto, porem, mais importante é muito ingenuos para nos fazerem-tão inte. 
que a. conclu;;âo da. estrada. de ferro e seus .-essame proposição. 
ramaes do Livramento e Qua.rehy importará. O a.rt . 2• declara qu'j ser<L livre de direitos 
na nossa emancipa.çã.o definitiva desse ma.lfa- o gado em pé, va•·cum. cwa.llar, laoigero ou 
dano commercio de transito, que tanto con- suino que fot' intl'•Jduztdu e:n a.lltbo,.. os paizcs 
tribue para fomentar mc!boramentos em Dil.· por mar ou pela fronteil'a. Tudo isso, porém, 
ções extranhas. quando podia ser um grande nada é ... 
eleme:nto de prosperidade para. a. nossa terra. Passemos ao art . 3• da pl'•>posta. (lé): 

Cre10 h!' ver d~monstra.do .~buodantem~nt.e «Serff.o HV1·es de direitos de importação e 
n~o só a 1~nocmd;de. dos a.r.,umentos le~ a~-~ de consumo, pot• parte do Bl•aúl e equipara~. 
tados contra a o;S,l e~enda, como ~rJ~et- dos aos nacionaes, o xarque e demais pro
~a.!IJ!e~t~ Ql!e o 1mpos.o sobre 0 xaJ~_ue duetos de gado de orig.;morltmtal. declarados 
decam •. tão S!Jmente no productor, produzJn· no annexo A deste tr; t.tado. importados nos 
o. alem_ dis_so definttn:o~ resulta.d~. quer Estado"' Unidos do Bt•J:t.il por sua fronteira 

em relaçao a nossa pohttca finance1ra.. que "' b · . · , . · 
deve ser energica., livre e desembaraçada de com a Repu ltca. Ortental do Urugua.Y: ~u ch~ 
pelas quer em rela.çii.o a.o a.ugmento da. rectamente _POr mar . :pelos portos ha.btlrto.dos 
1-eoda.. para. os etrenos da. exportaça.o. » 

A omenda. da bancada rio-grandense tem Ora , tendo o a.nno p:tSSado attiogido o va· 
ainda. a vantagem. de trazer para. a. nossa lor da producçã.o pecuaria. do Uruguay a. im· 
receita sete mil e tantos contos e uma outra portante sotnma de28.000.000 de pesos ouro, 
ainda maior , a de provar que a politica ti- segue-se que por esta cl.;,usula teria livre en· 
nanceil'i!. daqueua Republica. e er ronea., é trada em nossos portos :~. qua.si tota.lidil.de da. 
ioiqua, é inju~ta. não podendo portanto per· sua producçã.o . 
dura1• por ma1s tempo. Diz 0 a.rt. 4" (lê): 

As:sim, tomemos por base a importação da 
carne seeca. do a.nno pa.ss.a.do e accrescente- <!:Durante a vigencia. do presente tratado e 
mos sómcote no nosso calculo 90 réis, ex- desde a data. de sua f:xecu.)ão, os producto:; 
cesso do imposto projecta.do. na.turaes e agrícolas do Brazil, deternunados 

Importamos da Re!Jublica Oriental.. . .. ... do a.nnexo B, que forem introdu.-.idos directa-
48.092:200 kílos queattinglr1\m a4.328:200$; mente de seus portos n os orienta.es ou pela 
a importação da. Republica. Argentina. foi de franteira ter-restre; e o,.; productos natura.es e 
24.427:900 !~ilos, que sommam 2. HJ6 :íll$; ag;•icolas da Republica Orienr.al, d.eter:nioados 
12 milhões de sebo, que importam em ...... , igualmente no a nnexo 13, que. !'orem introdu-
1.080:000$. sommando todas essas pu.rcellas zidos directo.mente df: seus pol·tos nos tio 
a quantia de 7.604 :91 J;;Qoo. Bra.zil ~u pela rroute.ir~ . terre:-tre, gozarão do 

Sonhares, para demônstrar mais uma vez ten.eficlO _de. um aba.ttm·~nto de 20 '1• sobre os 
o modo sui gcneris pelo qual sã.o considerados a~·t1o\ios s1m~lares de .9.ualquer outro pa.iz, nos 
nossos dir<.litos e interesses pelos homem; que ~trettos de tmportaçil.O <.~ c~nsumo que e;;te
C3lào â. frente da. ~dnúnistra..;:ii.o oa Repuhlica. J&.ffi declarados nas resr<E:Ctt?as tartfa.s .» 
do Urugua}:. l!mlta.r·me-hei a ler â Gama!':\ rsto quer dizer que o restante ue SU:t pl'l)· 
alguns arttgos da leor•ina pt•oposta. de um ducç5:o, prove11iente da a"'ricultul'a cujo ,-a· 
tratado de. commercio, apresentada pelo lor excedeu o anno pa.s,;;ado a cinco ra'ilhões 
St· ._ Blas V1~al, sen~o então ministro das re· de pesos ouro, teria entrada em nosso mer
la.çoes ext~rwres o lllustra.do Sl'. Dr. Her- cado com um a.ba.timen~o de 20 "1• sobre as 
rero yEspmo~a . taxas actuae~, que aliás são bastante mode· 

Eis o que d1z o art. l' (lJ) : radas . 
Como compensacã.o u. tão extraordinari<ls 

con=sões, concedem-n•ls um simples abati· 
~ento tam'b<amde 20 '_1.• ~obre nossos pro•\uctos 
un portados em q ua.nttda.! e insignificante e que 
::e acba.m onerados com taxas elevadíssimas. 

'' As vaHta.gens, franquias e isenções que 
pelo presente tratado se concedem mutua
mente á. Republiea Ot'iental do Uruguay e 
aos Estados Unidos do Bra.zil, não podel"<W 
ser .contractadas por nenhum deste;; paizes 
etn 1guaes tet•mos e com a mesma amplitude, 
com uma terceira poteiJcia. » 

rsto quer dizer que ficaríamos collocado5 
em desvantajosa posição, relativamente a 

l\!eus collegas d~ve~ ter notado que no 
proJectado convemo nao se 1nenciona o :1.$
suear, e isso.pelarazão •te qu~, pelos tratados 
de comme•·cto extsteute:- com a Allemanha P. 
a FranÇ"a, a. Republiea •Jriental compromet-
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teu-se a não concede!' fa. v ores a.o~ assuca.res 
de outros paize~. O consumo dos pro~u?tos 
l!razileiJ·os e diminuto, c qua.nlo uo cate da-:;e 
o ínvel'oO do que se ob:oerva. em relação a 
onuos paizes . 

Pol' exer.oplo, no primeiro trimestre deste 
anno, a Republica. ,ng·en tina consumiu maior 
IJUaiJtiàaole de café do que durante todo o 
.. nno de 189:! ; entretanto o consumo deste 
pr~cio.<o prod.ucto tem decresc1uO sensi·rel
mente na Republica. oriental. 

Em 1891, a. impot•taçiio foi mais eleva•1a 
do que nos annos posteriores, inclusive o de 
13~4. 
T~os esses da•los foram extrahido~ dos 

relatorios de 1803 e 1894. enviado~ pelo nos~o 
CJnsul em Mout<,vicleo. fanccionario tão ze
loso e intelli ~ente. quanlo activo, escrupu
loso e patriota. 

Vou agot•J. entrar am outros ''ssumptos de 
ordem polí tica. •ta. m:~.ior importancia. e l'ele
"ancia ~ que :dl'ecta.m no~~as reiaç;õl'S inter-

encontronrlo fa.vora.vel acolhimento por par
te do presidente Dr. Moraes. E' este um dos 
a.EJSumptos de mais vital iotere~se dos que 
YP~m dando á nossa diplomacia thema para. 
~uas g·~~l;õ~~. desde muitos annos: e sua so
lução, em sentido ra.vora.vel, como parece 
indkar o teleiframma •'o Dr. Castro, impor
taria um vercw.delro exito para o p!liz, cojos 
interes~es commerciaes poderiam ser fomenta· 
dos em maior escala.. Emqua.mo ao arranjo 
da di'tida que tem a Republica Oriental com 
o Bra.zil, o ministro a.nnuncia. que continuam 
activamecte as negociações sob as seguintes 
bases: 

A Republici1 Oriental reconhece a divida 
ao B1·azi! ue 4 milhões ue pesos, ouro, no. 
qual ;:;e acham incluidos uns 6·!0 mil pesos 
de Juros atl'at.:~.dos. A nova tlivitla oriental 
ser:i. sujeita a u m juro de 5 ''/o annual, pa
gos semestralmente, e ficará extincta no 
no prazo de 60 annos.» 

na.ciooae:;;. Ao cheg>tr aq uell<\ Republica, fui b'"rn rece-
A imprensa. d:J. Republica. do Uruguay I bido pelo Poder Publico. A presiàeucia. era 

acaba. de a.nouuciat· que o se a representante ne:;se tempo t·xercida pelo em;nente estndista 
nesta Capit.-,1 tem actuado proficuamente llr .. Julio Ifl-)rJ·era Y Ol'les, ta.len1o verdariei 
junto ao ~1' . Ministro das Relaç:õe~ Exr.eriot·es J'3.rnent.c not~. v,.J. !'!Xim i·· ·~dminbtt·adnr. 
e o Sr. Dr. Pr·udente de \[ortLes, nn i::cn it·. I Enco:::. : l't~i, i·'•tén:, ULl,>i tt.LJUO~ph~ra de pre
de cons~guit' a livre navegttçii.o da !a.zoa vençõPs enorm.-· ~. Eu era. apoc.tado como ini-
Mirim e r io .JugU(I.J'ã.o. .. migo fig-adu.l dtlquella. !te publica.. que ia a.lli 

O SR . ,]QSÊ CAR.LO~-Nunca. unicamente _r.o J:rn;e proposito de provocar 
. uma gue1-ra. wr.erna..'Lvnal. 

O S&. v rcio1uxo ~Io~TuRo- ... em troca Fui recebido (.'Olll torla. a. zentil":z.'. e 'er-
tlo pagamen~o da d ivid:;. intcrnacinna.l que dade, mas a. i:nprensa, 0"go-..erno e o pr>>o 
ba_cerca. de 30 ~nno:; do1·mc:- ~erena e tmn- encara.v:.m-me corr:o si eu fos:;E'! por tador do 
qutlla nos. a_rcluvos finance1r~~ d_aquella. l~e- facho metionho da guer ra, da desolação e do 
pubhca. c! t.vLd:.~. que se clev~.Ja., wclumdo os infortunio. 
Jut·os vcncttlo.;, :~. o~ze nnllwe:; ele pesos ou E:;sa ~1tmosphera foi principal!llente creadtl. 
m~1s (lo 60.000:t11J0:3 ao •;:~mbJo acrtml. . . p~la pn>pa"';.m•la de meus adversa.rios po!iti-

:Sl·~ undo. ~s::;a~ wfvrm:1.~ues, essa d•Yltl" cos, e!lt,io"' cmi<>1•ados naquella Republica; 
s••r~l ddlmtlv:J.mi.Onte _119mdad:; ~uL a eon- porque. a :>sim 

0pr~Jcetl.cndp, pensavam que 
dJ•;iLO dtt ~ovcm_o b1·::7.llen·o de.':Lstn· tl? ~' .Jill'ns no.tuT:tlmen te eu nii.o po1~eria. dominar a si
qu.-; nos s:.<o _dt!\'Jdo~.l"t.o c. "'Pl! IHI$ ~rra :unor- tuação e me encontraria em posi~;iio difficil, 
LJS.Itlo o m p1tal I!L.np~c::<tatlo. que orr,.a.\'u, ~·m siniio insu .;;wnt:n-el. 
cer~a tlt- (]UiLLro m1lh~s dE:> P~:~OS: Nito cnntentes r.om ista,annunciaralll ain1la 

\iuu let· o. que dtz o pet' JULhco e narr"'r a. cbe,.a.da de uma esquadra poderosa, que ia. 
facto:; occurndos olur·ante o _ll~~empenho do 

1 

sustc~tar alli as reclamações enez•gicas e fir
~~~c~ c:t.l'~O I~aqu.!J~a. ... Republ!ca,. ~t·oc~r-.;~ ~~o mes que eu dirigiria. ao governo. . . 
. oJ~ c•;t lt.J. a~s l !ll ~~~ :1ue _o 1llustJ e ~!Jm.uo Comecei a proceder com toda a en!.'rgm. e 
das_ l,el11çoes ~xter10re~. cU.J<J. col'l'ecçao e crt· verdade. mas ao mesmo tempo com toda. a 
t(:~Jo sou o Pr.tmeil·o a pr~clamar, pos-;;<1 1 de lealdade e prudencia: e, antes mesmo de 
~l~u~a maneil'a,. com mats estes dados, ,,e- apresentar minhas credencíaes. em uma con
Jeu~?l os no~so~ 1!1-~~~·:sses. . 'l ferencia que t i,•e com o illustre presidel!-te, 
Ctl~;\o. qu~ d_tz ,\ T1 >Õt,,w Popt1la1 de _g Je ,1 quem me !>rendem hoje os ma.is estrertos 

10 (lc) · l<UX'S de estima e a.treic;ào, eu tive a. felicidade 
· 5r . . Presidente ila Republica. l'l'cebeu rle convence!-o dn. ·sincer idade tl.e minba.s in

llOntem Importante~ noticins tl'u.nsmittidil.S tençõe.< e do governo que repreaentava., reco· 
peto nosso represent<~nte do Rio, Dr. Qu·Ios nheceudo elle que a minha. a.ttitude era a. de 
Castro. O diplomata urugua.vo, com en'eito. um homam de lealda.lie, que ia. fomentar a 
annuncia qua entre a legação a. seu cargo e fi-a.ternidade das :luas Rr.publica.s e nunca. ser 
chan~t:lla.r~;~ bra;:ileira se trocaram p1•ojectos o vehiculo de u.m rompimento tão fuue:;to 
rda t1 vos u. livre n<tvegaçiio da. lagoa Mirim, quanto desoladur. 
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Assim, tive a ventura de consPguir t1~<lo' De::gTaçn.rlament~ pftra. a~. R0puhlica Orien
quanto desejava; mas. devu dizel-o, sew .Ja- tc1l, e:,tn h•>mem qne, srl por:m rhz·r, C'l\l. uma 
mais fazer uma exigenc1a. Lumtc:t-me <1 solt- verdadeira joi:t como estn.dista., por isso 
citar sómente o que a lei pennitti~~ e o ,lire;to mesmo, abandonou o governo e foi ,;ubstt
autorisava. tuirlo por um venerando ancião, de idade 

:c;lo:mtccdissima, por·tanto incapa;.; de arcar 
Aquelle illustre cidadão, apeza:· d~ ser com <J:·: d!IIieuida/es que rmqurlle momento 

apontado corno homem perfi do e ll:"slo:1l. fúl excf~pcionn' prooccup11 vam "carteira. das re
entretanto o homem mais le;1l, ma.Js stnCOJ'o !açõe-: ext ciore.-;. 
e mais amigo do Brazil que eu encontrri na- Além disso, e:ote homem, quer pela sua 
quella Republica. . adc)ant>cda. idade, quer pelos seus proce,sos 

Posso mesmo affirmar que a Rcpnbllca H.nt:-rli!nvia.nos. nào nodi.:> c"rnpreltende1· a 
Oriental era respeitada e pro~pem s"ba. sua polit:ca fi '<tnr·n., sincer:1 e abert." que até esse 
patriotic:t 11irecção.po:·qm· as extraonil:Ftt'J<lS mornerJI.o t;nh:1,mos entretido, te,do chegado 
qualida;les do administrador infundiam cem- até ao punt.o do niio trocar nota;:, sem prévia, 
fiança a toda aquell:J. populaçiio; e, nro~tas combinação, tfü era. a cortllalidn.cle entre as 
condições, a sua capacidade intellectual ele- dmt' e!mncellarias. 
vou aquella Republica, como si ella estl- Pc·is bem; vou narrar i1 Camarn. v. impres
vesse collocada entre as nações podero.>as lo ~ão que ex per i mentoi na primeira conferen-
granr1es. cin, qu,o tlv<> eom esse re,;peit.avel cir3a<1ão. 

Desgraçadamente, no fim dr:J noye_ nwzc_s, Cheguei á !'alado e s. Ex. recebeu-me o 
o Sr. Julio Horrera p 1ssou n. arlmm1::;traçao mais c ·nlialmente pos;;ivel E' d1sse-me logo: 
ao actwü presidente, o Sr. lriarte Borda. que -estou li~:•do a uma empreza que tem por 
foi eleito chefe supremo da n11-ção. pm· um üm abr·ir um porto em Castilllos e um canal 
de~"es· freqtrer1tes aca~os t'n•êxplr· ccc v eis n:1 vida t · 1 ·· '1. r

1
·m ~v ' ~ - que lig·ue essn novo por o <e :J.gua _" 1 , 

dos povos. , est .. lxdec,ondo portanco a nave.'-'açao em 
O seu primeiro ministerio teve á í'l~eme [(f'anr!P e'ca.!n. e rie vn.pores transattanticcs 

(1a carteira das relaçôGs exce1•iores lGll dos ile D'l'ande c:cpa.cidade. 0 GUe viria augmon
moÇos de mais merito rla Republica Urieiltal. L;tr'"extr;vwdin3,r,amente o-commercio do Rio 
o Dr. Pineyro de! Campo. . Gran ,

0 
do Sul. 

Pelo seu talento, seriedade e hone;tidade, s l~x. n:ltur~drr:entCJ tomon-me por um 
pelo grande rwestigio ele que gozava ent.1·e ioven ing'"nuo e diBse-me ma.iq:- depois de 
seus concidadãos e princip:ümente no pari,H.!o certo temn-' h:wendo excesso de ren(la, sera 
constitucional, de que Ü\z parte, S. Ex. do,-ht deste ,,xcr;sso clednzirlo nrn tanw po-c· cento 
imprimir no governo o cunho de 'ma. gra.u- para att ::der o pc;ga.mento ,:e nossa (1ivirla 
diosa in di vichmlidade. intcrnae'o:u.tl. 

A sua lealdade inspirava-me tal confiança. Disse n. s. Ex. que esta.va encant>:,1o com 
que já mais duvidei das ontens expedidn.s ás o-en p;·uje t''· ma~ _qur~ apezar rle nün h:: inex
autoridade:.; da fronteira., onde reiteravam ,,,s pol·ien ·w. en!.r·ndw. quo ~uas 1deas uaop<LS
maisescrupulosas recommendações.para man- ~:1 vn,rn ck vercladetra utopm; que Cc·.sttlhos 
ter stricta neutralidade, deante '1os rlesgTa- i á IJ\='.is prderi:<. ser um portr.>; nií.o tinlla pro
çados acontecimentos que se eles: nrobv<un no 'rundi·'ad,, bast:1nte, ora. c: 'mpletam1··nte ele
Rio Grande. sabrig~~,do, exp ·sto aos vendavaos, tã.o fre-

Assim, .foi elle o primeiro a reconhecer a. quent.es n:tquelb rogiiio. 
incorrecç~o do Sr. SilveiB ·Martins, quanrlo, Além di~~o. constr·uil• um canal nas pro
por occasiã.o da mudança de sit,tção naquella DOl'<,'Ôl)S im:1.2inadas por S. Ex., me p:trecia 
Republica, abandonou a Argnntrna e f01 tl:!Ja cousct [~l.nCG.sr.ica, mesmo absurda, o 
acolher-se novamente áquelle pu.iz. Ützendo maior· abêurdo ainda ora a mweg·ação ela 
gestões para continuar, nas trovas e. p:Jr ln.gô:1• \1irim, '"m tJo h1rg:~$ proporções. 
todos os meios, a incitar a gl,Drr t fnt.trre;rda N:!.eei lhe cme havia feito a travessia desstt 

Durante o curto período em 'I ne S. Ex. 
exerceu o cargo de ministro das relações ex
teriores, as autorida·1.es da fronteir<'' não se 
animaram, por maior que fossem suas sym
pathias, a proteger a revolução ; porque en
contravam na seric'1ade do ministro de1s re 
lações exterior·es. na su~L alta eapacirtade e 
cornp8tench, no seu criterio admiravd, um·~ 
forte barrei:'a e tinham convicçi'io r!e q:_ul r;e
riam punidas severam<mte, ~·si porvcn tura 
infringissem as ordens recebidas. 

no Rio Grande do Sul. hgóa um nmB: peque,a. lancha cie quatro pal
illl)- d'.J ca.lado, lmveuclo encalhado lO ou 12 
vezes. 

S.Ex. continuou p1·ocurando conve,ncer-me 
o disS(): - V. Ex. seg-undo estou informado, 
absorvid" completfLrnente com assurnptos po-
1 i ti co:':, n:'.o se preoccupa, niio se dedi.ca mes
n~o ao:.; assutntos Inatei~iaes dJ Ri() Grande. 

Eu •·esprHllli-llte qn8 estava completamente 
illmiLo; que eu conhecia pcrf<c~itamrmto to
lLó ao n ·cessic:ades nnteri::es de minll.t tena, 
não s6 porque rra seu representante no Con-
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gresso, desde a Constituinte. coroo tinha ti~o mais seriamente com os in teresses reaes do 
a honra. de ser seu pr.-sirlente. Que conllecta paiz e , qnando porventurc~o cogitasse de tão 
mais as necessidades de minh a. terra, do que momentoso assumpto, não seria no momento 
s. Ex. o seu proprio, paiz . . . . actual, em que luctamos com as garras de na-

E a prova disto esta no segumte fa.cto, ahas ções poderosas que querem extorquir parte 
interessante, que vou narrar a Camara.. do territot·io n:>cional . 

Os feder-al istas embarcavam consta.nte- Ahi está o. Trindade, abi está o AmaW.. 
mente munições em todos os ramaes fla. es- Podemos nestas condições fazer concessão 
tra1a. de fel'ro, e eu tinha uma policia muioo daquillo que nos per·tence em vir t ude de um 
hem organisadc., •1L:e ap;n•ebBndi!l sempre tratn.do, a navega<;ão da lagôa Mirim, que 
es.>:l.s muoiç;Je.s e armamento no. occ;;.siã.o de const itue, por assim dizer, a suprema aspi
emba.rcar. raç&o do povo oriental ~ Para fazel-o. é pr e-

I:m belio dia, p ara. evita.r que pudessem ciso que defendamos tambem o interesse de 
descobrir a maneira. pela. qua.l eu entt·;wa no nosso paiz e que esta medida seja o complo::
conhecimento des:sas cousas. deixei embarcar mento de uma série rl.e ou t ras que o minis tro 
l)l!'a o Salto 20 ou 30 caixões de munições e, das relações exteriores deve exigir como 
logo tlepois da par tida do trem. di t·igi uma compensação, para. negociar um trata.do desta. 
nota verbal ao Sr. ministro. communicando natureza., to.nto mais quanto seannuncia que 
o facto e pedindo a S. Ex. que desse provi- nos darão como retribuição, unica e exclusi
~encias, para que o cltele político do Salto vo.mente o que se n os deve desde remotas 
a.pprehendesse ta~>.s cn.ixões. · éra.s . 

No dia se!!:uinte, S. Ex. que era. mu ito Cito estes factos. unicamente para affirmar 
gentil, foi á legação do Brazil ecommuoicou- que devemos conceder esta navegação, quando 
me que dera as provideocias. mas que tinha tenhamos :naquella Republica. um governo 
vindo da Alfaniega. e lá. veríficára que esses que saiba cumpri!' estricta.mente os seus de
cai:tões não tinl1a.m ~ido despachados para o \·eres de neutralidade, deveres que uma. Nação 
Salto por nenhum dos vapores daquella. car- amiga e obriga1la perante o direito interna
reira. cional a manter com outra, p;:oincipalmente 

Observai á. S. E:~:. que foram despacbndos quando esta outro. é o Brazil, aquella que 
pela. estrada de ferro e S . Ex. me disse: lhe imprime nas veias a seiva e a vitalidade. 
- nã.o, nã.o ha estr ada de ferro p:n a o Salto, No desempenho de minha afanosa. e ditll.cil 
e na Alfandega. mesmo me affirmaram isso. mis$ãO naquella. Republica, lutei com toda. a 

Então lhe disse eu: - ha, porque não só j á Ol'dem de dtlnculdades. A todo o momento 
viajei nel1:1, como <J.inda ba poucos dias ncom- nossos commandantes de fronteiras, as au
panhei á Estação o meu a migo e collega co- teridades civ is e os commandantes de di
ronel App~~ricío. que foi assumir o consulado visões, generaes e diver·sas autoridades su
brazileiro naquella cida·'e. periores, como o i mroortal e destím ido heróe 

Jõ. vaem, puis, 05 Srs. deputa0 os que eu, general Hippolyto Ribeiro, e outros muitos, 
apczar de ser estrangeiro, conhecia mais os communica.vam a :pa.r·cía.!idade de chefes po
oegocio3 daqul\lle paiz do que S. E~. liticos orientaes e de :~-utoridades iuferior·es, 

B:tistem naque!la R~publica. poucas estra- que p rocarava.m a todo transe illud!r a 
d;JS de ferro. e o Sr. ministro dHS •·elações nosS3. vigUa.ncia, roQnstrando a. mais decidida 
exteriores ainda a.s:lim não :J.S conhecia. e era. e cr iminosa p:1.rcialid~•de. 
portanto o menos competente par<~. (1izer que Os roubos se multiplicavam, sem que os 
cu não me pt·eo .. cupava. ou não conhef'ia as criminosos encontrassem correct ivo algum, 
necessidades materiaes de minha terra. acltando-se todos abriga.dos sob a. protecção 
. Jli. vee1n, portanto. os ::>rs. deputarios que a das proprias autoridades. 
t:npr~~ deixada. por e~sa c!Jofer encia, não Reclamei insistentemente em energica. nota. 
podia ser lisonjeira para o Sr. Est raznlas, contra o !acto escandaloso e inqualitica.vel de 
qne aliás me ca.pth·ou pelas suas qu"lidades serem vendidas na l!nha. divisoria. tropas de 
pessoaes e gentileza , gado arrebatadas violentamente do nosso ter 
.l'!otei ain·la que sua idea constante con- ritorio, sob os auspícios de autoridades subal-

SIStia na navegaç-ão na la.zôa. Mirim, natu- ternas. 
ralmente porque a i.."-.'<0 ~e prendia o porto e O comprador aguardava o producto do 
~na! qm, s. Ex. imagioo.va., cuja impoPtan- roubo em t erritorio orienta.!, onde as autori
cta ellegava ao ponto de S . Ex. me affirmar dacles não procuram impedirtaes attentados, 
que envídaria toda a sua influencia no seio ao contrario os insu tlavam e protegiam. 
do :roverno, para tornal-a. realidade. Conheci muitos cheles revolucionarios que 

Ná.o sou infenso ã. concessão da nav egação eram homens orneiros, incapazes de depre
da lagôa Mir\m, mas devem comprehender os. dações e assassinatos ; porém, grupos de as
Srs. deputados que, depois do que acabo de salaria.dos, protegidos pelas autoridades do 
expôr, é preciso q ue o gove1•no se p1-eoccupe Estado Oriental, eram mandados ao Bra.zil, 

ca=r:. v. vn G~ 
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onde furtavam todas especies de animaes e 
os levavam para vender na. fronteira. clle
ganrlo-se a venrier uma 'Vacca por um peso. 
lsto e, por 2.<:;0GD. 

Em dezembro do a. uno pa>satlo. ao reg:t·e~s.u 
desta. cidade. soube que a impren~a ofiici:tl, 
que até então se mostrara parcial em rela
ção no partido republicano, re'l'"e\a.va.-se re· 
servada, dei:J.:ando ate de inserir noticias 
enviadas pelo secretario. que então me "\lb· 
stituia.. Indagando de •1ivei'SOS amigos a 
causa de semelhante nttitude, comprehendi 
que tuuo partia dos Poderes Publicas. De 
facto, o chefe daquelle paiz nutria a con
vicção de que prestigiaria seu ~·o..,.m·no, se 
convencesse seus compatriotas de que S. Ex, 
estava arvorado em supl'emo arbitro de todas 
as pendencias internacionaes. 

Assim S. Ex. se convencera de qu~ o tra
tado de limites feito entre o Pa.raguay e a 
Bolivia fôra devido á sua intervenção, e as
seguramm-me de que, nEssa doce e ingenua. 
ill usão. elle pensa v a por1er offerecer ·Se como 
medeador para que a 11az no Rio Gra.nde fosse 
uma realidade; e por ísso havia toma;1o ess11 
attiturle reservar1a, no intuito de conquistar 
as sympathias dos re.-oltosos ! 

O facto toi confirmado mais larde pelo mi
ni~tro oriental, Dr. Castro. que nesse sen
tido o1fereceu a sua intervenção ao nosso 
ministro do exterior r 

Vo:rns-Oh! ob! 

O SR. VJCl'ORrr-to MoxrEmo-Deixo isso $em 
commenta.rios. 

Deante de fil1e'11gnas informações, ti;e 
plena segurança. de (]Ue existiam acampados 
gr:J.ndes ngrnpauientos de re'Volocionarios, 
sob o commando de Apparícic Saraiva, em 
Zanga Houda. Quaró e s~putturo.s. no depar
tamento de Artigas, cujo famigerado chefe 
politico era cumplice osten~ivo dos revohl
cionarios. 

Em vão üz insistentes e amiudadas reei a· 
l]l3.()ões, que encont1'aram s~m:pre tm·ma.l ne· 
ga.tiva do governo oriental, "'pezar do sua 
notoriddade. 

Era cousa. geralmente sabida que rsses 
grupos se p••ep[!.ravam para invadir o Rio 
Grande. Era. ta.mbem publico e notorio que 
o Sr. Saldan!Ja se achava já havia rnezes na 
Fazenda do major Tr~jano Menezo~,nas pro~ i· 
mldades de Santo Eugenio. Informe\ o Mi
nistro do Exterior des~a grave occurrencia, 
mostrando-lhe telegramm:.s <te homens da 
maior respeitabilidade, e S. Ex. respondeu
me que natJ.;~, havia, que o ~r. S·lld~mlln. niio 
estava na fronteira, e. ent.ret:mto, t>1l tinha. 
plena convicção <!e IJ. uc ess<'!s gru IXJS !>1 
existiam. 

Pouco tempo depois cor. firmaram-se minh:t~ 
denuncias, tendo se eíl'ectuado a invasão pelo 

Passo do Ricarri.inho, comm:mdnda por Ap
pal'i.:!ro. Fui ao mini~terio,a!Jirmei o que suc
cedi:J. e S. Ex., ainda uma ;-ez, negou ter
rfiÍlHl.memenie ~. para -provar a veracidade 
de suas a!legaçõcs. telefraphou aos chefes 
pol!ticos. parci~es connivente~ .com. os ~evo~ 
rucwnarws, voltaJJdo ao mm1:steno, la rne 
ftm•m rnostra.üos tele;?rnrnmas, dizendo que 
rcalmPnte Appavióo esta v a no Braz i l á fr·ent.e 
e SOO homens e que naturalmente a inv-a~ão 
tinlla parti•1o de Corrientes. 

Antes rlisso. conv-ersa'Va eu com o official 
primeiro, o sympathico cavalheiro Sr. Hor
denana. que. querendo provar-me a boa '>On
tade do governo, mostrou-me o original do
t.elegramma.s em que este solicitara infor· 
mações, accrE>scentando que eu l1a>ia rec!a. 
mado çontra tae5 abusos, e termin(l.va. di
zendo que nat ur;,lmente a invasão tin11~ 
-.inrlo de Corrientes! 

Quer dizer que o proprio governo insi
UU[l va a re;oposta. dos taes chefes políticos 
francamente pr.Jtectores da. re-.-olução. 

-Sr. ministro, disse eu, fique Y. Ex. 
convencido rle []Ue essa resposta poderia sa. 
tisfo.zer o meu amor proprio ou interes'e; 
porém a minha lealdade repugna acceital-a.. 
.Tam:tis informarei meu governo de seme~ 
ll1antc facto. poi~ tenho certeza de que a in
vasão partiu da Republica Oriental. A re· 
sposta dos cheles pollticos 11e Ri vem e Artiga.s 
não me satisfazem porque foi insinuada pelo 
goYerno, como acabei de >eriflcar, e demais, 
:pelo d<'púimento rle varies soldailos, que fi. 
zeram parte dos nc::..mpamentos rev-olucio· 
na rios, e tambem de um Mpirante a ma.clli· 
nista. que fez pat•te d::s forças de Apparicio, 
essas h~1viam in>adido o mo Grande pelo Ri· 
cardinho. 

Ainda ha. bem pouco tempo o Jon:al d~ 
R.-a~it publicaYa uma correspondencia do seu 
l'cl·porter, onde descrevia o quartel-general do 
almirante Saldanha,e a~cre,;centav;o ter• visto 
a mesa onde comia o illu~tre almirante, n. 
cama em qu~ <lormia,os chinelos queco.lçava, 
o cava.llo em que montava. Esse qu:u·tel-ge
r.cr:l.l era na.' st1.ncia. do major Menezes, ba.se 
de todas as rnacbinações tramadas contra o 
governo legal do nosso paiz e suas instituições. 

A verdade era que o mallogrndo almirante 
Sald~nha estava detlnitivamente est:J.belecido 
em urna esta.ncia nas proximidades da C~piiéll 
do depa.r•tamento de 'lrtigas, ostensivamente 
protegir1o pelas autoridades e com plena cum· 
plicidade do.l governo oriental. que só mod1fl· 
cou seu inqualillcn,velproced.imento qun.ndo 
uma co.rt:t do almirante foi apprehendioa 
pf'lu brrl.vo e inolvidavel c::tpitão João Fran· 
cisco. E,;3f:J import.ant,e docum~n.to era alta· 
m~ntc compromettedor e confirrna'Va as re· 
clntnações dn. Legação do Braz.iL 
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Pontos de encontro de forcas. municües e 
e a.r1namentos occultos e esperados e princi
palmente a tolerancia. e_ cu~plici•Jade das 
autoridades, ficou tudo evidenciado. 

Poucos dias depois, o almirante Sal•lan!1a. 
invadia o terrítorio brazileiro e ia. perecer 
beroicu.mente em Campo O~orio. 

Esses fa.ctos são de admiravel eloquencia. e 
demonstram n. since>-idade e lealdade das de
clarações ilo governo do Sr. I•lia.rte Borda. e 
de suas :mtoridade;; _ Ao nosso enc..'\rregado 
de negocias, Sr. Alencar, o Sr. Ministro rlo.s 
RelaçiJcs Exteriores declarou ~eotir profunda
mente que suas autori'1ades nii.o ti>essem 
cumprido os deveres i! e estrictD. neutralidade 
pOi$ desse modo se teria evitado a morte de 
om homem eminente como Saldanha da Gama., 

ter seu nome honr:tJio, feito a golpes de ta
lento, em uma negociação que no momento 
actual seria uma ofi'ensa atirada aos brios do 
povo bra.z ileiro. 

Não me preoccupo com a má vontade ou 
ata•p1es que me uirigirem, em virtude de 
mio !Ja altiva a.ttitude. No desempenho do 
cumprimento do meu dever de patriota c de 
republica.no, sinto--me fortalecido pelos ap
plausos de meus amigos. cujo exemplo edi ti
cunte nas campinas rio-grandenses será. o 
conductor de minha. actividade e dedicados 
esforças, em prol ela Republ ica. (.4.po:'ados, 
muito be .1,. 1JWito be11~; a orar!' oi- c cttm~n-i
mentado .~ aln·açado por quasi todos os coUegas 
que se acha"Cam >to reciJtto.) 

de quero muito o Braz1l muito devia espera.1· o St•. Art hur RiÓs - Evit a a 
- São palavras textuaes. _ · _ tribuna. ma.~ fa.zel-o nas circumsta.ncias ac--

0 representante do gove~no one~ta.l ll;J.O tuaes seria um crime ; nii.o póde furtar-se ao 
lamentava q':le suo.s ~u_tortdades ~·ves:;em dever de f;1zer algumas observações a.o pa.re· 
coUocado o pa.1z _em po~1çao menos r.'hgna! pc-! cerda, illustre Com missão de Orçamento sobre 
rnnte out_ra Naçao am1ga, com qu~m tmlla la receita proposta pa.ra o futu ro exercício, 
elevados mt~re_s~ e deve~es restmtos, tro.- inspirado apen<l.S no desejo de que essa. lei 
ç:ul.os pelo du·etto m~ernacwnal ; o represen- SPja antes a. fonte da. prosperidade publica. do 
ta~re do gove_rno nao ~aroenta.va a. p::rda de 1 que origem de vexames para o contribuinte 
milll~r~s d~ v>.•! a~, s~ cr1ficadas em holocau~to I e para 0 consumidor. 
ao~ InJuSt ltica.veJs mteresse~ ou sympfothHts) Relativamente a primeira emenda con
e~Imlnos'?-s d~ suas. autclrld~des ; a depreda- sta.nte o -parecer, faz suas as observações que 
çao.: a :ms~ra1. ~. o 1_nfortumo _de uma popu- com muito criterio fizera. hontem o illustre 
Jaçuo mte1ra JamaJs ~on~eguu-am despertar represent ante de S. Paulo. 
sentimentos de huma.nulade nos representan-
tes de um govo>l"no amigo, que tão pre>suro- . Parece que. tendo a C~mara, ha -po_ucos 
!<lmente ''em reclamar que nos de~pojemos de d~as, . conclUJ~O a dt~cus~o de u~ proJeC~ 
parte do nosso territ.or io, concedendo-lhe a e~pecial so~t e tr.ansacçoes cambt.~es, serul. 
livre navegação da Jagôa Mir im. ~ qne tem(>S desnec~ssar10 .enxer~r e_m U~:D!: !~:1 annua. e 
incontesuvel direito. Isso. p.w~m. viria. sal- de catacter ttaDSitorlO dtspostçoes de c.lra
v:u- do naufragio 0 que e•tá fa.tatmente con- ctcr pel'rnan~nte sobre o mes~o assumpto, 
demnado, 0 g-overno do Sr~ ldíarte B(•r•.i a as qua.e~ dev1am na~uel!l:l pl"OJecto figur(l.r. 

Estão ainda t em patentes os sacrificios co- Natuwlmente se r eprehende que o hon-
lossa.es feitos peln Ttlesouro, para. o.Jornllater :\. ra:do relator. r:~utamlo JUCOJ!IPletD. aquel~a. 
impa.triotic:~. revoluçii.o río-gra.ndeo~e. s:l.Cl'i- 1~1. vem a~ro• eJt.'lr·se rla lei orçamentar1a 
fici os esses que concorremm porlerosa.mente pa.ra. su~prir-lhe !~unas. . _ _ 
para a. cl'ise momento.sa. que ussoberba a ...- ita.- Acredita que a !Ilustrada commr~Sao nu.o 
!idade bra.zileíra. Pois hem. quan•'o a ac:ção tenha. t•eflccti•!o ma.du r-J.mente sobre o~
~lo tempo ahrandar os resentimentns . qu~ a eumpto ljUC e~_volve a emend•• n_ 2. que tr~
ln':Orrec((iío rio go\·erno actmll da l<epu blica. but~ de 100 re1s as gutas de entrega. ~e d1· 
oryent:ü justn.mente di>perton no esiJirito p3.- nhetr_os ,aos Btmcos. sob_re conto •lo re1a ou 
tr1olico de o ossos concidn.diíos, Otlliío in icia- tracçao r: e conto . drolleJros que representam 
rem~s negociar:ões que tenllaro por ba,;e con- o tmba.lllo e~ ~co~~~ia . . 
c~es recipro~a.s e digna;;, e não :na:: co ::di- Essa_ lffi~OSiçao e 10!qua. porque a. r et1rada 
çoe;; inic:a.<.!as, que ate são o:ll'ensivas ao b1·io dos dmheuos -~epos1tados nos Banco~. em 
~d1gnidade nacionaes. conta corrente Ja paga o sello de 100 re1s e 
. A um governo amigo, a cara.cter~s da esta- o.s 20 r~is addicclanaes, seja. qual fot' a quan-
tura de Julio Herrera, Pineyro del Campo. tul. r~tu·ada. . _ 
Carlos Ramires. Antonio Bachini. Sienra car- O 1mposto proporciOnal sobre as quantias 
rnnza, Juan Carlos Bl:l.nco e outl·<n-. bem se que entram, o que em geral ;;~ faz por pa.r
Jllide asse .. urar a solidariedade de no;:sos es- cellas, é um onus ao producto da economia. e 
forçe; , " do tr:J.balbo; é injusto~ 

liãO creio no e:xito das gestões do Sr. Cas- Da disposição do§ 5' do a!'i. 5" do orça--
~;o._porque estou bem certo que o illustre mento vê-&e que a mesma mate: ia é duas vezes· 
·~lllrstro de Ex.terior não quererà compt•omet- tributavel,ha o imposto pago pelo depositante,. 
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proporcional, e o imposto fixo pago pelo Banco tendendo e bem que era. urna reforma. impor
para rnO'~~irnental·a. tante e que não convinha. ser fei ta de afoga. 

Quanto ã emenda n. 3, tomaria a liberr1ade di lho, nomeou uma Cornmissão Mi:xta que es
de per<>untar ao illusGre relator si compre- tudasse a questã.oe propuze:>$e uma modifica· 
hende" nesses objectos de grande peso e de ção ou retorma ou organisasse nova$ t.'trifas; 
crrande volume que tnbuta, as machinas in- entretanto, vê-se nos trabalhos rla commissfio 
traduzidas no pa.iz para beneficiar e de~en-~ um_a especie de legislação a retalho sobre as 
volver a iwlustr·ia nacional . tan fa.s actuae::>. 

A um o.parte do Sr. Serzedello Corrêa, diz Si essa commissão estã de accordo com as 
que nem todas, tanto assim que a camam I em~ndas que ora se discutPm, parecer ia mais 
está. sempre :!. votar isenção de impostos razoaq~I que a Commissão de Orçamento 
pa.ra particulares. aguardasse o trabalho completo da Com missão 

Essas medidas parecem contrapôt•- se aos ~1 ixta, para sobre es'e t rabalho explanar ma
lou va.veis intuitos da honraàa comrHÍ$~[o, es· dunmente o seu jui~o. 
peclalmente do illustre relator, em proteger Suppõe que eslill. aggravação de tarifas.que 
a índustría nacional. figura no orçamento, vi,a a protec\.âo i in-

po,,.~nndo a analyse de ouko. emenda. diz dustria nacional. endemia q•te vo.e produ
que si o Districw Federal exporta al,rurna ~indo serias males, trabindo os seus beneficos 
cousa, esse imposto não pertence a União, é intuitos. 
meramente municipal. Com isso tem-5e conseguido a. penas crear a 

Si o producto tributado não ê da. (;nião, guerra entl'e as industrias nacionaes e le~n· 
mas dos Estados, o Congresso não tem com- to.r-se uma :i. custa de outra. 
petencia para. ta.xal-o, sob pena. de ferir de A um aparte do Sr. Serzedello, que dizia 
frente disposi~ clar íssima da Constituição. saber ond~ ia ch~gal' o orador,responde S.E!. 

A ultima parte do n. 8 refere-se a produc- QUP. a. Cama.ra deve saber que motivo algum 
tos que, não soffrendo imposição nos Estanos, inconf~ssavel o tra?. ã. tribuna; vem defender 
sejam reexportadas pelo Districto Feder.1l ; é a causa. da lndustria nacional contra os ata
um imposto sobre ma teria tributada.. ques àaquelles que, sob o falso p:·etexto de 

Isso é ferir de frente o § 1" do a1•t. 11 da defendei-a, querem nspbyxia.l·a . 
Constituição. Censura o a.ugmento de imposto sobre Ol 

Conte::>ta a a.sseveração rlo illustre depu- saccos que servem de envolucro aos produ· 
t ado pela. Capito.l, Federal de que essa. ,rovi- ctos da lavoura. do paiz. 
dencia. orçamentaria. não ~eja nova e tenha. O orador por experiencia propr ia.. póde ;~ffir· 
ftgura.rlo em :J.nteriores orç;tmentos. e para mar que os saccos que custavam 3"...0 reis 
provai-o lê á. Cama.ra a lei orça.mentaria. do custam bo.ie i OO. 
a.nno pn~sado. Eis a iodustt·ia nacional su.troc:J.mlo a in-

A um aparte do Sr. SGrzedello Corrêa, ~e- dusr.ria. nacional; o em'olucro onerando o pro· 
clar a que. o.pezar do talento e da illustraçtto 11 ucto . 
de S. Ex .. não o julga. na possibilidade de o cambio não iofl.ue,como assevera o nobre 
demonst rar que s~ja constitucional esse im- relato-.· do :pa.rer·er, a questão é que, sendo 
:posto. poucas as fà.bdcas, e lla~ não pódem o.ba.stecer 

9 orador desej~ saber o que ê que o Dis- o mercado e tL tn::~:a prohi bitiva qua.si, q~e se 
tr1cto Federal pódB exportar que fique su· creu. aos envolucros importados, deterrnHIH 
jeito a imposições dos Estu.•1os. carestia e a má qua!idaúe doE nacionaes. Obe-
. Si a taxareca.he sobre •Jquelles quc snhiram dt•co esse a1-tigo á lei da oll'er ta, principio 

hvres dos C:Sta.dos e vier:uu pal'll. o Distr·icto comesinllo de economia po!itica . 
F~eral e por eircumstancias fortuitas ~a· Como representante do Norte, dispensa~ 
hn-am nova!Ilente do Dist1·icto, pergunta si protecção que á industria da.lli quer dar ~ 
esse genero e producto ou não é. emenda. do Sr . Aureliano Barbosa, rehLtir-:t-

Si são productos do Districto Federal, dove mente iJ. taxa sobre o milho. 
risca.r·se. a di$p?si9ão por absurda., não podem O que o bom senso aconselna. é que,si o pro
estar_ su.)e1tos as 1m posições dos Estados e si dueto nacional não póde vir ao mercadiJ ~m 
o estão,e pm9ue sahiram dos Estado~ ~ nem 

1 

concurrcncia com o estrangeiro, por diffl,·ul
:pa.ra.. o D1St r1cto Federal e por uma. ctrcum· daôede tran~pol'te,dev<:-se.J UB dar transp:>rte 
:>t'!'ncla c1ualquer tiveram de sahir cto Dis· e nã.o <:ra.va.r o estrangeiro; por que a~ t ;<ri fill 

.tr1cto F~delll:l, logo estivera~ ell! t~nsito.jnii_o são feir.:.s sómen1e para prúte~er as ~Jg~· 
E o . 1mpos~o sobro o tron~tto e ev1dente· be1ra.s do p1·oduct.or.devem l;el' feitas tamOO!l 

mente mconstltUclona.l. no i nteres~e do consumidor . 
Critica o systema. da legislur a.çodada.- O or;vlor aborda. a questiio que reputa. mai> 

mente e por antecipação. (mporta.nte. 
O Coogre~so entendeu que as tarifas actuaes Não comprehcnde como aquelle.; que :uvc-

necessitavam da grandes reformas, mas ell- ram a balldeira. <lo proteccioni::;mo em fuvor 
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da industria nacional, pu~essem propor , na 
presente coojunctura. um imposto sobre o fio 
para fabricação de tecidos. 

De cerca de 200 fabricas de teci•los, talvez 
mais de 180 tenham anuexo ao trabalho da 
ieeelagem, o da. fiação. 

Hõ~. poucos annos tem a.ugmentado o nu
mero de fabricas e teem ellas prosperado. 
Ce,·ca de 20 annos ha que ellas se teem •'es
envolvido admiravelmente e, par-a bem orien· 
tara camam lê o quadro das cotacões dos 
titulas das varias companhias, publicado no 
Jornal do Comme1·cio de 2 do corrente, do 
GUO.l se vê que á excepção d;t de S. Sebastião 
e uma. outra, as tabricas de tecidos dão divi
dendos de oito a :20 "/o e teem os seus titul<•s 
cotados ao par ou acima uo SE'U valor nominal. 

O imposto que se propõe vem prott>ger 
essas fabricas, que jâ. prosperam, em deti·i
mento ele outras. 

Recordando o desenvolvimento dossa in
du~lria. no nosso pa.iz, diz que em 1859 o im
posto foi elevado de lO •f,, mas sob a taxa de 
50 réis, o que quer dizer que c1.ecresceu ao 
envez de augmentar . Entretanto, a despeito 
da alta do cambio, as companhias que então 
eiistiam nada. reclamaram dos Poderes P u· 
blicos. 

Hnje c~m o cambio a 9, quer se elevar a 
taxa. ao dobro ! 

Si o fim da. com missão à protege1• as fabricas 
que produzem o fio, per::,runta. si os productos 
desta~ são iguaes aos das que o importam. 

O Sr. Sei·zeo.lello Corrêa r{>sponde, con
vidando o orador a ir a exposição e S. Ex. 
declara que por lá ter sir'o. impulsiC'na.do por 
sentimentos patrioticoo. que não são patrí
mo?io do nobre deputado que o ll p,. rtoia, 
>'en5cou que não eram igu<J.es os producto~. 
mas muito superiores os daque llas fabricas 
que importam a materia prima que se pre
tende tributar, 

Appella. não para o nobre relator. mas 
para um profissional distincto e como tal re
eonhPcido, o sr . Francisco Feio, que diz que. 
em gera.l, as Cctbricas na.cionaes que teem na
ção propria, só uza.m elo fio que oscitla entreos 
ns. 4 e 10, logo sohre esses de vir reca.hir o au
gmento da ta.xa.; genericamente, porém. a 
em~nda.eovolve fio, que não são, não podem ser 
e nao serão t al vez tão cedo produzidos no paiz. 

Acreolita que o nobre deputado apresentou 
essa emeada. como um balão de ensaio ou 
simples :J.dvertencia áquelles que importam o 
fio estrangeiro. 

Si. a.ss•m é. S . Ex. procedeu prudente e 
~aLriOtiC:l.mente. prll'que vem na r tempo a q ne 
essas ta bria:J.S que importam o fio e~trangeiro 
se preparem JXI.o-:t dispensai-o. 

O preparo do fio e o seu aperfeiçoamento 
ei1g~m .tempo; e paizes ha, on<le esse ramo de 
mdustrw. est:í. muito desenvolvido, como a. 

Belgica e a Austria. que não t eem podido 
deixar de ali i via r as t arifas em relação a esse 
p roducto. 

Lê um trabalho que trouxe, pelo qual de
monstra. com algarismos, a verdade de suas 
allegações e para. concluir que si assim pen
sam os financeiro,; belgas, paiz adea.ntado 
nesse genero de producçã.o industrial. 

COmo agir de modo contrario no Brazil, 
onde esta industría agora se vae desenvol
vendo ? 

Entendtl que a. commissão deve adiar essa. 
materia., ate que melhor preparadas este
jam as nossas fabricas de fi<lção e tecelagem 
e o urepo.ro do fio ri valise com o do estran
geiro. 

~~uito tinha ainda. a. dizer; mas, obediente 
:í.s prescripç.'ÕPS r egimentaes. deixa. a tribuna, 
visto qne já. excedeu de a.lg11ns minutos a 
bom. reservada â discussão desta materia.. 
(.3i><i lo bem , mu ito be-m .) 

Fica a discussão adiwla pela hora . 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' annunciada. a continuação da.3> discussão 
rio projecto n. 212, de 1895. regulando a execu
ção dos a.rts . 6" e 7• da. le; n . 183 c, de 23 de 
setembro de- 1893, detllrminando que pelo go
verna seja. substituirlopurapolicesde capital e 
juros-ouro - do ve.lor nomina:l de 1 :000$ e 
Juros de 4 '/ o tOdo o lastro elfectivamente 
depo,-itado até 17 de dezembro de 1892, parn. 
ba~e das emissões bancarias . 

O S1•. A lcindo Guanabara
Venho ho,je a tribuna com sacrificio de l'aude; 
e não o a llego para encarecer u cu mprimento 
do dever, mas para ainda mais funda.da.m~>nte 
impetrar a ben~voleocia daCa.mara,que nisso 
verâ. a j ustificação de minba. a.usencia na. 
sessão de hon tem . 

Demonstrava nessa. sessão. Sr. presidente, 
que a panacea do r esgate e queima do papel
moeda, tã.o recommenda.do como o primeiro e 
principal remedio a. dar a. desvalorisação do 
meio circulante, ou nunca havia pas~ado da 
lei para a elfect ividade pratica. ou havia fa
l hado quantas vezes posta á p rova. 

Decretada. em 1837 e e.lfectuada em pequena 
parcella, era em 1841 annullada. por emissão 
superior ao gua1~tum queimado ; decretada. 
em 1846. não foi siquer applicada.; decretada 
em 1850, é o.nnullada por nova. emissão em 
1853; dec1·etada em IS59. é rlestruida pelas 
emissões de 1864 ; decretada em 1866, é an
nullacla por nova emissão em 1867; de~retada. 
emfim em varias leis de orçamento, é des
tr uída pela.; emissões de 18i3. de 18'i5, 
de 1878, de 1885, de 1890 e de 1892. 

Evidentemente, as administl'a~ões passadas 
não tinham todas o proposito firmado de bnr-
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lar desbonestamenteas leis que ello.s:propl·ias) 1M7-1856-Ranco Commercial do Parà. 
propugnavam perante a Assemblea. Geral. Capital400:0il0$. Emissiio 11e vales .. -

Si, pois, esse resgate ., queima de papel, I 1851 - I 854 - Banco do Br·azil. Capital, 
tão aprr;:goad_9. tã9. def~nrlír1 o, tãD recommen- S.000:000$1}ü0.Emis~ão _de vales.L.SS0:300~000. 
da-lo, nao 1 ode JUmars s~r o.pphcudo nem Tacs factos, por mar~ sugge,;ttvos que nos 
pelos seus mais enthuoiasticos defensores, pareçam. nada influíram para morlif!caJ· ~ 
força e reconhecei' que al!mma barreira in- orie:rtaç:ã.o que então se segr1ir. la-se de lles
superavel a is~o se oppunh<J., que alguma cír- eugana em desengano a perseguir· e~sa 
cumstancia, mais 1orLe que a propria. lei, brilhante cllimera. da circu\o.ção em ouJ·o. 
a isso obstava. Tinha-se afinal tirado a. prova de que a acção 

Em verdade, Senhot·es, em contraposiç:ão á do Thesouro, por si só, ou não era sufficient.e 
linha de conducta seguida. pelos governos, ou nü.o era. bastante e:fficaz para conduzir a 
cujo ob.;ectivo era sempre a. redu~ão do meio e~so deside,·atum : ''e todt•S os pontos vozes 
circulante, nós podemos verificar que a ten- \Orguinm-se reclamando a constituição de um 
dencia da. Nução era justamente a opposta; Banco que se tornasse o valorisador do meío 
que as necessitlades do po.iz reclamavam em circulante. O proprio Sr. visconde de !ta
altos brados a expansão desse meio ciJ·cnlante; borahy, que ainda em 1851 declarava que, 
e que á f.dta de um, legal e regular, coaten-~não S(;ndo contrario il.s instituições banca!'ías, 
tavam-se com o convencional que as cir- não reput<LVa o paiz em condições de susten
cumsta.ncias crea.vam. Que mais eloquente r tar um Banco com taes funcçõcs, ~!i!Jistro da 
demonstração quereriam os homens de go-~ Fazenda que era, a.presentou e sustentou o 
verno da escassez. do numeraria, que a que lhes projecto que veiu a ser a lei de 5 de julho 
advinha, por exemplo, do C<'l.minho se.guirlo ,!e 1853. 
pelas províncias cujas Assembléas, como as 1 O novo Banco do BI'llzil, que e~·a assim 
do Ceará, de Pernambuco, de S. Paulo e de creado, podia emíttir notas ao :portador e il 
Minas Geraes, decretavam ou discutiam a vista, realisaveis em moerla corrente (ouro ou 
creação de Bancos I'! e emissão, cujas notas :pa;Jel do TbMouro) e devh:L re~gata.r todo o 
seriam recebidas nas Estações de arrecadação :papel do Tbesouro ;i, razão de 2.000:000.$ 
provinciaes? annualmente, ~endo 10.000:000$ a titulo de 

Que mais significativa demonstração dessa empre>timo ao governo sem juros, duranle o 
verdade :podiam elles pretender q\te a que prazo do privilegio, findo o qual, o governo 
lhes davam os Bancos desta Praça, emittindo os p3.ga1•ia em di abeiro ou apolices de 6 '/.;o 
vales a. prazo :fixo e curtíssimo, de dez, de restante sendo·lhe pago pelo govemo. 
cinco dia.s, não raro á vista, vales que cir· O estudo da vida de~te instituto é para. nós 
culavam de mão em mão como rnoe•la, mesmo mais cl1eío de ensinamentos qua a leitura 
depois de vencidos? meditada de quantos J;rata;listas possam ser 

Vereis aqui, cotejando as datas, I]Ue, ao recommenda;v:e~s. « As ~irc.umstancias teem 
passo que o governo Juctava, pobre Sysipho. muJa•1o ·. d1z!a o Sr. YJScond: de Itaboruhy 
por carregar a sua pedra. do resga.te e queima ao apre..;entar as_ Camaras a l~l que o Cl'eou. 
do papel, a Nação esforçava-se pol' auquit·ir A r1queza. p_ubllca e com. e !la a S~f!!ma 
o elemento necessario â. sua vida. de tran~:J.cçues tem Cl'0SCrdo, o espJrttú 

industrial comeo;:.a a desenvolver-se de rna-
1836-Lel da. província do Cearâ, sanecio- neira bem pronunciada; e por fim n. ínsuf.i

nada por José 1\f:J.rtimano de Alencar, creando ciencia. do pa peJ.moer1a é attes ta da pela :pre
um banco de emissfio. Capital60:0UO$.Eulis~ão sença de lG.OOO:OOO$ a. 20.0011:0Ct$ metallicos, 
realisada 45:000$000. I com que se acha au.,.ment:~.•~a a. massa do 

1847-:-Projec~o em ~ernambuco, creação fie meio circulante. ParE:~e chegado o prazo d? 
uma C:l.lxa. de Economta ou de Soccorros da crear-se mn Banco de emí:s:;ão, que não so 
Província. . . auxilie o governo no r~sga1:e do papel-moeda, 

Mesma d.ata: 1dent1cos projectos em São mas ainda o progressivo augmento do credito 
Paulo e Mmas. e da riqueza nacional. .. »A situação pareci~ 

1839-1853-Banco Commercial do Rio de etrectivamente animadora : o cambio subia a 
Janeiro. Capítai5.000:000$. Emissão deva.- 27 e mais. oscilh1ndo até 28; havia certo 
les 1.574:000$000. equilibt·io entre a importação e a exportaç;'lo, 

1845-1856-Banco Commer~ia~ da Bahia.. e os orç:unentos, graças a alguns pequenos 
Captt.a.l 2.000:000$000. Em1ssao de V<rles sa.ldos de annos, ante:·iores haviam-se equi· 
1.000:000$000. libmdo. 
~846-18~6-Banco Comm~~ci~l do M:J.ra.- O apparelho regulador da. circulaçiio estav3 

nhao. Cap1tal 800:000$. Emtssao de vales m_ontado ; ia-se afinal ~ocm• a des~juda méta 
3'24:885$000. eJrr. se preparavam os prfan•1S e tambores colll 
1852-1855-Ban~ _de Pernan:buco. ~Ca-l q_ue so solemnisa;ria. o triumpho. urilhantis· 

tall.699:600$. Emrssao de vales 8oO:OOO:i)OOO. SlffiO das theOl'Las apregoadas, a Vlctoria glo-
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rios:t e !nexqnecível das doutrinas economicas A situaç-ão era a.norma.lis5ima: a taxa. de 
dos pa.izes de :llem mar. Esqaec!um-~c de descoutos uo Bane.-, sul, ira. de 8 a 11 •;"' es
que no homem tuuo é fr·;1gil, me3mo o pensa- torço accentuado para a defesa de seus fundos 
menta, e não lhes veiu siquer iJ. mente a ad- metullicos ; entrA particulares o desconto :;u
Yertencia sentenciosa. que o poet:l. divino l!ira a 15 "/o· <dl:sta. :fluctuação, explicava. o 
attribue a S. Tlwma.~ : rPlator·ío da commissão parlamentar de in-

C/ insensata cttra de mo>·tali querito de 1865, era signal evidente das diffi.· 
Quanto son dilfet live sillo!Jismi. . . culda.des t m que se acha. "i·; ~ o Banco J.o Brazil 

].)elo e>coamento de seu fundo metallico . » 
Foi eff'ectivamenté a f;ollencia da. logica.: as A e:x:periencia da circulação metallica li-

premi:::sas estava.m erra.la.s. quiduva.-~e. pois. vergonhosamente. Para. nã.o 
E.;.se Banco, que devia, resgat;lt• o pa.pel- deixar 1il.lli i' o Banco, houve o governo de 

moeda do Tbesouro. rnn.lsinado causador o! e abrir-lhe crer1 ítos em Lonilres, de auxiliai-o 
ruinas que não existiam; eõse l3J.nco que uirectamente 11.qui, de intervir na PraçD- por 
devia borrifar -nos com o re~unuante orvalho intermedío da casa. Mau a Mac Grego r &Comp., 
da libra esterlina e ~ct·vir-nos, CO!lltl prato <!e oiTerecend.o por e~ses varias meios, saques em 
resistência., notas conversíveis em aui·o,emi~- urn toto.l approximado de ;z 1.200.1:00. Não 
tidas pelo duplo âos fundos disponíveis. vinha, obstante a s"li~itude govHnamental, o :pre
dous annos depois da lei qne o creou,sem ter juizo. pelas t'a llencia~ que a crise detArminou. 
resgatado uma só nota. do Thesouro, solicitar monta v:~. só nestôl. Praça a. cerca de 15.000 
do ministro ;~utorisação pa.ra.clevar sua.emis· contos! 
são além d~ duplo dos fundo~. c o ministro Quanw son diffettit:i siUo.gism<!... Infeliz· 
confessa\·a a. Camara que, de facto, o Ba.oco 

1 

mente, de envolta. com o nator<J.I desastre da 
emittira. mais do que o que a lei lhe permitia precipita();~. t entativa de circulaç-ão metallica, 
e que, :pai·a accudir-Jhe com remedio. auto- ~ossobr·ou tambem o salutat• principio da uni· 
ri~ra-o a elevar essa emissão ao triplo lIsto, da!le de eutis~ão. Apeza.r do desast1•e. :l.m
po!'em. nii:o era sínão o preaml:mlo. Em 1856, parado pelo governo, continuava o Banco a 
o Banco começou a ope1·ar o re~gate ll quet· runccionar; e r·csta.belecida a normalidade na 
maram-se na Ca.i:J:a da Amortisaçilo 2.000:UOO$ Pl·aça, eil-o rle 111.No em perigo. pois em 1857 
de pap9l êlo Tl:esouro . Em 185i, porám, Yeiu a sua emi~são já. excedia outra vez do limite 
a desillusão. legal, que ji.L agora era. o tritJlo, e uem a ele-

" E' facto constante dos balanços elo Banco v~:ào da taxa Je desconto a. 9 "/• oastava. 
do Br-J.Zil , dizia o ministro âs C3.mara.s, que, para delend.:r o seu fundo. 
de junho de 1855 nt<i fim de março ultimo, Dc·a.nte cli::;to. convenceu-se o gover no de 
tem este estll.belecímenio import:l.do cerca de que eff~tivament.e ~ Naçã.o reclamava. mn.ior 
20. 000:000$ de ouro e que, não obstante isso qu;~ntidalie ue numerario; e o r ecU1SO que 
c a operação do troco das notas de 50$ de que achou para so.tisla.tel-a foi a crea.ção o1e novo3 
'~'?S deu conta o relataria anterior, o funr1o flancos de emi:siio e os creou pct·mitLinrlo 
dtSponivel apenas teve de então pam cà. o a emissão sobre fundos de apolices ou a.cçües 
augmento de 4.01)0 :000$. de o11dc se vê q<~e de estra•las 1le ferro e ate sobre simples 
lem ha.1lido e cont ir,úa a lw-ee-r W>la p~nua- t i tu los de carteiras. Por ess<~. creaçii.o de 
11cntc exportoçao de moeria <le$te para o.~ our,·os B:mco;; de emissão. (eíla t:;ccltt>ica'luentll e di· 
?Herc:tdos do impe1·io c Wl-ce:; J)~ra algwnas ctatodalmente pelo Po,fe;· E ,;cctttivo. o meio 
Paças estranrteiras . circulante achou-se de, igual, pertut·Jr.~do. 

E', pois, c!aro Q'le as circumslancias do Sl!m uniforrnida.de. condiÇI)es que alias lhe 
paiz não permittem ainda que o l:lanco eleve são essencialis$imas. 
as suas operações, como c:;tabelecimento de Vereis neste quõl.dro os Bancos que se 
e;nissão, ã. som ma correspondente ao ca,pitul cr!llJ.raro em virtude desse decreto do Poder 
que já tem realisado. » Executivo: 

Prazo Nom~ 
Capital reali· Maximo em 

sa.do circulação 

1858- 62 Banco Commercial e Agricola (do Rio) .. 200:000$000 7.539:000$000 
1858 - 62 Banco do Rio Grande ~-O Sul . .. . .. ... .. 600:000~0 750$000 
1858 - 66 Banco de Pernu.mbuco •.•.•.•. .. . .... .. 2.000:000SOOO 1.490:000~ 
1858 - 66 Ba.nco do Mar-J.n bã.o ....... . . .. ... .... . . 770: 000$'.100 680 : OOO$Nl0 
1859 - 66 Ba.nco Rur-<~.1 Hypolheca.rio .•••.. . •••. •• 8.000:000$000 1.9:26:000$00 
!858 - 66 Banco da Ba hia . .... .......... . ....... .1. ooo: ooo.;;ono 2. 768:200$000 

22.570:000$()00 14.413:950$000 
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como o cambio baixasse, appressou-~ o go- unico emissor e e!Tectiva em1ssao pelo tri
verno em volver as suas espe~ncas de cir- pio de seu íu11do disponível. 
culaç:W em ouro.e em 1860 novo projecto era ~'las esse recur·so a inda era insufilci
apresenta.do á. Camara. ol·denando aos Bancos ente ás necessidad~:~s das traosacçõe~ mais 
a re:l.lisacã•• de suas no1.as em ouro ao por- graves que a ds 185i,que r ompeu a tremenda. 
tador e á vista. dentro de tres annos. limi- cri~e da Praça. de 1864. a C<~.mara., tão bem 
tada a emissão à existente, emquanto nã.o conhece, e que veiu demonstrar quão imp1·n
fosse conversível. dentes haviam sido (;S governos nesse ca-

A experiencia de um doloroso passado l'e- minhar de avanço e recuos. andar de som
contissimo oada h(l.via. ensinado: volvia.-se á nambulo através um sonho que se esvaill. 
perseguição da chimera. brilhante, trilhando- como fumo no momento preciso em que se 
se a mesma estrada das decepções. Em balde su;.punha. tel-o attingido. 
o conselheiro Dantas advertia. que, si não >e Não é preciso insistir , Sr. presidente, pnra 
désse á la-voura, ao commerclo, ás indnstr ias demonstrar que a lição i!o nosso passado nos 
«os recursos de que ba mister, a renda pu- ensina que temos vivido sempre em uma 
blica não chegará nem para satisfaler me- lucta continua entre os governos, por tornar 
tade dos serviços que nossos orçamentos de- escasoo o meio circulante e a Nação por am
cretam»; em balde adverti:l. que~ po"~erào os plial-o ns suas necessidades.E quem quer que 
Bancos, ã. força de contracções e depois de se dê ao trabalho de folh<)ar a nossa. hi:>toria 
causarem grandes desastres socia.<>s, obter a. lina.nceira, mesmo perfunctoriamente, como 
introducç;io de al;;um ouro no paiz, mas... tomei a. liberdade de f<~zer perante a ca.miLI'II., 
'lS fontes das renna.s publicas se estanca.rão convencer-se-ha. de que e pur amente im:•gi
por longos anoos .» nax·ia. a apregoada causa dus nossos males e 

o IJrojecto de 1860 transformou-se na. lei de por es!e v•cio de origem tão impotente para 
22 de agosto desse mesmo aono. melhorar a nossa situação e o decreto de 17 

Será. preciso dizer que essa lei não foi ex- :!e dezembro de 1>39"4, ct>mo o projecto da hon
ecutada 1 Os Banco$ prete!·iram não emittir rada Commissão da Orçamento des~a anno 
mai.ll a. emittir sobre ouro e sofi'rfram a pP.n:l., ~orn o ess:J. lei :ie 1893, que analysamos . 
de retirar a sua circulação. Em 1862 haviam O resgatee queima do papel-moeda, muitas 
sido retirados 9.622 contos; e nesse anno o vezes decretados, nunca puderam ~er levados 
rela.torio do Ministro da Fazenda contém este a elieito. Si o ti 'l'essem sido, só por isso o 
pedacinho de ouro : cambio não subiria. ; assim como não baixa 

c ... Nenhum dos Bancos abriu ainda o tro- só porque o papel seja excessivo. 
co de suas D• tas em ouro, preferinr1o conser- Bem sei que não estou a dizer nada. de 
va-la sob as restricções, que nessa bypotluw.! novo: os mais di~tinctos estadistas do lm-pe
lhes prescreve a lei de 22 de agosto de 1860. rio cansaram-se de nflirmal-o e demonstrai-<> 

O IJapel-moeda. torna.-~e cada. vez. mais es- nos ultimos tempos. Mas não será talvez 
casso,não só pda.s re1lueções que tem soffrido, demais dizel·o q uanr1 onestacamara a !firmava
porque é quasi o unico agente da circulação se, ainda não ha •lous annns, do modo o mois 
monetaria nas província,; onde não e:xist()JO positivo, que a. miser11vel taxa ca-mbial que 
c••il:as filia.es do Banco úo Br .. zil, nem outros pesa asphyxia.ntemente sobre nós era deY1da 
estabelecimentos da. mesma. natureza ; e a ao excesso de papel-moeda. 
GSCassez desse numerario dá.-se ao mesmo Estou convencido de que nii.o existe ta.l e:t· 
tempo que se vão creaudo e desenvol•endo cesso de papel-moeda. 
novos nucleos de popu la~o pelo interior de 
algumas Pt'O\•incias em lagares que não lla O Sn. . SERZEDELLO CoRiu:.-~. - Supponh~ 
muito, eram deserto~.» Era eutão, ou nunca, V.Ex. o cambio a 24 ou 27 e d iga-me si esse 
a. occasiã.o de affiuir ouro a.o Brazil. «Si a. papel-moeda e ou não excessh·o. 
m~sa das trarn.ac(Xies :lllgm,.ntasse. dizia o O SR.. ALCINDO GUANAll.\.R..\.-0 excesso de 
Sr. visconde de !ta.borahy em 1850 no $eu meio circulante mede-se por um só estalão: a 
r elatorio, e maior somnJa de meio circlame taxa de desconto. E quando a taxa de dcs· 
se tornasse por isso necessaria, ;:ffiuiria ex- conto é, como agora, de 10 'I• e 12•;,, -o qu~ 
pontaneamente a moeda metallica. para resta.- é quasi usurt\- é certo, po:;itivamente certo, 
belecer o equilíbrio da circulação.» que o meio circulante uão abunda e muito 

Mas, infel izmente, nem em 1859. quando a menos que superabunda . E' de primeira in· 
taxa de desconto elevou-se de 4 e 5 "I• a lO e tuição que, si a. moeda fosse abundante, o seu 
12 "/• nem então, a moeda metallica achou a aluguel seria muito mais barato . 
porta por onde de'll'eria entrar, e o recurso Da. ta.xa do cambio nenhum elemento de 
do governo foi não a prata mas o papel de julgamento póde ser tirado para esta. ques· 
casa. Houve o governo de a.uto.·i~ar o Banco tão . O cambio nada tem que ver oom o papel· 
do Bra.zil a entrar em accorlio com os demais moeda, nem o papel-moeda com o c:;.mbio. 
Bancos emissores e voLver assim a. ser o Naturalmente, si não ti-vessemos papel-moe-
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da, não haveria d ifl'erenças de ca.mbio, sinão 
as imperceptiveis que existem en;:re pa.izes ·.~e 
circulação metallica.; mas. por outro lado. e 
tamb<'ill claro que, si nad;\ tives~emol! de 
compl·ar ou venthr ao estr<lngeü•o, o nosso 
papel-moeda nã.o se de precia.r ia si não caso 
elle fos.~c superior âs necessidades do nossas 
transacçúes m ternas . 

Diminue a somma de contribuições que 
temos de saldar em ouro no estrangeiro e au
gmentae a. massa de papel-moeda no paiz e 
vereis(iuea. taxa de cambio, longe de descer, 
~ubirá. 

A circulação inconve!'i>ivel na Itali;\ era 
em 1867 de 837 milhões e em 1868 de 903 : o 
agio do 0uro, soem vez de subir , ,Jesccu de 
13,40 a. 5,62 ; em 1873 u. emissão era. de 1.524 
milhões e o agio do ouro 15.1-lO ; em 1874 o. 
emissão elevou-se a 1.082 milhões e o agio 
cabiu a 10,80; em 1875 a emis~ão eleva-se 
ainda !.607 milhões e o aglo cn.biu a 8. 

Em !Si! a em ssão em Fran~a. era de 2.073 
milhões e o a.gio do ouro 0,4; em l8i2, a 
emis>ã.o elevou-se a 2.372 milhões e o a.gio 
<lo ou r·o desceu 0.3 ~ em l8i3 elevou- se ainda 
a. 2.600 milhões e o a gio do ouro desceu a O. 

Em ISGO e 1861 a nossa. emissão era. de 
82.012 contos e o cambio estava a 26 3/ 4: 
em 1SG3 e 1864 a emissão ele>ou·se 99.543 
contos e o cambio elevou-se a 27 3/4; em 
]868 e l8G9 a emissão era de 183 . <Xl5 contos 
e o cambio vo.rio.va. entre 20 e 18 d. ; em 1870 
e 1871 a. emissã.o e.levav:o ·se a 191.805 e o 
c:tmbio variava entre ~57 /8 e 21 7/8. 

Poderia accumular exemplos deste genero 
indefinirlamente. O q ue determina a. baixo do 
cambio não é a.bundancia do papel-moeda : 
nem mesmo haverá q uem P' ·ssa explicar por 
que processo a abundancia. de papel pó<le de
terminar a. b ' ixa do cambio. O mecbanismo 
do cambio é, parece-me. de uma simplicidade 
de;:espeJ•adora: para que havemos tle inven
t.a.r razões diS);)aratadas ou ele"l'ar a. categoria 
de causas principaes o que só é accessorio, 
como a circulacão fi1luciaria, como a famas:~ 
confiança, como a guerra á Republica ou o 
fJct.• da Repu bllca, si a ver(b de é que a 
cousa. nã.o passa dê effeit.o dessa. lei tão co
nhecida e vul;.rar da o:trerta e procura? 

Nós importamos me~·c..'l.dorias em uma 
~Mia de .ti 35.000.000 es~erlinas. por·q_ue 
Importamos tudo , ate cereaes, até P<\lítos; 
}>arll. p;:~garmos essa importaç[o, exportamos 
mercadorias em um(). média. de :íl 33.000.000 
a.dmittamos mesmo de e 35.000.000, m~ 
além do pagamento dessa importa.çãQ, Dói! 
temos que remetter a.nnualmente para a Eu
ropa, para Q ser·viço da. d ivi,la. A cromprM do 
E>t.a,lo, mais ou menos i 4.000.000 ; os juros 
do drnbei ro estrangeiro aqui empre,(rado que 
monr~ ~m cerca.de;t 120.000 .000, o que a 6"/ .. 
-e O Juro é süper ior-importaem ;e 7.200.000; 

Cam:u:. V , Vll 

a.s economias ilos estrangeiros que aqui 
veem trabalhar c que representa.m no mi- . 
nimo e 2.500.000 ; e pelo menos i 600.000 P" ra. 
brac.il(·iros que vivem no estrangeiro . Isto 
quer dizer que nós temos um de{icit annual 
mínimo de:!: 14.300 000 . Emquanto tivermos 
esse tleficit , não teremos cambio par e a cir
culação meta.ilica será um sonbo. 

Paro. que esse de(lc:t desa.ppareça. só ba. um. 
meio : é augmenta.rmos o nossO esrorço e pro
duzirmos cada vez mais . Ora. para que pos
samos produzir precisamos de um meio cir· 
cu Jante proporcional <ls nossas necessidades, 
u niforme .. , 

0 SR. SERZEDELLO Con.r:.EA.-Si esses dados 
de v . Ex. fossem ver·Jadeiros, estar!a.mos 
irremessivelmente perdidos. 

o Sr... ALci!\'DO GU.-\:"ABAR.A-Medite v. Ex. 
nas verbas indicadas, verá que nenhuma é 
imaginaria e confessará que o calculo só 
pecc3 por estar um tanto ab<J.ixo da verdade. 
Não tenho aqui algarismos ex·sctos, os que 
enunciei rep!'e::entam pul'a estimativa; mas 
r.ão será di!ficil fazer um calculo muito a p
proximado da verdade e não receio que elle 
seja inferia!' á. essa. estimativa. O que faz 
justamente a gravirlatle d<J. nossa situação e 
que o Brazil não trabalha para si, mas J?l=ra 
o est;-angeiro. Nós som')S ya.iz colonial. 

E' evidente que o capital estrangeiro que 
aqui se CSJ!loca. não vem senão procurando 
um juro :mperior ao que :\ Europa lt1e póde 
rlat•, e que ~se ju:-o volta. ã. origem do ca.pi
tal ; o estra.ngeiro que par!l. aqui emigra não 
vem sinão procurar melhor l'<~tribuio;âo ao 
seu t rabalho, procurar a abastança que não 
póue a.dquirir na Patria e volver a ella. 
quando adquitida. Em troc-o do dinheiro que 
le\·arn dl.'íxam-nos o paiz d«>sbra.vado e as 
obras feitas. 'Não seremos irremiSsivelmente 
perdidos por isso ; mas devemos tira.r do co
nhet:imento exacto do phenomeo.o a. a.d verten
cia de que urge que trabalhemos cada vez mais, 
que se abr<~m novas fontes de producção ,que 
se rlesenvolvam as ind ustrias para q ue che
guemos a cobrir e..c:se defi.cit. 

0 SR. SER.ZEDELLO CORRÉA dá um aparte. 
O Sn. . AL<:l!'iOO GuANAl3AR<\- Nada tem 

que vel' uma. cou>a. com outra . E' preciso 
disiing u ír clat·amente q ue a moeda preenche 
duas i'uncções completamente di•'ersas. E' 
um simples instrumento rte permuta, ag in
do no in tuito de permit tir a t roca de "''alor 
contra valor. E' capital fi.xo. Para q ue esse 
instrumento convencion:Ll, que facilita o 
tr(ICO de valor contra valm·- funcção para 
cujocxcrcicio não se r\'qner absolutamente 
que o instrumento tenlla .-alor intr inseco
veoha. desvalor1sa.r-se, desmm·a.lisar-se. é 
nec~ssario que elle ~eja. superlor ás ne
cessidades das transacções internt\S. 
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Ora, ninguem dirá. que o papel-moeda em quando lhes parecia. que o agio do ouro se 
circulação e supel'ior as nece~siuw1es do paiz. ex: ;cerba:va. Os eiuprestimos no e~trangeiro 
Bastá attender-se á. extensã.o do pa.iz, its dlf- eram o recUt'SO frequentGmente emprega.do 
:ficuld:tdes de communicações,às nece~sidades ptJra supprir ali de.ficiencias elo mercado e 
·de dinhei ro. ao pouco habito de utilisar os habilitar o governo a d ominar a. P1·aca. 
instrumentos de credito O['(linarios. p;~r-.. se D2Sse recurso não pcdernos pol' a.gora lancar 
appl'ehentler que nã.o é excessiva. (·ssa sornm.... mã.o. O ultimo empreotimo realisa.do este 
:E$sa runcção o pa.pe1-rnoeda pode perfeit:t- · aon?-que aljús nem para. l.>w serviu. pois 
mente desempenh;ll-a desde que a. sua ernis- toda a somma ficou em mãos de Rothscb.ild
:sã.o seja. fcit3. prudentemente, sobre uma ga- foi um de:,-a~tre tama.nho que, eepero, serti. 
:ra.ntia rea.l, e que ellc seja uniforme. como pro"~ieitosa. licii.o . 
ordenou a lei de 23 de setembro. Eis ahi Ur~e. entretanto. que achemos 011t ro r~
por que não de~jo que se moditif}ue a lei d.e 1 cur,;o pa.m habilitar o governo a pôt• um 
23 de setembro nos termos_ indicu::los p~lo j :pal'a.dei!·o a ess<~ baixa ca.ml.iiat, que se pro
nobre deputO-do pelo !llal'a11hao. "egulr ou ~e permanecer qu,.l esta. dumnte 

A out ra ruucçao da. moeda. e a. de ser ~lia algu m tempo maí.~. determinará a. banca
mesma v:1lor ca~z de S.0 l' troc;, do por ouh·o rota e n. miser ia. publica, apez.lr l'las nos<ns 
'Va.lor, repre~entando puJ.-amente o papel1!e apregoodas riquezas. Cruzar os braços dea.nte 
·mercador ia. que se o:tre teee ã. compra ou Yen· df! tão grave situaçful é o maior crime qu2 
da. . Ora., nó; temos que. salrhr compromísws se póde protk<\r. A meu ver deYe-se adoptar 
no estrangeiro e havemos de fôJ.zel·o t~m ouro. a medida srrgg.o.ricta no r.•rojecto de lei que 
Emquanto existe ouro, enviamo!- o; esgotado em 1892 esta Camara enviou ao Senado: a 
o ouro la.ncamos mão do que temos pa1·a cobrança. integral uos dit·eito3 a.duaneíros 
adquirir esse ouro; é a troca de va.lor coutra. [ em o:. ro. Com:!: G. OOD .OOO em ouro nas ar..:as 
volor e quanto menor é a capacidade do va- do Thesouro. e governo dominará facilmente 
}or que damos em ti'Oca do ouro p;-l r ;\ ser ex- o mercado de cambio e r~sumíní. o posto 
portado, t.1.nto ma.is alto é o preço rlo our,\ de regulador do IUercado, que n iio pôde ser 
isto e, tanto maior quantü1ar!e daquelle vn- sinii.o delle e que está hoje sendo occupado 
!or havemos de dar pela mesma quantidade pelos esc:-ipteríos de _cambio estr angeiros, 
de ouro. pomposamente denom!llados Bancos . 

Si damos cate, algodão, borracha ou as- Peuso que a~~iln tenho dito mais cla.ra
sucar em tl'oca. de ouro. o ag;io do ouro é re~ mente a minha opinião sobre a. tei de 23 de 
la.tivamente baixo ; m~ si temos de ir bus- setembro do que fiz no parecer tão obs-:ura
ca.r urna. parte desse capital fixo que e papel- m~ote redigido-me; cê da minlH~ fl'aqueza 
moeda sem valor intrínseco, é evidet:te que intellectual-que ao juizo lucido do nobre 
quanto menos valor reat E>.lle t-epre!lente, deputad•) pelo Maranhão p:l.receu u ma tél:~. 
tanto maior (iua.ntidadç del\e b<:.vemos de intr incada r1e contradi{-ões e illogis:nos. 
entregar. Eis aqui como o p:~.-pet-moeda. póde Entrarei ngol'a ma.is detalbar1amente na 
influir pa.r1l a. baixa do cambio, isto é para o díscussiio dos outros pontos incrilllinado.s pelo 
o agio do ouro; mas essa. i nfluenci:J. subsis- nobre deputado pelo Mara.nhiio. 
tiria havendo milhões de contos de papel ou S. Ex. entende que, sem se sab~r quanto 
havendo \lffi só conto. (H a apm·Ce$.) ha aíntla no Tllesouro dos lastr<'lS dc,s Bancos 

Ha. mais ]l!'Ocura de ou1·o - pt•ocura de e o que foi feito desses lastros, nã{) póde a. 
ca.mhiaP-s-do que mercadorias no me1•cado Cama.r·n. ddibera.r sobre a. ma.teria. Pertnitta 
-o:IIerta de cambiaes-que succede. ~uppri· S. !Cx. que lhe d!~a. que n·•da tem uma com~ 
ma.m todo o papel-moeda c digam q ue se com outr-,\ . Os Ba!ICOS depositaram no The· 
impediriam gue o pre<;n do ouro subi~-se, istO souroouro na somma A; apolices na somma.B 
e, que o cambio baixasse. P;~.ra. usar a lin· e emittiram a somma. C; maior que as som
guagem commum. (Apartes.) mas A+B. Que fez alei de setembro f 2-ian-

Ah ! si a Pra~ não tem um r<!gulador, si dou que o governo tomasse a s sommas A e B; 
no Ministel'io da Fazenda não ha q~em. saiba calculasse o ouro pelo que el!e valia., isto é, 
ou queira ou po.s.sa domíua.l-~. intervir nella velo cambio de dia da. conversiío, e a.s apo· 
até como policia das t.r-J.n..<accões, ent.iio a. lice:i 'Pelo seu valor nominal e substituindo 
baixa. não encontra limitação, o jogo faz-Sil ~e total por a.polices de 4 •;. curo. 
ãs escancll-ras, os Bancos estra.ngefros traus- Que exista no Tb.esouro as sommas A e B 
formam-u'a em campo de batalha para reco- integraes, ou não; que o Thesouro tenlla 
lherem os despojos opimos da fortuna. pu- 1 desra.l<'Al.d.o essas somro()S, para Isto ou para 
b!ica. (Apoiados .) t aquillo-que ímpol'ta 1sso :par:1 a. exeeuçã.o 

Du1·a.nte o imperio raramente o camblo t da disp•)sicão le!:,ral ~ ~{:l.S, Bancos ha., re
vinha. aba.lxo de 22 d., p;wque os Mini.stros ~ plica.r.l o illustre deputado-que nã.? deposi
da. Fazenda não se limitavam :J.o ex-p~tl.iente, tara. ;r. realmenle o ouro, tomttra.m-o JlOr 
-vela;vu.m a.ttenta.meolea.pra.ça. e intervinham. emprestimo ao Tbesouro. O projecto diz e o 
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nareeer confirma que da sornm~ total que 
dGvia exi~tir no Tbesouro deduzir-~e-l1a., pa.r·a 
~ Gonversã.o, aquella parte q1te os l'!ancos de
viam ter depositado e não d'' JlOSito.ram, de 
modo que a conver3ão se effectuarã. sobre 
Ia;;tros eff~cti-carncnl e depositaJos. E eomo bto 
que dizem o parecer· e o prQiecto é cxacta
mente o que pretende o Sr. Minisiro da Fa
zenda no seu relataria, não comprehendo o 
voto separado ~o meu honrado e prezado 
~mige> Sr. Dr- Paulino de Souza Junior, que 
naturalmente ~ó o redigiu por não haver lido 
~ttentamente o parecer_ 

O Sr~- SERZEDELLO CoRREA- Para mim a 
questão difiicil é saber qual o lastro effecti
"amente depositado_ Pelos documentos do 
Thesou:ro foram todos. Snpponlla V. Ex. que 
eiiectivamente foran1 depo~itados dous mi
lhôe::; apenas e quo pelos documentos do The
sour·o conste que fora::n tres milhões. Os juros 
n paga.r serão rles1le já sobre tres milt.tões. 
De sorte que o Thesouro, em vez r1e sa'dar 
essa diJie:rença em 10 annos, ~erá obriga•lo a 
fazel-o em cinco. 

O Sn.. ALClt\"DO Gu .. u>rAI:lABA- Mas o Tlle
souro não tem que pagar essa diiTe!'ença ? 
. O S:a. S!i:RZEDELto CoaaÊ.o\..- Sim, o resul

tado final é o mesmo para o Thesouro. 
0 SR. ALCil'\DO GUANABARA - Pois então~ 

A questão é a de lana caprír.a. O governo 
deve converter em apnlices de 4 "f, f•Ul'O tono 
o lastro existente no Tl1esom·o e pagar juros 
(pelo projecto), a. emittir apolices (pelo substi
tutivo), até preenchêr-se a diffel'ell('<~· entre 
os lastros convertidos e a emissão feita_ Q:.~e 
no computo dos lastros a -~onverter emre e 
que exi~te e o que nunca e:dsLiu ou não entro 
este, não ha. differcn~a nen11urnu. para o go
vel'no, que terá sempre de pag<J.r uma qu,,n
tia que e~tá prefixada; a que foi necessariu 
para igualar a somma. em deposito a somma 
em circulação. 

o SR_ se:~{ZE:OELLO CoRRE-'..- I'<ão apoiado. 
Nesse caso terâ de pagar em menos tempo e 
portanto mais por anno e em outro caso, nil.o. 
E note V. Ell:. que o seu pensamento e o do 
Sr. Paulino de Sou~a Junior favorecem o 
Thesouro_ 

0 SR.. ALCINDO GUANABA.RA -Não favore
cem tal; é a mesmissima cousa. Acceitei c~se 
ponto do :projecto para tran~io:;il· com os es
crupulos do Sr. Ministro da Fazend.::t mani
festad.o no relatorio. Mas desde que o go
'l'erno não tem e!Iectiva.mente que pag3.r os 
juros, mas apenas de escriptural-os, e desde 
que não póde deixar urna ~ó nota a desco
b~rto. tanto impm•ta escriptm'ar a divida em 
vrnte exercícios como em quinze_ 
.Aliás-e isso é curioso-o propdo Sr. Mí

ll.lStro da Fazenda, que levantou esta ques-

tão dP. nonada, propunha, como o nobre 
deputado pelo Mura.nhão,quc se prehenchesse 
desde jiL essa. differenç:t entre os la~tros e as 
eOJ.i>sües -por uma emissão de apolices. E' evi
dente, país, que tanto f:J.z computar todos os 
l;1stro~ que d~viam existir no T!Je:souro para. 
a convel'são e pagar menos de juros, como 
não computa.,' sinão o que fui reaJmente de
positado e pagal· mais de juros. Desde que a 
somma a pagM· é fixa, tanto ül.Z dar na ca
beça como nt~. cabeça d(l.r. 

0 SR. BENE DICTO LEITE- Não é tanto as
sim_ 

O Sn.. ALc1:-;no Gu.>..XABAl'.A- Di>se que os 
la;<tros devem ser escripturados e não eife
ctivamente pagos. (J projecto assim o man
da. O Sr_ ~.1il!ístt-o da Fazenda e o bonraf10 
deputado '[)elo ~Jarr.n!Jão pensam que o The
som•o está. obrigado a pagar eJiectivamente 
em ouro; e uma das razões por que o governo 
ainda não cumpriu a. lei de 23 de setembro
allegada. no relat0r·io da fazenda- e não ter 
tido credito para esse pagamento_ 

Ora. no r<'g-imen do decreto d~ 17 de de
zembro de JSD2. as apolices <'onvertidas go
sal'ia.m Je.iuro d;, 21/:.l "/o ; esse jut·o con· 
stituia o que se cl!ama.va.-o fundo da garan
tia- : e esse fundo de garantia-era utn 
absurdo!- podia ser utilisado pelo Banco nas 
suas trJ.nsacc,ões. Re~idia, pois, no espírito 
do autor da. refurmn a intenção de fazez· effe
ctivo o pagam•.,nto dc~so juro e tradital-o ao 
Banco. 

Si esse regimen tivesse si•lo m:J.nticlo, a 
obseJ•v,tr:iio do Sr. Ministro cl:t l<o~zenda seria 
de torlo o Pf nto Jll"Occdent.e. Mas e isto o que 
dispi'io a lei de 2:{ de sd.~mbro. Não. Essa lei 
mandou qu" se conv~::;·tcssern os lastros ex
i~tente~ ctn a polires de -1•/ .. em ouro: mandou 
que e5sas npolices fi,ssem escrip~uradas em 
nonl'~ do Banco da ltepublicll. : mandou que o 
governo corn os juros de,:sas a.polices preen
ches'e a diff~l'P.nça entre os lastros converti
dos e as ernissõe;: ma~ tamuem mandou que 
essas apolices e juros tossem inalienaveis, in
tangi v eis, sagradas, não podendo o Banco 
dellas >ervir-se, nilo podendo o governo dellas 
utiiisar se, senão em caso de guerra externa, 
mediante prévia autorisa.ção do Congresso. 

Pergunto eu: a. quea1 vae o governo pagar 
esses .i uro,; ? Ao Banco 1 Não, ]Jois que elles 
devem firr.r em deposito no Thesol!I'o. A si 
mesmo~ Tira. de um bolso e põe no outro ~ 

Póde o Banco utilísar--Ee rle>sses juros ? Não. 
Póde o governo fazel-o ?- Tambem não. A 
quem pagar então?- E pa-ra que pagar ~ O 
governo deve·os, sem duvida; e responsave1 
pai' elle ; escripturr,-o, em nome no Banco da 
Republica; m:.u; não tem necessidade algumt\ 
de ir comprt~.r ouro e dei:xa.l-o estagnado em 
deposito nas arcas do Thesouro. _ 
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Demais, o pensamento da. lei foi unifor
mi.sar os lastros e o padrão crcado foi a 
apolice ; si se houvesse rle p~ga.r etrect i
vamente em ouro os juros, tetiamos que 
e~sa uniformidade não se daria. O pr·ojec:to 
regula perfeitamente a q uestiio : convertidos 
os lastros em a.polkes, o Tbesouro est:riptnra 
os juros deltas em nnme 1!0 Ranco ate pr·e· 
fazer a differença. entre ellcs e as emissões. 
Attíogida. essa rlül'erença., transforma-se a 
somma de juros em apol iccs tlo mesmo typo 
que deixa.m. de vencer juros. 

Um ponto grave da accusação do nobre 
deputado ao pa.rPCel' foi que elle não é só
mente uma. explanaç.ão pra.tlea da. lei de 
setembw, como alli se diz. mas contém dispo
sições novas. Vejamos as disposições in
cl'imiuadas: 

A pri me,ra. é a. do § 2", que assim reza 
«0 Banco da. R.epublica. do Bra'lil, de: 

accôrdo com o governo, fica autorisavo a 
utilisar as a.polices a que se refere il presente 
lei, em Oi'erações tendentes a. constitu ição de 
reserva metallica.. Jogo que n:l. fórma da. lei 
n. 183 C, ele 23 de setembro de 1893, deva 
ser r estabelecida a conversibilidade das 
notas.» 

Accentuemos em primeiro Jogar que essa 
dispo;;ição é absolutamente plaronica. Re
pa.rai que o Banco só poder<i. utilisar·se da.s 
apolices quando se restabelecer a con ver:;ibi· 
lida.de na fórma da lei de 23 de setembro. isto 
é. quando o cambio se mantiver a. 2.7 d . 
durante todo um anno. 

Que perigo podera haYel' em tão ionocua. 
disposicão ~ 

A's gerações mc~ederão geraçües; póde ser 
q~e sotrramos um terreruuto; que o B1•azil 
seJa victima.do por um eliluvio; que vtojamos 
o P;i.o d' Assuear t ransformado em vulcão ; 
mas o que seguramente nã.o veremos á o 
cambio ao par tresentos e sessenta. c cínco 
dias a fio. Isto só ba.-ta para demonstrar que 
a disposição á inoffensi v a. Ma.s não basta 
que o St\ia; é preciso tambem que não seja 
nova. e não o é: está. na. lei de 23 de setembro 
e é por isso que o parecer a r eputou ociosa. 

Que é qne neste particular se busca. arden
temeo te ne."-ta. ter ra, rlescle que :SOmos Na<;<\ O 
independente1 A circulação metalliCà. Trilha
mos a. estradtt encanta.da que, esperam:1s nos 
conduzirá a este destino, cahiodo de decepcão 
em decepção, oscíllando de desengano em de
songauo, perdendo a carue e o sangue, mas 
não perdendo nunca. o alento da esoerança 
sacia. fie l do homem até o seu. derndeir~ 
momento . 

Por mim, j á o disse, não creio que lei. che
guemos nos nossos dias. Si a geração que 
vem, puder desbravar o paiz, a.ugmeotar
lhes os 1•ecursos, fomentar o seu desenvolvi
mento, si tiver m,ds energia e mai~ vigo1' 

que a. no.:;;,a, si lograr ahsorver o estrangeiro 
no enve?. de s~r dominada. e explorada. por 
elle, é r,ossivel que l he caiba a. ~orte feliz de 
pkar a Tei"ra da Promissão. A nós não cn.. 
berá nem o d~stino de Moysês , que pôde 
avista. l-a do alto do Horéb. 

:VIas si- corno o espera a lei de setembro 
-durante o pl"<lZO do privilt:gio do Banco da 
Re[.lublica. uma boa fada batesse nesta. te1'ra 
com a. sua. varinha de condito e p. nos..~a ex
porta<,;ão crecess'! de modo a. compensar 
aqueUe defic;t que apontt'i; os orç<~meotos 
go.nhassew o equilibrio-pa.ra que caminham 
vertigi nosamente,corno a Carnara sabe muito 
b~m (rixo);- a. estab ilida.·ie do ~overno fosse 
cousa. fóra. de duvida etc., etc. e quizesse
mo;; ter a. ventul'3. de :roubar a.os nossos fi
lhos a honra e a gloria ele decretarem a cir
culaç:io metallica. bem queria que o nobre 
àeputadn me dissess·• :-de que r<'cursos iria 
lan~r mão o Banco da Republica. para fazer 
a :>ua re::serva metallica 1 

O SR. Stm.zEDELLo CoRP.EA - V. Ex. esta. 
argumi>ntando apenas com uma. das hypo
tlleses do decreto de l7 de dezembro. 

E:>se decreto tem um:1 segunda alterna· 
tiva. . 

0 S:n., ALCL';DO GU-\N ABARA -Qual é ? 
0 SR. SERZEDELLO CORREA- E' a obrigato

riedade da conversão tia not a quando o go
verno decretat• a. conversibilidade. 

0 SR. ALCII\'00 GUAN'AllA!tA - E' a mesma. 
cousa . O governo não póde decretar a con
versibilidade sioão quando a situuçilo do paiz 
fór tal, que o cambio se bn. de manter a.o 
par . 

O Sa. SERze:oELLO COn.R~::\. Já um o.po.rte. 
O Sa. ALci NDO Gu,\:-<AnA.lt,\ - Isso~ clo;ro. 

Sômente é impossível. 
O Sn. SER7.EDI!:LLO CORRJ::,\- lmpossivel 

como?. Niio temos o exem1•lo ela ltoJiu.? 
0 SR.. ALCI.-.00 GUANABAIU- Pois V .Ex. 

invoe~ o exemplo da lto.li3?! 
0 SR. SERZEDELLO CORRlh.-lnvoco O exem

plo da. lb.lia , sim, por que não hei de in vo
cal-o~ 

0 S1~ . ALCl!\DO GUANABAR.It.. - V. Ex. nii.o 
póde invocar como exemplo o que se fez na 
Italla ... 

0 SR.. SERZEDELLO CoRRF:A- Cito a conver
Sibilidade feita. por :Maglia.ni. 

O SR. PRESIDENTE- Peço ao nobredeputa<lo 
que nii.o interrompa o orador; a hora está 
quasi da.da. 

0 SR. . ALCI:-:DO GUANABAR.It.. -A conversão 
etl'ectuada P"r Magli~ui em 1884 !oi uma 
em preza audaciosa; o estado das finanças 
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nã.o em assaz prospero para isso, o paiz não O SR. tl.LcD 'DO GGANA:BARA- Admittamos, 
est:J.va preparado pal:'a. o golpe. o orçamento I porém. que clt~g.'lmos a.o momento da con
era instavel e não compo:·tava. o oous que versão por um dus dous proce~sos t.lo decre;;o 
sobre elle pesaria., em consequencia. do em- de li de ctezemtn·o. Que fará o Ba.nco? Irá 
p~estimo a. contrahir. Contralliu-se afinal o naturalmenti~ pedir M ;:;-ove1·no que lhe dê o 
emorestimo. .. ouro representado n~s suas apolices deposi-

- . • . tada.s nas mãos delle, oa que lhe dê essas 
~SR. PADl.iA SALLE5- Tiveram 0 auxílio mesmas apolice.~ pari!. que elle as colloque . 

do:. Bancos francezes. Vê o nobre deputado pelo Mal'll.nhã.o outro re-
0 SR. ALciNDo Gu,\NA.B .... tu • •• de 644 mi- curso que lance miio o Banco~ 

lbões, e resgataram-se o~ bilhetes do Con- O SR.. BI;;XEDICTO LEITE-A minha critica 
sor~io. Mas a Camara. sabe que i~so !oi um foi a seg:uinte : o pr.decto diz ser interpre
fogo de vistas. Em breve, todo o ouro impor- tativo e traz disposiçiies novas. 
tado passava do novo a fronteira, e á hora. 
em que f';~.llamos a. It.l.lia está do novo sujeita 
ao regimen do curso forçado, tendv corno unica. 
recordação desse brilhante acto, invocado 
pelo nobre deputado, a ob1•igação rle p3{,"ll.r 
mais 644 milhões. Si é esse o exemplo que o 
nobre deputado no~ a. ponta .. . 

O SR. BELISAR.Io DE Sot:SA dã um a:p!lrte. 

(H" muitos apartes) . 

0 SR. ALCINDO GUANAEARA.-Atlendam OS 
nobr·es ,;<·putados a. que não e genero de pri
meim neces~idade que tenhamos de facto 
ouro a ci1•cular. Valha o nosso m<>io circu
lante e 6 quanto hasta; desça o a gio do ouro 
e est.P.!'emo$ satisfeitos. Para isso que é pre
ciso 1 Que tenhamos mais productos. que t~a
balhemos mais, que es:;e trab;dl!O fl·ucti
liquo .•. 

O S1~ . Sr:nzEo'ELC.o CoaR"t:A-Cous~ cxtraor
dinaria.! A nossa prorluccilo a.u:;menta sem
pre. c SP.mpre se allega. qne para. lazer a con· 
vm-:;fio e ne~e;;$aJ•io que ell:.t augmente! De
$aflo o nolll·e de putat.lo a que venha dizer 
que a llOSSi\ p•·o•luc<,,;io de hoje 6 a. mesma do 
tempo do imperio. 

0 SR. ALC1>'1DO GUANA'Bt\11.\.- Niio. cerla
mcut.e não o direi. porque m\o posso. dizer o 
quo é contrario iL verdade. Mas direi sim, 
~ue as noss:1~ ue5pez:ls teem ~e aggra.vado 
muito e 11ue süo muito superiores ás do tem
po do Imperio. Ist.o é uma. questão que se 
liquida com ci fr:JS e não com rhetorica .. 

0 SR.. SERZEDELLO CORRE.-1.- Deixarei de ilar 
apartes, um:1. vez que V. Ex. se irrita com 
elles . 

O SR. AI..Cl::\'DO Gu.-I.NAUARA-Niio me irrHo. 
Si V. Ex. se julgou magoado por alguma ex· 
presiio mioha., retiral-a-hei. Os apar tes de 
V. Ex .• que sabe em que apreço e estima 
sempre os tive, só me pode:n lisongear. Si 
algum Clllor na replica magooU·Il. V. Ex . o 
desculpará. tanto mais que n~ste ponto V. E~. 
nãome pode atirar a primeira pe 1ra. Não h:J. 
aqur quem :fa.lle com tanto ardor como V. Ex. 

O Sa. FRaNCISCo Gx..rcERto dâ um a.p3.rte. 

O Sn. ALC!NDn GuA::-o;ABAU.A-Justamente; 
e o que eu f'\emonstro é qne o§ 2' nii.o é uma. 
des>as disposições novas- Sel.a-hao §3•~ E~se 
clispõe que « os 13.Stros ba.nc:trio~ que na. 
ror ma desta. lei forem substituídos continuarão 
na po3se do governo, que delles poderâ di~por 
como recursos extraordina.rios de receita. )> 

O nobl'e deputado peto M~raohão não o 
reputou sórrtent,. D0\'0. o que, no fim de con
ta•, sel'ia. um pecc:tdo venial: arguiu.a de in
coo\'eniente. perigosíssimo, e decl>Lrou mesmo 
q•1e, governistu. como era, não daria ao go
verno tão alta prova de contiaoça. Si a facul
r\ar1 e concedida. por esse pa.ragro.pho ti v esse 
a signi licação d~ uma prova de confiança ao 
govem o, ainda menos que o nobre deputado 
a. d11ria cu, porque é de notoriedade publ:ca 
que o governo não tem nenhuma confiança. 
em mim e ... que eu não tenho nenhuma 
confio.nça no governo. (Riso.) 

Mas não é de confian<;>.a que se trata: é de 
lei a cumprir e de interesses a s:tl7agun.rdar. 

A r azii.o de s~r da reforma decretada. a 17 
de ·lezembro outr-a. n ão foi ginão a utilisação 
des•es lastros O Cong-resso encampou nesse 
ponto aquelle decreto ; portanto a utili~iio 
desses lastros pelo go-verno é j;i. dispositivo 
lcga.l. e esse§ 3", e dispen$avel apenas porque 
é ocioso. 

O srr. PaEi'IDEn'Tr:::-Lemb~o ao nJbre depu
tado que está dada il hora. 

O SR.. ALCL'iDO GuANADARA- Sinto, Sr. 
pre.<idente, estar abu~ando da beuevolencia 
da C:l.mam ; mas c:lreço de completi).T estas 
obser-vações • . . 

VozEs-Requeira. prorogação. 
0 SR. ALCINDO i..>UA...\ABAR.\-E peço a 

V. Ex. con~ulte â. Camara. se me concede 
meia llora de prorogaçã.o . 

O SR. F~-~.NciSco GL\:'CEruo-Uma hora.. 
(Consulta~a. a Ca.mara concede urna hora 

para prorogação.) 
0 SR . ALCIND:> GUAN.-I.B.\R . .._- Agradeço ;i. 

Ca.mara a sua. extrema gentileza.. 
Os lastros depositai\ os pelos B:~ncos 1levem 

ser sub:tituidos po~ a.polices de 4''/• ouro ; 
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apolices são títulos rle divida. ; a operaçtio 
feita outra, poís, não 1bi senão um empres
timo ; e quem tom'!. um11 cunS:L ernprr.sr.ada, 
tem o direito de uzal-a :pelo tempo r1o 0mpres
timo. Creio que o nobre deputado pelo ll1a.t·a
nbiio estará de accôrdo com isto_ 

0 SP •• BENEDICTO LEI1'E-Nüo estou. 
o Sr .. ALCI:SDO GUA:SABA.Rll. -v. Ex. e 

difficil. A questão não e de d outrina. nem 
de príncipios que comportem controver-sia; <i 
de facto. Promulgada a lei ele setembro e 
Jlara a sua «prompta e fiel» execução, o Po
der Executivo expediu o decr~.to de 30 dt- se
tembro mandando in>erever no !?r~•nde Ji>ro 
da divida publica. u m emprestiú10 cuja im
porta.ncia. !bsse e:xactamente igual :i. dos las
tros ... 

O SR. BEi'íEDIC'l'O LEITE - Os lastros &W 
a garantia. das emissões !eit:>s. 

0 SR. ALCINDO GU.A!\"AD,\RA - Perdôe-me 
v_ Ex.: os lastl"OS que pela lei de setembro 
vão servir de garantia ás emis;ões não s.i o 
os lastros primitivamente depo~itados, são as 
apolices de 4 ''/.. em que elles serão con ver
t itios o os juro:; dell:J.S. ( Tro~am-w muitos 
apa1·tes.) 

Sim. a convc;rsiio ainda nii.o ~slà feita e 
os lastros que ho.ie gariJ.nt,cm o. emissão sfí.o 
o~ püm1ti-va.mente depositados. que estão 
muito desfllcados: e e juot.arnente por Í>go 
que n Commissão do Or~:J.mfnto reputa de 
m:~.:tima un:encia este pr·ojecto q ue dá te!;.!l'a~ 
p nra quo e l ia. SC'ja. feittt <1uan to antes. 'Mas 
isto no.da tem cmn n qu•·5t<i.o. Nct:1i bem que 
o clecreto de 17 •'C dezPmbro di vr,r:.w e.•sen
cio.lmentc d:~ lei do seternb;·o. Aqut-He de
ereto m:mthna que o gover no convertesse 
<>s lastrva E'Xistc11tes em apolices e ;ISSenho
rcava-so clolles rmmerli:1tamente c ur.iliS;J.Va.-os 
destlu logo no r~gat.c: tlo papel-moeda. 

A lei t!e setl'mbro deteve-se rlennte do r e
speito d:t propriedade alhei3 , conre~sou que os 
lustros perLenci11m ~os Bancos que o~ haviam 
depositado e mand<,U que ante~ de conver
ter-os. entra~se o ::;-~.n-er·no rm acc<irdo e in
demnisas..<e os seus proprietarics . Mas isto 
quer dizf•r que substituindo-os JiOt' t!tulvs 
seus de divida. niio é o go,·erno livre de uti
lisa.r-se delles? Isto não é pro,-n. de que, ao 
contrario. e lles passam ;t perten~er ao go
verno~ (Ha apartes.) 

Si não, a quem pe1·tencem então 1 Aos 
Bancos 1 Não, que estes recebetn o sen repre
sentativo em titulos r1e di.vid:. do Estar1o pel os 
quae;; elle paga juros. E porque 11a de o E5-
ta.do substituir esses lastros por titu los de 
{ih-ida, si elles não lhe per tencem 1 Que se 
fará desses la~tros. u ma. vez operad::J. n con
v~rsã.o, si o Estado nilo púde lii:$por •'elles 1 
F1cam no Thesouro como rcsa"UU!us ~ Ma; si 

,o E5tado contralta a. ollrigaçii.~~ de pagai-os e 

de :pagar juros delles P\)r um certo tempo, 
não e evident!': que os póde util isa.t·1 E' tão 
c lara. a questiio, que só me admil·a smja 
quem impugna e.-ssa doutrina. 

A 011tra. disposição inquinada de nova foi 
a preliminar levantada no parecer da ia
dcmnisaçiio aos &ncos. Essa e velha, Sr. pre
sidente ; e Lã o velha que, a. est.1. bo~·a., para o 
Congr·esso, ja e ooio~o discu tir si os Bancos 
teem o direi t.o a qualquer indemnisaç:"io; si 
o~ ~eus coutra.ctu~ foram rotos violentamente; 
si a sua pmpriedade foi conli:ieada; si os seus 
'j)dvil~ios íoram desconhecidos. A lei de 23 
d e sete rnhro, que veiu t!epois do decreto de 7 
de dezembro de lt-'90 e do de l7 de dezembro . 
de 1892, reconheceu tui!o isso e de fórma tão 
frisante,queoTdenou que antes de converter 
os lll$tros e para poder razel-o-veja. o nobt·e 
deiJutado cs termos strictos do art. 5• dessa 
lei-entra~se o o ~:overno em accorco com os 
Bancos e os ina'emnissa.sse dos «direit os e 
van r.1gens» que lhe sito casSlldos_ 

Ora, Sr. presidente, eu rne encontrava ao 
Jlle<litar no pro.jecto ora em debate, por um 
lado dea~te da. urgenciil de da.r cump1•imento 
ao disposto no o.rt _ 5" da lei ; o por outro na 
impos:>iblli•lade rna,terial de tazel-o, sem 
que préviamente estives>e cnmprida a dispo
si~o do art. 5". A circulação não póde eon
t'muar corno està.. O Banco da }{epublica 
tomoujci. a responsabilidade de t odas as emi~
sõ0s em cul'so. mas os lastros ainda não estão 
no Thesouro escripturadO:; em seu nome («de
d.em estar» diz o balanço do Banco) par~ue 
pertencr:m ninda aos Bancos emissores e per
tenc~rão ate que esta questão ~e liquide. Que 
cumpri:t fazc1· ~ O que fez o ];lll.recer: apontar 
:t anormalidade da situac_'ilo :t Ca.mara. e dizer. 
com verdat!e e fra.nqu~a.. que preciso resol
ver o nccort:o com os bancos para que o go· 
w,rno tome a si os lastros e em i &ta as apo
ticcs o,ue os representa-m e vã.o garantir as 
emissões do Banco da. Repuhlica.. 

A questão ni1o é nova para. o Congresso. 
A Camar<l S."\. h e que o Sr. Ministro da Fa

zen•la impoz tuna in<.lemnisaç.'i.o ao5 Bancos 
em bu~es que <:'Stes n5.o acceitaram: impoz 
uma. fni!cmnisação e não entr<>u em accordo 
como mandava essa lei. Accor.lo significa 
tr<msigencia, ces;;ii.G reciproca de preteuçõe3 
ou opmiões. debate. Não Ee fez nac:~. dis>o ; 
imTJQz-~e um ~ua.;tttmt . Não se subrnetteram 03 
Bancos e a questão foi enviada pelo Ministro 
no Congresso. Su:;citou-se a questão de saber 
si o Congresso tinh:~. campetencia l'ara sol
vel-a. e o Congre3SD declarou-se competente o 
tez muito bem por que e e'fitlente que si eu 
pos>o ord~nar q<ie outrem trausija, é evi
dente que eu mesmo po;;w tran~igir. 

Surgil·am va.rios alvitres e a. Cama.r<~. re
jeitou-os todos. Que aconteceu ~ Ficou a. 
questão no mesmo pé: as eJni.sliües sob are-
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sponsabilidade dn B~nco da. Repub!ica e os 
JastJ·os, bem que em lleposito no Thesouro, 
ua posse dos Bancos que os dop s\t;u•am. 

Jul(,':l. a. C1tmara quo; a que,tão deve con
tinuar a8sim, ate que o Poder .ludiciario diri
Illa a. questão? Não pensu a ca.mara q_ue lHl. 
o maior interesse social e político ao prompto 
accordo com esses B1mcos, para que a lei de 
~etembro se cumpra no ~~m pensamento ca
pital? 

0 SR. BE:I'EDICTO LEITE-E si OS Bancos niTO 
s~ conformarem com o que o Congresso lhes 
m~ndar pagar~ 

o s~. /~LCI;>;DO GUANABAr-A - Os Ba.ncos 
teem já. opiniil.o compromettida sobre o as
sumpto. quer nas r~pt•es~ntações ao go\•emo. 
que1• nas dirigi'las ao Congresso. 

O SR. Bg;-;zoxcTo LEITE-Imagine V. Ex. 
que o legisb.tivo -vota, uma lei e que os Ban
cos entendem que o guantum. não chega para 
inrlemJJisação ; não teem direito de recorrer 
~o ju(llciario 1 

0 Sn.. ALCJi'IDO GUANABARA - Teriam sem 
duvida, si se não llouvesse conformado com 
o rcg-imfn do accordo que lhes foi impos
to peht lei de srt~mbro. Agora. não, de~de que 
accol'do haja. Tem o Congresso a. ba~e pa.ra 
a indemnisaç'ão que lhe é dact(l. pelo art. 5" 
da ~e~ de setembro ; tem por outro l<trl.o a 
p~tJçao dos Bancos: o aCI'...ordo nüo é à \fficH e 
e'tou em que a emend:t do Sr. El'ico Coelho 
1\xa o quar,wm razoa>el. ).Ias sobre csssa 
emenda ha. de ainda. pronunciar-se :1 Comlllis
sno de Orçamento. e eu reset·vo-me po.m ann.
lysal-a d~pois do po.rccer-. 

O nob~e deputarlo tcrmin0u o ~eu ui~í:ur~o. 
que venho respondendo, com o :tpr.,tsPnta~·ii.o 
de 11m sub:>tituti>O. Es"1 suu~ttl:ltt.i\"cl e :1. 
der~•gaçiio da lei de .-.etembro no ~ou p11nto 
capJtal: S. Ex. não quer quo so cnuY~J·tam 
os lastros em n.polic~s, ma.~ que clles ~l'.i~ 111 
~onst>r;ados_ no Thes1•Uro na e~pccíe em qul: 
Jor~tm r.epo:<Jt.:tdo.'. Ora. todos nos s:1bomos que 
gr:mdc parte desses la:strus for<Lm gasto~; no 
Tbc>onr·o haver:l cewa.de ce:n mil conto~ em 
apdicc~: o ouro desappnreceu. S. Ex. rn:m
da. porem, que o Tlte:;ou: o emith apolices 
pela. dí:ITerença entre os lastros existen tcs e 
as em iEsões fei t.1.s. 

Por conseguinte. o que S. Ex. quer é 
que ôe não convertem em outr~s de um ~ó 
typo as aQolices que r<Jpres~nta.m a.quelles 
lOO.OOO:OODSOOO. Dest'arte não r::e dará a uni
formidade do lastro decretada. em dezembro 
de 18!);3 o que c aliás um bom elemento par-<~. 
a _>alorisnçã<.' do meio circulante. [~conurnia 
nao haver:\. nenhuma: pelo projecto. o ao
<erno emittiril. j;~ l79.0h~:Oi:ó$<72 em apotfc~s 
e pagart..-isto é. es\;ripturará-a.nnualmente 
~erca de i.l6l:OOO$ de juros, preenchendo 

ern cerca de 22 ou 23 a.nnos a quantia de 
161. 702:294.)528. que ta.l e a dilfereoça que 
vae entre lMtros e emissões feitas ; pelo 
,.'lubstitutí v o o go>erno emitt irá desde já pelo 
monos 240.714:370 em a.pCI!ices. Post<~. de 
lado a differen~.a. (lO -p1·azo. póde-se dizer que 
p><rn. o Thesouro urna c:ousa vale a. outra, 
convindo, porém, notar que aquella di1Ierença. 
'1e prazo, si durante elle occorrer a conver~i
bilida.rle, póde repre3enta.r economia real para 
o The,;ouro . 

~'Ias o curioso do projecto e que S. Ex. de
cl:>ra qne essas apoltces nii:o vencerão juros. 
ainda que as qualifique como àe 5 "/ .. , que 
es,es 5 'I" ser·iio pa.pel ; mas n;ro exonera o 
Ba.nco da obrigação de con,.erter suas notas 
em ouro :•.o portador o i1 vi~ta, quando se der 
um<~ da;; 11ypotheses i',(l. lei de ~etembro. 

E;n :primeiro logm·, esse traço de penna não 
ba." ~~ :uran car :10 Banco n. :pr·opr ieda,dc de seus 
lastros. (.:lpartes.) 

Ouvi q11e os lostro~: pertencem a.o portador 
da nota. Sim, indirectameute; os lastros per
tencem ao Banco, o Banc.o é responsavel pe
rante o portador pela nota e, a garantia dessa 
respon>il.bilidade é o la~Lro. Falli·lo o Banco. 
o pol'tador da. not[l. vae reclnmar delle 11. parte 
dos b tros que e!la rcpre~enta. Isto demon
tra. que não se peide despojar o Banco d~:sses 
last,ros. 

~la$ na especi~. a crise :·.i ~tda. e mais euri''~: 
os Hancos aJquirim.:n o~ lastr·os-om·o e <J.po
lices-com o Sf:U cn.pit:~l ; o :!O\'erno prrc1sou 
•l0sse ouro e :tp.rlices ~ fez cunt os Ba.ncu~ mn 
emp1·estimo suh~tituinílo-o por !lOI'IJ.S ~police~ 
;\o eapitn.l c ,illi'O Olll'Cl; c~ Vt·rn a:;-or:~ o nobre 
d•·ptHauo c, n:in s,·, CJUPl' ,;ubsl.ituit• ~ p:lrta 
•lelles (]ue consnmiu p•H' :tp tlic~~·papel. como 
n."ml~. t•r•etc'"'le i]Ul\ l.:tc,; apnlicv~. J•epr•escut:t
ti;·as de >;tlot•es adCJUtl'ÍUOS Ct>ffi \J SCU uiullei
t'O, u<tO llies per-teu~c. 

O St:. B!.c;-.;EDITO LEt1'!' dft urn :t.p<erte. 
O SK. ;\LCt~oo nuAKABAl:,\ -E' se so:lr a 

a h•Wa dtt con ver~ i bil\dnde, onde irit o Banco 
buscar ::. sua l'esorva de ouro? 

Para CJUe servirilo o Banco e, .ii agora ao
porw.dor da nota ci'S<J.s apolices-papel ~ Por
que a.lehimb se tmnsforma.rá esse papel em 
ouro? Dir:í. o nobre deputado que neste caso 
ouro e o que ouro vale e que tanto f<tZ que o 
-valor r' e um seja o de outro. Perfeibmente, 
ma:> isto e tamiJem verdade si as apolices fo
rem ouro como manda a lGi ; e para. che
garmos ao estado em que .iá. nos :tcha.rnos não 
vo.le ;1. pen<t fazer reform il.S, qw~ em verdade 
não o são. 

Sr. :presidente, a fadiga não mP permitte 
continuar. P·~nsu qne, ainda que por alto, 
hei-me r~Jerido a toJos os topi cos do di~ curso 
do meu honrado collega e das luzes de seu 
espirito ouso esperar que os argumentos que 
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desa.liuha.v;tdamente produz (Í><w apJictd ·•s) 
r eriuzam a brilll<11l\i5~ima., m~s inju~t(L e in
fundada impugnação de S. E:c u.o pro.>j~-3tO e:n 
debate. (:lfú ito b:m, me<itQ il~m ; o o;-,dor d 
cr;m,~ritnentado.) 

Outros, porque de:;prezarn.ru os seus cou
tracto>. não o.ttendendo :is disposições do de
creto <le l7 da .iJ.nelt•o. ne:n ao; pt'eceito; óo 
dec~eto •le 25 de 5etembro ,·,_. 1890. 

Desviados assim os intuitos dessa refmna 
d·J s~u verda.d•"ÍI'.) objectivo, rBconhecida a. 

O 81·. Pa(iua Sa!ies- Sr . presi- impo>;ibilida.ci.e de su:.t execll.çii.o, começou o 
dente. cl.ep:>'s do t••:tb:l.LilO bri!lnnte.que :\c<J.ba !N '<(~rno a e~tudar um our.ro plano mais con
de ser a;n·es:nta\o ú. c-.m~\r:t pelo liO.JI'a.do x·e- seataneo c1m a. nossa situação e que prud~o
:pres:mt<J.n.t.e do Districto Federa.!, ern seu temente prepa.ra.s;;o o. po.ssa.f:eru do systema 
discurso. encetado n:. ultima se:;sã.o e hr>je dit pluralid;\de ele e•dss:-~o para o da uni
concluído, muito pou-::-J.cou:>:\ teuh.o qu3 l'ol.zer da.d.e. Prornu!g'ou o decreto de 7 da dezembro 
nest:J. tribuna.. ele JS•;)(). que desfechou o prlmeir·o g ·lpe, es-

0 íllu>t1':lilO orador aorofunrlou todoa 03 ti pulando o prazo irnprorogave! de dous annDl 
pontos da nos~a ilistoria fiaa.acúl':l, no temoo p~t·a. 03 Bane JS completarem a;; sua.s em·:s
do impe!."io. • siies. iatlo incorporar- se a.o Baaco da. Repu-

Foi bu,car nos tr&~\hos do;; nossos melho- blica o~ que não satisfizessem es..-.a obrig-<Açào, 
res esta i ista> gra.aue cópia. de argurnentos re.s pett:~.-los os seus direitos. 
p:~.ra mais fortalecer as doutriaa.s que del'ea- Est:wa., portanto, prep9.rada. a. passagem do 
deu. r egimen da. pluralidade para o da. unidade 

E aind-1 que, nf1.0 imperassem e.•tas ra7.ões bancaria. 
da maior ra!evancill., o adiantado da hora. e a. Não t~ndo os Bancos complsta.do as sutLS 
necessidad~ do eQcerra.m~nto desta.díscussií.o, emissõe>.appareceu o dr->creto de 17 de dezem· 
para a commi~ão dizer novamellte S\lbre a.s bro d~ lSn, que tl."d.nsierlu o seu r1 ireito de 
emenda.'! ~ubstitu.tiv:J.>. jú, apt·e~entadas. con- emi~ttr ao ~anco dá R;epublica.. unico que 
s~ituiriam m.otivo~ imp">rtantes para eu resu- un.~ta. cumpndo os pl'eceltos áo decreto de 17 
miras minuas apreela.çõ:õS. de Jrl.neiro. 

E' assim que ~ornarei pJra. p~nto de nar- ~hs.como sm•gís3em rluvià.as sobre a. appli· 
t ida do meu discurso 0 perto.1o repub!iéa.no. c:wii.•) d~ muitos do; seus pontos. o Congre;;so 
iaiciad·l a _15 de n?vambro de 1889. na parte f~z a le1 de ~3 de setembro de 1893. interpre
refeL•ent e as medtda.s tinanceira5 do seu go- t:tt\va ào rnesrno rl.e.~r .. to, o q11al por sua vez 
verno. esta C.'\ r~cendo de novas interpret:J.ções, o que 

O governo provisorio inauzul'JU a. suare- se confirma pelo pr, jecto n. 212 A, ora. em 
&- • - discussão nesca. Ca.m;1o·a . • o~ma. eco~onuca com o decreto da 17 de ja-
neiro de !ts91, que ta.nçou no p:J.iz a cre:J.ç:l'l Er.1. meu de,ejo e~tabelecel' assim,orden::.'ln
do:> Ba.ncos em.isSQre; ragionaas, um:l. das ror- me:ltc, to-lus as leis refe t•ente3 a medid:IS 
m:\S da. rle;;o~eo.tra\is.w;~o fina.nceirJ.. ,l.mbicil)- fin:tnceira.s. par<l rneln •1' apreciar a evoluo~J.o 
n:l.da. !>elo:; nov03 E!;ta..i ·>s d,~ ~~epubli~a.. qu~ da.s qu~;tões econom'cas, dentt·o· do perivdo 
bnto na or<lera p.>iitica. r:om'.l O;J. Ot'liem e :O· verda.d~tramante t-epuhllca.no. Ei::>-me, pot•
nomiCll. as?i1'3.va.m a. muü cotnpletl 1iber· ~ -\ato, chega.d.o ao ponto d:l. di;;:cussão u•• pro
dade. .~ecto n. ~l2 :\, qun re~ul:~ a exccuc,'ii.O olos 

F_oi por cst11s razões que esse gol'erno nú.o O. l't.~ . Ü' e 7·• da. lei ue 23 de :>ete ubro de 1803. 
hesttou ema/loplMI.r 0 sy$te1n1 ,Ja plu ralida.1!e Esta J,li, como muit<> bem llisse a commis
rl.e Ba.llcos, ce.Jendo assim. como declarou urn sio no s_eu P lrec·,r, púllc ser syntlletismla 
dos s&us meJubr Js , iJ. c;>rrence de opiniões nos segumtes ponto~ : 
formada. p!llo novo reo-iruen. 1", ,x unifica~~1o das emissões · 

Eis co rno se justifica o .'!.[lplrecimento de;;sa 2". cl)rtstitu içào de :;eu fundo' de gacantias 
rerorma. que tJ.ntas de>illu>ões nos te1n para CSS!I.s emissões ; 
trazido, nã.o tendo corr·espondi'1o em ne~hum 3•, medida> tendentesáconversibilldade das 
dos seus pontos n.os intuitos e pen~amentos notas.» 
dos que a decretara.rn. 

A' sua sombt·a f~nrn crea.dos os Bancos dos Deste vasto plano,ficou enca.rreO'a.do o Banco 
E~tado~ Unidos do Bt·~~il. E1nissm· rle S. Pauto, d~ ~epublica, sendo indemnisados dos seus 
da. thlua, rle Pe1'n~mbu.co, do Sd e cto NOl'te. dtrett<J$ e privilegws os Bancos emissores re

gronaes. 
Devido ás Cll' C!umsta.n~ia.s e·: .cioaaes por . Pa!"J que as notas bancarias etn circulação 

que tetn P LSsado o ilO>so P:ti~, uelll t od<.lo; e>· ti ve.sse;n o seu equi >alente em denosi•.o a. 
ses Bancos puderarn. cornplet.ar as suas etnis- mes.ma. lei detel'm_ in_ ou que «O !!o ver no se~ia. 
sões! umas :;oore base dtJ ouro. outras S;.)bre b d h " 
a.pohces, porque a. necessidade de se acautela.· o _!'tga. o a su >ttt atr por ;,polices lle capital 
rem contra o imprevisto, jà lhes Imnunlla . e .Juro ouro úo va.l·or nomiua.l de l:OOO:j, ven
essa. norma. de proceder. • ~ndo JUl'O.> de 4 o; ... p:~.go~ se:nestra.lrnentc, 

.odo o lastro de:posita.do no Thesou-ro._» 
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Nem outra providencia poderia. a.doptal" o. 
citada lei, uma vez que o governo se tinha. 
apoderado de parte desses lastros e pri•ado 
esses Bancos do direito de ernittir. 

Deanteda situação em que nos achamos,llã.O 
l_)Óde o governo pu.ra. o fim de 'a lori~ar e ga.-
1-autir o papel-moeda circulante, deixa-r de 
ooopta.r um dos seguintes alvitres: ou assu
mir a. responsabilidade d:I.S notas em circula
~ão e tirar a.o Ba.nco da. Republica. a faculd;~de 
de elll\ttír ; ou e:íecutar a lei de 23 de se
tembro e dar ao papel ba.nca.rio o -valor de 
que carece. tornando verd;J.àeira. a base da 
emissão existente. 

Nestas condições, não he.qito em aconse
lhar o segundo tJ.lvitre, que parece garantir 
melhor os intere5ses do Thesour<>. 

Porque, no primeiro caso, além de grandes 
pagamentos proveniente;; de ind.,mnisações 
que teria de tll.7er. viri~ assumir a re!!ponsa.
bitidade das notas em Circulação, que 1m por
tam em 708.07.3:022$000, não incluindo-se 
nesta somma, as quatro series de bonus já 
emittidas pelo Banco da. Republica.. 

O que urge é que seja regularisada. essa 
rn3SSll. de pa:pel, que esti em cu·culação sem 
equi-va.lem.e no Thesouro. _ . 

Si alguma duvida. tem o honrado Nllmstro 
d~ Fall'.nda. quanto :i. a.pplicação de alguns 
pontos d;• lei de 23 de ~etembro, pan:_ce-me .• 
pelo que expoz em seu relatorio. que nao esta 
longe do renli~l' as medidas decorrentes da 
mesma lei,excepto em um ou outro ponto que 
interpret1~ de modo diverso de muitosmem· 
bro~ dr..sl:a ~mara. 

reposição. Si o go-verno assim procedeu, fel-o 
illegalmente. 

O actual governo no intuito de acautelar 
interesses do Tl.iesouro Nacivnal, julga não 
esta.r C(•mprehendida no a1·t. 6• da. citaria. lei 
a. ~omm>~. de ~ 2. ôOO:OOO que, de.,endo en.tra.r 
pa1·a o Thesot:ro como Ja.;tro das emissües, 
ficaram a. titt:.lo de empl'e5timo em poder d.e 
um Ba.nco. 

P:~.rece-me que nest e }>onto o governo tem 
razão e a melhor lnterpretaçiío :par<J, isso será 
a propria. escripturaçã.o do Thesouro. 

Mll.s, porque deu se este abuzo com um 
Banco, segue-se que a lei deverá tl.car sem 
executd.n. acarret3.ndo a demora, graves 
prl'juizos pnra os Bancos que realmente fize
ram os seus depositos ~ 

Julgo que não e tambem porque o nosso 
mei•) circulante abate·se, desvaloriza-se e 
perde a. sua garantia. 

Não cnmprehendo pa.pel bancaria sem eqnl
valente em dq>o~ito. 

Outro ponto: o actual J!inistro d:;. fazenda 
nã.o con:.esta aos Bancos emissores regionaes o 
teem á sua indemnização, a.pmas diz que 
direito que eSSlia indemnização deve ser 
dertuzíd[l. do f.·llldo de garantias constituído 
por via ela ..!0.1 ver'&í.o dos lastro~ destinados a 
cobrir<\ àíffe1eu~aentre o papel em circu
laçii.o e c>s l:l.<;~ros deposihdos. 

A ind•!tnnização neste ca.so dar-se-ba. de
pois dil. cozrve:-são. 

0 SR. ALCI:\'DO GUAN"AUARA -Deve-se fa.
zer o ac:co1'do primeiro. 

S. Ex. entende que só deve ser convertido 
o lastro que « reg-ularmente existia. no Tlle
sou,·o no t.empo em quo a. lei foi Yo~.ada..» 

Vamos reproduzir aqui o o.rt.6• para. me
lhor estudo. l-o. 

0 SR. PADUA SALLES-Sim !le-ve-se fazer 
o accordo primeiro. mas. para a. sua realisa
~.ã.o preceder a. conversão, será necessario o 
Congl.'€$SO votl.r um credito, por·que na. opi
nião do illustre Mini.stro da Fazenda essa 
indemni~ação só poderi\ ser Mta com os 
juros dus apolices convertidas e destínadas 
ao funcl tl de garantias. 

Este anigo diz : 
« Todo o l:l.Stro úos B::mcos emissore$ exis

tente ()fi <JUro ou a.police~ serd. convertido em 
apolices de ca.pit:l.l e juro-ouro. do va.!or no
minal de l :000$ cada uma, vencendo o~ juros 
de 4. •;. ao auno. pag-os semestralmente. 

O ouro sem calculado ao cambio do dia da 
conversão das a.polices pelo seu valor nomi
n:~.l.» 

Repito aqui o que disse a commissão no seu 
parecer: 
~ A lei nã.o :poderia. ter em vista sinão o 

lastro que foi e1fecti vamente depositado no 
Tbesouro?>. 

Si là. já. não existia mais, ao tempo em que 
~ lei foi vota.rla, tendo sido utilisa.do pelo go
verno para outros Iins, nem por isto diminue 
a sua. res-pons;~biHdade p<'rant0 os depúsitan
t~s . porque r> que reall!lente ,foi dep_o~ita.d_o 
~ devia. existir ; e, quando tivesse s1do utl
llsado, subsistiria. sempre a. obrigação da. sua. 

C:>lll ~tra V. VII 

0 SR. ALCI~OO GUANABARA. - 0 ministro 
pôde entrar em accordo, assentar o quantun1 
e depois pedir autoriza~iio para fazer a in· 
demnisa•;ão. 

0 SR. PADU.-1. SA.LLES- EsilJ. e uma. das 
duvidas que, me parece, foi suggerida. pelo 
actual1Iinistro na Fazenda.. 

Elle pensa. que a indemnizac;.ão deve ser 
tirada. do fundo de garantias. C<lll:>i.i.tuido em 
virtude dos juros das apolices representa· 
tivas da conversão. emqua.o.to não cobrirem a 
di:tl'erença entre o meio circulante e os lastros 
em deposito. 

O projecto ora em discussão, no seu art. l• 
diz: 

<< O governo, logo depois da. promulgação 
da. pr~nte lei, substituirá por apolíc:es de 
capital e juros-ouro-do va.!or nominal de 

71 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 19/05/2015 16:51 +Página 30 de 37 

562 AN~L~ES DA CAlliAEA 

1 :00~ e juros de 4 • ;,,, to'1C o lastro cff<ecti
vamente depositatio :ltc 17 de dezemb!'" de 
1892, -para. base tl;:t5 emiss:ies b:tnc"l'ia~. de
vendo o mesmo ttstro ser calculado no.s es
pecies em que se acho..v;t rcalmentcc,JUstituido 
na.quella época c subsiscindo par01 e!ft·ito a 
conversão realhadt~. em Yirwde ao decJ:eto 
n. 83 B, de 6 de outuiJ~-,1 de lS90. » 

Pa.rece-me, Sr. pr·esidente, que, sendo este 
'J)rqjecto interpret,tüvo ,,alei de 23 de set.'m
bro, deveria antes refer•il'·Se a ell<l do !J.UC ao 
decreto ele l7 de de~embro. 

0 Stt. ALCINDO GUA::\'AR\R!t..-Não apoiado, 
porque esse decreto produziu todos QS seus 
effeitos, foi uma lei de facto. O governo, em 
virtude delle, utilizou-se dos lastros. 

O Sr:.- PADUA SALL<;s-l\Ia.s IJ decreto á e 23 
de setembro não i~ent:t o governo do l.J'lga
mento dos lastros depC!síta.dos pelos Bil.ncos no 
Thesouro. 

O S1t. ALcn-;oo Gu.>..NAEAR.A-Segundo ore· 
Jatorlo do Mmistl'o da Fazenda, o goveruo só 
deve :pa.gD.r os ID.sr.ros exbtentes no Thesouro 
em 23 de setembro. 

0 SR. PADUA SALLES-Ma5, si efl'ectiva
mente os Bancos ~zera.mdepositonoThesuuro, 
por que r!.Zão lm de julgar o nobre deputldo, 
que está compreben·iid•' uo pensamento do 
:Ministro dt"l. F<tzendn., que sú dc.-em ser J·ago~ 
a.quelles La;tr-os-om·Cl- e n.polices que so 
achavam depo~iu,tJo,; no Til(!SOtn'O ao tempo 
da. prornulg-a\•ão <'co ~it<luO dec1·eto ? 

0 SR. ALCl~DO GU.\1':.\l!AnA.-Pol'qUe ~,lle O 
diz no seu relü.tOI'io. 

O Sr:.. PADUA S.\T.l,E:;-"Não parecerit, entre
tanto, a. V. EX- que ·~ lei cleve ab1·ange1· todo 
o lastro escripturado no Tllesouro em uoma 
dos depositantes? 

0 SH. ALC1:\'!>0 GUA:\AUAlt."-E' justo. 
O Sa. I'ADU.I. SAJ,u;.s-Ta.nto a Ca<aara 

como o governo de ;·em enctmtrestes assumptos 
com a maxima reflexii:o, tlt~.11·1o-lht's conblet:J. 
execução nos seus vel'du.deirns ponto~- · 

A nosoa situaç::o ;"cono;uica., que tod•'3 os 
dias é pintada CO!l1 côces negras, q ueren ;o-se 
implantar no noss~ esphito a. convicçiill de 
que a. nossa ruína. ~erã ine\'itavel. mais rne 
convence que estas questões devem ser dis
cutidas se,u paixões, ~em exag::eros de ordem 
alguma, pa.r<\ evitar-se a explor<~.çiío do nos,o 
cr~dito. , 

E' verdade que, devido aos revezes por que 
teem passado os no>sos governos, as nussa~ 
responsabilidades teem crescido mufco na.s, 
todas as naçóe~ ttem pago este tributo ,, teem 
Sil.hido victorios<l.s dessa lucta. movid r pela. 
ambiç•Io ele uns e :Jeio od10 de outros. Pü' qu:, 
1•a.zão havemos d<: uvs cnnsider;<Lr in f~ r· ores 
ao~ outros povos, agu;.t·danrlo c~r-to o •. osso 

na.ufr-agio ~ E' confi.a,r muito pouco na nos<a 
energia. 

O Srt. Ar.CI:'i'DO GUA:\A.UAR.\.-Sem duvida. 
o SR.. P.\.DliA s.~LLES-0 que todos rlese

jamos e que o p;ti?. ent~e em uma. ph:J.S~ d~ 
completa prosperid.nde, e o actual gove!'no 
[JU.triotíco como sr' tem revelado, muitas espe: 
ran~as nos da nesse sentido. 

Como c:J.usa. de nossas difficuldades actlll'te> 
ll~t o abatimento do valor dll. nossa mo~oa: 
attribuido par m.ütos á enoz·midade do paJlel 
em cil•culação e por outros it. nosslt diminuta 
expo t·taçã.o-

A este respeito explanou-se largamente 
o ill us tre deputado pelo D istrieto Feder;J.l, 
a.vanç;cncloqLJe o papel-moedn. em circulaç:ão 
nenhuma idluencia t!lm sobre o cambio, pro· 
vando com factos da nossa historia política, 
que a eT!llssão de pa.pel-mo~da tem produzitlo 
a.Lt& lle cunbio, assim como o resgato tem 
determinado b<üxa c:J.mbial. E' um enun
ciado quasi. paradoxal, entretanto, inclino
me a. acceita.r & SlUt upinião, quando o papel 
emittido represent.a. necessidades legitimas 
do pu.iz n:lo ioflue sobre cambio, assim como 
quando o resg-ate é fe1to com escassez de nu
merar·io, produz Cl'ise e não resolve crise. 
(T1·ocwn-~e apctrtes.) 

Si a supera.bunrlancia. de papel-moeda nen
huma inlluencia tivessesobr~ a taxa cambial, 
entu.o. a" nos:;as ditnculdades tinanceil'as 
seri<J.n1 facitment.e superadas, para caàa ne· 
cessidarle 1\J.r-se-lüa uma emissão. 

0 Sr.. ALct:•mo GUANABAR..-\.- Mas V. Ex. 
acha que a supera.bnnrlancia. de papel-moeda 
l'a~-se pelo cu.mbio ? 

O Sn. PAou.I..SAr.LES- Não, por certo. O 
C[l.IILbio sóbe ou désce pelo desiquilibrio da 
nossa balança intern:.~.cional. 

Quamlo um paiz; importa mais do que ex· 
porta, o c<~mbio dêsce e vice-versa. 

0 SR. ALCll'WO GUA:\ABARA- Nôs temos 
c<unbio baixo, porque somos calonia.. 

o Sn.. PADUA s.s..LLES- E :porque somos 
presa da especulação-

O SR. PREsiDEi\'TE ob~erva que a hora jã 
esta fiad:t. 

0 S .. P ADUA SALLE> - Prev.ino á V. fu:, 
que já vou concluir. 

Desejo declarar· que sou partidario confesso 
da unidad"' bancaria. Si não L·astassem os 
maos r·~sultados at>tidos entre nôs com o re
gimen da pluralidade, iriamos buscar argu· 
mantos na historia dos outros povos. N~ 
França, ll<t lnglatcl'ro e em muitos outro; 
~·ui2es. 

Em F'-•anr,a. a revolução de 1848 ta.mbem 
trouxe a. unida.cle da~ emissões bancarias. 



.ASuis.;a, paiz onde o systemn. fP.dm·ati vo e 
rnplcto, iiilltfJcm utloptou centmlisação IJan
riiL. 
Com e;;tos exernples que nos 1'ú1•necn a his· 
1ria teno:•s encontra(lo o C(lminho a seguir 
·ll!f.11, ffillWl'h\, 
C!Hflt·•·"·!HJS u.pplica.r a nosso. energia, o 
~S•J t!Sftor·ço em Jli'Ol da cansa dn Patria e 

rcmC!S m>useguido a nossll. completa. eman· 
!paçiío. (Jft1i1o bem ; muito ln!m.) 

NIÍ1guem pedindo a palavra é oncet•rada a 
scussiio. 
PM,I1·Se a hora destinada ao expediente. 
o sa. l" Smm.ETADlO procede {\ leitura do 
,guiute 

EXPEDIENTE 

omcios: 
Do SR. 1" secretario do Senado, de 25 do 
irrente, enviando com a emenda. a proposi· 

Vão 11. imp1•imir as soguint11s 

REDAC'?ÕES 

N, 178 E-- 1895 

ção desta Oamai'íL a.ute>ris.'\.ndo o Porler E)(
ecutil•o a abr•h· o m•t,dito 3.717:601~200, c en
tl'egar á ndminiskação do Distl'icto' Federal. 
-A'~Gommis>ões t\e constituição, Legislaçüo, 
Justiça e (le Orçamento. 

Do mesmo senhor. e de igual dattt, o:llllJllll
nicando t~r sido devolvitlo sancciomtrlo um 
dos autogl'a.phos da resolução do Cougi'asso 
Nacional, autor•isn.ndo o Poder Executivo a 
conceder ttO escripturario da. Estrada do I~el'l'O 
de Pu.ulo AITonso, Lu!z Fer·na.ndcs de Araujo 
Bezouro Filho, um anno de licença. -- In
teirada, 

Do mesmo senhor, e de igual data, oommu· 
nioil.ndo tet' sido enviada n. sanção a propo
sição desta Camara coucedendo a ponsão nn
nual de I :200$ a D. Rosa da Cunha e Silva.. 
- Inteirado.. 

síio logislo.ti va atl: o tlío. 20 do dat.ambro pl'O· 
ximo.-A ilnpt•imir pa1'D. cntr!Lr na ordem dos 
ti'!Limlhos. 

Do i\Jínist9rio dos Nel{ocios dn. Mtwinha, de 
23 llo corrente, ~atisfazenrloa requisif,liio d~sta. 
Cama.ra constante do ofTicio n. 179, de 33 (le 
ag.,sto do cm•rente anno, relativamente ús 
experiencit•sdo appa1•eluo inventado po~· La
(Li~láo Henrique da Silva Aranha, etc.-A 
quem foz a requisição. A' Com missão de Orça
mento. 

Requerimentos : 
Do Dr. Luiz Ribeiro do Souza Fontes Ju· 

nior, substituto da Faculdade do M:adicina do 
Rio de Janeiro, l'e{llamnndo contra uma de
cisão dada. o. uma sno. representação pelo go
verno e com a qual não seconfOl'llUJ..-' Com· 
missão de 1nstmcçüo e Sauda Publica. 

Do me~mo senhor, o de hoje, enviando o I De Judith Am·elia (le Abreu, }lédindo llma 
projecto do Senado. prorogando a actual ses· pcnsiio .-A' Commíssüo dt1 PensuCls e C·)ntas. 

vm•tldo. Clm Bl4$\J54 ao cambio de 2.7 d, a contri· 
buição para as despczas do <' Bureau Interna
tionELl pour J<~ 1:-'rotection de la Propriété 
Industrm.le de Berne » ; augmeutado. de 

"•lor.<'<io flnrrl do p!'ojecto 11. 118 B, do CQ,'J'entc mma, que fixa a 
«c~;;~;u do Ministario da lnd,(Stl'ict1 Viação a Obras P«blicas palY' 
D c:tercicio de 1896 

de 40: 00(}$, sendo 20: OOOS p:n•a publicações que 
intoressem directamente l't lavoura e indust1·ius 
nacionaes; c 20:000$ para auxiliar á impressão 
da obi'D. que, sob o titulo BI'<JJit, escreveu em 
quatro linguas Mn.ur·icio Ln.mbet·g; do 20:000$ 
para auxilio á academia de commercio de Juiz 
de Fóra ; de 20:000$ ao inslituto IJaltiano de Artigo . O Presidente da Republica ó autorisado a despendeJ.', 

la re[HWtição do Ministario rla JndustriEI., Viação e Obr·us Public!l.s: 
Com os serviços federaeg designados nns se

guinLes t•ubricus, a quantia de.,., ........••• 

n,gricultum ; e de 12:00U$ á colonia agricoh 
Brasíana, no Estr1do de Goyaz ..•...........•. 

100.862:931$4:53 j3. Subvenção ás companhias dt1 navegação a vapor. 
Distribuida. a. consignação de 40:000$·destinuda 

A saber: 
: Secl'tlbrin. de Bstado. - El<lvada de 240$ a eon

signc~.QM annual de sahl'io para cndo. servente, 
Auxilios á agricultura -- Supprimida a con· 

signação ,\)M'a a fazenda da Boa Yisti\ ; con-

378:910$000 

no se1•viço de reboque ntls baJ•ras de ltapemirim 
o Bencvente, no Estado do Espírito Sauto, em 
pat'tes iguao3 para. calla. barra., Elevada de 
15:000$ a subvenção pa.ra o ser•viço de reboque 
nas bart•as de Itajahy c Laguna, no Est11odo do 

435:354$000 
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Santa G.atha.rina, assim diskibuida a consigna· 
ção tota,l: 20:000$ PaYil. a barra de Itajally e 
25:000$ para a da Lagum. Elevada a 27:000$ 
a consignação para. a n[l.vegaçíio intm•na no Es· 
indo de Matto Grosso, s•mdo 15:000$ para a 
subvjlnção á. navog~ção entra os portos de Go· 
rumbà, a S. Luiz de Caceres; elm•adl\ de 61:000$ 
a. conslglll:l.çii.o llara o sarviço de m~vegal,:ijo 
entro os porto;; dos Estados da Bnhia., Sergipe 
Alngóa.s e Pernambuco a cargo da Compmlhía 
Baltl!.ma (secção do Lloyd Bt•ar.ileü•o), ficando o 
governo autorizado a modill<la.r o augmontar 
as aduaes escallas da.línlla do sul do estado da. 
Dahio, de fót•,nn. que os vn.poros -torrnem rtgu
larmento nos portos•le Maro.hú e Rio de Contas 
e ft\Ça-se uma terceira viagem uos de Ctumavi· 
eiras e Ilhéos .... ,., ... , . , .... , . , ... , ....... . 

4, Agencia Central de Immigração - Suppl'i
mídos no p!}::sad marítima da llosped~ria do, 
ilha das Flores tt•es carvo~iros e tres cozi
nheiros; !}levados t•espectivam()n te o. 9:000$, 
7:800.~, 5:400$ e 8:460$ os vencimentos dos pa
trões, ma.cllinístas, foguistas e mai'inhei1·os das 
tl•es lanchas e a 12:0UO;f; a consignação para o;; 
dou~ medí~us; aug-monta:la a. consignaçuo -
Stwviçns Divr.rsns- com 50:000$ para a c•)IO· 
niso.ção nacional do l\Iatto Gro~s.:J ; 200:000.$ 
como auxilio a cana um dos Gstados do Paraná, 
Santa CMlHJ.l'Ína e Uio Grande do ~ui, para a 
colonisacão ouropéa. Consigmtdos 200:000$ lt 
cada um dos estados do norte, da Bahia ao 
Am•,zona,s, inclusive, para. os tmbalhos prepa
tol'ío;; da. sua colonisaçli.o, que o governo dP. 
União entruga1•á. nos poderea esta~luaos, aquem 
incumbe privativamente este serviço, para qne 
elles lhos dcem a conveníente applicação .. , .•. 

5, Corretos - Supprimiclos na aclministr~<-ão 
do DIRtricto Federal e estlulo do Rio de Janeiro 
50 colleet.m•es e 22 carimbadoi'es Í\ p1'oporç[o 
quo vagarem c eüwada. a 5$ tt dinrin. rlcs ser
ventes dessa. administra.~:ã.o; o da. Dircetoría 
Ge1•al; supprimidos seis cn.rimbadores nn o.umi
nistracií.a do cst~ulo do S. Paulo, c clcvodu. (\..f$ 

3.070:500$000 

4' 354: 406.$000 

a diaria dos serventes dess!l. administração.; 
reduZido a oito, a proporção que vagarem, os 
o~J.rt.eil•os da admmistraçõ:o de Alagôas; au. 
gmentadl\ de li :680$, p[l.l'O. gratiffca~ões do 
mnximo de 40"/• n.os empregados do corl'eio do 
Amazonas ; a.ugmento.da. de 50:000$ o. verba 
- Vantagens especiaes a em)Jregados-elevucl<t 
a 600:000$ a 1les~iunda a objecLos du e., peditntto 
a utensllíos ; augmentada do 30:000.5 parn a 
compra de uma lancho. a vapm• para o serviço 
mal'itimo da l'epartiçao do correio da. Ba.hiP. e 
de 1 O: 000$ para o custeio e pessoal da. rn<lsma 
IaliCllU· . ..•.•• t •••••• ~ ••• , •••••••• ~ •• t ••••••• 

6. Telflgl'a.pllos - Ro11uzirlo de cinco o numero 1lo 
feitores, supprimido um logat• do amanuense 
no escriptorío central ; suppt•imidos 15 esta· 
fetas de In classe nas sub-con~adot•ias; augmen
t<\dl1 ele 100:000$ para tl. red•J tol~phonica ntl. 
Gapii~J Wi\P]'fl r ; 11!> 150:000) par.'!. a enn('.lll~fi.o 
da linha telegrapltica de Cuyabá a CommlJá; de 
152:222$222aocambiode 27d. para a subvenção 
na fórma do respectivo contracto, ao cabo sui.J
íluvial entre Belém e Manõ.os; ele 31:040$ pal'a 
augmento do numel'o de operarios na. oilldnP., 
s~mlo d0us do 1•, dous do 2', dou:> do 3•, quat1•o 
do 4• e quatro aprendizes . .Kievadaacl)n~igna
çü.o-Estubelecimento de novas linhas, ek. -o. 
700:(;0[1$ po.ra., em ordem •le pt•eforencia, mui· 
tiplio!açiío da> linhas geraes, continuação das 
linhas em con~tl'ucção e iniciação clu novas 
linllRs, obs<'rvado o at•t. 11 tio regulil.mcnto c 
comprellcndidas as linhas do-l'rlaohado Portella 
tt Cal'inhanba; ;la Línha geral a Pyrenopolis ; 
Angustura a Leopoldina.e Porto Novo do Cunha; 
CampinP.Grande aCabacciras, S. JoãJ, Batalhão 
fl Patos; Blmncnau a I.ageg, S. Joaquim e Cam
pos ~ovos por Coritybil.nos; Ca.xio.a a Cal'Oiimt ; 
Fortalezl\ a Ex\1 ; Sobt•aJ a Acaro.lul.; Queluz a 
Entre-Rios ; Mal'ianna a Ponte Novn ; S. 
FILwNio c S. José do Calçado pm· Uom Jesus ; 
Santa Leopoldilm a Affonso Claudio; Ra1•ro.s a 
Brejo; Amarante a Leopoldin;1 por Oeit•ns, 
PicosJ Ja.ic6 Ou1•icul""y ; Jon.zciro n Janunr]n.~ 

9.534:807$000 
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Conchas n Ypll•a.Jga. e Asstío. a Cnlcó, Palmeiras 
a Entre-Il.ios, tle um ponlo conveniente rla. 
linha ao lon!ro do Parnah~•ila a Tu~uya, do 
Ros:t~• io a. V1anna por ANU'y o Viclol'Ul. o de 
um ponto da linluJ. entre S. Lul~: c Belém a 
Pinheiro e S. Bento ; o dn. Aldúa do S . Pedt•o, 
no estado elo Rio de Janeiro .•...•• , .... , • .. , •. 

7. Fabrica de ferro S. João do lpauemn: 

Pcssonl 

Adminis L ra-
ção . •.• •.•.• 

OperarioJS rli· 
verso.;; . • .•.• 
Aprpnrlize.~ ... 

Mnterial 

2.. \00 tonelo.· 
das de ror· 
'Vân ••• , , •• , 

Remon f. a A 
fcrrflgem dos 
animaes, e 
OUtl'llS at•ti • 
gos ..... : ... 

ImpoPtnnciD, 
nece ssn r i a. 
para as des
JI('Z~s de no
'Va o;onstruc-
çii.o ......... 

[iiem , i•lem 
pare. a. com
pra do alg~
mns macbl-
nas .. . ... . . . 

24:220$000 

7D: I40$noo 
6:000$000 

35:700$000 

5:000$000 

36: ll5$300 

28:000$000 

8, Garrmtias de j uros ás estradas 
dó ferro: Augmentudos J'espe
tiva.mente de 360$ e 240 os 

100:360$000 

11)4 :815$800 

9,691:98?$22.2 

205: 1?5.,~00 

vencimentos do po!'teiro e 
continuo llr. lnspectoria gero.t 
ll fixado em 3$ a di:J.ria. do ser
vente e conijiguauo., 40:000$ 
para impress.'í•~ do mappa. do 
Brnzi l , a c:wgo da mesmo. ín-
spectorla. ..... . ....... , . . , .. , 

O. Estmd!l. de tiewo do Sobl'al 
augment.nda. o. consignação 
com a. quo.ntio. de 220:000$, 
sendo 30 :000$ pal'a continua
ção !los estudos do pl·olongn
mento e 100:000;) para. a. con
sLl'Ucção do prolon.;:amon to da 
ret'twido. Estn~da. de l•'et·ro de 
Sobral, d<t. cicla•1e do Ipú, no 
Cc>at'á, a de Therezilw, no P i-
:~uhy .. ...... ...•...... ... .. 

10. Estrada de Fer1·o de B<thll·i té 
-Consignndos 20 contos para 
o material (\as e:;t.ações; redu
zido a 220 cont.~"~ " material 
da lor.omoção; elevada, na 4" 
di visão, de 30J n. 400 contos a 
consignação paro. tt•a.IJulhos 
prcpuratorios, eto., e etlL!l cios, 
o. 200 contos po.ru. ruateriu,l 1'0· 
dante, etc., de 20 contos pa1•a. 
eventnaes, e con~ignados 400 
cont~s para pug~mcnto de ma.· 
te1•inl j a encommendado .. . .. 

li . Estt•ada de Ferro S.1l de Pet•
na-mbuco - Elevatla nt~. 3• di
visão de 200 a •100 contos para 
a prepo.t•ação do leit\1 e obras 
de ar te na I' sccçiio e suppri
mida. a !lesei nada á. 3• secQíio. 

12. Estrada. de !~erro Central de 
Pernambuco - 3• divisão: 
augmentado. do 50 con tos a. 
consignação para-obras novas 
na. linha-cousignado3 50 con
tos para casas de operartos, 

14,780:704$135 

•HJ9: 1<15.$300 

2. 666: 028$i 32 

2 .251 :503.~~ 50 
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em Jabootão, na I• secção ; 
augmemtmta de 30 contos, no. 

• 2" se~~;:>_,, p:u·n-I•evestimento 
de tnnPis ; elevada na 4• secçiio 
de 100 c .. ntos u. consignação 
paro. P.rnp' eitada e supprimida. 
a de~t!nodn. 11-estudos c p••o
jectos de Alagôn. de Baixo a 
Vllla Br>lln. ................. . 

13. EstradiJ. ela Ferro dentro.! da 
P;H'P. hyh!I-Elevndu. u. 400 con
tos a. I)ODRÍJfnaoão pil.J'a a em
prct ~i<.,: :t tlu l'i:.UI" l de ?.lulnngt'1 
a Campina. G!•a.nde, a 250 con
tos pat·a a empreitado. do ra.
mal de Guo.mbira. a Nova. Cruz 
e supprlmido.s os ronsignações 
do rarnnl do bal.a.IIlão .• • .•• •• 

I 4. Estl•ada de Ferro Paulo 'l1fonso 
-Como na pt•opost.a .•••••••• 

15. Estru.<111. r\o Ferro da Bahia ao 
S . Franr.isco -Como na J.ll'O· 
posto.. . . . . . ..••.••.•.•..••• 

IG. Estradtt do Fel'l'O Central do 
Brazil - Como na proposta. ..• 

17. Prolongamento da. Estrada de 
Ferro Con lral do Brazil- (ln
cluido o rJ.mnl de Ouro Preto 
a. Maríauna.). Como na pro-
posta .. •.•.•.• . • ••• .• ••••. •• 

18 • .Estl'>l.da do fo'erro do Porto 
Alegre a Uruguaya.na: 
1• Divisão (o.<lministro.çüo cen

tral) como na propo-: ta. 
2• Di v i~iío (ti' a fl'go, pessoa L e 

mP tet•iul) como na propo3t~t . 
3• Divi~iio (locomoção) como 

na pt•opol!ta. 
4• DI vJ 'ÜO (via-permanente) : 
Pesso<tl ..•.•.•.• • . •.• .• . .••• 
Ma.tel'iu.l . .•.•. . ....• . • ••.•.• 
Enc01mnendv.s \tO matel'ial, 

tro.,'egQ e l ocomoçiio .... . . , • 

4.315:002.$526 

1.223:200$003 

254: 170$~15 

3.106: IS3$G81 

30.431: 174$715 

3.200:0:0$000 

53-J : 4 ·lS$!)20 
44.<1 : 450$~47 

·150 : 000.~000 

5• Divisão (construcção): 
Prolongamento de Taquary a 

Porto Alegre . .. .......... . 

19. Estrada de Ferro do Santa. 
Anna. do Livramento. (Anne
xada. a.o Pt•olongamento da Es· 
trado. de Ferr•o de Porto Ale· 
gro a Urugunyl\na.). 

20 . Prolongamento do. Estrada. de 
Ferro de Porto Alegre a Uru
gua.ya.na.- Accrescente-se: 
Ramaes de Sunt'Anna. do r,i-

Vl~•mento: 
Pessoal ... ,. ........ ..... . .. 
Material- como na proposta. 
Eventuae3- como na proposta. 

21. Obras Publicas da Capital Fe
deral- Elevada n verba da de
monstração n. 3 a. 150:840$ p.·wa 
co!lcessii.o de gratifloaoão do 30$ 
aos guardas do aba.stecimento de 
agua. Substituirla na demonstra
ção n. 6 a denominação- Obras 
novas para suppt•imento de a.gua 
1\. Capita,l Fet.let•al - pela de -
Aoquisição e cana.lisação de no
vos mn.nancio.es, e elevada a re
spccti v a consignaQão do 100:000$. 
Diminuída de 50:000$ a llesti
mula a desapropriação de t er
renos, etc. Suppt•ímido um chefe 
de linha na via p~rmanente da 
Estrada !le l~et•ro do Rio 
do Ouro .......... .... , .... . .. 

22. Obl'ns Fede!•n~s nos Estados: 
Ae;ude de Quixndli: 

Pessoal c material. ........ . .... . 
Construcçiio do A11udes 11os ostados 

110 Piauhy, H.io Gt•ando do Norte 
e Parahyba, son<lo 100:000$ para 
cndu. esta1lo , . •• •• • . •• . •• ..•. •• 

35(}:387$000 

137: oot=.'ooo 
500:00 . o 
104:813 

300 ~ 000$000 

300:000.'SOOO 

3.006:31!)$167 

2.741:813$650 

2. 9-{8: 525$400 
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MeJhoralll(lllto do Hio S. I>mn-
cisco: 

Pessoal c JmÜOJ'Ül.l .•••• ••• •••• , • 
?.IelhOI'a.men t.o do Rio Itapicurú: 
Pes30a1 e material ...•... . . ...•.. 

Melhoramento do !tio Cuyaoo : 
Pesso:~.l c tn!üct•ial. ............ . . 

Mclhol'a.rnento do Rio Pat'IUl
}JyiJa: 
Pessoal c material •.............• 
Construcc;íío de uma ponto no l'io 

Pa.ranahyba, no logal' mais con
veniente, ontre a foz do r io Co· 
rumbá e o pot•to de Sanl:t lUta 
do Pal'o.nahyba., no. direcç-J:o da 
cida.tlo tlo S. Pedro de Ulnwa.· 
binha., do estado de ~Iinns, !i. ci
cla.<le ele Morl'inhos, no fie Goyaz. 

conclusão do. ostradtt D. Fr.tncisc;t, 
0111 Santa Cc1 Ut:.u•ina ........ . 

Estuuos ol[l f.ttur.~ capital, no Plll· 
nalto C eu tral ............... . 

Continuação dos estudos da Es· 
traLla !lo !•'erro do Cutll;i.o a 
Cuy,,bá ........ ~ ............ . 

Port'.ls ma1•it i mos \Obras po1· a<l· 
n istl•ação) - Porto do Pará. 
-Estudos o material de dra-
gagcm •••. • .....•..•....•... 

Portotlo Nntal-Pe>soal e material 
Portos 1la Pamhyba- l'css:-~~l e 

material inclusivca acquL;i~ão 
rle d1'11-gn:~ ..•..•..•..••.••.•• 

Porto tle S .. lofio da Barra-Pes-
soal e material .............. . 

Porto !la Macalló-Pessoal c ui;~.-
torial.. . . ...•...............• 

Porto de Jguo.pc-Pcssoal e nmte· 
r ia! . . . .... ........ . ........• 

Porlo tle Part~.noguà - Pessoal o 
material .. .................. . 

Por~os de Sant'l Cutbal'in~ c Ha· 
jahy-Pessoal e mtcl'ial .....• 

21)0: 000$000 

!J0:000$000 

80: 000.~000 

90: 000.~000 

200: 000.~000 

50:0!.!0$000 

300:000$000 

200; 00().~00 

200:0008000 
250: o:JO:)OOO 

200; 000:)000 

5'i0: 000.~00 

·17: OOJ:~OOO 

50: 000$000 

150: 000.~0:10 

288:00J$01JO 

Pm•tos do ltio 0 l '.l.nclc <lo Sul-
Pessoal e mo.terit\1 .......... . 

Port.o do Recife- Acquisição d e 
dragas, rebocadores e batelões 
ao cambio de 27 ti .•....•.... 

Monbtgem do material. •.•• . ••.•• 
Quebra-mar .... .•••.• ..••.•..•.• 
Construcçiio da nova murallm. • . 
Conservação, deduzidos 15 contos 

destinados á. cansorvaçi'io das 
pontes, que é transCerída uo es
tado, e eventuo.es .•........... 

Porto da Yictoria-para auxiliar o 
esln•lo do Espil'ito Sllnto nas 
obras do quClbramento dns rochas 
subma.rinns •...•..••.• , ; .... ..• 

Fi;:calisação, subvcn\,[io c ga
l'antia de ,juros: 

M11ranhüo: 
Subvnnçiio •.•...•..... • ....•.... 
l?i~calisaçii.o •. ......•. •.• ., ... , .. 

Ceará : 
G:ol'<l.lllitt de juros lh1 ü •; ., sobre 

·~ 5-18.379 ao cttmbio de 27 . • .• 
Fiscal is;~ção ... . ...... . . . ........ . 

Alaglias: 
Gnmn Lia de jurJil ......... , •.••.. 
Fiscalisa.ção •.••....... .. . .. .. ..•. 

B:J.hil1: 
Fiscalisação .... .. ... .. .......... . 
Victoria (Egp il'ito Sttnto)-Fisr·ali-

sação .. 4 •••• , ••• , •••••••••••• 

Rio do Ja.neiro-Flscalisação o es-
tudos ......... .. - ..... . . . . . . . 

Sttnl.os (S . Paulo)-Fi~ca.lisação .. . 
Lnguna: 

Oamnt ia de jlli'OS .............. . 
·• FiS<:alisação ... .. ... . ...... .... .. . 

23. Dil·oclorio. Geral de Esta.tislica 
~·ecluzido de dous o numero do 

l. 200:000$000 

671 130.{G60 
100 oor>$Joo 
300 000$000 
314 6 15$200 

358:600$060 1.744:345$800 

200:000$000 

150:0001;000 
l4:000$01JO 

292:•14MOOO 
14 :000$'000 

00: 0- 0$000 
• l•J : 000$000 

14 : 00().~000 

14 : OOO.~OGO 

27:000$000 
27:000$000 

60:000$000 
9:600$000 7.33;:385$860 
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conLinuos e elevada de 480$ a 
consignação pat•a. nluguel da 
casa par !I. o por te i ro. . . . . . . . • l 99: 6()0$000 

24. Eventunes-Incluida a quantia 
do 70:000.$ para as destJezas de 
pessoo.l c mo.tet•ia.J, impressão 
de relatorio e mappa da vJaQ'lo 
gel'al, a Clll'go du. commissito 
especial de vinçllo da camara. 1'50 :000.}000 

11. Com os serviços municipaos, 
a.inda a cargo da União em 
vir\ude dos con tractog e por 
cont:t das vet•bJls c;p•dnes que 
no orçamento da J'eceit•< lhes 
síio riostinadas, a quantia. do.. :L78l :8Bl$3:"H 

A sabJr: 
I. lllumlnação }lllblíca- l<'ixada 

om 3$ a diarm do OOl'Vente.. . . 958:08J$:32•1 
~. Esgoto da Capital Federal-111. 

xada. em 3:600$ a. consigmtção 
p:•ra. o arn11.nuensc com 3$ a 
diarll\ do 5Cl"Ventc........... 2.823 :708.~000 

§ 1. • Continuam em vigor os ns. I, m, IV, VI c VII da lei u. 101 B, 
de 30 de setembt•o<le 1893,eart. 14tlalei u . 3.397,de2<1 uono
yembro do 1&'!8, que autori$OU o Po·ler Executivo a msgatm.• as cs
trndttS de fatoro fia .Ruhia ao S. F'runcisco e Recifa ao S. Francisco, 
nos termos dos t•espectivos controctos. 

§ 2.• As companhios ou em prezas quo goz~~.rem do garantias do 
juros ou subvençí>eS são obrigados a entrar para o Thosom·o Federal 
com as quotas que lha tiverem sido marcad~s pelo Podel' ~xoculivo 
ou que constat·cm das tabellas, para. concm•t•encia das despeza~ de 
tisca.lianção creada~ pelo decroto n. 39J, de 20 do junho de 1891, 
instituiun. s·Ju a clo.usulo. dn. despeza. não exceder i\ receita provoni
ent.o daquelln arrecadação. 

Ascompanhia3, em prezas ou co~siona.rio~ sem suhven~ão ou gl\1'1\ll· 
tias de juros sãosubor<linatlo.; á. disposição antei'iOl',logo quo S('jnm 
approvo.• 1 o.~ os astutlos lloflnitivos du respectiva concessão ou empre· 
ltenrlímento. 

São Isentos dess11. obrigac:iio M compo.nhins ou empt•ezas cujos 
contt•nctos nntel'iormente celebrado.~ impuzot·em expressamente ao 
gove.t•no as tlespezas com a t•cspectivn tlsca.H:mção, não sendo per
miti·.lo, porem, no governo concedm· a essas cornpan!Jias ou empt·czns 

neuhuma novação ou favor de quo.LiJUCl' cspccic, sem quo cllas so 
subordinem á(}nelln. obrigação. 

§ 3. o Fica revogatlo o art. 16 do dec reto n , 528, do !28 de junho 
e J 89l, do ort. 50 tlo decreto n. lG6J !IH 1894 . 

§ 4• Os log;wes dD telegrnphisf.as chr,ros da. Rep!wtição Ger.: l dos 
Tolegraphos sorão p reenchidos pur tt~l~gmphi;; tas de I' clus~e clll 
cornmis<'íi.o. 

§ 5. • Até llltol'ior deliberação llo Congrc~so llc!l.m os estwlos e 
consl.encçito do prolong,tlllCtlto rln. E.~t.J•Min. elo Prwro Centro L do RJ'f\zil 
-lim itotlos !'t. cidade do Curvello. 

§ fi.• O prolongnmenl;o do 1•amal de Ouro !'reto ólimitado à cldado 
drl Mm•ia.nna. 

§ 7. " O Poder Executivo dotermin~rt, o limite pam a construcçi:o 
e estudos dos pl'Olongamentos das dotn:li~ 08Lt'<Ldns da Un\i(o . 

Além desse limite, só pol' lei do Congrrsso podm•cí. SCL' o set•viço 
feito1mr con f.a. <los cofrlls fedcraPa. 

§ 8 ." W vedado o estudo e COll$Ll•ue~ãtJ dt) uovos t•a.wues thi i; c.:.;
l.rtLdns da Un iiío . 

§ 9. • Fiel). o.pprov!tdll. n. clo.usulo. XXIll !lo con trncto celeb1•ado P" lO 
Podei' Execntlvo em 25 d{) jnlhil rio cono:suw onno com n. ,1 lil••·'"'' 
Stea>n l'>hn>if!ation Companu, limítt•rl pnra. a nayega.çiio (to;; 1•\os 
A rna.zonas o outros . 

§ lo. O scrvi<;o do conrJ ueção de malas do cot•roio no intot•ior (los 
c..~tlldos scrti. fei to de ln'cfot•cticia pot• adminigtrucçi\o . 

§ 11. O Potlel' Execu tivo fica aulol'i;a(lO: 
J, '' A vcndtw ou m•rG•tdar a fa.zond o. Boa VIsta . 
2.• A tt•ansfol·ir· tiOS estados interessados on l'esciudír os Cvll

t ractos tle nawgaçiío <lo pequena cabot:1.gem subvcncionru:Ws. 
3. 0 A tt-ansferir• aos estados por a.jusLe, ou t•escin!lir, medlnnte 

nccordo, o con tracto celebrado ~om :l. Con1p~.nhla ~!ctropolltana 
para introducçã.o t.le immigr!l.ntes, abrintlo os eredítos quo sejam 
nccesso..rios. 

4.~ A. a\>ril' croo\too y:uon. occl)rrel' ao pagn.mento das d!'sp~z!l.s 
decorrentes ua Í!Ül'OdllCQU.O O t ranS!JOl'f.e de immigt•antes, o.te a trans· 
ferenda ou do respectivo con tmclo. 

5. 0 A reorganisar c SUJ)primit• a.s rep~~,rt.içÕ(IS tlo immigração o 
colonis:J.çã.o , fnzcntlo n.ddir :1. oulnn r cpa,rlir,;ii"o os 0llJ(Jl·cga.Jo, ttlttJ 
pelo s~u tem~e de serviço tenhnrn a l~so direito. 

6." A entr'!tr em accordo com na cmprezas de but•gos agrícolas 
J.lf\I'a o fim de diminuir as responsabilidudes dtl. União ou e::"CLinf(ull-ns. 
p odont!o qu!\ndo conven!la, conceder novos pt'<IZO.S ús q1tc tlosistiJ•om 
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d os burgos om <{ ue nó\ o llDjll. execução O.'lcnntl\da dos rospcctlvos 
set·vlços, o os fuvm•e.~ que forem ojustados c importem 1liminuição 

o do onud as que acceit..'tt·cm rescisão dos respectlvoJ contn otos. 
B 1.• A encampar a 1l'eslei'JI anel D1'aJilinn Tot~gmph Comt1ally, nas 
í! condições de seu contt•acto, fazendo pat•a isso as oporu.ções de credito 
<quo jltlgar necessaria~ ; 
• 8.• A crcar, sem augmcn lo do clospeza , o qull.dro de guM'dM de 
~ linlm tia. Rep<wtiçiío Ger,•l dos Tolegt'J.phos, de nomeação do directot• 

gern.l, composto de duas cla~scs com vencimentos, respectivamente 
de I :800$ e \ :4"108 annuacs. . 

Para as pPimeirns nomeações, <L juizo do dil•ector ge1'al, serão 
aproveitados os gnartlas actuaes que soubet•em ler e esc rever. 

Organiso:lo o quadro, as vag;.~s qna so deNm serão pt•ohenchidas 
por ncccs$o dos h'alJJlhatlores para ;t 2" classe e pol' gunrtlas desta 
categor ia pal'il. a I•, havenllo a capacidade . 

O. • ,\ contractnt• com pessoa j.fonea, quo ml\iorcs vantagens o!Te
recer, a construr.ção das obras do porto elo Recife st-gundo os planos 
nppt·ovadOR, mediant11 gnrontins rl o cffecLJvida.<le do contracto. 

lO . A revl:'r o t·cgulamento da Estmtln. dA Forro C·m tra.l do Bra.zil, 
pocTcndo fu?.cr as modificações que forem convenientes {L ad mioisf.t'tt
ção •la mesma estl'<L<la e alt()rações de vencitncntos, sem nug mcnto de 
doopezns . 

11. A 1Dit11'1at• proce·!et• aos reeonllecimentos ncce~snrios paJ•a. o fim 
de estudai' a conveniencia de substituir os dous rn.macs da. EsLrad(J. 
de Ferro de Po)rto Alegt·e a Uruguaya na. quo võ.o a s~nt'Annn. do 
Livramento por um só rnmnl, que l igue esta cirlade ú. do S. Gn.bt•iel 
ououtro ponto lll'tis conveniente . 

12. A reorg<tnisar, som a.ugmento d e deSilez;L, o set•viço de tisca.li
snçiío e execução de obras de pol'tos o cannes Jnat•itimos. 

13 . A prorogat' até 31 de de~embro de l 89G o prazo concedida à. 
Companhia Industrial e :J.e Construeç.ões Uydrtt.ulica.s, pn.ra inicin.t• 
ns obras de melhoramentos da harr1L e pot•to tia Laguna, no estado 
do Santa Catharino., e U.o ~1or to de Jtwn.guá, no de Al11gôas, e por 
dou~ annos o prazo para conclusão das obras do pot•(o d•' Fortaleza. 

14 . A contractar, po1• cinco annos. com n companhia ou }lll'
ticular que melhores vantagens ofl'erecet', o serviço de uma Yiagem 
mensal nn linha d e n :wcgaçã.o entra os po1•tos de Cot•umbit., S. Luiz 
de Cacorcs, Mirando. e Aquidauaua, n o estildo d o Matto Grosso . 

~ ~ •• 15 . A I'OI' Ot' o 1·egulnmcnto approvado por decreto n, 1.142, ue 22 
de novombt•o do 1802 e tabella do vencimentos quo o . tlcompa.uhou, 
reduzindo o p essoal da ~ocreta.ria de Est.:\do do Ministcrio da in-

dustrln., Viaçilo o Obras P u b tlcas :'LO que ror e•h•ieta.menlo neceSSl\rlo, 
comtanto que a. dcspeza com o possoal ciTcctivo não oxco·lo. ri. act;;al. 

16. A cont1•actar UOill a Socic(\ol(le Pastoril e Agl'icolu. do o.star\o 
de S. Pauh, ou com quem melhores condições o1Yerecer, a explo~ 
raçfio das jllr.itlas do p hosphato de ca.l d.os tori'cnos da. la-bricn de 
ferro do Jpa.noma. 

17. A prot•ogar por mais 18 mczes, o prazo concc,Hllo para apre
sentação fios e.>tudos que devez·ão ser feitos em conscquen cín ua alte
ração ex igida polo govet•no, do tr•ao;o.ado da Estrad<t do Ferro de 
M:tceió o. Leopohlimt-~ m.mttl puro. Pm·to C::\1 vo, no estado de Alagôas. 

IB. A ontrat' em nc :ot·tlo com o. E111llroza Vio.ção do Bmzil , 111rtlemlo 
dispensnl-a do na l'ega.r o IUo das Volhn.~ , mediante desis tencia do 
re~pecti v o }>ri vileg·io, nestu. pat•te e outt•ns vantagens ou compe.nsa~u~ s 
que fol'om ajustadas. 

19. Pt'Ol'oga.J' pot• urn u.nno o p••azo a.o coutracto assignado p0iu 
Mini.•terio da lndustl'la. com AleX.tlllUL'O Oenizote a. l8do jul ho ue 1889, 
paro. cstttbolccimonto de nucleos ngricotas nos IMailos do ESJiirito 
Santo e de l\Itnas Geraes. · 

20. J?ica o governo autorisado a tmn~fcrir a titulo Olleroso mB
dianto concur.•cocia pub! ica. a doca oxis ten te no prop1•io nacion(li ou do 
esf.i n. hospetlnrta de i:n migmntc3, na ponlo dC' i\font-Sert·n.t, capital 
do estado da Bahia., bom corno todo o tot'J'eno balrlio que fica. ao norto 
e leste do; edi llc ios dn. mesma. lwspctla.rln. c quo lhe são inteimmcnto 
desnecessario~. bem c·onto duas ou trcs casinhas pt•oximas t\ a lludida 
doca.. 

2 1. A concoder permissão o. Estrada de trerro Contra! da Bahia 
Jlara prolnngar seus tl'ilhos tln cidade de S. Felix a do Mu.ragogipo, 
podendo quo.ndo convenha, impôr n. reducção do igual extensão kí
lomctrica no rumal de ;\lundo Novo. i\ permis6ão nüo augmcntiLl'it 
O prazo li O PI'ÍVilegio, e SCr a fei f.tt. mediant(} OS {ll.\'Ol'CS dtc pl'iJnitiYU 
concessão, quo a inda culbam n Uniito, reduzindo o jut•o à 5 °/0 • 

22. A 1lcspcndet' a quantia do I. 000:000$ com 11 colon isaçiio n a
cional das fronteiras, onrle julgar convEniente, ele accot•do com os 
go Ve l'nndores dos l'e.i[lOCtívos Estados . 

23. Al)l'il' um c t•o li to d a 12:50!l$ para occort•cr :i.s dcsp<wts com 
a. suiJ· direcforia que for ct•enda no estado do Piauhy. 

~4. A r!lver, mediante nccordo, os estudos defi11itivos ji approva
clos de estt•ada de ferro que gosam de garantia de jur03 paru o tlm 
de rectillc.'li' os respect.i vos trnçados, sem alteração do C<1}Jitu! c jUJ'05 
cor••espondentc.s aos estudo3 anteriormente appro\·a\los. 

Sal\\ das Commissücs, 26 de no vembl'o do 1893. -Paraal1os Jioll
tenegro .-F. Lima Duarte, 
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N. 368 A-1895 

Rerki.çilo finiJ.l do prqjecto n. 268. do cm·rciltc 
mt;mo, que m'torisa n l!/Je~·tura do Cl'cdit~ 
supplcmentar de .'5 .522:8-17$582 a vel·lw
RcposiçOes e ,·estit't'-içües-m·t. 7•, n. 29, da 
lei ~t. 266,rle 24 de de:::embJ"o de 1894 

O Congresso Nacíomtl resolve: 

Art. I." E' o go•mrno n.utorisa.do a abrir 
ro !\finisterio rla Fa7.enrla. o credito supple
montar de 5.522:847$682 a verba- Reposi
ções e l'estituições-art. 7",n. 29,da lcin. 266, 
de 24 dr. dezmnl1ro de 1894. para pagamento 
da divida liquidarl3. pro>eniente de impostos 
arrecadados pela União e pertencentes ao es
ta.do de S. Paulo. na fór•ma da Constituição 
Federal; i'o.zendo para i;:so as nec~s•arias ope
raçües de credito. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sala das commi8SÕE'S, 26 do novembro (le 
189:5.-Pa.lYmhos 711onteHC!J1'0,-F. Lima nu
at~c. 

Vaca imp1•lmir o seguinte 

PROJECTO N. 281, l\E i895 

(Do Senado) 

Pro roga a a:cl1lctl sess<7o legislalica ate o dia 20 
de d~=emb•·o proximo 

O Cong1•esso :\acíonul resolve: 

Artii!:O unico. E' prorogada a üctnal sessão 
legislativa a tê o dia ~O de dezembro pro::cimo_ 

Sen:1do Federal. 26 de novemb·,·o de 1895. 
-Manoel Víc!01·h•o Perei,•a, presidente.
Jor1o Br.a-ba.Z!Lo U1·ch,;fl Ca:valcaate, 1• secreta
rio.-JoaqMi;n Jose Paes d1~ Sil1Xl Sarmento, 
servindo de 2" secretario. -Domi»,IJOs Vicente 
Gonçall;es de Sou.;-a, servindo de 3" secretario. 
-ilfanoet de( :Si~va h11iur, servindo de 4" se
cretario. 

O Sr- 1"'re,.Edeu-te - Aclla.ndo-se 
o.dcn.nt:tda a hora, designo para amc.nh:l. a 
seguinte ordem do diu. : 

Vot:1ção da;: emenda> do Senado no peojecto 
n. 4 E, de 1895, daclncando de livre escolh<t. 
do govr-rno, a.lém, de out1'os cargos que já. l) 

são pela legisla()ão em vigor. a.s nomeações 
para os cargos que enumera. (disaussiio unica.); 

Votação do requerimento do Sr. deput:JGo 
Benedicto Leite para que o projecto n. 212, 
de 1895, volte it comrnissão; 

Discussão unica do projecto n. 2~l,de 1895, 
prorogando a actual sessão legislattva; 

Continuação da discussão do parecer u. li-l 
C, de 1895, sobre as ernendas offerecidas em 
3" discussão ao orçamento da. receita ; 

2" discussão do projecto n. 265 A, de 189~. 
autorisando o governo a reintegrar no posto 
de tenente-coronel do corpo de engenheiros 
do exercito e no cargo de leme 'la. Escola. Mi· 
litar, o Dr. Innocencio Serzedello Corrêa, com 
votos em separado dos Srs. Carlos J orgo e 
Ovidio Abrantes. 

Levanta-se a ses;oão ás 5 11oras e 5o mi
nuto~. 

!SZ• SESSÃ-O E;,l 27 DE ?(OVEMBR.O DE 1ft95 

p,·eRidtmcil.l dos S1·.ç. Artlwr Rios (i• ~;ice
presidente), Rosa e Siha (]n·es:'denle), e CosJcl 
A=cüçrlo (2·• ">Jic~-presi.rlente). 

Ao meio-dia procede-se á cl1amada, ã. qual 
respondem os Srs. Rosa e Silva, Artlmr 
Rios. Costa. Azevedo, Thomaz Delfino. Ta.v.:ms 
de Lyra, Si Peixoto, Gabriel So.lgado, Ma.tt.1 
BJ.CeJJar, Augusto Montenegro, Bricio Fílbo, 
Bsnedícto Leite, Luiz Domingucs, Gustavo 
Veras, Nogueira Parana.guti., Artlrur de V~s
concellos, Gonçalo de Lagos,Ildefonso Lima, 
João Lopes, Jocé Bevllaqua, Junqueir::. Ayrcs, 
Coelho Cintra, Cornelio da Fonseca.,Herculano 
Bandeir:~.. Carlos Jorge, Araujo Góes. Zam~. 
Santos Pereira, Augusto de Fr\litas, Miltoll. 
Manoel Caetano, Aristides de Queiroz,Vergne 
de Abreu. Paranhos Montenegro. Torquato 
Morein,Galdino Loreto, Antonio de Siqueirn., 
José carlo~. Americo de Mattos, Lins deVas· 
couc•'ncellos. Alberlo Tores, Euzebio de Quei· 
roz. Silva Castl·o, Nílo Peçanh;~, Ernesto 
Brazilio. Sebastião de Lacerda., P::.ulino rle 
Souza .Junior, João Luiz, Caevalho Mourii?, 
Monteiro de Barros. Chagas Lobato, LUIZ 
Detsi, Ferraz .Junior, Alvat•o Botelho, Oda· 
viano de Brito, Riueii'O de Almeida, V<1lla· 
dares. Cupertino de Siqueira, Olegario l\!a· 
ciel. Paraizo Cavalcanti, Carlos das Chagas, 
Costt "1achado, Alfredo Ellis, Domingos de 
~Iol'a':!S, Paulo Queiroz. Almeida Xogueíra, 
Dommgu"'s de Castro, Dino Bneno, Gustav~ 
Godoy, Adol:pho Gordo, Bueno de Andr:J.da, 
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P:J,dua. Salles, Vieira. de Moraes, Paulino 
Carlos, Francisco G!icerio, Furto.do, Alves 
de Castro. Ovidio Abrantes. Xavier do Valle, 
Mariano Ramos, Almeida Tones, Lauro 
~!üHer, Paula Ramos, Franci~co Tolentino, 
Emilio Blum. Fonseca Gutmarães, Marçal Es
E>cobar, Pereira da Costa., Victorlno Mon
teiro, Aureliano Barbosa, Vespasiano de Al
buquerque, e Cassiano do Nascimento. 

Abre-se a sessão. 

E' lida e sem deba\e approvada a acta da 
rcssüo antecedente. 

ORDEM DO DIA 

Não havendo numero para se votar as ma
terias indicarlo.s na ordem do tlia, passa-se â 
materia. em discussão. 

E' annunciada. a. discussão unica do pro
j{:cto n. 281, de 1895, prorogan<lo a actual 
sessão legislativa. 

Ninguem pedindo a. palavra é encerrada a 
discussão e adiada a. votação. 

E' annuncia.da. a continuaç5o da rliscussão 
unica do parecer n. 174 C, de 1895, sobre as 
emendas otrerecidas em 3~ discussão ao Orça
mento da. Receita.. 

O Sr. Cassiano do Nasci
mento (Este discurso deixa, de ser publicado, 
tendo sido ent1·egue em tempo ao or3d01· .) 

Comparecem mnis o::: Srs. Carlos de No
r~e~. Hollani!a de Lima, Viveiros, Christino 
Cruz, Anizio de Abreu, Pires Ferreira, Fre
derico Borges. Thomaz Cavalcanti, Francisco 
Benevolo, Augusto Severo, José Mariano, Ar
thur Orlando, Tolentino de Carvalho, Mar
tins Junior, Per~ira. de Lyra. Gaspar Drum
mond, Luiz de Andrade. Medeiros () Albu
querque. Gonçalves M:::.ia, Cleme.ntino do 
~fonte, Rocha Cavalca,nti, Geminiano Brazil, 
GGuveia Lima, Neiva, Francisco Sodre, Tosta, 
Eduardo Ramos, Paula Guimarães, Leovigildo 
Filgueirns, José Ignacio, Flavio de Araujo, 
Sebastião Landulpho, Serzedello Corrêa, 
França Car-valho, Oscar Godoy, Alcinrlo Gua
nabara, Belisa.rio do Souza, Erico Coelho, 
Pouce de Leon, Ma.yrink, Lima Duarte, Vaz 
1le Mello, FartAs .runqueira, Francisco Veiga.. 
Lamounier GodofJ,edo. Matta Machado, Ar
t~ur Torres. Moreira d:t Silva, Lamenha 
Lms, UI·bano de Gouveia, Pinto da Rocha. 

Deixam de compa1•ecer com causa partici
pada os Srs. Coell1o Lisboa, Alencar Guima.
rães, Fileto Pires. Enéa.s Martins, Theotonio 
de Brito, Eduardo de Berrêdo, Torres Por
tugal, Pedro Borges, Helvecio Monte, Fran
cisco Gurgel, Cunha Llma, Silva Mariz. Cha
teaubriand,Trindade, Arminio Tavares, Mar
cionilo Lins, Miguel Pet·nambnco, Olyrnpio de 
Campos, Menezes Prado, Dyonisio de cer
queira. Rodrigues Lima, Tolentioo da3 Santos, 
:\Iarcolino Moura, Athayde Junior. Fouseca 
Portella. Julio Santos, Urbano Marcondes, 
Almeida Gomes, Landulpho de Magalhães, 
Jotio Penido, Gonçalves Ramos, Leonel Filho, 
Ferreira Pires, llodolpho Abreu. Theotonio 
de Magalhães, Pinto da Fon~ca, Manoel Ful
gencio, Simão da Cunha, Lindolpho Caetano, 
Lamart ne. Francisco de Barros, Casemiro da. 
Rocha, Cincioa.to Braga, Hermenegildo de Mo
raes, Luiz Adolpho, Carac;olo, Brazilio da Luz, 
Angelo Pinheiro, Apparicio Mariense, Fran
cisco Alencastroe Pedro:>.1oacyr.E, sem causa 
os Srs. Lima Bacury, Lourenço de Si, Fer
nandes Lima, Octaviano Loureiro, Cleto Nu
ne~, Agostinho Vida!, Barros Franco Junior, 
Campolina.,Costa Junior. Alberto Salles, Mar
tins Costa e Rivadavia Corrêa. 

O.S.-. Presidente- Havendo nu
mero, fica a discussão interrompida ate a 
conclusão da votação das mat<Jrias. 

Sii.o successh•amente sem debate approva· 
das as Redacções finaes do projecto n. li8 E, 
de 1895, e 268 A, de 1895, para serem en
viadas ao Senado. 

E' annunciada. a votacão das emendas do 
Senado ao projecto n. 4 E, de 1895. declarando 
de liVl'~ escolha. do go-verno, além de outros 
cargos. que ja o são pela legislacão em vigor, 
as nomeações par:~ os cargos que enumera, 
( diocussüo uni cu.}, 

E' posta a -votos e rejeita. a. emenda do Se
nado, suppressiva do art. 3' do projecto 
n. 4 E, de 1893. 

E' posta a -votos e approvada a emenda 
suppressiva. do § 2" do a.J:t. 4• do projeeto 
n. 4 E, de 1895. · 

E' posta a votos e approvada a emenda 
su ppressi v a do art. 5° do prejecto n. 4 E, de 
1895. ' 

Silo sucr,essivamente postos a votos e appro
\'ados os ~eguintE>S additivos do Senado ao 
projecto n. 4 E, de 18>15. 



Accrcscente-se: 
A1•tigo. O empregado ·da. Recebe\torio. da. Capital l•'ederal, bem 

como o chefe do. se~iio de At•tes e o Almoxs.rife da Impronsn. Nacional 
e Diario 0/!iaial perceberão os vencimentos fixarlos na tabclht do 
orçamento actuaJmente em vigor pclu. lei n. 200, de 24 do clezembro 
de IS,H. 

Arligo. O numero, classe9 o ven.cimeuto3 dos run~.ciona.1•ios da Do
Jegacli~ Fi!lco.l de Gorityba, set•ii.o os seguintes: 

I deloga•lo . ... .. . ... . . . •. . 
2 1•• e:mriptm•at·ios ••• ••• . • 
2 2•• ditos ....•..•... ·•···· 
2 a•• ditos •••. . •...•••••.• . 
2 4•• ditos .•.. ..••..... . ... 
1 tl1esonreiro ............. . 
I fiel. ................... .. 
I crwtorario ... . .... . . . .. .. 
1 porteil•o . .. . .....• . .. ,, . . 
2 continuas . . ........ , . .. .. 

1:2oo~qoo 
4:800~Y,00 
3:C00:>000 
2:4.00$000 
2:000~00 

5:400~000 2:'.100. 00 
2:400 '000 
3:000,-,000 
I :000$000 

7 :200$000 

9:(i01111J{)() 7:200, 00 
4:600 000 
4:000 00 
!:;:400~ 00 
2:400~0 
2:400$000 
3:000$000 
2:000$000 

·JS:OOO{OOO 

At•tigo. O numet•o, claS3C3 c vcncimClltos dos funccionnl'ios dns 
dolcgacías flscaos de Goyaz e Cuynbó. set'iio os seguintes : 

1 del\'gmlo .••.......• . •..• 
2 I"• (•llCI'ipturar los ....... . 
3 2"ditos ........ . ...... .. 
1 thesou t•cll·o ...... ... . . .. . 
I pol'tei r o ocartot•n.t·io . .•.. . 
1 contiUllO, .•.•.. . , . . .. •• • 

6 :000~00 3:20 !•00 
2:,JOO, 00 
·1:000~~00 
2:5\JO~OO 
l:COO..,:OOO 

6:000$000 
a:.too..~oo 
7:200$000 
4:000$000 
2:500$1)00 
l :000$000 

27:100$000 

Artigo . As delegacias serão pt•ov ltlus com os nctuaes empt'egados 
e:x.tinct.,:; e corn o pessoal indevidamente aposentado ou domittklo, e 
qun.mlo, })OI' não hnver mais nenhum o.nttonder, seja necessal'io no
mear pessoal estranho, exigir-se-Jul. quo se mostt•e lla.bilitlldo na. 
fórma tht legislnçiío vigente, sob pena de nulidarle do acto. 

Artigo. O 11cssoal technico e opero.rio da Casa da. Mo~da, será. 
dlsklbuido dentro das vel'bas fixadas no Ol'Cl.tnento, pelos q\uuh•os 
consLu.ntes du. segulnte t;:~.belln! 

Empregados toclrnicos e /;e$soal Ol>el'al·io elas officinas 

Ord. OrnL. 

Fiel de balanç1s ........... . . . . 
2 Desen!Iistas •.. . .. . .... . ...•. 

2:700! 
2:200. 

l:300i 4:5 
1:000 ():400::; 

Labol'atot•io chimico: 

Chefe ....................... . .. 3:60~ 1:800;:; 5:400$ 
4. Ensaradoros................. 2:700. 1:300$ 16:000$ 
I Prntican~ de l" ch\Sse a 6$ 

(em 300 dias)............. 1: 800$ I :800$ 
l Pratic"nto do 2 ' chLsge a. 5$ 

(em 300 dia~) . . . . . . . . . . • . . I :500$ 1:500$ 
3 Aprendizes de I" cla•se a 3$ 

(em 300 dins) . . . . . . . . . . . . . 000$ 2:700$ 
3 Aprendizl'S do 2' clnsso a 2$ 

(em 300 dil\~) .. .. .. .. .. .. . 600$ I :800$ 
3 Aprendizes de fi" clnssc a 1$ 

(em 300 dias)........... .. 300$ 900$ 
4 Aprendizes ele 4' clu.s~P. a $50\l 

(em 300 dh\8) • .. .. .. .. • .. . 1 5~ 600~ 
I ScrvcnL; t1. 4$ (om 30Q rlias) . I :200:; l :200.) - - -

Officina de fundição : 

chefe . . . •.... . •..•......••••. 3:60~ 1 :800~ 5:400$ 
2 A,iudantcs •••••.....•.••.•.. 2:700, I :300 8:000$ 
8 O})erarios de l ' clnsso a 8$ 

(em 300 dins) ........•.. . . 2:400$ 10:200$ 
5 Operarios do 2• classe o. 7$ 

(em 300 úia~) . .. ......... . 2:100;) 10:500$ 
B Opera.rios de 3" clas~e a ü$ 

(em 300 dias) ............. I :800$ 10:800.-J; 
S Operario.s de 4·• clussc a 5$ 

1:500$ 9:000:~ (em 300 dios) .............. 
8 O(eerarioa do 5" clnsse ll ·1$ 

em 300 dias) •..••...•..... l :200$ 9:000$ 
!2 Apl'endir.es de t• clllsse a 3$ 

(em 30!) d ias) .............. 9008 I0:800$ 
G Aprendizes de 2·' clnsso a. 2$ 

(<ltn 300 dins) . .. .. . ........ 600$ 3 :000$ 

~ 
t" 

4:000$ 
6:400$ 
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6 . .A(orendizes do 3" oln.sso !• 1$ Oflicin{l. de g •·avum' ~ 
om 300 dias) . . .. , •. .... .. , 300~ 1: 80~ 

8 Serventes a 4$ (em 300 <lias}. I :200$ 0:000$ 08:300$ Chefe. . .. ..................... 3:600::i l :800$ 5:40~ 
§ 

- 3 Gravadores ..... . ...... • .. • .. 2:100$ 1:300$ 12:00 
~ 

Officina de laminação: 2 Operarios do I• clnsso a. 8$ 
3 

Chefe........................ 3:60~ 1 :~rlOf 5:400.~ 
{em 300 dias) .... , ...... : 2 :400$ 4:800:j; 

~ 

2 Opel' ll.l'iOB de z• classe o. 7$ . 
~ 

2 AJUdantes.............. . ... 2:70 I :300, 8:00():-!; "! 

5 Opc,rnrios . de l" classe u. 8$ · 
(em 300 uias). .. . . . . • • . . • . . 2: 100$ 4:200$ 

(em 300 dias) .. ,, ... ,.,.,. . 2 : ,100.~ 12:000$ 
2 Opel'arios de 3• clu~e a O$ I 8 Operarios de 2' classe a 7$ 

(em300dias).............. 1:800$ 3:GOO$ 

(em 300 dias)...... . .... ... 2: 100~ 10:800$ 
2 Oplll'al'ios ~c 4·• clnsso a 5$ 

(em 300 chns) ......... , .... l :500$ 3:000$ 
(Jl 

~ 

lO O~mrios ele 3• classe a 6$ . 
to: O> 

em :!00 <lias)........ . . . ... I :800$ 18:000$ 
2 OpeJ•a.••ios do 5• ci<Uso a 4$ ~ ~ 

13 OptJJ·arJos de 4• cln~se a 5$ 
(flm :'!00 dias) .. . .. , . . .. .. I :200$ 2:400$ >-t ;! o 

(em 300 dias) .. .•. . .. . ... ,. I :500~ HJ:500* 
2 Apl'eudizo~ de l" C'lo.ssa a 3$ E:l 

(em 30'' dias). ..... ........ 900$ I :800~ 
t1.l 

3 Servcntrs a 4$ (em 300 dias). I :2o0 3:000.ti 83:300$ 1>:: " 
4 Aprendizes tle 2• closse u. 2$ · 

o_ 

---
rn 

Officino. de mn.chinas: 
(em 300 dins).... . ........ . GOO$ 2:400$ h? ~ 

4 A prem!izes de 3• classe a 1$ 
-..f· 

Cheft~ .•...................... 3:600~ 1:800$ 5:400~ (em :100 d'as) ... . . . . . . . . . 300.~ I :200:!; ~ 
2 .Ajudtmtes .. . ....•.• • . •. •. .. 2:700$ 1:300$ 8:ooo$ 4 A pr~nrlizos de 4" clas~o a $500 • 
3 O~e•·a.rio~ de i• classe a 8$ (em 300 dins) ..• . .. ,.. . . . . 150:!; GOO$ 

2: 

em 300 dias) ........ , ••. , . 2:400$ 7:200$ I Servento a 4$ (em 300 dias).. I :200.~ I :200$ 42:600$ ~ 
4 Operurlos ue 2• classe a. 7$ 

(em 300 dias) ... , .......... 2: 100$ 8:400$ 
--- 6í 

6 Opera\' os de 3 • classe a 6$ 
Officina do estamparia : ~ 

(em 300 dias) .•. , , ... , • , • , • I :800.) 10:800$ 
o 

10 Üt:.tl.l,l'lV~ dt:l 4" classe a 5$ 
Ch"rc ... .... •...••.. . •..•. .•• 3:61JO:;; l : ROO!!; 5:( 00$ ~ 

em 300 dias) •.... ..•• ..... 1:500$ 15:000$ I Aj11dante ••. ••. . .• , .•.•.•.. • 2 :70o$ 1 :300.~ 4:000.~ 

12 0/!rarios da 5" classe o. 4$ 2 Operl1l'iOS de I" classe o. 8$ 
...... 
CYJ 

otn 300 d ins) ........... . .. 1 ;20~ 14;400$ (ern 300 dias) .. . ........ . .. 2:400$ 4:AOO$ ~-

6 Aprendizes de 11 classe o. 3$ 3 Opel'ario~ de 2' clnsso a 7$ 
(em 300 dias) .............. 000$ 5:400$ (om 3GO dias) .......... , ... 2:100$ 6:300$ 

O AprP.ndizcs de 2a classe a 2$ 5 Operal'ios de 3• classe a 6$ 
(em 300 dias) .............. 600$ 3:000$ (em :lOO dias) ......... ..... 1:800$ 9:000$ 

6 A~endizes de 3' classe a 1$ 
5 Operarias ele 4• classe a 5$ 

em 300 dias)... . . • • ...... 300$ 1:800$ (em 300 dias} .. ......... .. .. 1:500$ 7:500$ 

6 Aprendizes de 4• clDssea $500 
4 Operal'iOS de 5• classe a 4$ 

· (em 300 dlas) ...... ·., · .... 150$ 900$ (em 300 dla.s) .... . ...... .. l :200$ 4:800$ 

5 Serventes a. 4$, inclusive os O Aprendizes de I• classe a 3$ 

de. portAria e . os da. secção 
(em 300 dias) ... . . ........ . 900$ 5:400$ 

Centro! (em 300 dias) .•.••• I :200$ 0:000$ 8{}:900$ 6 Aprendizes de :2' clnsae a 2$ ~~ (em 300 dias) .... , ... , .... , 600$ 3:000$ 



J 

J1 6 Aprendizes de 3• clo.sse a 1$ 
-~i (em BOO dias) .............. . 
';\10 Aprendizes de 4' c!tl.S~ea $.'iOO 
~j · (em 800 dias) ...... . ... ..•. 
··1 1 Servente a 4$ (em 300 dias), 

300$ 1:800:$ 

150~ 1 : 500~ 
l :$!00:;; I : 2~ 

~ Otllclnil. de xilographia: , 
.,Chefe... ...... .. .............. 3:600$ l :800:;; 5:400$ 
~j5 Operarias de 1" classe o. 8.) 
,:1 (em :~oo dias) ............ .. (l5 Opgr"rio< de ~· classe a 7$ 
k (em :=!00 dias) ............ .. 
ti6 Opera.rlos rlo 3' cla:;S3 a G$ 
,1 (em 300 r1ias) ............. . 
·~a Operurios rle 1• cla.~sc a 5$ 
,:. (em :100 diaal ... .......... . 
··:.6 Opernrios de · 5·• clas~e a. 4$ 
i' (em :·!00 !lias) ............ . 
·'() Ap•·onriJZIM •'e I• clt1.sse o. 3$ 
; ; (em :~IJO dias) . .. .. ........ . 
:<6 Aprendb:e:; . de 2' classe a 2.$ 
~j ( (1111 300 UIU.',)), . ........ ... . 
. 6 Ap•·onttizes de 3• classe a 1$ 
''' (oro 31J!I diuM) .• • . , ........ . 
j16 -\prr'n~l i r.c•s ~e ,! • classe a ~500 
:; (llm 300 dt:~s) ............. . h2 Set•vcmtes a 4$ (em 300 dias). 
·t 

2: ·100$ 12:000$ 

2 :100$ 10:500$ 

1:800$ 10:80~ 

l :500.$ 9 :000$ 

I :200$ 7 :200$ 

900$ 5 :400$ 

600$ 3:()~ 

300$ 

l :~g~ 

1:800$ 

000$ 
2:400$ 

55:300$ 

Secção de trabalhos e t•eparos do 
estabelecimenio: . 

2 Operarios de 1• classe a 8$ 
{em 300 dias) •. , ..... . ... .. 

5 Opm•a rios de 2• cla sse a 7.'> 
(em 300 dias) ....... .. .... . 

4 Ope,•ut•ics de 3' cll\.~se a 6$ 
(em ilOO cl ia.s) ..... .. ..... . 

4 O porn.rios cle 'l' classe a. 5$ 
(em 300 dirrs) ............. . 

2 Apren lizea do 1" classe a 3$ 
(em 300 llins) ...... ... ... .. 

2 Apt'Bndizes de 2 • clnsse a j?$ 
{em 300 diu~) .... .. . . ..... . 

2 Aprandizes dG 3• clo.sso a 1$ 
(em 300 dias) ........ .. .. .. 

6 Aprenrlizes de 4• classe a :!>500 
(om 300 rlins) ... .. .... .... . 

a s~rvenles a 4:;; (em 300 di3S). 

2:400$ 4:800,) 

2 : 100$ 10:500$ 

1:800$ 7:200~ 

l:500S G:OOO$ 

900$ 1:800$ 

600$ 1:200$ 

300$ 000$ 

150$ 9oos 
I :200$ 3:600$ 36:600$ 

Somma . • • . . • • . . . • . • . • • . . • • • . . • . . • . . . . • . • • . • . • 514:3000 

Obsan ações 

Officinus considornm-se inoluidos os oper11rios Nas vet•La.s da!! 
aposentados 

69:000$ 1 ~!L ~rgnn imçíí.o d os qmtdros etrectivos prcvalecorâ o d ireito de 
anttgmdade. 

'1 O St·. J? ''e8idú•at~c- O projecto não 
;v~ <· ser dev-o! vldo no Senado. 

1

:1 O S~·. 1\l~lriano Ramo~!! (Jlel(l 
lwrlcm) - S1·. p1·esluente. peço que V. Ex. 
'mo iul'ol'lne si entro ns emendas oflerecidas a 
'est1• projtlcto pelo Senado não ha uma. manda 

V. Ex. se refaro, acrescendo ainda que a I Nestas condições ou 11edhiu. a V . Ex., si 
Mesa estli infot'mad!l. da não haver outras. fosso JlO~si vel, q uo o r equerimento fos>e YO-

E' annunciada a votttção do requerimento tndo 1101' par tos· 

l
1
!>UJlprimir a delegacia no Estado ele S. Paulo. 

Dirijo esta. pergunta a. V. Ex. porque pn.
r eC<HJHl que no Senado pas~ou uma emenda 
!o ::-:r . B•tena n~sso sentido, que não consta 
<lC• a vul:m distribuido. 

O i!h•. 'l;~.a•c"'idenl.o -Das emendas 
ue foru.m p rcs<mtos á Mcso. cão cons ta." que 

do Sr. Henedlcto Leite, pcU'!I. que o pro)ecto 
n . 21 2 A, de 1895, volto Íl. Commissã•) de Ot•
ÇILffiento, com o subs titutivo pelo mesmo se
nhor apt•esentado e que subre ambos soja 
ouvido o Sr. :Ministro d(l. Fazenda. 

O Sa•, Lauro 1\lullea· - (pela ar
clan~)-Sr. presil\ente, pel11.leitura. que V.Ex . 
nco.ba. d o fu.zer verifica-se que o r ectuerimen to 
tem «1 ua.s \) il.t:tes: um~ 11ef\indo pa.r:J. que sejll. 
ouvido o S r . Mhlisko lTn Fo.l(cnda . 

O Sr. J.:>a•esldente - lJm(l.. vez quo 
V. Ex. pede que o J'oquer imeuto seja votado 
por par tes S\\llmettol'ei á. votação eatla parte 
de per Sl. 

O S•·· A.Jehulo Guanabara 
(1' ela o1•dcll~) - Sr. p residente, esh. primei ra 
p:wto do requer imento é inutil porq ue o lto
giml'nto impõe q u o o p rojeclo volto 1\ Com
mls>ão com ns ornonda~. 
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o que significa o projecto voltar á Com~ 
missão? 

0 SR. AUGUSTO l\fm\"T8;xEGRo-Dar um novo 
parecer, ouvido o 1>1inistro da Fa.zenda. 

o Sn. ALCI;--,·vo Gt:.~l"ASARA. -Um parecer 
contrario ao que jã deu? 

Evidentemente não se pórle pedir que a. 
commissão assim o faça. Esta primeira p~rte 
do requerimento, portanto, é inutiJ. 

O S.-. P•·e.si<~ ente - JO. dechrei o 
seguínte: appr.:>vado o requerimento, o pro
jecto e emendas vão a commissiio; e dado o 
parecer abrir-se-ha nova. discussão não só 
:iDbre o projecto, como sobre as emenrl~s. Re
jeitado o requerimento, vão em todo o cas:J 
~scmenda.s á. commissão. 

A Cara resolverá conforme entender 
Vou submetter a votos n primeira parte do 

reouerimento. 
Posto a votos por partes, e rejeitado, tanto 

na. primeira como na segunda parte o re
querimento do Sr. Benedicto Leite. 

O Sr. P1•esidcn'te·- Fica adiaLia a 
"l""otação do projecto n. 212 A, de !8115. até 
que a comm:~são dê parecer sobre as emen 
das a elle offerecida.s. 

E' posto a votos e app1·ovado em discussão 
unica o projecto n. 2SJ, cie 1895. (do Senado) 
prorogando a actual ses~ão legblativa até o 
dia 20 de <1ezmnbro pro~ imo, c> qual e envia· 
do ao Po<1er Executivo para a formalidade rla 
promulgação. 

Con tin :ta a discussão unica. do parecer 
n. lí4 C, de 1895, so!Jre a.s emendas offtn·eci· 
das em 3·· discussii.o ao Orçamento c1a Receita. 

O Sr. Cassia.no do 1"ütsei~ 
111.en-t<~ (EMo r.lisow·so deixa de ser publi
mdo, tendo sirlo entr~gue em. tempo ao orarlor .) 

O Sr. '1~11olnaz Deltino-Não per
manecerà na tribuna. por muito tempo e re
sumirà o mais possível as suas consideJ-ações. 
E' sua. intençií" fallar ainda no Orçamento da 
Receita e as comiderações qu~ tem a fazer 
são jit em grande p:l.rte velhas e conhecidas. 
Tanto o illustre presidente como o illustre 
vice-presidentE', que fizeram p .. rte da Com
missão de Orçamento da ultima legislatura, 
e~tii.oao facto du, materia de que se occupará. 
F~sa. commissão com quem luctou, bons ventos 
a desfizeram e levaram para o Senado e para 
direcção dos trabn.lhos d11. Camara. Apen>lS 
um membro della faz parte da actual com
missão. 

Si o presidente c v ice-presidente conhecem 
o <~ssurnpto, conhr.cem·o tambem os m~mbros 

· desta Camara, IJerante quem já o anno l)as
sado, jã nesse, o proposito .de ·orçamentos so· 

breturlo elle tem sido debatido. Pensa que ~eri 
a ultima vez que vi~á. á tribuna .sob1·e a ma
teria.Conhecinaella, ja a opiniãocrystu.llisou, 
e ~ó resta transrormal-a em fa.cto. As con
vicções estão, juf ga, perfeitamente feitas e 
as~entadas. 

O regimen que actualmente existe para 
certos irnp03tos e serviços do Districto Fe· 
deral é o seguinte :em virtude de contra.ctos 
~ntigos, do tempo da. monarchia . a. illumina
ção da cidJ.de e o esgoto existem a cargo de 
companhias estrangeiras, que teem contracto 
com o go~·erno do BrazU. O serviço de justiça, 
policia e extincçiio de incendios estão incum
bidos directamente à Uníilo. O serviço policial, 
serviç:o de segurança gel"al, ordem publica, 
polici_a administra t,iva. geral, Policia Política, 
cahe a União ~m virtude da Constituição Fe
deral; o da distribuiç<iO da justiça, compre
hendendo a inteira hierarcllia judiciaria, re
presenta um verdadeiro Po ·~er Publico que só 
póde existir em concumitancia com os douo 
outros poderes, o Leg:istativo e o Executivo· 
e as condições, do Districto Federal não :per .:. 
mittem :J.inda. a vosse de~ses poderes ; o da 
existincção de incend.io, por habito antigo, é 
militarisado; faz parte das :torças publicas 
federaes, pelo Regula.men to ; o Districto F e· 
deral não póde gerir directa.mente um serviç:o 
militarisa.>~o, dar postos, fazer promoção, 
entrar na ma teria, dís~iplina.r, etc. 

Ao passo que certos serviços municipaes 
ficam ~ma União, esca tem retido até hoje 
certos impostos meramente locaes, o de in
dustria e profissões e o de transmissão de 
propriedades. Arreca.rla.rl os estes impostos a 
União dever·ia entregar o excesso delles sobre 
os ser\·lços do Districto Federal, o que não 
foi feito até certo tempo. e quando o foi, 1bi 
de um modo rapido e perfunctorio de patrão 
apressado que presta. contas a empregado. 

Propoz emencla., assignada. por illustt•es 
collegas, alterando este regímen; a..liâs nã.o 
o altera fundamentalmente, pois os serviços 
ficarão com a União, mas a cobrança apenas 
passará. a. ser feita pelo Distrbtro FederaL 
Si entre o custo dos serviços e o arreca
dado nos impostos houver difl'erença. contra o 
custo,o Districto Federal entrará com a. ditre
rença. Antes de pr('Seguir diz, para maior 
clareza. que a illuminação e o esgoto são 
pagos integralmente, e que a justiça. a po
licia e o Corpo de Bombeiros por metade pelo 
Districto Fer1eral. Não diz que aa Commissões 
de Orçamento procedem odiosamente repel· 
lindo a passagem dos impostos para o Dis
tl·icto Fe~eral, nã.o diz porque a. intenção das 
commissões é garantir o rnais possivel os 
interesses pecuniario:s d<t União. Mas o sys· 
tema pNpo~to nt\ emeuda não prejudica 
estes interesses, antes os favorece. 
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A União :poupa., deixando de fazer uma sacrada. de imposições. o imposto !le transito 
cobrança. de impostos locaes, muitas dezenas prohibido terl'.ünantemente na Constituição' 
de contos, que estão consignados no Orça.- . Ma.s_pelo project:> a que se Yem referindo: 
mento d:J. Fazenda. Mas independente desta e posSlVel a. novaçao do contracto da. Compa
econaníia., a. M.ministru.çã4 f~er~l ~m. estl> n\li-a. C~ty tmprovements, o que esta compa
accrescimo rle servíçv serã. facilita.da, tun- nbi~ nü.o tem podido conzE>guir ate hoje. 
cionanào m(l.íS regularmente os a-pparelbos pt~ be'!_l a 110nrada. comnlissão, que a des
a~min}stratívos federaes n~ meio da com- cr.•mmaçao da~ ren~las não deve ser ft-ita em 
pltca.<:.ao crescente dos negoc10s. le1 o~ça.m_ent~r1a ; e motivo de lei especial. 

Ainda se 1 ivrará o Poder Execnti v o, como _Esta le1 exrste e espera ser cumprida, é a 
o Poder Legislati-vo, das reclamações constan- ) lll n . 85, de 20 r1esetem))ro de 189-2, diz o seu 
tes na t ribuna desta Camara, no Cooselbo art:- 2• : «O Districto Federal cobrar<i. totlos 
Municipa.l, que o systema. actua.l provoca . os rml)?Stos qu~pão forem da privativa. com
Estas reclam<l.Ções, na continuação do actual :petencra da Umao ». 
regimen, só tendem 3. augmenta.r e se tornar Isto é, o Districto Federal tem os impootos 
mais fortes e accentuadas. o Districto Fede- que tem tol:los os E::~ta.·1os braâleiros. Sobre 
ral a.rrecana. melhoras suas rendas, e e facil este assumpto não ha duas interpreta.çõe;; . 
de ver por que. E' ~te o re!rimen da. Re_publíca federativa, 

Tem interesse dírecto e immediato na co- •la ler n. 85, de 20 de setembro de l892 e o 
brança, e ftscalisa o serviço de perto. uni co sa.nccion~o _pelo bom senso, pela.' mzão 

O imposto de industria. e profissões ana.lysa- e pe_las con-ç_emenc1as gera.es. . . 
do em geral e detidamente em poder da União J?n, termmando, _que como experreJ!.Cia, no 
pouco tem a:ugmenta.rlo; o predial tem cresci- ultl~O caso, o regtmen proposto póde ser 
do extraordmariamente em poder do Districto 3cce•to- ,.. . . 
FederaL Um com outro estreitamente rela- Conta uao com_ a _benevolenc1a. do 11lustre 
cionados. um e outro deviam crescer paralle- rela.tor da comm1ssao. ~as com o reconheci
Ia.mente. Pela cobrança do imposto de indus- !_~e11:to uo valor das razoes ~ue apreoenta e da 
trw. e profissões e transmissão de proprleda- J?Stlç'~ à_a cau6a e ~o respeitO que mere~em a 
des, a União, nas suas contas a que já se CoustJtUlÇ~O e asl~IS.(Mttita l/em; muito bem. 
-referio, le-va 10 •f• doDistricto Federal. Esta O orador c eumpr>mentado.) 
commissão deixa de existir pela. cobrança di
recta. 

Cobrt~. melhor o imposto de industria. e pro
fissões o Distrícto Federal porque, além disso, 
possuindo todos os dados e informações do 
imposto predial, estez servem em grande 
parte para o da. ind~tria. _e p~ofissões e por
~ue o pr~ a.dml~lstratJ.vo a. perce~:ão do 
unposto-prerhal é ra.p1do e summariopelo man
da. to executivo, o que não possue a União 
para o imposto de industria. e profiesões. 

Para os parlieulares, o commercio. indus
tria. etc., melhor convem pa;.o-ar os ·impostos 
Iocaes em uma sõ administração, todos com
prehendem, do que em administrações diver
sas, o que representa. perca de tempo precio
so. complicações e a!Jorrecimentos. 
. O mesmo pessoal que faz a cobrança do 
1mposto predial e outrosmunicipaes faril.com 
peq_uenas modi~ca.ções o de iu_dustrias ~ pro
tissoes, e ha.vera q_uaudo mu1to um ligeiro 
augmento de escripturaçã.o. 

Examina o parecer da Commissão de Orça
mento sobre 3- emenda. HistoJ·ia a g-enesfl do 
projecto sobre descriminação de rendas muni
cipa.es vindo do Seuado, projecto absurdo 
extemporanoo, odioso e jnconstitucional e 
feito ad. hoc, para :fim especial. ' 

E~-te projecto rouba toa!IS as rendas ao Dis
tricto Federal, todas absolutamente, e chega 
a. erear para esta desgraçada. cidade, mas-

O Sr. TiDJ.otheo da Cost-a
Cidadão presidente, citladãos deputados - Si 
nio fóra o dever imperioso de pugnar por 
aq_uillo que entendo ser direito e pela. con
vicção que me dieta. a verdade, certamente 
que, incommodado como me acho, tendi' pas
S:'1.<iO mal a. noute em consequencia. de moles
tla. em pe:soa de minha. família.. eu não viria. 
t~atar de ~sumpto quereela.ma calma.,at ten
~..J.o, expenencia e, permitta-sc-m~ dizer, mór· 
mente de um deputado novo, muita habili
dade. 

Refiro-me, cidadii.o presidente, a esse falso 
p~teccionismo, que parece ter sido a dire
ctrtz, a que obedecer:.tm a. Cümmissão de Or
~:amen~o e diversas bancadaS das deputações 
d_os d!1I'erentt's Estados da Repub\ka. Bra
ulet~a- Entendo que o systema. financeiro, 
ou hvre-cambist~, ou proteccionista que a.d
optad? fosse. por certo que não poderia. ~a tis
fazer as necessidades dos princípios adoptadoo 
por u~a esc11..1. financeira, porquanto, pôde-se 
bem d1zer, affirmando-w uma verdade iucon
test.a.'l'el, que nenhuma. dessas escolas actua.l
mente é seguida. nem praticada. 

O Sa. JoSÊ CJ..ltL<Js-Em paiz a lgum. 
. 0 SR. Tn.tOTHEo DA. COSTA.-Porta.nto, resta.

r la tentarmos a applicação dos principias 
nov_os da. esoola eclectica, de que pa.rticipa.m 
actualment-e a.s nações, no jogo de suas 
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transacçõas commerci3es, para. que nós ou- ~ o povo tem de <i.ttender para satisfazer a. 
tros. que nes::e p•rticuhr ainl!a aprendemr•s, tranquillidade das famílias, e qne reprBSen
e que reeebemos a. influencia dos ma i,; ade:m- tam :l. e~pPronça.do fuluro. porque realmente 
tados na ll.necadaçã.o do~ impostos, pro- e t:lamoroso, dóe, é absurdo. é exLrnvagante 
curn.ndo proceder com equidade e justiça não o que propõe, por exemplo a. deputação, creio 
p~jadiqaemos os interesses do povo e r>arti· que do Estado de Hinas, r ·unidas á;;; dosEs· 
cu!àt·mente do povo de determinadas regiões. t.ados <'e Goya.z e Pia.uhy, não sei si direi com 

Argumento. cidadão "Presidente. encar:>n<lo 1)1'0P1'iedade para o caso, á representação de 
a questão pelas suas duas faces, porque, na Mat to Grosso. 
systtmatisa.çã.o dos di:l!erentes t ributos, quer E·;identemente no momento actual e ante 
os propostos pela Commissã.o de O.:•ç •rnento, as condições particulares do povo do Distrieto 
quer os p~·oposto5, como ~menda. pelas ba.n- Fedêl'al, um imposto de 10$ por cabeça de 
cadils dasdiffdrentes representações. devo de· gado estrangeiro, é, cidadão pre,idante, uma 
clarar, v~.lo S:l.Cl'ilil-adns os prin··!pios, não extorsão, e uma. iniquitla.àe . (.1poirldos) . E 
só .la escola-livre cambista, como da esrolu não se venha aqui dizer que isso é protecção 
pr;>teccionista.. á industtia pecuniaria ou pastoril.porqua.nto 

E quando eu suppunha. que espil'itos pra.ti- c..osa iml.ustria. existe desde a colou ia, existiu 
eo:;, rep1·esent.ando dir·ectamente os interes..ooes no primeiro reinado, no segundo, existe. na 
dos Estadvs que os mandaram :•qul colla.bo- Republica, e ha ele existir emquanto o Bra.zil 
rar na ha.rmoni(l. e na comrnunhão da vida. for Brazil. 
nacional se mantivessem dentro do regimen 
das relaçõe>s economkas, eu vi, cidadão presi
decte, que \'Sta. convergencia. de vistas nã.o 
e:d8te, que ao contrario a.s propo~ta.s são as 
mo.is disparatadas. q-:;e uns Eõta.1os pedem 
por suas deputações uma. causa que . outros 
repellem, trazendo como con,equencla uma. 
f~ !ta. de accôrdo, que deveria no! ar-se prin· 
cipalment.e em uma corporação de homens 
competentes, habi litados, experimentados e 
muitos delle3, C:) tn responsabili·1ade mn.is que 
direcro..porquanto a.ffirmar~m na. prop •ganda. 
da. Repu btica. as necessidades do povo; m ultos 
deites com responsa.bilida•1e eirectiva, çorqne 
contmhiram ju .. to dos peQ.uenos o compro· 
mi~so furmal de que a. Repul.Jlic:~. nã.o quer 
dizPr um reglroen odioso, mas sim u m regi
meu de verdade, de a.cc. •1·do mutuo, urn re· 
gimen de convencido respeito ao interesse 
publiro e à fe licidade do povo. 

o SP. . Y!CTOJ.t!NO MoNTEIRO - Então e 
eterna. 

O SR.. TrMornEo IM. COSTA -Antes de exis· 
tir o Brazil, póLle se dizer que essa. industria. · 
já. existia. em bura nã.o quanto ao boi. 

O cidadão deputa.,Jo sabe muito bem que 
havia inrlíos pastores. 

O SR.. Ovrmo ABRAI\'TEs-Pastora. vam onça5. 
(R:'so.) 

0 Sn.. Tll!OTHBO DA CoSTA-lO$ por cabeça. 
de gado é um impo9to e::rcessívo, quando o 
povo do Districto Federal nii.o póde pagar a. 
c~a.. a. carne secca. não póde vestir-se. 

Qna.ndo o povo não encontra facilida.nes de 
vida., }lor que o meio €: heterogeneo, e se cp
põe às condições de desenvolvimento, eu per
gunto: que idéa Ca1·ia.m os meus coocinadãos 
si eu fugisse á.s rMponsabilidades desta. dis
cussão~ Pois bem, cida.dão presidente, a. dívergen-

cia. que se percebe no !ry"stoma. fin:,nceiro das O Sa. SErv.EoF.t.Lo Car..R.h:A. - O reuresen-
emendas ap resentadas á Commis ão de Orça- ta t d n· · "' d 1 -
meoto, se nota no trabalho ria l'et'~rido. com- n e 0 IStl'lCt.o ,•c era • no seio r\a. com-
missão, porquo.nto a. mesmo. desba.r monia, o missão, tem 0 feito o rn•\i~ que possivel
me>mo desacc\1t•do se a.fih·ma com n. mesma contra a emenda. 
positividade. 0 SR. TIMOTIIEO DA. CosTA.- Acceito O apoio 
· E eu pergunto a. vós outros, que sois re- de muito subido valor, que me dó. em aparte 
presenta.nt~s do Distr1cto Federal e tlzestes o nobre deputado pelo Pará. 
parte desta commissã.o : porque ftt ltastes á. 1 respr1n;;abilida.• le d.o encargo que directarr.ente VozE:s- Pe 0 Distri c to Federal. 
vos foi com metti•1o -por delega ção politica., 
snm que o voo:so mandato possa ser aíf~ctado 
peln. restriccã.o da falta de confiança ~ 

Cp.rtamente, ci·'adão presidente, é preciso 
qne muita.s de;.sas divergencias desa.ppaN
çam. tanto das emendas apresenh das pelas 
diversas deputações, como do proprio traba· 
lho da com missão. 

. Eu pretendo, entr ando directamente na. 
ma.te~ia, discutir alguns impostos que dizem 
respetw à maior ~omma de necessidades que 

0 SR. TDIOTHEO DA. COSTA-Pl!QO desculpa; 
é o habi to ; sempre vi o cidadão como uma 
das glor ias do Pa.râ.. (Apoiados. ) 

0 Sll. FREDERICO B ORGES- E d& Republica. 

o Sa. TntOl'Ji&O DA. COSTA-O meio e bete
rogem•o, nas condições em que vive o povo do 
Districto Federal. luctando contr3. o capital 
que não e proorierla.de nacional, e que nao é 
jã. o necessari Õ para comprar os melões, na 
phrase popular, ma.s a :princlpal força do 

73 
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seculo em que o mercant ilismo e o industria· llfas, voltando ã. questão_. exigir Iq$ por 
lismo tem tudo invadido. cabeça de gado, o que eqmva.le ao~ limites 

Accr-~ce que n~te mesmo meio a. pro:prie· extremos <!e 'lO a 50 reis por kilo de carne 
da.de immovel perteiJce tambem ao estr'an- verde, é •lar pretexto aos po:-:suitlores do ca. 
geiro, o qur- :raz JH>ra o caso uma- séria. gra- pita! par:t ele\•arem o preco lla carne de 511 a 
vi<lade, porque em uma populaçiío de cercn, l OOreis porkilo. Ül'a, isto, que na appa.rcn
de 600.000 habitantes. em que ha uma. de· ter· C!a e pouco, n<l realidade não ê. e eu sou 
minada colonia. que e propriet.ari:L de qu:~si Obrig<tdO a; l'epeUir tal impoStO, nã.o SÓ por 
todo o immovel-proprieda.r1e que, seja diio p;·incipio de doutrina, como porque, dado 
de :passagem e para vergonha da política no me::: mo que r> augmeoto seja a.penas de 50 
Districto Federal, nun~a p;)de ser registrada réis, incidindo ~s~e ill!posto não sobre um, 
com declaração quanio il. nacionalidade a que mas sobre tres kilos do consumo médio. SHi 
pertence o }lroprietario; em uma ])Opulaç;ão um imposto de 150 réiR üiario~. ou a ·1$500 
assim constituída, es~a colonia e uma, fm·ça. por mez, por~a-nto bastante forte e com a 
e tão :poderosa que levanta o aluguel disc:ri· circum;;tanci:l. de pesa.r· muito na economi~ 
cionariamente, prevalecenllo-se de uma !~gis· das famili;Js pobres. 
lacão que já foi felizmente revogada, porque Si analysa"!'mos as condições de formação 
a lei de 13 de maio de 1888, abolindo a escra- de:-t~ populaç1ío, -vamos chegar ainda a um 
-vidã.o, aboliu o senhorio; poz termo a est::.. triste resultado, resultado que virá provar 
:parte das ordena.cões do reino. Mas, os Cí'la- que taes imposto;. si adoptados, sô r1everiam 
dãos domiciliados no Rio de Janeiro, con- pesar sobre a do Districto FeJeral, depois que 
tinuam escravos do possuidor do immo>el. 0 mais escrupuloso exame os tivesse auto
que arbitrariamente a.ugmenta os aluguei;; risada . 

. quantas vezes qut'.r. tendo sempre e por si a 
soberania do Poder Judiciarío pilra e:x:pellir Isto em razão das condições muito espe
da casa as familias, para violar 0 lar, para, ciaes deste mesmo meio em que vivem 
rasgando os textos da Cons&ituição. restabe- os braziHros,na qu<~si totalidade empregados 
Iecer os direitos mantidos ~lo Codigo Fi- publicas ou soldar: os, pois o corpo ~e opera.
lippino t rios nacionat:s, ê muito pequeno. nem padres 

podemos ser, o clero é esttangeiro. 
E' preciso que estas verrla.dcs sejam ditas, 

afim de que deputações coltigadasdos Estados O SR. VICTORINO M•)'XTEmo-Nã.o apoiado. 
esquecendo deveres da harmonia que deviam H::.. muitos nue são lavradores, negociao
representar pela sua co·rcsponsabilidade no tcs, etc. 
prublema. da uolitica. brazileira. não venham . . 
sustentar impostos que não podem ser crea- O SR .. Tli\I:OTII~o DA. Cosn - En d1ço ;sto 
dos, porquanto lia muitos outros me:os de com mmta pr. •prll:~dade, meu collegu., a vtsl.v. 
faz.er receib., mais racionaes e acceitaveis do do pequeno numero . 
que este que vempesw sobre l) vida. r' o pobre, Qua.ndo ha. 20 annos tive a honra de es
gue vem deprimir a independencia do bra·l cl'ever nas columnas_do B1·a::il Americano, eu 
zileiro e que influindo na pl'opria. con$tit.ui· pul(nav:. pehL necesstuade de fazer com que 
ção da fumilia. írã. ore •r difficalda.des sociaes o Brazil ló~se dos bt•;1,zileiros. A:> ideas que 
incalculaveis.' tenho hoje a. respeito do nn.tivismo bern c~m· 

E' preciso que se diga. que ba senhot•ios prelwn_?ido, como necessidade publica, ainda 
que, ns. occasiiio das elekões. -viio ter com os meus sa.o as mesmas. 
moradores de seus predios, como um ct·edor Si tive a feliclda.lle de concor·rer par:l.a 
vae ter com um devedor. para exigir que a.boliç5.o, com os meu' rracos esforços, de set 
votem em determinada p~soa. ; e eu poderia soldado d<J. propaganda. reprlblicana, de ilefen· 
mesmo declarar que esta, influencia. que na der a. Republic-à., posso dizer <Jin<la que niio 
Capital Federal tem grande fot•ça. para toolos mndei a respeito do tn<"U m<Jc!.o de ver, 
os cidadii:os que fazem politica., e de ta.l .nestes a~sumptos. Para os brazileí:ros e tlo 
tra.nscedencia que até ha factos da monar- Districto Fejeral especi~lmente, as condições 
chia que provam que o pode!' do rei teve de de virla depois da Republica, si não si.io 
submetter-sê a vontade dos colonos. peiotes, siio as mesmas, porque persistem os 

UM sn.. DEPUTADo- Ha l'ecurso na lei elei· mesmos elementos perturbadores- a colonia 
toral. possuinr1o o capital. o immovel, os instru· 

0 SR. TmoTHEO DA COSTA- Em materia 
de punição. alei eleitoral e lettra morta ; só 
ha nesse caso Poder Judicia.rio para perse· 
guir quem tem a:pioiáo IiTie e é inquilino 
pobre. 

mentes das industrias, etc. 
Aos bt•azileiros que não dispõem dos meios 

de <1cquisição de ha-veres, '"Ós outros, com a. 
decretação desses impostos, virides impedir·~ 
forma.r;ão de ca:pitaes, pr~udicando-Il:!es ao 
mesmo tempo a liberdade e a independencia. 
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E si amanhii fosse nece>sfl.rio defender a 
Repub!ica,eu perguntar-vos-hia: onde estara 
a lorca indispensa >el para isso ? 

0 SR. VICTOR!NO Mo);TElRO- Eu pergunto 
a V. Ex. onde estão esses milhares d" 
contos que foram emittidos para esta Ca
pital! 

ft•ae:J. oraçiLo, sacrificar, em prol dos de deter· 
minadas rt>giõe~, os interesses mais vitaes .e 
importantes de uma Cidade que sempre se 
esforçou para seemancipar. para. fazer uma 
boa politica, deantc das difficuldades, quer 
suas, quer da.~ províncias na monarchia, e 
dos Esta.•lo5 da Republica. 

O Sa. Til\IOTHEO DA CosTA - En discuti
rei isto quando se tra.tar de questão bancaria 
si ella não e~tiver ainda eocerr~da. 

Mas, volto a occupar-me do impo>to de 10$ 
por cabe~ 1le gado. Vamos ver quaes s~rão 
propri:l.mente as· vantaçeos apparentes que 
elle vem trazer. 

Eu ouvi com a religiosidade mais completa, 
com attenção mais de~idi•la, os oradores que 
me precederam. O cidadão Costa ~Jachado. 

. deputado por Minas Geraes, encarou a 'lues
tão é verdade pelo lado pratico. 

Realmente o cid:tdão deputado de J\Iinas, 
Cllnheeedor da questão, abordoll o problema 
de maneira a fazer proselytos. l\Ias, no en
tanto, me permittiria o cidadão deputado. 
que eu lll.e dissesse, que não era verdadeir[l. 
a conclmão a que chega;va, porquanto o ba· 
ra.teamento do gadn pela nãrJ a•topÇ'ãO do 
imposto ne 10$, longe de :fazer, como con
cluiu o referido deputado,o desapparecímento 
do gado do mere;tdo do Rio de Janeiro. ao 
contrario, facilitaria no mercado ll. perma.. 
nencía não só do gado argentino como uo 
oriental. 

Qun.l é a inconveniencia. que ha om dizer
se que os pr01luct01·es bra.zileir~s Li c Minas 
Goyaz, Piauhy e Ma.tto Grosso deverão luc1ar 
com a coneurr•eucia dos gados ost.rangcil'os ~ 
Ao contrario, nós do Dist1•icto Federal. ó qu~ 
não tJOdemos continuar, victiffill$ u;1. rotin;1,a. 
ser sacrificados, por urn erro cconomico, por 
um proteccionismo in8ustenta.vel perante a 
sciencia. 

A intlustria. pastoril, tanto rninPira. como 
goyn.n<~. ou phmhyens~. é umt~ indu~tria. que 
já. e!lcontrou :1s condic;õ~s n(l.tUr;l.es •lo sen 
desen·ml'l"imento. A penas fez-se preci;;o, par;~ 
O seu prO[l'l'eS:>O, SUjOital-a. as \'UUW.gens da 
concuJ•rencia, aos ensinamentos das exposi
ções escola~, agronomicas, etc. 

OSrt. Ovmro AI3RANTRS-V. Ex. está pro
tegenU.o os estra.n gei ros com este argu. 
menta. 

O SF. TmoTHEO DA CoSTA-Adeantar a in
struo~ão, rlesenvolvcr n.s -vias de ~ommuni
c::cão, o telegra.pho, etc., penso que outros 
nao são, cidadão pr·esidente, os meios de at. 
tan~er as necessidades que sentem ne,te 
ra~?o in<'lustríal, o po11'o mineiro e IJS das tl~
mms regiões do Bra zil. 

_o que e preciso. porém, estabelecer e que 
nao d.e~emos, cQIDO disse ao iniciaT minha 

Diz o mustrado apa.rtista, cida.rlão depu
tado por Goyaz. que eu ~ou proteccionista e 
que dê na minha argumentação uma contra.
riiç-.ã.o, porquanto h<t pouco eu me tiliei, sol
dado. ao nativismo racionalista, o nativismo 
do livro, bem pensado e bem pr~· ticado. 

!\ão é c-xacto, me P'"rmitta o cidadão de
putado affirmar;o que não desE>jo que se veri
!ique para. o Brazil e muito particularmente 
para o Di.SLricto Federal, é que se estabeleça 
esta perturbac;ão economicas esta intervenção 
iojusta e cruel, em rletrimento e vexame de 
uma patriotica e operosa. população que já. 
soffre muito e não deve ser victimada em 
vantagem dos muitos productores de gado do 
pai?. ; de ta.es a.bsurdos, é que não ~erei jã.· 
mais advogado. 

0 SR. SERZEDELLO CORRÊA-Mas, Si do R.io 
da Prata se suspender a exportação do gado, 
nós teremos a fome na Gapital FederaL Esta 
é a verdade. 

0 SR. TlliiQTITEO DA COSTA- Vou :passar a 
outro assumpto; is relações que mantem a 
adop~ão da taxa da carne verde com a eleva.
çã:o da taxa do xarqne. 

Entt·o agora na questão dirigindo·me a 
deputo.çiio do Rio Gl'a.nde do Snl, que a:pre· 
sentou uma emenda., pedindo a elevação do 
impo8to do xar f']ue a 150 réis por kilo. 

As perturbações dahi originadas serão de 
tal ordem, que posso vaticinal-as concumi
to.ntes e concurrentes, traz;endo para o pro· 
blema. dífficuldades de natureza muito pon
del'a.vel. Ellas poderiam determinar a adop
di.o de um 1·egimen, mas de um regimen que 
ros~e mnito maís e1uitatívo, muito mais 
justo e muíto mais acceitavel. 

Si nos quizermos adstringir aos princípios 
geraes e dr)utrinarios das finanças, de· 
vemos ver que os c!ass!cos estabelecem que o 
imposto deve ser, primeiro que tudo. justo, e 
ju~to nesta acce[Jção ;- que o individuo que 
paga o imposto, tenha. convicção clara de 
que pNstt'l um seniço publico, que pagando 
o imposto satisfaz a. uma. necessidade na
cional que mmpre com uma. obrigação po
\itic&, que ó a consequencin. natural, positiva 
e cffccti va ' do regimen da socil:da.de em que 
convive em que perm:mece: satisfllíto, em que 
dever:i. existtr feLiz. (.4poiados. ) . 

Concumitante e correntemente com o im
posto da ca.rne verde. pret mde-se crea.r outro 
gravame pernicioso, desesperador, que em 
outros paires, que tivesse uma índole mais 
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dada aos leva.ntatnentos e pronunciamentos, 
certamente que traria graves perturbações 
da ordem. 

O SR. VzcronJNo Mo:>r:tm:o- O mercado 
consumidor é que dá o preço. 

0 Sn. . TmoTnr-:o DA COSTA- Hei de me 
lembrar sempre que, estudando a lli~toria da 
Repnl.lica. Fra.nce.r.a, o desenvolvimento da.: 
qu~lla. Nação. que, seja díto ile pnssagem. e 
de a.rnol'es platonicos para. o Brazil (npoi~clos) 
li que uma elevaç.ão apenas d:t_ t ;>:Xa. soor~ o 
trigo importado e que era fabr1cado em pu.o, 
a:pf'zar da. r-ranç't ~er um pa.iz prod~ctor. de 
trigo, deu log:~ r a nm conflic~o mmto ser1o 
nas ruas de Pari'-• determmado pe>r um 
a.tfixo pregado nas esquinas, cbaman?o o povo 
ãs armas e com os dizeres :- du Fam ou des 
baUes • •• 

No emt.'\nto, a deuutaçã.o do Rio Grande 
do Sul, como as dêputaçõPs Cl'lligad<•S de 
Minas. Goya·r., Piauby e Matto Grosso: a.pre
sentam ao me~mo tempo. e . me perm1ttam a. 
phral'e, de tumulo, a referida emenda. 

0 SR. MARIANO RA~IOS -PerdãO; a ban
cada de Matto Gro.sso não assignou a emenda. 

0 SR- TIMOTREO DA COST.A.-Perfeit.'l.mente; 
e o caso do Distl'Icto Fe.Jel'lll agl'adecer est.a 
intenção indirecta, mas verrladeiramente pa~ 
triotic<~o, em favor dos princip·;os republh-a· 
nos, da. verdadeira comprehensão dos inter
esses do povo. 

Nii.o se póde a.ttacar de frente condições 
correlatas ao direito de existir: Todo a.quelle 
cidadão que at tentar contra e-se direito, ipso 
facto, attonta. directamente e criminosamente 
conti·a a. base ila. organisaç.'i.o soei~! . 

Sou daquelles que enteurlem que o regimen 
do imtiOsto é uma necessidade ; mas t.a.mbem 
comp~ehendo que as imposições, feitas injus
tamente, trm:em o desa" or ás instituicõe~ e 
podem prPjudic:~r sobretudo ci. Repnb!icil. do 
Bra7.il na sua. marcha, 110 sen prt1gresso. 

Bu, confe:;so, ate. me ;~dmir1·i d11. inh;\bili
dade do:< restaurad01·es. Realmente é o caso 
de dizer-se, porque não po'so expressa1·-me 
de outre modo: são uns pobres de e:spirito. 

A restauração foi apregoada fem explorar 
elementos que o de$governo da Repulllica 
tem permittido surgir (rzpo;(l.do.~)- sem :tpro
veital-os par•~ a. propaganda. anti-patriotica 
que pretende eniciar ; o que não e pam es
tranhar, no fi:n de contas, porque os partidos 
monarchícos sempre st~ corJservaram e ainda 
se most ram COI:Servar alheios aos intere~ses 
do povo. 

Os poderes da Republicn. decret~ra.m a 
emissão de cerca de WO:OU0$000. 

M:J.S, os leg-isladores d~epoca que se consti· 
tuiram em Poder e:~:ecmtivo, commettera.m 
ainda erro fundamental maior. de darem a. 

ess~ emissão uma a.pplicação mal compreben
dida.. 

A emi.,ão fni qu~si que consnmída. em pe
ríodo curtíssimo, de modo a provocar o ridí
culo em todas as nações, que viam no B1·azil 
~e orga.nisarem, patrocinadas pelos Rancos 
mais respeitaveis desta Capital, companhias 
indecentes, commetlerem-se indigdidades e 
erros tremen ,!os! 

Foi assirn q ne chegaram-se a. orga.oisar, 
oh ! it·risão dus financeiros do Brazil !-com
p:lllhias para t11do, até pal'a se explor:~.r llor
I"Jcl;a ila her"a de passarinho. (Riso.) 

O espírito que gniou os · coionisa•fores da 
Capital do Brazil, não teve vergonha. nem 
pej0 de atteuta.rcontra. o prin.:ipioinilludivcl 
jmposto pelo 8acrificio da decretação de c~rca. 
de 500 mil contos : dAvia se f ,zer uma. appli
cacã.o junt,t de:>..~ s~1·iticio, porque dHr~ 
do cidadão deputado, meu collega. pelo llis
tricto F~deral. Dr. Alcindo Guanabara., q1le 
hontem. discutindo a lel bancaria, disse que 
nii.o tiniu~ re•·eio de emittir, e emittir sem 
que se observasse nenlmn.a prop()rcionalidade 
entre essa emissão e as necessidades da cir
cnlação. E o meu collega, foi mais longe, 
di~endo, na sua pllrase elegantA, correcta e 
autorisada, que nãn havia o menor perigo no 
regimen da adopção do papel-moeda. 

O iHustrado co/lega co/locou-se em um& 
posição miL, advogando uma causa, contra a 
qual protestam todos os economistas e finan
c.eiros. 

MM, cidarlüo presidente, entrando nn ques
lão do xarque, venho chamar a attenção da 
Garoara para. o pretendido protecciouismo 
advopdo pela bri ha.nte palavra. do Dr . Vi
ct.orino Monteiro, um dos ~!dados da Repu
blica. e um dos seus m~is esforÇ<~dos rlefensoffi, 
mas que me perdoam a. franqueza d" lhe 
dizer. nlio estâ. com a verdade, e me sinto 
r~almente acanl.Hldo deante da. rontingencia 
em f]Ue me colloquri, voluntariamente, con
te:st;• ndo as ~uas op'níües. 

Pc('() licença ao cidadão deputado pelo Rio 
Grande do Sul para llle dizer que a occa;:!ão, 
alóm de inopportuna, e de nma gravidade 
muito sér1a, como pretendi d"'monstrar ainda 
h a pouco e como passarei a analysar·. toman :o 
em consideração a argumentação do illustre 
collega. 

Venho c!izer ao rlígno representante do 
Estado que ainda llontem cobriu-se de glori& 
na dere~a a mais enprgic..1. e solemne da con
~olidação da R~publica, que, partida.rio da 
pror.eccionlsmo bem entendido, até ao ponto 
de reconhecer. com o illustrado collega. ~ 
necessidade de se fet:harem o~ nossos JH'Uls 
as naç~s inimigas da Republica HrazJieil':!. 
eu não teria.. entretanto, muito escrvpulo em 
~itar liVl'cmente, selll cobrança de im· 
postos, os productos mesmo de nações como 
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as R.epu blicas Oriental e Argentíoa, que se pergunto a V. Ex ., porque é essa ca~panlta. 
tornaram, pr·incipalmeute a primeil'a, na re- enormo de toda a imprensa e dos interessa.
fott:o recente. um eixo polar da. resistencia à dos da Republica Odeatal; dizendo que va,-
manutcn<;ão da paz no Brazil. mos ferir seus interesses? 

Eu desejaria, si fosse possi vel, como depu-
tado e repo·esentrJ.ate do Districto federal. O SR. TmOTIIEO D .... CosrA-E' uma questão 
desoes pc•bt·es que pl-ecisa.m cnnquirtar a sua. parti·'a.ria, uma questão llejornalí~mo; e eu 
liberdade, porque precisam viver, e ~ó podem me firmo nos princípios geraes. delle;; não 
'Vi>er tendo alimentos barat ·s; ue,ejaria posso s;~.hir, para. preoccup~r-me com um 
quando mesmo acceítasse 0 proteccionismo, C1l.$O muito particular em que, determinadas 
gúo.»d même, attentas as Cll'cumstandas eco- certas condições de uma sociedade, in terfere 
nomicas deste pobre" povo da Capital FedPra.l, esta... :pronuncíando-~e. em um momento 
que fo,sem atê recebidos livres de direitos dado, de um modo ou de Olltro. 
productos desses povos. O xarque é um elemento de necessida.de na 

E' raci l, porém. obtllr o mesmo resultailo, Vida. do bra.zileiro. maior ainda do que a da 
não se ta:x:~nno produ••tos que vellbam affe- carne verde. E certamente adopta.ria o im
ctar directamente a vida do ci·'adão bl"ã.Zileiro. posto sobre o :xarque, si não visse que elle 

vae pesar di1'ecta.mente sobre a população de 
O Sn.. VIcTon.x::-.:o MONTEI'lto-Estes impostos um grunde numero de estados. 

só pesMão sobre o productor · E c11amo a atlen<:ão dos representantes 
O Sa. 'l'IliJOTHEo DA CoSTA-E' a provacação desses Estados para que não consintam que 

que eu quer·ia. faz1-r ao meu collega.. se commetta, no meu fraco entender, um gra.-
Pr"c_?rd d~monst;ar que o. c:da.dão depu- vame de:>ta ordem que 'a e prejudicar os cre

tado nao ~at1sf1J.z as exigFmc1as da poJltica ditos ela. Republíca, sobretudo no ponto de 
republicana. nem tão vouco às dos clas,.icos, vista muito e~pecia.! e da odiosídadedo im
qua!IJio estabelece as directrizes que re.,.lllam posto. o que deve preoccupar a Cama.ra., 
a.s leis com as quaes devem le .. islar "sobre qu,ndo exerça uma attribuição que lhe é 
im-postos . O protecciooismo do

0 

illustrado privativa :pela Constituição, a de crea.r e ele
co!l~g~t é um proteccioni~mo contra. :1. sciencia, v ar ta.xas. 
porquanto elle o fez depeocler de principio, · Agora.. si ana.lysarmos o modo porque e 
q!le. na. ~cienc:ia econ~ml~. é !also. porque apresen•ads. a. emenda., ainda vejo que a. ma.
nao ~a 1mpusto que nao seJa p:.go pelos f'On- teria. torna-se de muito maior gravidade, o 
suro1dores. que só posso attribuir a um des mi 'o dos il-

0 S:a. VrcrO'ltlNO MoNT!liRo-E' a lei da lUHra.dos representantes do R.io Grande. 
oft'erta e da. procura.. Os cida.lãos d~:putados elevam o imposto 

sobre o :~:arque, porem oom a. circurostancia. 
O s_:a. Tnronmo DA. COSTA-A minba ex- de que o imposto sobre o gado so recahe sobre 

P:ressao-que e pago pelo consumidor, quer o ga·!O que desembarc(l!' nos portos da. Repu
dJ~er ~'tacramente que ahi se verifica. a a.p- blica. 
pllcaçao da lei r> a olferta. e da pro•·ura.. De maneira. que o Rio Grande fica isento, 

Volta á questão peln mesma maneira por- desde que o gado entre pelas fronteiras. 
9ue a trarei, isto é. chamando a a.ttenç;io do {Aparees.) 
rllu~tr·a lo republicano e representante do 
glomso Estado do Rio Grande do Sul, pa!·a Refiro·me ã ioea da bancarla mineira; foi 
esta. fuce rle _assumpto, e fa.zenrlo-tbe um ap- um accorllo da bancada mineira com a. ban
pe!lo para nao crear uma difficutdade a vt.ra cada •1o Rio Grande, para estabelecerem si
do br·alileiJ•o nest.a. Capital. Aind<~. ha pouco lllultaneamente o impostú sobre o boi e sobre 
eu vos dizia, codadãos deputa.dos, que Ollll· o x:.<rque, mas quem o vae pagar é o Brazil 
~sto du. carne verde ia C<t hir directa e e:ff~- inteiro . (Apa,.tes.) 
cttvamen~sobre !JID~determinada.populaçã.o, Chamo para. estes pontos a. a.ttenção dos 
a popul11çao do Otstr1cto Federal; mas agora honrados representantes, oãode determinados 
o do . X11rque, não ; este vae pesar sobre ~ Estados; ma~ de todo o Brazil. que só devem 
Braz1L inteiro, principalmente no Brazillitto- decretar nesta Camara., de responsabilidade 
raldoOcea.no. Certamente que sim, porque effectiva da Republlca, um systema. de im
todos aqlJ.elles que produzem assucar, rata!- postos. 
mente h11o de pagar 0 imposto que na Cnmara Vou agora tratar de uma. questão, qu~ nã.o 
sFe pretende decretar sabre 0 xarque. Não) ha deixa de ser 1nter~ssante. 
azenda de cata nem Eogenllo de assuca.l' E' a eiMacão de imposro sobre o kerozene. 

O!Jde não !W gaste a usual cat·ne secca .8 a fa; Ora, realm~.>.nte, foi preciso que se es\·• be-
rtnlla de mandioca. lec~-sel!? fabricas de refinarpetrnleo pa.r<1. que 
p Sa. VIcTORUlO MoNTEIRo-Si "Ol'"eutura o crdadao deputado pela Ca.pital Federal se 

0 r • lembrasse de elevar o imposto sobre o k.ero· 
tmposto vt~e reca.b.ir sobre o consumidor, z.ene. 
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E entro neste assr1mpto, muito sorprcben- · sua succ.;:ssão 1(\;;ica. n~ accluisição de meios 
dido, porque reconheço na redacção r1a emen· para a subsistencia. 
da uma habilidade, que rlava direito a um Fallar-se em uma iíndustrio. que, por exeru. 
comprimento ao cidadão depubdo. plo, im1Jorta determinados pt•oductos m:J.U\l· 

A emenda. tem duas partes distiucta.s: umn !acturados, com prejuizo de uma industria. 
que eleva o imposto, e. oucra. que ma.uda. ces- extrativa. a qua.i, por seu lado, desenvolve 
sal' o regimen de u.m determinado mono:polio. as condições do paíz e tira do seu tenitorio, 
{Apartes.) riquíssimo em protluctos, di:ll'erentesm;;.terias 

A co usa se (1 iz, 
nheiro, ums. ponte. 

em linguag-em de enge- primas, l$$0 é um horror. 
O SR. Ovroro AllRAN'l'Es-E~tá defendendo 

E si não, vejamos. 
Eleva-se o imposto apezar da. comml~sao 

ser contra. elle, e o meu collegn. cousegue fll
zer passn.t perfeitamente a ces~ação do mo
nopolio. o que de alguma sox·te seria uma 
necessidade. 

Eu aquí não advogo interesses !la compa
nhia. importadora de petroleo: não a conhe
ço, não me preoccupo com ella. 

Ma.s vou entr:;~r na questão, estudando-a 
pelos seus principias essenclues. 

A 1• parte da emenda, elevando o imposto, 
saoriil.cacorn a mesma ivjustiÇ~~-. com ~ mes· 
ma gravidade, interesses do {)ovo, não do 
Dístr1cto Federal. ruas à o Brazil inteiro. 

o imposto de gado. 
0 SR. T!li!OTITEO DA COSTA.-NãO estã. D[\ al· 

.tura do illustre deputado por Goya.z o :pre
occupa.r-se em apanhar na. minba oraçã.o 
es~as contrndicçôes apparentes ; ellas não 
existem na r1out rina. 

O quA crítiqtrei foi o falso proteccionisrno e 
pergunto: não será fa.lso proteccionisrno. des
envolver, por exernplo, o fabrico rle kero
zene, coro. sacritlcio da exploração das nossas 
jazidas de petro l€0? 

Pois nus não sabemos que do petroleo 
se tir11- uma quantidade enorme de pro
duetos? 

O Sa. Fm;;DERICo·BoRGEs-V. Ex. está. :per· 
re·Jtarnente collerente, justificando a. commis
são que alliviou o [.)etroleo importado, de 
todos os direitos. 

Todo mundo sabe que no intfrior (!o Bra.zH 
não ha ga.z ; o pobre e o rico illumioam suas 
choupanas e suas casas '?icas com. l~erosene. 
(Aparteo.) 

O período do azeite de mamonajâ. se foi. O SR. SERZEDELLO Col~RÊA. di um aparte. 
Não ha Jogar do Brazil onde não cheA'ue O SR. Tn!OTIIEO DA. CosTA-Realmente 11a 

kerosene, fumo e _pho~'Phoro. Mos, aggro.var uma differcnça enorme na importação do ke· 
o kerosenecom o imposto elevado a. 170 ré•s rozene relativamente à. importação do :pe
por kilo, do qual 30 °/" em ouro, equivale troleo. 
qua.si a crear·se um imposto de cento por E' assim, que no~ e.'l:ercicios de 1889 a 1893, 
cento. cinco annos, a totalidade do imposto cobrado 

Ora, si não se tratasse de um genero de tal peio kerozene, na. Alfa:ndega do Rio de Ja.
impm:tancia, :porque ninguem vive á nonte neiro. o.ttingiu a 4.581:174$000. 
sem luz, não reclamaria, e fazendo-o, pro- A commissiio andou perf•itameute bem em 
cedo de accordo com a. minha couscie:JcÍlt e o não acc.:.itar a suppre~~ão desse imposto. 
cumpPimento do mandato dos me1~s concída- Temos a1-rora a questão da import<~('.ã.o rlo 
dãos, porque eu aqui estou representando o pet.roleo bruto_ 
pob!'e, o hUJnilrle, o espoliado' <l s~~.:riíkado A industri:t da refinaçQo do petroleo, o que 
p.esta serie de inte:resses em jogo contra o visa é exactarnente pôr·se em pé de concur
Bra.zil. r<oncia ao E~tado na at·recadar,·5.o da quantia 

O SR. SERZED~Ll..O CoRRiv,-A commissão acima. 
recusa o imposto sobre o kerozene, mas ísenta Ning-uem estabelece urna in<lustria :para 
de direitos o petroleo, não para uma fabrica. perder_ qllem as estabelece tem o intuito de 
rna.s lJara todas que seesW.belecerem no paiz ganhar. 

d. - • 11 ~ Entretanto. eu pe1·guoto,é Pazoavel o que se 
o que que~ lZe!' q,ue a commJss:10 co a ora propõe, quando alguns sacrHicios estão f<ütos, 
eminentemente :para que o kerosene se venda qu~n'lo o nosso pai~ tem minas de "etroleo, 
mais barato. " quando temos deposítos em Santa Catl1arlna, 

O Sa. Tmonmo DA Co.>T.~.-Firmando-me S. Paulo e em outros Estados, principal
na questão , direi aos cidadão deputados que mente na Bahia, que s5:o osmaís conhecidos e 
não se póde acceitar este gravame, assílll .onde ha., por oonseguinte, meios de deseu
como não se póde :prejudicar o desenvol\"'i- volver uma industria. nacional e não indus· 
mento das in!lustPias do BrJ.Z.l. tria sub;idiaria. do estl•an;.:eho, C01110 e, por 
. Eu quando aJ!udo a il!dustria.s, me re.tiro exe~plo. a ~o phO~JJlioro, cuja mate1'ia. ,Jlr!· 
á série de trabalhos que constitue~ não :só o Jm. e toda. 1mpvrtada e não paga quas1 di· 
fo.nda.mento da. ac~ívidade humana como a reitos ~ 
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os sns. JosE CARLos E SERZC:DELUl CoRRÊA neros nos quaes o Estado não deva tocar, Isto 
-Ahi V. Ex. está mal infvrmado. e. ao:~ qua~ tcem perfeita applicação os prin-

cipias da. escola. livre-c~mbista . . __ _ 
o sa. Tmornro DA CosrA- Eil sou ra- J:!};sés generos podem ser a ca1•ne, o feiJaO, 

zoa\'el, quero que facilitemos os meio~ a a far·inha., o tl'igo, a batu ta, o arro:r.. etc. 
tod3s as in•lustr~;•s p rt1':t o seu rac:m1:tl Je,;en· Subst:mcias dessa n3.tureza. lndispeosaveis 
volv-imento_; o que ~ã.n <!Uero é que se esta.· ao homem, como que deve ser uma especie 
~leça aqm Uf-ll'egnnen heLerogeneo, 11ma. ! de -.u>lí me tanr1~re para os deputa:<Ios da Repu
gl.lerra de _ta.;J f:l.!;~ mas_ guerra de E-;tado a blica dos E>tados-Un!dos do Braz1J, sobretudo 
E;tado, <le IUilUStna. a. mdustr;a; quer~ qne I quaudo já se diz :t bocca pequena nas casas 
oregimen d11 imposto signifique um ~y.stema necessitadas, qne foi a. Repub!ica.quem trouxe 
protcceionista, mas· u at protecciomsmo seu-_ u. carestia do,; genaros de primeira. neces
s:~to, bem entendido, o que chuma. actual· sidade. 
mente es<."Oh\ ecletica. . E' preciso que os deputados que repre-

0 lJUe ~ã.o quero_ e o_ :proteccionismo abso- sentam a. Repub!ica. e que est[io em con~acto 
luto que e ccmtr;tdJctorw, por que ~ttaca ~n- com a poulação,se con v~n~m de que prec~~m 
ttresses a que ,lu;tamente se propo-i ser;·I_r- destruir esta. impressão eustente no esp1nto 

E;tou conven~ido fle qu.e se n?3 proseg?lr: do povo, 0 qu~l e!IIbora. transido de dor vi
mo> nesta manr;w~ de legtslar, 1rem~s cr~al timado pelo soffrtmento, t udo e~quece ~ara. 
para a. marcb_a ascendt·nte ~a Rt>pub_hca d1ffi· ~e preoccupar com a fel~cid:.U.e ria. l:tep_ubli~ . 
euldades terrrre1s e tal vez msanu.ve1s. W um;\ injustiça. con~l·!era.rrnos os ctdadaos 

Concluindo, quanto a questão do kerosene, brazi\eiro.>. que por suas condições de vida. 
de..-o diz~ r ttl:l!l é preci,;? considerar que esta. precaria tanto merecem, c9m e~te despren
importa~ao e prç•lfl'ess!va, e que natu_ra.L· ôimento, com esta Si)brancerta quede alguma 
mente se tornara. mator em Uln pe~1odo l'órma si"'Oillca indi1ferença. pelos Interesses 
igual de cinco a.nnc:>. de sorte que devemos mais tr:oscendentes e vitaes da nossa. po
t.er uma renda ue 3.600 e tanto;; conto3, cal.· Liti~. 
cutanrlo 80 "/, e da.ndo. um desvio de 20 "/ • · Pois quando os pov9s _da Europa _clama:m 
Isto }_)elo que se ~efere a ;\lfdn~ega r1o R10 de pela. melhotia. de condlQ:?~ de sub~Isteoc1a, 
Janetro, <l'ler dtze;·, ao Dlstrrcto Federal e mu.i.; do qne pelas condtÇOJ>..s d•) lLberdade, 
aos Estados que por elle recebem este pro- quando 05 _povos em geral se preoccupn:m com 
dueto. · a solução do probtema. de desenvolv1mrnto 
Ag?~·a, si. comp'!ltarmos a renda. do kero: da sociea/1e, que de fa.cto é o da substa.o~ia., 

sene 1mporrano dtrectamentll pelf)s dl>erso~ pergunto si a ca.ma.ra dos Deputados pode 
E>iarlos do Bra.zil, creio não ser ex11ger·ano deixar de -prest:~.r a. devida a.ttençã.o a este 
calculando em 10.000:000$, no m7'lmo pc· assumpto ~ 
riodo. o pr.-ju!zo total qu_e so:trrera o Th~~ Estou certo de que. fazendo-se um a.ppello 
souro, com anuo arreco.daç11o do trnposto ho.Je u,03 cidadãos deputados ch R.epuoltca dos Es
existente sobre o kerosene, desde que o nosso tados uniclos d·J Br~il.se ooterio que parece 
mercado, supprimirlo pelo petroleo,que en~rar ra.soavel no sentido de não ser 2-cceito ore
lirra. ~ se.i:J, aqui refinado. dispenS!I.t' a un- gimen d~ impostos projecta.do tanto pela Com
port~çao daquclle pl'oducto. . inissão ele o1·çamemo, como pehos d1íterent~s 

E nilo lm todo o fundamento para recet.a~ deputações, regirnen que. segundo demon~trel, 
quo, a exemplo do que se observa. em outtas não se tilia a. nenhuma ~cola economtca e 
industrias favorecidas. a aggJ>avaçã.cl da. ta.X:I. não attende às nece:;sidades do povo. 
S-•bre o genel'() importado. a.ugtueut.a~do·llt~ E.;te ultimo objectívo deve ser preoccupa.
o ll~7.o, ~in•a. rl~ pretexto p•wa ma.1s uma. çií.o const:l.nte de tão illustrados quauto Jl3.· 
rnystitlca.c:<i.O industrial, vendendo-se ea.ro a. trioticos cidadãos, que põem acima de tudo a 
mcrc:1doria. ma.nuro:~ctuTa~a ou p::-epa~d<~: _n (l ca.usa da. Pat ria, at~avéS da. quat serve- se_ a. 
paiz sob a. falsa. allegaçao de a.ltos du-eltos cau:;a da Humanidade. (ltluito ben; ; m«•to 
il>luaneiros1 bem.. O orado1·& m11oilo felicitado.) 

Venhú, pois, pedir á Cama.ra. principal· Ficá. a discus~~o adiada pela hora. 
mente quando se trata da 3• discu~são, que 
refiict3. na inconveniencla. da emenda., rejei· 
!ando-a. tanto na primeira como na. segunda 
parte. 

Cida.dão pt·esidente, os economista.;; nota· 
veis. os tinanceit•os que f&.zem escola, sobr~
tudo nos paiz.es ll):lis adeantados que no~ 
outros e onde a intelligencia do homem e 
mais obrigada a trabalhar no sentido de evi· 
tar perturbações sociaes, dizem que 1111. ge-

O Sr. l:"ll"n.nciseo Giieerio (pela 
ordem)-Sr . presideil.te 1 me animo !l-pedir a 
v. Ex. que consulte a. C3.ma.ra st concede 
prorog:açã.o da. ses~ão por ma is um;~. hor:~. . a.fi_!ll 
de a.deantar o:> nossJS trabalhos em relaça.o 
ao· Orçamento da. Rece;ta. 

consultada, a camara. concede a. prorogação 
pedida. 
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O Sr. Frederieo Bor;:es de
clara. que são breves as c·onsiderações que se 
pror•õe fazer sobre a. emenda apr~'eotadD. pelo 
distincto representante ila Cap1tal Fe .ercd, 
relat\va no impol>to sobre o keros~ne. . 

Deve, porém, começar lendo o parecer da 
hom•ar1a. Commi&:ão de Orçamento e a. emenda 
por ella impugnada, cuja primeira parte dei
xará de analysar, de que se incumbiu pro
ficientemente o illustre collega. que o precedeu 
na tribuna, abundando em considerações no 
sentido de demonstrar a improcedencia de se 
gravar o imposto snbre o lterozene . 

Limitarâ., nois, suas consider·ações sobre a 
se~unda. vnrt.e d:lo emenda., inacceítavel a 
todos os respeitos porque vem matar uma. 
industria. • a...ocentê. uma industria. uaclonal. 

No N•·rte, nos Estados da Bahia e de Per
nambuco se está. fazendo a exoloraçii.o de 
jazidas de petroleo, e no Su I, em sa.n ta Ca t lla.
l'ina. e no Rio Grande tambem se descobriu 
importantes ja.zida.s. • 

E' claro, portanto, que a industria. nncio
nal ficará. consideravelmente prejudiroda 
com o augmento desse imposto. 

De resto, notando a ramara. estl. parte da 
emenda, cabe em manifesta contrndicção com 
as suas decisões e com as que foram tomadas 
pela ptopria commissão. 

Invoca o }la!'ecer da Commissã.o de Fazenda, 
de que é presidente o nr.bre deputado !Je\o 
Districto Fe·'era.l, o Sr. Lins r'e Vasconc~llos, 
o qual deferiu nm requerimento em qoe se 
pedia Isenção de direito~ de importação para 
o mater ial e apparelbos destinados á monta
gem de uma fabrica; parecer tambem sub
scrip.to pelo Sr. Pa.ulino de Souza Junior, 
actual membro dt~ Commissão de Or~nmento. 
que aliá.d subscreveu opinião contraria rela
tivamente a. esta questão. 

Além dt'Ste parecer a inda ba outro. o de 
n . 66. em que a mesma. commissü.o indereriu 
o requerimento em que Etluardo Limpo de 
Abreu e Pedro Poly pedem isenção de direitos 
de importaçã.n para. o petroleo que importa
rem destinado ás suas fa.bricas. 

Lê os considerandos firmados pela Com
missão e espera que clla., reconsiderando o 
seu parecer, ]!elo menos ne, ta. parte, se pl'o
nuncie coherentement.e, negando :~. isençiio 
de direitos sobre o petrolco importado. (Muito 
bem, muito bem.) 

O Sr. Aristidel!l de Queiroz 
vem fazer uma. reclamação, ou a.utes1 um 
a.ppello ao õigno relator do parecer e ao 
nobre deputado que apresentou uma emenda 
referente á. elevação <la taxa sobre o fio fl e 
algodão. assumpto já discutido no seio i!a. 
commi:::sã.o de t arifas, que,enconiranrlo sérks 
embaraços em uma wlução sobre a taxa. 
constante da tarifa, deliberou adiai-a, pa.ra. 

mais t3.t·de apresentar o resultado dos seus 
estudos. 

A$ differentes cmenrlas apresentadas pelo 
Sr. Jose Carlos estão de accordo com as con
clusões. p1•ovisorias aliás, a que cbPgOl! a 
commissão de revisão de tar-ifas; entrtt~nto 
!Ja um<L, para a QUal chamo a a ttenção di 
Camara, que eleva de 100 % a taxa actual 
sobre o fio de alg-odão importado. E como 
esta emenda V('DIIa perturoal' a barmonia 
complet :t, o accordo pleno, entre as ernen,•as 
apresentadns e atceita.s. e as qJie o Senado 
de accordo com a com missão de tu rifas. tem 
de apresentar , o orador dirige-se ao nobre 
ret ... tor da commissão e ao d igno deputado 
fazendo-lhes o a.ppello de ret irarem-n'a. pa1~ : 
que o Senado, de accor~o com as conclusões 
t·E>flectida.s da. com missão de tarifas, chegue a 
um algarismo mais razoaveL 

O Sr. Ribeiro de Almeida 
como declarou• ao a.:presentar a. emem!la, Cl'e
ando um imposto de lO$ sobre o gado impu
tar1o do estr<~ ngeiro, appa.rece novamente a 
tribuna em hora tão aàeanti•da. em que a 
Camara deve estar por demais fatigada. (Nc7o 
apoiados). 

Sente realmente ter de occuppar-se d.;ste 
assumpto no momento em que a. Camara está 
qua$i deserta, po !s só vê nas suas carleiras 
alguns dos mais beneYolos collegas, que le
vam o seu patriotismo ao }JOnt o de conser
varem-se aqui até ao fim de sessão tão pro· 
long;~do. 

Vem, pois, ;lefender a emenda a que sere
fere, rlos ataques que lhe tbram feitos, e que 
talvez não tinssem produzido no animo d~ 
Camara. aquella impressão lorte, indi:;cutivel, 
o. ponto de obrigai-a a vota.r contra llm& me· 
didl.l. que. além de ser altamente economica, 
é profundamente política.. 

Todas as na.ç.ões quando procuram a. sua 
iodepenclencia polit ica,teem necCS$ida<le,teem 
obrigação meomo de alliar ó. sua independeo· 
da politica, a sua independencia. finan
ceira. 

A independeocia política nenhum valor real 
tem. si a independencia economica. niio se faz 
radical e absoluta, porque a independencia 
politica, neste caso, ficara etername11te vin· 
culada aos tratados que ~ubjugam sua.leber
dade politica. 

E como é que se obtem a liberdade econo
mica~ 

E' pelo desenvolvimento de seu eommercio 
interno, é pelo excesso da. exportação sobre 
a importsção. 

E para se conseguir o excesso da exportação 
$ObJ•e a import.1çno. é mister desenvolver ns 
industrias, é nece.."SarlO prote.:.:el-as, r~z~r 
com que ellas produzam tanto, que ha..Ja. 
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superabundancia, e :possam os productos con
correr com os do es1rangdro. 

Aqui est:i a condição do desenvnlvirnento 
d<L in<.lependencia financeira que e correlactt\ 
com a independPncia política. 

O oradm• a•lmitte o livre cambí~mo, o mais 
Ja.rgo. o mais franco, o de maior extensão, o 
ae maior compl'ehensfio em todos os ramos 
da actividade ind nstrial. qua-ndo as nações 
estão bast.antes !'ortes,quando ellas teem suas 
industrias bastuntes de,;envolvidas. 

A lnglate1·ra, por exemplo. póde ser livre 
cambista..p6de abril' seus portos rrancamimte 
~ todas as mercadorius que procuram os mer
cados consumrnidores porque os seu~ produ
etc~ sti.'o maiores em preço e qualidade aos 
productos que irn ;_.orta. 

Admitte que hoje os Estados Unidos s~jam 
partid<lrios do livre cambio, e que t.'lmbt>m 
&bram os seuspor·tcs, porque ali i a liberdade 
economica e~ta perfeitamente :fir·mada. 

1ias, assim mesmo, naquella grancle Repu
blica., onde todos vão bebee suas theorias de 
gov,·rno, e que nós p1'ocura.mos na nos,-a es
tructm·a. política modelar todas aquelias 
fórmas,alli um partido que durante 25 annos 
depob da guerra da libertacão,levou de "l'en
cida o p~rtido drmocrata, o Partido Rer•ubli
cano drs Estados Umdos, tinha <>scripto em 
sua bandeira o proteccioni~mo mais ra.dicado; 
e tanta influencia exerceu esse partido sob1•e 
os negocies pul.Iicos daquPHa gr-ande Repu
blica, que as i~dustrias flort:'scerarn,de>envol
veram-secom uma. raoidez extraordinaria,a 
ponr.o de hoje todos os~ pro 'uctos ser~m ex· 
pGrtndos em grande escala e supprir toU.us os 
mer.·adns do mundo. 

Eis, o egtado em que não é necessarin o 
proteccioni~mo empregado como progra.mrna. 
de um partido forte, e que sempre teve 
granue inf!uen·,ia. nos Estados Unidos. 

O orador lembra tarnbem o protec()iouismo 
empregado quando a Ru>sia libertava os ser
vos da Gleba, e por i:>so o~ seus trigos não 
da.Yam p~ra. o consumo d:tqUflle gmnde im
perio, que f~cbon suas fromeiras i1 eatrada 
do tr1g0 estra11geiro. genero ue primeira ne· 
ce..~'idaue, elemento basico da população d•• 
Europa. 

E o que ~contec.;u ~ Quatro annos depois 
as terras negras do Cauc~so, produziam mais 
tri!!o do que o resto todo do mundo. 

Agora, quaudu es~as gra.n,1es neções adop· 
tam medidas de proteccionismo, nó~ que vi
Yernos de bontem,que estamos ainda captiYos 
lloanc~irarnente, porque devemos grandes 
sommas, não devemos animar a indush·ía, 
não devemos protegei-a para obtermos a 
nossa emanei pação ílnancetra ? 

O ~t·dor não teve o prazel.' de ouvir a 
estrela do honrado deputado pela Capit<ll 
Fedet·a.l, mas calcula que ti\·esse sido bri

c~mara V. VII 

lhante attf-nto seu notavel talento, e o nrme 
.i á rei to pela popularidade de que justamente 
gosa nesta capital. · . 

:VIas ouviu rel'el"ir que S. Ex. 'Procurou 
suste11ta.r o proteccioni~mo com exctu~ão do 
<''oncur,o do,; estrangeiros, p,.s,;ando irnme
diatam,,nte a bater o proprio pr·oteccionismo 
nas ernendas que foram apreseutadas no Or· 
~rnento da Receita. 

Parece, portanto, que o honrado deputado 
tirou conclusões rlJYel'~ilS das ]Jrewí~sas que 
estabeleceu; mas não tendo ouddo.a s.Ex:. 
nlo está autorisado a re~ponder-lbe, e por 
bso passará a tratar da questão primordial 
da q ue,;tiio do boi. 

A Camara ouvlu r.om RSSornbro,os enormes 
impostos que ;t Republica Argentina e do 
Urngnay lançou nas mercadoria..; importarias 
das noo:sas indmtrias. 

A~sim, o fumo que foi um\1. inuustria flo
rFscente no seu Estado. que até 1888 clava 
serviço a milhares de :~,cti\·idades, hoje está 
completamente anniquilad:1, porque o nosso 
ma1or consumidor era justamente o Rio da 
Prata. Mas quando ahi vendíamo~ o producto 
a. 10$. pagavamos pela tarifa do porto de 
Buenos-Aires 4·1$, i~to é, 440 mais que o 
Yalor ·la mercadoria. Emquanto ao cate que 
constitue a maior fonte de renna, esse pode· 
roso eJem~nto que ainda mantem o cambio 
na taxa em que <~stii., é gravad,, no porto de 
Buenos-Aires com i .500, isto é, 50 % mais 
do valor da mateha. A a.~uardente que con
stituía uma ~as noss(ls mltinres industrias e 
a que o Estado do Rio de Janetro deve grande 
p:l.rte do seu r1esenvolvimento e da sua. renda 
é tambem alli gravado com 1000 o lltro, isto 
é, 200 •f., do valor da ma teria. · 

Emquanto a Republica Argentina leYanta
nos muralhas tão fo1•tes como <•S da China, o 
Br::..zil ha. da receber os seus productos livres 
de imp stos, quando grande parto dos nossos 
E,;tadus tarnt>em se dedi~'tm a essa industrial 
E' ser mais humilde qne o Christo. e re· 
c~ber uma bofetadu. e voltar a face. para re
ceber outra,e r·esponder a guerra com a. mais 
absoluta benevolencia. 

O imposto pelo orader proposto vae firmar 
o mercado, retirar essas o~cillaçGes que faz 
fugir os productos e~trangeiros. Si, entre· 
tanto. a cor•rtmte de importação continuar da 
ITlesma fórma, aquell'<l mercado, que o.fl'erecer 
melhore< condições, será o prererido. 

A concurrencia nacional levanta a indus
tria. e pl'ocurará desenvolver-se par;~. que 
seus productos possam concorrer teal e legi
timante com os productos similares do es
trangeiro. 

O imposto não pesarú. ~obre a populaçúo ! 
ni,gu~;m ignora que ;t car·ne ve1·de é n. 
ali rnen t;J.ç:ão das classes mais des!il. voro
cidas da fortuna. Alem de tlcar provado 
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(!Ue a carne hoje S\lp:prida ~os mercados con· 
sumidores uilo é sut!ieiente para a totalidade 
da população, fieou provi1do que o gado im
JlOrtado do Rio da Prata ehega aQui com uma 
differença de 85$ ~obre o gado mineiru ; dei
xando li. margem o v:;.lor· da merc:1.doria, 10$, 
vê-se que àinda ficam 75$ em favor do ex
portado$ platina contra o export:t r.lor mi
neiro. 

Ora, esse lucro tão exces~ivo não fica na
turalmente localisado no paiz. ê remettido 
,para. Buenos-Aires e :\fontevidéo em pre· 
juizo do nosso commercio e das oo>sas in· 
-dustrias. 

Estando adeantada a hora, o orador pede 
~ Sr. presidente que lhe m~nteuh:t a pa
lavra. para awanhã. 

O Sr. Vic~orino ~!Jonteiro
Em p1•imeiro loga.t• peço a V. Ex. a bontlaue 
de nomear um collega p:wa a Commis~ilo de 
Diplornacla e Trotados, em substitulcã.o 
do S1•. coronel Apparicio MariGnse que se 
a.chu. ausente. 

Tendo a commissil.n de resol ver assumptos 
de alguma gravidade, é nece.ssario que ~lia. 
se complete. 

Pa.>sso agora a.o outro assumpto. 
Com surpresa. nas «varias» do Jor;;al do 

Commercio de lloje vi um ataque gratuito a . 
mioha pes;.oa.. 

Devo declarar a V. Ex. que os ataques do 
Jornal do Commen;Ü> me hl)nl"a.m "' me desva
necem, porque signi!icam que tenho cum
prido com o meu dever de bom repu blicano e 

O Sn.. PRESIDE"TE-Fic.a. manti!la a palo.vra de bom pat riota. 
a V. El:. Mas em resposta a esss grntuita. a.ggressão 

Fica a discussão adiada pela hora. 
Passa-se á hora de~tina.da ao expediente. 

O SR. 1• SeoRETAlUO procede á leitura do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Ofll.c:ios: 
Do Sr. Jo setlretario do Sen11.do, de 26 do 

corrente, communicando que ioi enviado á 
sa.ncção o decreto do Congresso Nacional re
dmiodo a tres me2.68 o prazo para a duração 
das incompatiblli•'ades definidas no art. 30 da. 
lei n . 35 de 26 de janeiro de 1892. - In
teirada.. 

Do mesmo senhor, de hoje, communicand.o 
que t'<>ram devolvidos sanccíonados os ~uto
graphos das resoluçõei; do Congresso Nacio
nal, a.utori!lando G Poder E:(ecutivo a abrir 
os cre•litos supplementa.res de 819:0()(1$ á 
verba n. 4, !lo art. 6° da lei n. 266, de 1894, 
e 7.6!6:99:~$250, ao art . 4" de.s:::a mesma lei. 
- Inteirada. 

Do mesmo s~nhor e <le igual data, com
municando que o Sena:1o não ap:p't'ovc.u as 
emendas desta. Cama.ra ao projecto do Senado, 
augmentando os ven~imentos rlos membro~ 
do SupNmo Tribunal Federal, e dos empre
gados da :respectiva secretoria e devolvendo 
as ditas emendas.-A's Com missões de Con~ti· 
tuição, Legislação, Justiça e de Orçamento. 

devo affirmar ao paiz inteir o que na prcsi
dencia do Rio Grande do SuL cargo que 
imme1eciuamente me foi confiado .(n<io apoia.
dos) , me foi dada pela Assembléa rlaquclle 
Estado uma. a.utorisução ampla e illirnítar!a 
no orçamento, de maneira. que a a.drninis
tra.çã.o, naquetle momento de dlfficulda.de$, 
pudesse marchar inteiramente livre de quaes
quer peias . 

Da. maneira. por que desempenhei esse 
cargo todos podem dar testemunho, inclus:~e 
03 meus proprios adversario> polít icos, que 
me desva.uect:ra.m c0m os seus elog ios e fiZe
ram al'Clentes votos para. que eu continu~ost 
naquella administração, porqne entendmm 
que eu era uma gara.nti~ da. ordem, da jus· 
tiça. e da. liberdade. 

Dev-o declarar a V. Ex. que deixei o Es· 
tado nas mais prvsperasconrl içües financeiras 
porquanto no Thesouro 1\cou um ~lJo rnu~to 
maior do que a.quelle que eu hav1a :·ecelndo 
da. (li] ministração dos meus a.d.ve~l'IOS. No 
cumprimento do meu ilever como en':iat.!o 
extraordim•rio e ministro plenipotenc1ano 
na Republic.a. Orientai do Pa.ra:;!uay. as re
partições competentes, contallol'ia. de g~el'l'tl., 
a. r:onta•.loria da marinha. e a secretat•Ja das 
relações ext erior"s podem attestar a corr_e· 
cção elevalla com que foram pela Lega~-ao 
feitos todos os saques e como eram prest!J.da.s 
rigorosas comas, ate de u m real que sedes· 
pendessem . 

Creio, portanto, p<lder aftirmar ao meu 
pai:z: que tenho prestado contas de mim. 
quer no ter.reno da adm\nbtração quer ~o 

Do mesmo seobor e de igual rla.ta. envian:!o terreno político, quer no terreno da. gestão 
com emeDda a proposição rlesta. Ca.ma.ra, au- de interesses oecuniariO'S que 'Jl(lr ventura 
torisando o Poder: Ex~cu:ivo a. confirmar no teem esta.do sob a minh<t direcc,:ão. Si por
primeiro posoo do exercito todas as praças ventura me faltasse mais uma demonstraçll.o 
comnlissionada.s neste posto até 3 de Mvem- '[ evidente de que tenho cumpl'i!lo o meu rle· 
bro de 1804. - A' Commi:;são de Marinha e ver, a. arguição.d.o Jomat do Oommercio viria 
Guerra.. firmar-me a. conviCÇão do contrario. 
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Sr. presiclente, decl:tro terminantemente : missão de Viação, pretende, a.ntes de ser en· 
que o Sr. José Ca.!'los Rodrigu~s, que pre· 1 cerrada." pr~>~ente se;sã.o dar publicidade aa. 
tende inspir:l.l' a todo o mundo temor, e 

1

! seu luminoso traball10. ' 
m~smo terr~r a9s ma!s el~vudos p~deres tlo Tenho ~nclu'do. 
Est•do, a ID.lm so me msp1r3. o ma1s solemne 

1 

desprezo e a maior repug-nancía. • • . 
Declaro a V. Ex. que jama.'s um repre· O §r. l'llien:a (pela o,·aem) Sr:. prest-

sentante da Nação, um cidadão llOnrado, póde d~nte, estando adeant~a a bora e J& tendo 
sol!rer invest·das de um homem que traz S!do.prorogada a. s;ossao, peço a. V. Ex. que 
estampado na fronte alvar o lerrete ic:rnomi- me mscrevo. rle modo que eu possa. fallar na. 
nioso e infamante de ladr-;io confe;o do hora do expediente de amanhã. 
erario publico. 

E declaro a V. Ex. que desisto das immu
nidades de deputado e representante da. Nação 
para. que essa. r,u;;;tula. social me chame aos 
'l'ribunaes paro me responsa.bilisa.r pelo que 
affirmo. 

Tenho d ito. (Muüo bem, apoiados). 

0 SR. VESP.A.SIANO DE ALBUQUERQUE- E5SP. 
individuo sabe que nós uão mettemos as 

· mãos nos cofres publicas. sinão compra
riamos o seu silencio, pois sabemos por 
quanto se vendem os Carlos Rodrigues. 

O Sr. Presidente nomeio para sub
stituir o Sr. Apparicio Mariense, o Sr-. Ca.s
siano do Nascimento, na Commissão de Di
plomacia e Tratados. 

Vae a imprimir o srguinte 

:1'."-RE.Cli:P.. N. 96 DE 1895 

Iwi.e(ere o requerimento em que )) . Mathilde 
Xa11ier de Sou;a ,lfotta, viu11a do desembar
gador Jose da Motta de A:euedo CcrrtJa, re
clama o pagamento do que lhe for de11ido 
pela porcentagem subre a arrecadaç<to da 
tua:a de herança e legados feita por seu fal
lecida marido 

O Sr. José Carlos-Desejo só, como 
sempre. de trazer para esta Cnmara t raba
lhos que possam interessar o bem .,.era!, e 
certo de que . não poderá. sobre o ~umpto 
cump1·ir. esse desejo ;;em faze~- um pedido ~ 
a Mesa, e que vem occupa.r a. tribuna em hora 
tão adeantada. O rl~emba.rgador José da. Motta de AZevedo 

Sa!Je a Cama.Ja. que se acha prompto a ser Corrêa, em 22 de nevembl'o de 1894, reque
pubbca~o o parecer da Commissão Especial , reu ao ~-Iiu isterio da Fazenda o pagamento 
mcumbtda do estudo de viação geral do ter- da. porcent agem, a. que, como procurador sec
rítorio bra.zileiro. cional da. Repub!ica,, julgava ter direito : inde-

Comprehende a Ca.mara que é um trabalho ferindo o requerimento, declarou o ministro 
de grande impor-tancia, de granue !olego, que. p0r não haver verba.. se dirigisse o pe· 
carecendo ser estudado com o ma.iur cuidado ticionario ao Congresso. 
e com bastante tempo. Est.á. certo que este Como fallecesse o dí'sembargador Azevedo 
anno nada mais se pode1·.i. fazer; mas acred ita. C·,rrê::. sua viu•·a., D. Mat bilde de Souza 
que si a illustrada commissão puder r .. zer Motta, dirigiu-se novamente, em peti.çã.o, ao 
publlcar o seu trabalho ainda nesta se.<são, ministro da fazenda, insistjndo no pedido an
teremos o tempo suliiciente. no seu inter- terioz·roente feito por seu marido. Mantida 
vallo, de estudar 0 a~sumpto conve!liente- pelo governo a ]Jrímeira decisão, recorre a. 
mente, aftm l.le que na proxima sessão peticionaria para o Poder Leglslativo. 
~amos cumprir ainda. melhor nossos de- A commissão de orçamento é de parecer 
seJos. que ao Poder Executivo cabe verificar si etre-

0 SR. CARLOS JORGE- E' justamente o que ctivamente o finado desembargador José da 
pretende fazer a Commissã.o de Viação. :\iu.tb de Azevedo Corrêa ti nha. o direito o s · que ::tllegou e hoje a.Uega a stta v im·a e, no 
. as JosE CARLos-Acreditando que este caso aiftrma.&ivo, pedir aoCon~n·esso o credito 
e um trabalho da maior relevancia. vem il -t 'b necessarío para. o pag-.tmento . Sem pois 
rt una, sem ter intenç.ão de magoar a quem entrar na a.preciaç.ão da di\·ida socre que 

quer que seja.., pedir á. illustrada commi~iio versa o reqtwrimonu:> de D. ~Ia.thilde de Lima 
~~!~·quanto antes, put,licaçã.o ao ::;eu trn- Motta, é de pa.recet· que, por esta r<~.ziio, seja. 

· indeferido, tlirigindo-se a suppllcante :10 Mi· 
O SR. CArt~.os JoRGE - A ~mmissã.o pre- ni sterio da Fazenda.. 

tenne, a!lt~s de encerrada a. pNsettte se>são Sala d:1s commissõcs, 13 de novembro de 
dar pubnc!d~rle a seu trabalho. 1895.-João Lopes, presidente. - Pa~tit•o de 
.
11
0 SR.. JosE CARLOs- Agradece o aparte do Sou~e~ Juruor, relatvr.- Beaediceo Leite.

L ustre colleg-a em que amrma que a com-. Ser:;M.ello CorTêa.-Lauro MuUer. 
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Vão a imprimir os seguintes 

PREJECTOS 

N. 140 C-1895 

Emencl<t substituti~;a rio Senado ao p1·ojeoto 
n. 140 B, da Camam das Dept~tados de~te 
anno, q1.18 aworisa o governo a co,fi1·ma1· 
no primeiro po;·to do exercito todas as praças 
commissionad~s 11esse posto at/J 3 de no· 
'!>embro de 1. 894. 

A' commissão de ma1•inba. e guerra foi 
presente o substitutivo enviado pelo Senado 
ao projecto desta Ca.mara, n. 14.0 B, do cor
rente a.nno, que aur.orisa. o governo a con
firmar no primeiro posto do exercito todas a.s 
praças commissionudas nesse :posto ate 3 de 
novembro de 1894. 

Acha.n·1o-se a commissã.o de pleno acrordo 
com o pensamento contido no referido substi
tutivo do Senado, e d!'! parecer que SPja elle 
adaptado. 

Sala das commissões, 27 de novembro de 
1895.-Gabriet Salgaria, prt:sidente.-2'hama.:; 
Cavalcanti , relator.-Ovídio Ab.-antes,-Catlos 
Jorge.- Antonio de Siqt<eira. 

Emenda substitutiva do Senado ao p1·ojecto 
n. :140 B, de 1895, da Oamara dos Depu· 
tados, que atao,·i.<a o gove1·no a confitmar 
no primeiro posto do exercito todas as pmças 
commissionarlas nesse posto atd 3 de no· 
vembm de 1894. 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. 1.• E' o governo autorisado a. ~traduar 
no primeiro posto com direito ao soldo e a 
etapa corres]rJndentes, as p1·a.ças e ex-praças 
do exercito que. em etrectivo serviço de 
guerra. foram nelle commissionadas ate 3 de 
nvvembro de 1894. 

Art. 2. • A antiguidade dos alferes pro
movidos a 3 de novembr,, de 1894 será con
tada da data em que foram conuni~sionados, 
e assim se entenderá tambem em relaçãO ao$ 
que forem gratluado~ r•or e:tf~ito desta lei. 

Art. 3. • E' o govrrno igualmente auto
risada a abrir os creditoB neces-arios para. a. 
execução da presente Lei, no actual e futuro 
exercício. 

Art. 4.• Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Senado Federal. 27 de novembro de 1895. 

Projccto n. 110, 8, do 1895, da Camam dos 
Deputados, q>~e aueorisa o governo. a con
(t>· mar HO prim eíro posto do exerc~to todas 
as praças commissionadas neslq posto ate 3 
de no. embro de 1894. 

O Congres~o Nacional resolve: 

Art. 1 • Fica o Poder Executivo autorisado 
a confirmar no primeiro posto do exe1·cito 
todas a~ p1•aças commissionada.s neBse posto 
a.te 3 de novembro de 1894. 

Art. 2.• Ficam extensivos ás -praças com
mis.:;ionada.s. que ti veran:t baixa em _ couse
quenclli do a.~iso de 26 de JUll:lo de 189o , con
tando antigmdade de3 de novembro de 1894, 
os favores desta lei. 

Art. 3." Revogam-se as disposições em 
contvrio. 

Camara dos Deputados, 25 de outubro de 
1895.- Francisco de Assis Rosa e SUM, pre
sidente.- Thoma.; De/fino, lu secretario.
Augusto Tavares de Lyra, 3•, servindo de 2• 
sect·etario . 

203 B-1895 

Pa1·ecer sobl·e as emendas o (fe1·ecidn.s na 2• 
discussão do p1·ojecto n. 203 .4., deste a1tno 
que at1Co1·isa o gouerno a despende1· ali à illl

portat•cia de ;t~.5i!J:6YO$ rep~':!idarnente 
em h·es exercic>"S, com a acqtn,çuo do ma
terial. rodwn.te e mellw;·amentos indispensa
veis ao serviço da Estr-arta de Ferro Oen.lra! 
do Bra:ril, de acco:-do com o eopecificado na 
ta/J~tla annexa, e maio- 800:000$ para paga· 
men(s de 60 locom.otivus,seg·wtdo o contracto 
teico eom Quayle, Dav!dson & Comp., com 
voto em sepa1·ado do .S1·. Bueno de dndrarla 

As commissões de Orçamento e Obras Pu.
blkas e Colonisaçã,o, reunidas, tendo exa.mt· 
nado com a devida attenção as ement.la.s 
ap1·esenb.r\as ao proje~to n. 203 A, d.o cor
rente ao no, são de pn.1•eoor: 

1•, que a emenda, subscripta pelos Srs. 

Manoel Viclorino Perei1·a, pre3idente.- JoiJ.o 
Barb!Jiho Ucltaa Caoalcanti. - GMSIQ;>JO R>
chard 3·• secretario, servinno de 2•.-SGoeJ•ino 
Vici~~, servindo de 3•.- Jor1o Soa,·es N"eíwz, 
servindo de 4•. 

Am~rieo de Mattos e Franca. ~arvalho, pro
pondo que seja applicada a importa.ncia de 
l. 132:4l;J7$658 a melhoramentos da Estrada 
·1e Ferro do Rio do Ouro, e bem assim a que 
foi apresentada pelos Srs. Paulino de Souza 
Junior e Belisario de Souza, mandando con· 
stru1r o prolongamento do ramal de Santa. 
Cruz, na Estrada de Ferro Central, até An
gra ilos Reis, passa~do por Icacurussã.,. sejam 
convertidos em proJectos espectaes, anm de 
que com mais teml?o e cuidado p~s~a.~ ser 
e~tudados e discuudos pelas commtssoes e 
pela Camara ; 

2", qw• seja. approv3.da a. e~en_da substi~
tiva. aptesentadt~. -pelos Srs. ArlStldes de Quel· 
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roz e Coelho Cintra. A emenda consigna,con·' 800:000$ applicados ao rmgamento d~ 60 lo· 
forme foi pedido pelo Governo, a itnportancia comotivas ~egundo o contracto feito com 
d~ ~OO:OOO$J;Jara pagamenr.? de ôD locamo· Quayle. Dav1dson & Comp: . _ 
tivas, segundo o contracto fetto ~.om Quayle, Art. 2.• Revogam-se. as dtspoSJçues em con· 
Davidson & Comp., e mais a itnportanda de tl'ariu. 
7 .200:~00S, para, ~o prim~iro exercicio ~c· Sala das com missões ~6 de novembro de 
correr a co_nstrucçao das obl•as e. e?=ecuç,~n 1S95.-.1ristides úe Q~e:,·o;;;, presidente da 
do~ roell10ramen~os urgentes e mdtspema- ~ comroissão de ubras Publicas e•~olonisação.
vets.da Est:a<!_a a._e Ferro Cent~al do Hraztla: Jotio Lopes,presidente da t:ommissão de OI"ça-

As comn~1s~oes JUigar3:m a;cet ta do o pens. rnen~o .-f'autino d e Sot~za JMiior. relatur-.
mento de l11n1tar o tre_dno as desper~s muJS Nogueím. Parana.oud.-F. p. J["yrink.
urge':ltes que o_ 9cov~1 no tenlla ~e 1- zei" no Jose BevilaqH~:L-Lauro M-iiller.-Bu~nu de 
prox.Imo ex.erClc~o. sem det~r!Dmar as. que Aalinula.-Coelho Cintra.-Aug~sto Severo. 
tenha~ de se~ fe!,tas no~ exerc~cJO~ s~~Ul!H~S -A••gte,to llfonte"etp·o.-Urbcr.no de Gouvêa. 
de i89J ~ 189,, s~ndo dt~l!c_Jl tao anttcJpad~· --Junqueim .4.yres.-Stwzedell" Corrêa.- Ct:· 
~ente prevel-as e dete!nlln:l.l-as com precl· pe·rlino de Siqveira, de accordo, comquanto 
sao. b f . d . . d·,.·d entenda que ~e deva suhstltUii" na redacção a. 

A e~~nda su s ~tuttva eve ser r~ 1o1 a, palavra-Occor-rer- pela palavra.- iníciar-
dG se.;;umte modo. ·uma vez que est<~ expresso no pr·es•nte nare-

Art. 1. o E' o Governo autorisado a abrir\ ce1' semelhante pensamento, e tambem por
no proximo exer.-i~io um credito extraordi- que com o :pr•·sente credito o Governo fica 
na.r-io de S.OOD:OOO$ para occorrer á construc· com a liberdade de applical-o como julgar 
~ão das obras e execução dos mell10rarnentos conveniente, distrlbUiudO·O pPlas diversas 
urge.Jtes e indi8pen~aveis ao serviço da E~- rubricas do projecco.-A1·thtw To,.,·es, de ac-
trada de Feri"O Central do Brazi! ; sendo cordo com as razões do Sr. C. de Siqueira. 

EMEI\DAS A QUE SE REFERE O PARECER. SUl':fl.A. 

N. 1 - Contemple-se com 1.132:491$668, à Estrada de Ferro Rio d'Ouro, que se1·ão 
applic:ados conforme a tabella. que segue : 

Tm{ego 

6 Apparelhos telegraphicos de l>Io,·se •.•.• , •••.••••••• 
Pill1as completas, tio iso!a·lo, etc .•..........••....•. 

Locomoção: 
3 Locomotivas Baldwin, typo Mogul 

8 - 24 D com freios We.;tinghouse, 
entregues a bordo neste porto ..... . 

6 carros de i'' classe p:1ra. 44 pasoageiros 
sobre trechos .................... . 

6 di to:; de 2·· classe para. GO passa;;eiros 
sobre trucks .................•..••. 

30 wagons serie I sobre trucl.::s ..•....... 
12 di tos ser i e E, fechados sobre trucks ..• 
6 ditos serie F, fechados sobre 4 rodas .•. 
7 freios \Vestinghou~e para locomotivas. 

30 freios ·we,tinguouse para carros de 
passageiros .. , ....................• 

100 ditos ditos para \Yagons ............. . 

Machinas e ferramentas para as of
ficinas; 

torno para rodas de locomoti·ras com 
placas de 5' G" .................... . 

plaina. para metaes ................. . 
p[·ensa hydraulica. parn. eixar e desei

xar rodas de locomotivas e wagons .. 

J 09. 205$250 

96:000$00:) 

00:000$000 
0\J :000$000 
54:000$000 
13:200$000 
14:894$187 

21:136$500 
23:485$000 

15:í50$000 
6:L•00$000 

3:000$000 

3:000$000 
1 :Ou0$000 

~90: 920$937 

4:000$000 
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1 torno limado mecanico . . ......... .. .. 
1 machina de furar r adbl ........ ..... . 
1 martellete para força de 6 ca.vallos .. . 
I ventilador para. fo1~a e fundição .... . . 

1 serra circular de 36'' com mesa •.. . ... 
1 plaina para madeiras . . .. .... ...... .. 

40 kilometros de linha de trilho de r.ço 
Krupp de 21 ~,500 por metros. 

ditos de linl1a. e tronco, 20 kilometros. 
d i tos ramal da Penha., 7 :. 
ditos dito do lguassú, 13 » 
correspondente a l .í20 tonelarlas a. 

s 6.18 . . -----------.--- ....... . ; .-
25.000 clormentes de madeira de lei ......... . 

24 chaves para desvios completos a i 24.00 
Pessoal: 

2 turmas especiaes para t ransformação 
da linha. composta. de ~ feitores e 
24 trabalhad, res ..... . ...... .. ... . 

Edificios e dependencias: 
Reconstrucção 11a ponte ma.ritima. e 

seu prolongamento de mais 20 metros 

Linha. telegra.phica : 
60 kilometros de fio de aço de 0"' ,005 ... .• 

1.000 isobriores de porcella.na. Gapa.nema. ... . 
1.0•10 cruzetas de ferro fundido .... .. . ... . . 
1.000 parafusos com porcas para. isoladores •. 

1:500$000 
4:000$000 

10:000$000 
1:500$000 4l:i50$000 

------ ------
1:800$000 
1:500$000 

269: 66-'3$320 
55:000$000 
13:087$800 

16:~26$000 357:97í$120 
------'--

4:000$000 

2: 400$000 
4:500$000 
1 :200$000 
1:000$000 

4:000$000 

9:100$000 403:777$120 

20 •fo para descarga e conducção do 
mat erial importado, montagem de 
locomotivas e machina.s, ferramen
t.'ls para as officinas, angmen to <Lls 
mesmas, abrigo para carro~........ 188:749$11 

Somma. . . . . . . . . . . . . . . . • . 1.132:497$ú08 

Sala. das sessões, de outubro de 1895.- Am.erico de Mattos.- França Car'llalllo. 

N. 2-0 Poder Executivo mandarú. construir , depois dos neceESa.rios estudos, o pro
longamento rlo rmnal 1le Santa. Cruz, na Estrada. de Ferro Central rio Brazil, até ao 
porto de Angra dos Reis, passando por ltacurussá.. 

Se nã.o couber na verba. que se t'efere o art , l• do projecto, o governo nca.autorisa.do a 
a.brlrno pro-ximo e::.:er ciclo, o credito neceesario. até a importancia de 1.500:000$900. 

S. R.-Sala das sessües, 18 de novembro de 1895.-Pattlinode .Sot<.:;a l tmio1· .- Beli;o.1·i<l 
de Sou::a. 

N. 3-0 Congresso Nacional tlecreta : 
Art . 1.• E' o governo autorisa.do a abrir no corrente e,.ereicio um credito e:x.t"raor

diDario de 8.000:000$ para occorrer a. construcção r1as obras e execução dos melhoramentos 
urgentes e indispensaveis ao sHvjço da Estrada de Ferra Central do Rrazil ; sendo 
800:000$ applica.dos ao }lag<1meuto de SO locomotivas, sezuudo o contra.ctato feito com 
Qua.yle Da.vidson & Comp. ~ 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições emcontrario. 
S. R.-Sala das ~essões, 20 de novembro de 1895.- A,·islides de Queir-o.::. - CoeJlw 

-Gintro:. 
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N. 282-1894 153• SESSÃO EY! 28 DE l'\O'''E)IffiRO DE 1895 

Proroga por um anno o pra;;o concedid<l a 
Companhia Vioçao Ferrea e Flu11ial de To
co.nlins e Ara[JUU!Ja lJara encetar os trab~· 
!Jws technicos necessarios e d eso.!bstrucça.a 
d<ls referid<ls rios. 

Presidencia Jo Sr. Arthtw Rios (1.0 '11ice
presídente), Thoma:; Delfi.no (t• secreta1·io), 
.Arlhtw Rios (1.• via-pn~sidente), Costa Aze
.,edo (:?0 11ice-presidente) . 

Foi presente ã cnmmissíiode obr?-s pu~lic~s 
um r.qeuerimento da Compa.nlua \iwça.o 
Ferrea e. Fluvial de Tocantms e Araguaya., 
pedindo prorogação por u m anno. do pra:o 
estipulado no seu coutracto para e-:.:ploracao 
dos rios Toca.ntins e Araguaya. e seus affiu
eotes. 

A commissão, reconhecendo proceden tes as 
allegaçõss feitas pa.ra. justificar a. demora no 
inicio dos trabalhos technicos indispensaveis 
á desobstruccão daquelles rios, e •.!e par~cer 
que a petiç-ã.o seja. deferida. com o segumte 
projecto : 

O Congresso Nacional resolve : 
Al't. 1.' Fica. prorogado por um anno o 

pl"llzO concedido á. Comp3.nhia Viação Ferrea 
e Fluvial de Toca.ntins e Araguaya para en
cet:lr os trabalhos technicos necc::s:1rios e 
desobstrucção dos referidos rios. 

Art . 2.• Revoga:n-se as disposições em 
contrario. 

Sala das com missões, 27 de novembro de 
!8')6 .- Nogveira Po.ranagttâ .- .1dstides d~ 
Quei1·o.::.- Urllano de Gouvêa . - Jtmqueim 
:tyre~·. - Oupel·tino de Si![~<aira . 

O Sr. I>residente- Achando-se 
adeantada a hora. 1lesigno para a.ma.nh5. o. 
segu inte ordem do dia : 

Contiunac.io do. discussão unica do parecer 
n. li4 C, de IS95, sobt•e a$ emendas oJfore
cidas em 3• discussão ao Orçamento da H.e
ceita ; 

2• discu~c:ã.o do projecto n. 256 A, de 1895, 
autorisando o g-overno n. reintegrar no posto 
de tenente-coronel do corpo de engenheiros 
do exercito e no cargo de l ente da escola ml · 
lit:lr o Dr. Innocencio Serzedello Corrêa,com 
voto em sepa:ca,llo dos Srs. Carlos Jorge e 
Ovidio Abtoantes . 

Ao rneio-düt p):ocede-se á. chamada, à qual 
respondem os Srs. Rosa e Silva., Artbur Rios, 
Co,;ta Azevedo, Thoma z Delfino. Tavares de 
Lvra., Sã. Pei:-.:oto, Ga.briel Salgado. Ma.tta Ba· 
cella.r, Augusto Montenegro, Ga.rlos de No· 
vaes, Brício Filho, Hollanda. de Lima, Bene
dicto Leite, Viveiros, Luiz Domingues , Costa 
Rodrigues, Gusta\·o Véras, Cbrist ino Cruz, 
Anizio de Abreu. Pires Ferreira, Nogueira. 
Paranaguó., Arthur de Vasconcellos, Frederico 
Borges, Gonçalo de Lagos. Thomaz Cavalcanti, 
1 derons:J Lima • .Toã.o Lopes, Francisco Bene
volo. José Bevilaqua. Augusto Severo, .lun
queira. Ayres, José Mariano, Arthur Orlando, 
Tolentino de Carvalho. Martins Junior, Pe
l'eira de Lyra, Gaspa:r Drummond, Coelho 
Cintra., Lui t. de AnclJ:ade, Cornelio da. Fon
seca, Herculano Bande!ra, Medeiros e Albu· 
querque, Gonçalves Ma.ia, Carros Jorge, Ge
miniano Brazil, Rocha Cavalcanti, Araujo 
Góes, Gouvêa. Lima. Santos Pereira. Augusto 
1le Freitas. Neiva, Milton, Fra.nchco Sodré,. 
Tosta. Manoel Caetano. Ar istides de Queiroz:, 
Eduardo Ra.mos. Pa.ula Gultnarães, Vergne 
de Abreu, Leovigildo Filgusiras , José Ignacio, 
Flavio de Araujo, Rodrigues Lima, Seba.stião 
Landulpho, Paraohos Montenegi'O, Galdino 
Loreto, Antonio de Siqueira., Jose C;lrlos, 
Serzedello Corrêa, Oscar Godoy, Alcindo 
t:Juanc.uara, Timotlleo da. Costa. Americo de 
Mattos. Lins de Vasconcellos, Alberto Torres, 
Belisario ele Souza. Erico Coelho. Fonseca. 
Portella, Silva. C:~.stro, Nilo Pe~anba., Julio 
S •ntos, Sf ba.stião de Lace1·da, Paulino de 
Souza Juniol', M;J.yrinit, CUmpolina, Lima 
Dua r te •. João Luiz, Carvalho Mourão, Va.z de 
Mello, M:on:.eiro de Burros. Chagas Lobato, 
Luiz Detsi. Ferraz Junior. Ft,rtes Junqueira, 
Francisco Veiga, Alvaro Botelho, Octaviano 
de Br ito, La.mounier Godofredo. Ribeiro de 
Almeida, Valladares, Cupertino de Siqueira, 
Matt:J. :\Iacha.do, Arthur Torres, <*ega.rio Ma
ciel, Paraíso Cavalcanti, Co.rlos das Chaga$,. 

Levanta-se a sessão ás 5 horas o 20 
tos da tarde. 

minu· Cosh Macharlo, Alfredo Ellis, Domingos de 
Moraes, Paula Queiroz, Almeida. Nogueira., 
Dominguesdecostro, Gustavo Godoy, Adolpho 
Gordo, Bueno de Andrada., Moreira da Silva, 
Vieira. de Moraes, Pa.ulino G;J.rlo~. Fra.ncisco 
Giicerio, Furtado, Alves de Castro, Ovidío 
Abrantes, Urbano de Gouvêa, Ma riano Ramoõ, 
Lamenha Lins, Almeida Torres. La.uro Muller, 
Pa.tila Ramos, Fro.ncí::<'o Tolcntino, Emilio 
Blum, Fonseca Guimarães, M;:u-~:al Escobar, 
Pereira. da. Costa., Victorino Monteiro, Pinto· 
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rla Rocha, Vespasia.no de Albuquerque e Cas
siano do Nascimento. 

Deixam ~e comparecer com c::Lusa. mrtici
pada. os Srs. Coelho Lisboa. :\l~ncar i>uima
rães, Lima Ba.cury. Fileto Pires; Ené:J.s Mar· 
tins, Theo•onio rlo Brito. Edua.r•lo de Rerrerlo. 
Torres Porruga!, Pedro Borges. Helvecio 
}fonte, F.ra.nci~co Gurgel, Cunha. Lima. Silva 
Mll.''iz, Trindade. Cbateaubr'o.nd, Arminio 
Tav-ares, Ma.rcioniloLins,Mi~uel Pernambuco, 
Clememino do Monte. Otympio de C!mpos, 
Met~e 7.es Prado, Dionysio Cerqueirn, Tolen
tino dos Santo~;, Marcolino Moura, Torquato 
Mo•·eira. AtbaydA Junior, Franca. Carvalho, 
Euzebio ile Qu•'iroz, Ponce de Leon. Urbano 
Marcondes, Almei·'a (;ornes, L•1ndulpbo de 
Maga\\lãl!s, Pinto <\a 'FOM~Ci\.. Ma.n()l!l Fu\g~n.
cio, Simão da cunha, Lindolpho Caetano, 
Lamar·tine, Francisco rle Barros, Casemil·o 
da. Rocha., Dino Bueno, Ginci nato Bragl1-, 
Hermenegildo ne Moraes, Xavier do Va lle , 
Lu1z Adolpho. Qo.l'O."ciolo, Brazilio da Luz, 
Angelo Pinheiro. Appal"icio Mariense, AU1'e· 
Jiano Barbosa, Francisco Alenca~tro e P~dro 
Moacyr. E sem cansa. os sr~ . Lourenço de 
Sá, Fernnndes L'mn, Octavia.no Loureiro, 
Gleto Nunes, Agostinho Vida.l, Ernesto Hrazilio, 
Barros Franco Junior, Co~ta Junior, Pa.dua 
Salles, AlbP.rto SaUes, Martins Costa e Riva
davia Corrêa.. 

Abre· se a. sessão. 
E' lida. em post<\ em discussão a. a c ta. 

O Sr. Cas;sian~ do ~asei
lUento-:•r . pr·esidente, pedi a. palavra 
para dec:arar qu~ n~o po~so ser responsavel 
pelo re;umo do discurso publicado no Dia;·io 
do Congresso e por ruim hontem proferido, 
porque emprestam-me ahi opiniões que eu nã.o 
podia ter emittido, como entra outras, a.ttrl
bue·ae·me qu<a ::c inrlustrLa bcwina era a. 
princípa.l riquez<~ do pai7.. quando me referia 
unicamente ao Rio Grande. 

Emquanto o mell di~cursn nii.o for revisto 
JlOr mim, declino de qualquer responsiibiii
dade. 

Em seguida. e approvada a acta. da sessão 
antecedente. 

ORDE.M DO DIA 

E' an;~unciada a cvntinuação da. discnssã:o 
untca. do 11a.rece\' n. . 114 c, de \S%, «,~\,ye M 
emen,las offer<>cidas em 3• discussão ao Orça. 
mento da Receita. 

O S1·. Ribeiro de A l01eida, 
pelo adea.ntado <.Ia. hora em que fallou na 
sessão de ante·hontem foi levado a. ínter~·om· 

_ per as considerações que <leve emittir em 

a~:m~ da. emenda apresentada sobre o ":tdo 
mme:ro. "' 

l\'a sessão pas::ada. entre outros assurnpto~ 
~ orador ~e. ~ccupcu de mostr·ar que as tari~ 
,;lS -pro\nb1tyvas t\ crs geoeros l.n·uzlleiros no 
Prat?- teem ~\jterminado a. ex t i ncção o e cer
t~ mdustr1as no>sas, como a llo fumo em 
Mmas ; mostrou ta.mb"'m <l.ue em outro:;; paizes 
~ 1n ep .. ndenc:a. ecDnomica acompanha a. 
mdependencia política e que o irn posto so. 
bre o g:ldo não a.ca.ba. com a concurrencia 
estra;nge.ra, mas vem apurar e:;ta. concur
r.encta,. 

Ref ·rindo-se á classificação de extr?. 'l'a· 
ga~ te. d11.da ao imposto, diz que ~xtr·ava"an. 
te e~ pP.lo cont rario, o ~ystema municipal da 
Capital Federal, entrando no merc:ldo ~ fa
zendo concurrencia. com os merc.-1dor es rmtu
mes para elevar o preco e determinar a des~ 
confiança das industri~\s , 

E' certo que ba duas opiniões em contrario 
sobre o imposto, uns considerarnn·o uma 
aggravaçã.o financeira, out.ros dão-lhe o c:t
ri.lcter protector d11. in•iustria . 

Um ar·gumento. portanto, que tivesse ori
gem na. vantagem ou desvanta"em do im· 
posto uii.o ter ia valor, porque é ~ariavel o 
modo d~ ser comprehendida a applica<:ão. 

Termmando, o orador declar·a. que a ca. 
ma.n deve ni'Sf'jar o 4\esenvolv'lrnento da in· 
dustria nacional para independencia do mer
cn.rlo consum!dor na bypotllese de uma guer
ra corn os pa1zes que nos exportam sens pro
duetos. 

E' preciso ,Proteger uma industria ~lleran
çosa. corno e a do gado, e protege!' justa
mente quawlo eJla precisa de favores, quando 
quer tie::;en v o! ver·se. 

O §r. Fon;,.eca Portella pre
tenrlc demora:·.ge muito pouco tempo nn. 
tribu~o. do Parlamento, >;lorqo.e coml}reu~n(te 
a !1-DCI~dade com que a Ca.mar:~. espera a ter· 
mmaçu.o da questão em debate-a do Orça· 
menta da. Re~ta. . 
. Occupa a att enção da Camara. pala. neces· 
s1~ade (le protestar coPtra medidas que 
reputa de uma.gmvidade extr•:ma. 

O imposto do xarqne de certo não terá o 
voto dos que dt:>fendem os interesses das 
classes desprotegidas da fortuna. 

Um dos nobres deputados pelo Rio Gran<le 
do Sul affirmou quo esta irt·'ustria esta deca· 
dente e preciõa do imposto para. desenvolver· 
'õe ; o ou tr o, Jltllo cont rario, declarou que 
es;a. indnstría é pro~pera. 

O orador, por 5ua. ve:t:, declara que o im· 
posto do xa.rque aggra.varia a. situação das 
~~~ pobres sem inter<Jssar vantajosamente 
a rece1ta publica. 

Si m~lhor ~obra.ssemos os nossos impostos 
aduane>ros, s1 a Ca.mara. dos Deputados não 
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augmenia.sse em proporção estupenda, com 
pensões e conce$(ies, as despez.as sob~ecarre
!!1l.fla da. União, de certo nã.o haveria necessi
dade. a rniseria. do proletariado. 

O R.io Grll.nde no Sul já. tem a seu favor a 
concessão de n:io estar a sua produ!~ão su
jeita. ã. imposiçiio que soffrem outros pro
duetos, ODffiO o café. 
o imposto vem entrar em conflictos com o 

salario dos operarias nos outros Estados. 
Jó. se discuto na Republica. Argentina. um 

imposto de exportação compensador daquelle 
com que pretend~ a Cama.ra taxar o gado que 
importnmos. 

Quer consideremos este iropo~to como uma. 
necessidade publica de augmento de receita. 
quer como meio de restabelecimento de ordem 
oconomica no Rio Grande do Sul, é elle injus. 
tificav~I. 

E.;se imposto e ainda uma illusão da.quelles 
que sustentam que o proteccionismo é ~m 
systemu. in<lispensaV'el no que concerne ã co
bJ•a.nça. de direitos e impostos aduaneiros. 

De modos outros poderia a Commissão de 
Orçamento ir ao encontro das necessidades 

í daquelle Estado. 
A maior pa.rte da exportação do xarque do 

Rio Grande do Sul se faz pelo Estado Oriental . 
Outros são os meios de cumprirem a com

missão e a. Ca.maru. o seu seu dever; basta que 
se reduzam as uespezas, que se não as creem 
improductivas o que tome o Congressso nova. 
directriz, não proseguindo no programma. de 
augmcmbr as ôespezas, como !ez este a.nno, 
de modo assustador. 

A tllooria absoluta. do proteccionismo póde 
dar logar a injustiças e desigualdades. 

Censura. que a C;>mara tenha votado pen
sõeo sobre pensões e despendido com es
tradas lle ferro verbas inteiramente inuteis 
alfjllmas. 

Lembru. que a. Estrada de Fet·ro d,\ Bahla a. 
S. Francisco custou um milhão e tantas mil 
1i1rr3.5 sterlinas e sem que resultado algum 
lenha. eila. dado. Faz notar que fabulosa é a 
somma que o Thesouro tem pago por ga
rantia de juros. 

Diariamente, póde-se dizer, cogita a Ca
mara de prolongar as estt-adas do Norte; 
faz concessões extraordinar ias, >) despeito de 
convencida. da necessidade de redmir as des· 
pezas publicas . 
_Si ~mtro fosse o procedimento da commis· 
~. st melhor e mais moderada u.pplica.cão 
itvessem \)5 dinheiros pu_blicos ; si maior se
'i'eridade hou'l'esse :~a arrecadaçií.o do.s ren· 
das publicas, bem dispensavel seria. o im
post..l vexatorio que se pretende crea.r sobre 
Olarque . . 

Antes de deixar a. tribuna deve dizer á. 
C,am~l'<.Í - que se illnd;iu o Sr. Cassiano do 
't'iasclmento, quando at.!.acou o augmento do 
C~ y, 'III 

imposto sobre o sal. Nã.o se augmentou este 
imposto. 

A bancada do Rio Grande do Norte apre
sentou uma e:nenda relati'll'a. ao imposto so
bre o sal; a commiosão deu parecer Javoravel 
a essa. emenda. 

Esta declaração faz o orador, porque no ex
tracto do discurso do nobre deputado pelo 
Rio Grande do Sul, vê·se que S. Ex, combatia 
essa emend::t. 

Conclue pedindo que a Camara medite bem 
no seguinte: em materia de economia po
litica e de rlireitos aduaneiros, não é ver
do.deira a. theoria do proteccionismo exage· 
ra.do e absoluto, nem tao pouco é verdadeira. 
a theoriu. de Adam Smitb, do line ca.mbio. 

O meio termo simplesmente -podia. ser ad
aptado pela Camara e . applicando este pensa
mento á questão dos direitos sobre o :x:arque, 
entende que a Camara. muito melhor andaria., 
si não no momento pre~ente. mas daqui a 
um, dons ou tres anoo.s, quando melhor esti
vesse collocada a industria do xa.rque no Rio 
Grande do Sul, pudesse estabelecer um im
posto ao qual nã.o seria infenso o orador. 
(]fuito bem; m.uilo bem.) 

·o §r. l?a.u.lino de Sou:l!'.:a Ju
nior diz que nã.o podia. deixar de lhe cau· 
seu' admiração o discurso do seu illustre 
amigo, Sr. Freder ico Borges, hontem profe
rido, quando citando um parecer ela.oora.do 
pelo orador na Com missão de Fazenda e a pro· 
ximando-o do parecer ~a. Commissão de Or
Ç<~mento em discussão tambem subscripto pelo 
orador, foram taxa.l-o de contra.dictorio. 

Subscreveu o parecer da commissão de Or
çamento com restriccões em geral, e poderia 
invocar este facto para. responder ao nobre 
deputado: não o fa.ra, porém, porque verda
deiramente as suas restricções não se referem 
á. em~nda, 3. (lU<> .se referio o nobre àepu
tado. 

Acceitaudo-a inteiramente, julg-ando util a. 
sua appl'ovaç.ão, assegura a.o illustre depu
tado que nuo la.bora em cont radicção, antes 
defende a opinião que varias vezes e não de 
ltoje, de.~e a sessão do anno passado, t em 
sustentado a respeito de isenções de direi
tos de importação. 

Re!erio·se o illustre deputado ao parecer 
n . 60 deste anno, em a ue a Commissãa de 
Fazend:~. indeferia umã petição de Gracie 
Filho & Comp. , pedin.do isenção õe dir·eitos 
para. uma fabrica de refina.çã.o de kerozene, 
pa.recer de que o orador não foi relator, mas 
que subscreveu. 

Como, pergunta o nobre deputado, póde 
o orador sustentar e emenr!a em cl.is
cmsão, que propõe a isenç:ão de direitos pa.ra 
o petroleo bruto importado por fabricas, que 
se destinllom especia-lmente a. retina.l·o 1 O ora.· 

'n 
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O Sr. Francisco Tolentino 
(E$te dl,;ct<rso deixa de se1· publirado, tendo sido 
~nlre!Jl<e e , ,~ tem1Jo ao o,·ada1· .) 

dor respond~: e que no primeiro caso trata· 
va·se de conceder um fa.vol' a um inrlividuo 
ou a. uma firma. commercial, collocando-a m~ 
concurrencia em posicão supnior as outras 
fabricas congcneres, o que queria dizer a O Sr . .José Carlos- Sr. presi
ruina. de uma inrlmtria em proveito de uma dente, o relogio da Camara marca duas horas 
fabrica: hoJe trata-se de proteger toda. a in· e meia,quanr1o bater tres horas terei concluído 
dustria da refinação do petroleo, o que é de o meu discurso. l':stá, portanto, V. El!:. a~i
vantagem para. o plir-, porque sem que a re· sado que da minha parte não ha o proposito 
finação chegue a um cet·to ponto de r'esen\·ol· de dcmor:u· a discnsd.o do Orçamento da. Re
vimento, não ha-verá no paiz estimulas para ceita, que põde hoje mesrno ficar encerrado.. 
:producção da ma. teria prima, isto e, a. expio- Espero em meia hora responder ao Sl'. depu-
ração das minas. . tndo pela Bahia, o Sr. Artlmr Rios . que veiu 

Hoje tl"a.ta-se (le uma. medida geral, então á tribuna ünpugnn• a emenda por mim apre-
tratava-se de um privilegio. sentada augmentando o imposto de importa-

ção para o fio cru rle algodão e fio tinto im
Em relação ao f<~.brico dos phosphoros o portado da Inglaterra para ser tecido no 

orador sustenta a mesma doutrinr~. em um Brazil. 
parecer elaborado na sessão do anno passado. Autor da maior parte das emendas apre· 

Herbert Per-mau pedia. isenção de direitos sentadas ao Orçamento dt1- Receita em 3• dis· 
para uma fabrica ele phosphoros, e o orador cussão. e tendo toda.;; ellas merecido a appl'O· 
declarou no pa.recel": 1• uque é injusto e anti· vaç;ã.o da illustre Commlssilo de Orçamento, 
economico conceder a uma empreza, em de· julgava-me dispensado de vir ã. tribuna jus
trimento das outras que exploram a mesma titico.l·as, si não ro.sse a impugnação offerecida 
industria, a isenção pedidlt·». Restabelecido pelo Sr. Arthur Rios áquella que tra.ta do fio 
este princidio o parecer ex:~.mina si a íu· de algodão ím!)ortatio. 
dustría do fabrico dos phosphoros, em ger:).l, V. Ex. c a Camara vão ver que nunca fiz 
carecia desse favor, concluindo n~gativa- nesta Camara trabalho algum sobre a perna; 
mente, isto é, qne jã est,wa su!ücientemente ma:l:imetratando-se de questõesorçamentarías 
protegida. pelos impostos da importação sobre e (la. decretação de impostos. Estudo e traha
os phosphoros estrangeiros. lho bastante para bem cumprir o meu deve~ 

Foi ainda por este motivo que apresentou de representante da. Nação, e tornar-me me
este anno deus projectos um isentanrlo todtts recedor d;J. confiança dos meus collega.s. 
as Municipalidades (e não a!gum:>.s corno se VozEs- To~los lhe fa2em justiça. 
req11eria) para o que introduzi,sem atim de 0 SR. JosÉ CARLos-Sr. p-r>esidente, dei-me 
mlllhorar os set·viços de illuminação e esgo- M trabalho de recordar a. historia. d11. indus
tos e outros isent:~ndo todos os e~tebeleci· 
mentos de ensino gratuito. tria da fiação no Brazil, para chegar á con

c:lu~ito de que é indispensavel cuidar-se lla 
O illustre deputado uzou de urn mao argu- sua protecção. (Apoiados.) 

menta, nn. dcfesn. dos principio3 que pmcurou Em 1750, Sr. presidente, o governo da me
sustentar: descobrir contrarlic~·ii.o no,; n.dvct·- tropole, desejoso de introduzir no Brazil a in· 
sarios não l'esnl ve a q uestã.o, por·q ne nfi.o é du, tría da fiaçã.o e tecelagem. ordenou ao,. ice· 
um augwento dit•ecto ou especifico, mas um Pei da lndia, m:1rquez de Tavorv., que enga· 
desses ai•gomentos indirectos e ;;em valor, jasse teceluos e os remetesse para o l\Ia.m· 
que ja Beltram condemna.va como um <los ubão e Pari, afim de alli estabelecerem ulgu· 
mais uzados sopllismas p:J.rla.m ~~ntare~. tno.s fJ.bricas de chitas, recommendando ~o 
Demai~. a contradicçã.o nem sempre merece mesmo tempo ao então -vice-~·ei do Brazil, 

tã.o severa critica como a que Hw tili feit<t; D. Luiz de Atllayde, essa resolucão. 
limitada como é a int?lligenoia llumana nem Deconi los 35 annos, isto é, em 1785, já se 
sempre póde fugir a ella, considerando as contavam em algumas ca.pita.nias do Bra.zil, 
questões sob pontos de vi$tas di1Ierentes: diffe1·entes ll•bricas não só de tecidos de vn.
:progressiva, tem de modificar constantemente rias qualidades, mas até de galões de ouro e 
as suas ideias, acceitando muitas vezes o que de pra.ta. 
jã rejeitou e vice-versa. O espirito industrial, Sr. presidente, nes.sa 

o nobre deput~do "~lo Ceará poderi talvez occas.iãl), havia invadido o interior do paiz, e 
"' principalmente e:n Minas G~raes accentuava· 

ter _escapado a essa le\~ ~zer que ainda não se com muita acceitaç5.o o estabelecimento de 
cah1u em uma contra.( lc,.ao. diversas fabr1cas. 

Menos f.;llz, o orador já tem. incorrido n~l-1 A' vista de semelhante progresso, o governo 
las, mas 11ao desta vez •. (Mtttto bem, mwto I portuguez começou a ter medo das come· 
bem). qnencia.'i! que disso resultariam para os inte• 
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r·esses futuros da metropole e então por um 
alvará., ç ue traz a. da. ta. de 5 de j:mch>.• de 
de lí85, or;1enou a ex:tincr;ão de todos os tea
res no Bra.zil, exceptuando apenas os que 
eram empregados na fabrica.~ão de pannos 
grosseiros para escravos ou para. enfardar 
.tazendas. 

A bis to r ia antiga nos diz, Sr. presidente, 
neste particular, que um dos principaes pro
motores do alva.ri\ de 1785 foi um vice-rei 
que tivemos, chamado ma.rqnez do La-vradio. 

0 SR. CARLOS JORGE- A elle deve-se O ce
lebre decreto de Maria L 

O Sn.. JoSÉ CA.RLOS- Sr. presidente. ara.ça 
do marquez do Lavra.dio não se extinguiu 
no Brazil: appareCBtn agora alguns exem
pla.res bem ex:quisito5. (Rüos.) 

Si tivesse tempo daria C<Jnhecimento â Ca· 
mara. de alguns topicos curiosos r' o relatorio 
com que este marquez pas~ou o governo ao 
seu successor, D. Luiz rle VasconceHos. 

Este documento acha-se publicado non. 16 
da Revista do Instituto Historico c Geogra
plüco do Brazil, anno de 1843. 

Felizmente, Sr. presidente, uma. :politica. 
mais liberal e generosa aconselhou a revoga
ção da doutrina odiosa do a1vará de 1785, e 
no anno de 1809, os alvaras rle 1 de abr•il e 
de 2.8 do mesmo mez decla.ra:am que era. li· 
cito a qualquer pessoa estabelecer todo o ge
nero r1e manufactura, sem ex.cepção alguma., 
assim como outorgava privilegias e favores 
especiaes aos que estabelecessem fabricas ou 
introduzissem machinas novas. 

Quando, sr.presidente. tudo pareci:L entrar 
em uma ordem <~ progre,;so par;~ o Brazil, 
eis que surge o tratado de allianç3. e com
mercio celebrado ern 16!0 com a rnglaterro., 
que veíu comprometter poderosamente o 
futuro e os interesses da industria bn\%ileil'a 
e ~te mesmo a portugueza.. 

A Camara. tem necessariamente conheci
mento desse trat:\dO e por isso deixo de men
cionar algumas das su;J.s mais extraordinal'ias 
clausulas. 

Foram os negociadores deste t1•atado D. Ro
drigo de Souza Coutinho, conde de Linhares, 
por parte de Portugal e lord Straford, por 
parte da Inglaterra. Os dous combinado~ 
~pcrtaram a gJ.rganta. de Portugal e pre
JUdtcararn enormemente os interesses mais 
legitimas do Bra:~:il. 

:rambem esse ioglez, Sr. presidente, deixou 
rMzes nesta. terra., razão por que ainda agora 
encontramos por ahl alguns St·ta(ords de baixo 
preço. (Risos.) 

Desta data. em deante, marca-se a decaden
cia. da industria dos tecidos de linho e lani
:fici?s em Portugal e no Bra.zil, que já c'om
petia com vantagem na perfeicão do trabalho 
e na. boa qualidade dos productos. 

A industrh fabril no Brazil, Sr. presidente, 
ficava reduzida a tecidos grosseiros para. es
r.ravos, ao passo que eram abertos todos os 
portos nacionaes para. dar entrada aos tecidos 
menos resistentes da iodustria ingleza!! 

O Brazil, Sr. Jlresidente, teve os braços 
amarrados ernquanto dm·aram os tratados de 
navegação e commercio assignados em 7 de 
junho de 1826 com a França, com a. Inglaterra 
em 27 rle agosto de 1827 e com a Austria, 
Pr·ussia, Estados Unidos e outras nações em 
dií!erentes êpocas. 

Felizmente, em 18~4. os estadistas brazi
ieiros conheceram o perigo que ameaçava o 
paiz inteiro e promoveram extinguir esses 
trata.dos, que concediam favores especiaes á 
ínnportação estrangeira. 

No tempo do imperio, Sr. presidente, não 
merecordoQue se tivesse feito tratado algum 
ne!;se sentido. 

Mas no entretanto, fez-se a Repnblica, e 
logo füi assignado um convenio com os Estados 
Unidos, cuja execução foi dete1•minada pelo 
decreto n. 1:338, de 5 de fevereiro de 1891, 
que felizmente para nós já foi denunciado, 
porqu9 a experiencia nos estava custando 
mui to dinheiro. (Apoiados.) 

Em 1846, Sr. presidente, surge o decreto 
de 8 de agosto, concedendo privilegio e di
versos f.wores por espaço de lOa.onosa todas 
as fabricas de tecidos de algodão e~tabelecidas 
e que viessem a estabelecer-se no Brazil, e 
logo depois começa.rn a. appa.recer as fabricas 
de tiacâo e de tecer. 

ne sorte que em 1866 a industria fabril de 
tecidos de algodüo no Bra~il era assim repre
sentuda.: 

Numero ue fabricas ....•.. 
OpOl':tt•ios de ambos os sexos 
NumenJ de fusos . . ....... . 
Dito do teares mecanicos .. . 
For(;u. motri1. n. va!)or (c.1-· 

valloa) •....•........•... 
Dita. hydr;J.ulico. (cavallo). 
Qnantidade de pa.nno fabri

co.do annualmente, me-
tros .................... . 

Dita de fio (l~ilos) ......... . 
Valor apro:xüna.do da pro-

ducção ............•..... 

8 
766 

14.875 
385 

36 
288 

3.938.000 
548.000 

2.116:200$000 

Sr. presiden+..<l, não poderei alongar-me 
muito porq_ue ' ·.empo correr ligeiro; e não 
quero falta.r ~ ~ ~ Jffi!OSSa de não ir alem das 
3 horas. 

DIVERSOS SR.S. DEPUl'A.DOS - Está. fallindo 
muito bem, póde continuar. 

0 SR. JOSÉ CARLOS -Em 1866 as fabricas 
eltistentes eram as seguintes: 
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Na Bahia: Antes de 1865 fizeram-se diversas tenta-
tivas, e aqui mesmo nesta Capital ba. um 

Fabrka. Todos os &>ntoõ. a.rraba lde que assignala esse facto . 
Fabrica Nossa Scnhol•J. r1o Amparo. Quer o me referir, Sr. presidente, ao lo~ar 
Fo.brico. San.tu Antonio das Queim:.v1as. den~mina<io Fabrica das Chitas, no Andarauy, 
Fabr ica Modelo. devtdo a ter-se tentado estabelecer ahi, uma 
Fa.bJ•icu. Conceição. I fabrica para esse fim, aproveitanr1o-se como 
No Rio de Janeiro:_ motor l1ydraulico as aguas do r io Trapi-
F~brico. Santo A1erxo. . I chen·o. 
Fabrica S;1nta Ttlereza . Agora, Sr. presidente, vae V. Ex. ver a 
Em Alagoas: Fabr-ica Fernão Velho. marcha progressiva que tem tido a. induslria 
Em Minas Geraes : Fabrica. Canna do Reino.! fabril no B.razil a conta. r de 1865 até 1895, 

Fabricas de tecidos de algodão, seda, lã e j uta, existentes no Brazil 

TECIDOS PIYERSOS 
T.ECIOOS PE .UGODÃ.O 

ESTADOS Seda L"t I Jma OBSERVAÇÕES 

- -
18()5 1875 1885 18\15 ra95 I __ - - -- - - - - - - I 

Amazonas ... . . . .• . I 
Pa1•à. •• •••.•.•.•.. 
Maranhão .•.. ..... .... .. 1 I 16 . ... .. 1 1 Uma fabrica importa 

o tio de algodão. 
Piauhy ..•. . .•.... ... ... . .. ... . ... . . l 
Cearei. ••.• • .•.••.•. ,. ..... . ······ I ;4 
lU o Gran d e do 

Norte . ... •....•. .. ....... ..... . . .... . l 
Parahyba. .. ....... .. .. .. . .... .. . .... . I 
Pernambuco . .... . . .... .. 1 2 5 ····· · .... .. 1 
Alogõas ... . ....... I l l 2 
Se1•;,'ipe • .. • .• •••.. ........ . ... .. .... ... 2 
Bahia. .•..•.... . . . . 5 11 12 ).1 . .. ... • ..••• J ...... Um:\ fauricn. importa I. o fio de algodii.o. 
Espír ito Sant.o . .. . . ···· ·· ··· ··· . .. ... I 
Rio de J ane il'O ••••• 2 5 i ],1 I li I 
C:J.pital F~del'<:.L . . . ······ ... ... 4 l?i 1 l 2 
S. Paulo . . . ... . .. . .... .. . (i 12 )f) ····· · . ..... l Gmo. Jilbric!l. i rnporta 

o tio. 
Pa.~·a.ni ..... .... .. . ······ . ..... 1 2 
Santa. Catitn.r ioo. . . . ........ ··· ··· ······ i 
Rio Grande do ~ui . . ..... . ... ... I 2 ] 2 I 
Minas Geraes ..•... I 5 lU 37 ·· ·· ·· .. .. . . 1 r em uma fabr ica de 

de linho import3.<io 
eduas que recebe 
o fio de Inglaterra. 

Goyaz .. ... . ... . ... 
Ma.cto Grosso .... .. 

m 

- - -- - - -- --31--5~--8 
Total. ..... . ... g 30 5Z 13-1 

I I ·-
150 

I 

Em touo o }Xl-iZ ha. uma 1ntinidade tle t•}ares á mão, quet· !)ara tecidos de seda quer 
par;>. tec:dos ue algodüo. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 19/05/2015 16:53+ Pág ina 7 de 15 

SESSIO EM 28 DE !mYEMBRO DE 1895 597 

Por este qu:Ldl'O, Sr. presidente, que não e sobre o de 8-.wata. e de outrM procedencia.s 
um trabalho completo mas bastante approxi- estrangeit•as. 
mado da >erdade, V. Ex. e a Camara pode- V. Ex. e os meus collegas poderão verificar 
rii.o fazer uma idéa do caminhamento que que emquanto a fibra do algodilo do Ma
tem feito a industria fabril de tecidos entre ranhã.o mede na. media 45 milimetros de 
n<is. (Trocam-se apa·rtes .) comprimento. a de Pernambuco 43, u. uo Rio 

E si a Camara souber que das fa.bric1l.S de Gr~.nde do Norte 40. a ilo Ceará. 38, a de Silo 
d d Paulo 35 e a da Parahyba. do Norte 30, a 

a.l~;odão, em numero de !34 em activi a e, fibra. do algodão das !adias mede apenas em 
apenas umas cinco importam o fio de Inila-
terra e só se occupam da. tecelagem, concor- media 17 milímetros. 
dará commigo na acceitaçã,o da. emenda. que Pois bem, Sr. presidente, e ainda este al
pl'Opõe um pequeno augme.nto nos direitos godão que, misturado com as varreduras utts 
de importação para, fio de algodiio, quer ve- fabricas ingle7~'ls e até com a que vae tb.qui 
nba crú, quer tinto. (Apoiados.) depois de bem torcido e bem pintado, nos é 

Não e justo, Sr. presidente, que por causa remettido para fazer concurrencia com os ai
de tão pequeno numero de fabricas que por godües brazlleiros. E' Jil:l.l'a este genero de 
ora. não teem fiaçií.o e que recebem do estran- negocio que o Sr. deputado Arthnr Rios vem 
,.8iro quasi de grac;a fio Inferior ao que se fa- amparar com o seu prestigio de 1" vlce-presi-
n dente desta Camara. e dizer que o autor das brica no paiz,coutinue a fazer uma concurren- d 

0 
t d n 

cia tão preju'1icial ás outras 129 fabricas que emendas apresenta as ao rçamen o a "'"e-
h h 1 t B ·1 ceita fez trabalho sobre a perna. ! 

fd.zem o tra al o por comp e 0 no razt · Niio. Sr. pre.sir!ente. estou resolvido a 'Vir 
(A-poiados.) ao encontro de S. E::r. todas as vezes que 

E toda essa grita, Sr.presidente, levantada a.pparecer na tribuna para tratar de assum
pelo Sr. deputado Arthur Rios é motivada tos como estes. 
porque o Estado da Bahia que conta. 14 fabri- Tenho mostrado que e~tudo ett•abalho para 
cos em constante actividade, creio que tem ni!.o acceita.r que se venha dizer que faço tra.
uma apen:ts na Capital, pertencente á com- balbo sobre a perna. 
panhia Emporio Industrial do Norte, que Kão improviso, Sr. presidente, aqui estão 
tece e recebe todo o fio de uma outr~ fabrica a.s provas e mais do que tudo isto o exemplo 
cst..'\beleclrhl. em 1\iancbester. que tem relações q 11e dou ainr1a uma. vez de que não me inter
intim«s com a. suu. ~uccursa.l no Brazil ! esso sinão pelo bem geraL Defendo a vida 

E' possível. Sr. 'Presidente. que. :por causa por assim dizer de 129 fo.bricas de tecidos de 
àA Emporio Industrial do Norte, fiquem 1Jl'e- algodão que ex.istem espallladas em 19 Esta
judíciJ.das todas u.s demais fabricls de teclílos do~ da T;nião, inclusive 13 no Estado ó.a Bahia 
de algodão existentes no paiz ~ emquanto que s. Ex. vem il. tríbun<L apenas 

E que fio, Sr. presidente, nos manda. a In- cuidar dos interesses de um:J. uníca fabrica 
glaterra paro. sel' tecido no Brazil ! Recebe o existente n~ Capital dt~. sua terra natal, pro
nosso n.bouü.o de supe1·ior quali,lade, a pro- prie•1ar1e rlct Companhict Emporio Industrial do 
veita.-o po,ra tecidos finos e tecittos comuina- Norte, cuja influencia nos destinos da admi
<los com lií. ou com se•la., e nos di em troca nistraçã.o política daquelle E>tado e bem co
fio po·lro o dn. peior qualirl.ade, prepar-ado com nhecida. (Apoiados, mHito beirl. Trocam-se 
os resíduos rl<Ls suas fauricas de mistura. com apartes.) 
o algodão de &mzta, qu.; occupa o ultimo 
legar na escala das clussificações do a.lgodiio O SR. PAULA. RA:!.ms-Em Sa.nt.3. Catha:rina 
de todas as partes do mundo. até j:i. se trata de montar umc\ fal.Jrica de te-

Esta fabrica da Bahia, como uma outra de cidos de seda.. 
S. Paulo, ma.ndam vir, Sr. presidente. o fio 
ja t.iuto e os padrões combinados, de modo que 
aqui só teem o trabalho de armar, por assim 
dil.er, a fazenda e entregai-a ao freguez. 

A apparencia da fazenda e realmente bm. e 
a producci!o do sortimento é variada, mas a 
qualidade da materia prima e inferior e de 
~urta duração. (Apoiados.) 

O que não acontece com o -tecido preparado 
com o fio nacional. Aqui está, Sr. pr~si<1en
te, este quadro, que farei repro"~uzir no meu 
discurso, confeccionado por babil e-sp~ei;disr~ 
bem conhecido entre nós, o i! lustrado enge
nheiro P linio Soares, que deixa 11a maior evi
dencia a superioridade do algodão brazileiro 

O SR. Jost CARLOS-Quanto ao numero ex
acto de fttbricas em actividade no Estado de 
Minas Geraes, Sr. presidente, tenho algumas 
duvidas, que poderão ser corrigidas pe!o il
Iustre deputado representante da Diama_!ltina 
Mineira, que me honra com sua attençao, o 
Sr. Dt'. Matta Machado. 

Apurei 37 fabricas de tecinos, mas creio 
que existem em maior numero. Minas Ge· 
raes pódc preparar tudo que precisar para o 
seu ga~to interno e só importar o que fôr ex· 
igido pela. sua. phantasia. 1 .. --\JJoindus "a ban· 
cad" >u.ineira.) 

Sr. pre,idcnte. ns fhbricas de teci de'~ r' e 
algodão. csta.bclecidas nesta Capital e no E~-
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tado do Rio de Janeiro já. consomem mais 
d~ 10 milhões de kilos de algodão de al
guns Est-ados do Norte e :p~r e:;te mappa a 
Camaru. verá. o augmento das entradas nest~ 

nosso apoio nem o do illustre Zeader da maio" 
ria desta Camara, qlte me honra com a ma. 
att9nção. (Apoiados.) 

::ir. presidente, está J·ermiuada. minha ora
çil:o e cumpri a palavra de não exceder da 
hora ma.I·cada. no entretanto ainda poderi(l. 
dizer muito mais sobre o meomo assumpto. 
Nii.o tomo a l'esponsa!Jilidade de e~ceder o 
prazo marta.do. 

Capital, a contar de !880 a 1894. . 
Convem notar, S1•. presidente. que de M1nas 

Geraes jã. não tem vindo mais algodão pela 
Estrada de Ferro Central do Brazi1 ilesde 1893, 
quando o certo que só no a.nno de 1887 chegou 
a. exportar L !5\J .785 kilos. 

E' facto este que convém estudar-se. 

Aqui esta o quadro demonstrativo da.s en
tradas: 

VozEs-Entendemos todos que deve conti
nuar. 

O SR. FRA.Ncrsco GLtCERXo-Prorogamos a 
hora. (Apoiados.) 

O Sa. JosÉ CA.Rr,os-Pois bem, nesse caso 
Algodão em rama entrado no Rio de Ja- continuarei, mas cão irei muito lon~e. 

neiro, proveniente dos portos do norte e VozEs-Temos interesse ern ouvil-ú. 
pela Estrada de Ferro Central do BraZil 

~ z 
< 

PROCE:DENCIA I 
1--:---

Norte E. F. C. do 
Erazil 

TOTAL 

O SR. JosE: CA.RLOS-Sl". presidente, na 
classificação do algodão brazileiro ha uma. 
circumstacia a. notar, quando se trata de al· 
godão paulista., typo «Santos». E' talvez o 
unico algodii.o pl'oveniente da especie Gossi
píwn Berbacrm;,m, cultivado no Brazil, de 
origem Norte-Americana, e por isso as su~s 
fiaras ainda. se destacam das outras qualt
dades pelo brilho e pela macieza;, e assetinado 

----------- ------ e muito apreciado para deteruunadas con:fe· 
cções. E' digno pa.tricio de V. Ex. (o o>·ador 
dirige-se ao 81·. Fr!l.ncisco Gliccrio. Ri$as.) 

1894 
1893 
1892 
1891 
1890 
1889 
1888 
1887 
1886 
1885 
1884 
1883 
1882 
1881 
1880 

Kílos Kilos 

10.348.810 .......... . 
8.541.045 .......... . 
7.251.265 22.1.!261 

.... •·•·• .. 2:>2.278 
5.356.238 845.744 
5.132.453 iJA.IBl 
4.711.345 877. ()3:ll 
a.09íL9i4 l.l:>u.;ss 
4.036.485 583.0871 
2.333.913 348.~!0 
1.385.681 101.405 
1.583.918 566.348[ 

909.361 502.240 : 
915.835 3i8.0531 
986.797 3i2.lô7 

Ki!os 

O algodão de S. Paulo, Sr. -presidente, no 
10.348.810 pegar é macio. na. fiação torna-se brilhant:. 
8.5~l.Ofõ na tecJlagem e entre os de outra proe;edenc1_a 
'1 A7Z.39l evita attrictos, e torna o producto ma1s acce1· 

21i2.2iS tavel e mais querido. (Risos. 111"uito bem.) 
ô.202. 9! 2 ExtrMrdinaria coincidencía ! 
5. 951.034 Ji vê o meu nobre amigo. chefe da. maioJ'i~J, 
5.589. 2i8 desta Cil.mara,que beUas qualidades offer~e o 
4.256 · 159 algodão da sua. terra e para quanto serve na 
4.fll9.5i2 ou!'ecção de tecidos finos. (Riso.) 2.138~.283 c 
1. 487 1 iü Estou convencido, Sr. presidente, que essas 
2.150.266 virturles nã.o tic:un só no algodão . (Riso.) 
1.412.601 Q SR. F!lANC!SCO GLICilRIO-E O da Bahia~ 
1.293.888 
1.30B.9M 

A Ca.mara ha. de -permittir que eu desça. a 
estes detalhes, pois;tenho nece>sidade de justi· 
:ficara. emenda que foi impugnada pelo Sr. 
deputado bal.liano e mostrar a S. Ex. que aqui 
sõ nesta Ca.pi ta I onde as fa brícas de tetJidos 
representam. 159.927;000$ não se póde :ficar a 
mercê dos caprichos do « Emilorio Industrial 
do Norte», que quer continuar a importar o 
fio de Inglaterra., com sacrilicio de to-las as 
suas congeneres. {Muito ?em.) 

O SR. JosÉ C.>.. r. Los - No catalogo inglez e 
ne~ta revista especial que aqui teutlo, puoli· 
cada em Manchester, com o titulo Te7!1ile 
Reco,·der, o algodão da Ba.hi:1 não tem des· 
ígnação especial. O mesmo não acontece com 
o de Pernambuco e com o de outras proce
dencias. 

Xão tenho a :pretenção de fu.zer neste mo
mento um longo discurso sob:re o algod.ão e 
sim prod utir apenas alguns argumentos, qu~ 
justifiquem 8-emend:;- queapresentei e que ~o 
mereceu impugnaçao da. parte ao ~Empor10 
Industrial do Norte»,com representaçao nesta 
Camaaa. 

Não, Srs. deputados, é preciso que nos 
una.mos para bater as pretenções <lesse Em
liQrio (apoiados) que não póde merecer nem o 

Preciso mostrar tambem, Sr. presidente, no 
Sr. Artlmr Rios, que muito antes de ser 
deputado e representante da. Capital F~deral, 
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seguia de ~erto e_ com mui~o inti!resse a sorte 
da industrta. fabrll no Brazll. 

Em maio de 1890 já e:>crevia na. imprensa 
(lesta. Capital o seguinte: 

<~L'IDtrSr!UA- O algoà<7o M Bra=il- Lemos 
ha dias ~m jormes ti e S. Paulo que algumas 
fabrica~ iletecídosdealgodão talvez tivessem 
de suspender o trabalho por falta. da materia 
pl'ima. 

Contristou-nos de véras ess<l. notici:l., mor
mente agora. que ha nec.!ssidade de fazer 
augmentar as fontes de J•enda para nã.o deiXll.l' 
a ~acão brazileira em sérios a~uros na. oc
casião de · liquidar os seus :~.vultados com
promissos. 

Não po:lemos nos limitar à la-voura do 
café e da cauna de assuc:l.r; e urg~nte cuidar 
se de introduzir novos gcneros de culturo., 
promover or1esenvolvimento de alguns j il. em 
via olé explllra.çii:ono Bra.zil e cre::t.r em gr ::.nde 
escal~~o a industria nacional para certos ge
neros de consumo geral. 

Neste caso acham-se as fa.bricas de t ecidos 
de algodão, que precis!!.al ser animadas de 
um modo decisivo e irnmectiato pelos Po· 
deres Publicas, para que poss3.m as que jit 
existem servirem rle exemplo e inoitamento 
para novas insta!lações, e consequentemente 
o aproveitamento certo e vantajoso de alguns 
recursos naturaes deste paiz. 

O algo('ã.o de Pernambuco, :Maranhão. 
Ballia. e Alagoas foi sem~re considerado nos 
mercados estrangeiros como de p1•imeira qua
lidade; no em tanto, hoje em dia, com o au
gmento crescente do consumo do algo·1ão do 
Egypto estimulado pelos melhoramento~ in 
troduzidos no preparo e pela. differenca granito 
no preço. teem sido a.bandona.das as quali
dades procetlentes do Brazil. 

N""ao obstante, a cultma do algodão entre 
nós precisa ser de novo levantada e am::i
lla.da ainda que ir~uirectamente pelo go'l'erno 
geral, que tem nece>sidade de clar tambem 
aos Estados no Nor te o~ auxllios indispen
saveis para. que se rehabilítem dentro de certo 
prazo de tempo com os recursos proprios p1ra. 
a sua manutenção, dispensando os iavores do 
centro federal- . 

Quem conhece o longo vaUe do l'io l tapi
curú, de Caxias Me a Cidade do :tvfaranhão, 
onda se poderiam cultivar milhões de kilo
grammas rle algodão, correspondentes :~.o con
sumo total da Europl ; os terrenos excel
lentcs e apropria•los para a cultura do algo
dão em Pernambuco e úlagôa.~ e sobretudo a 
região que se acha ao Sul da Baltia., p or traz 
de·vatenca. e Camamú, perto do Rio de Contas 
e seus atnuentes, onde se encontram a bando
nadas algumas centenas de kilomet['(lS quu
drado3. do mais exquisito terreno para a cul-

tura. deste genero; quem conllece, finalmente, 
o culti>o apurado do algodõ:o 110S Estados da. 
Parahyba e Rio Grande do Norte, em alguns 
Jogares de :Minas Ger-aes e ultimamente em 
S. Paulo e até no Rio Grande do Sul, não 
podet•á detxa.r de perlir ao governo deste paiZ 
<I sua attençíio para essa enorme riqueza, 
ain.lu. muito pouco aproveitada eutre nós. 

A reha.bilitaçiio, pois, da cultura do algodão 
em alguns Estados do Norte, e desde qub o 
consumo for prompto dentro no paiz e a. ex
portação se tizer em condições mais cuida· 
rlosas, quer na escolha. do producto, quet' nos 
meios de expedição, é fóra. de toda a duvida 
que será um grande elemento de attractivo 
pa.ra. enro.minhar-se a immigração para essa.s 
1·egiões do norte do Brazil . 

Está. oas mãos do governo provisorio resol
vet• a grande questão; um unico acto seu 
abrir il. novos horizontes á. explora<.-ão remu
ner<1.dora da. cultura do algooii.o no Bra2.il e 
fari a.pparecer, como por encanto , em diver
sos Estados da União, fabricas de tecidos de 
clive1•sas capacidades e aptidões . 

B:lSta.rá que o governo provisorio decrete: 
<< O café ex:pot•tado em sa.cco de a.niagem 

pagara mais 50 réis por lO ldlos do que o que 
liJr e~pedido em sacco de algodão.:.- Jose 
Ca,·~os de Cc.rval!.o. 

(CJor·;·eio do Foto de 19 de maio de 1890.) 

O Sa. Goll!ç,~LO Do LA.GO- Não resta duvida. 
que V. E:x: . estuda e é muito trabalhador. 
(.4poiados .) 

O S&. Jo;to LOPES- A Com missão de Or
~~meoto mais de uma. vez tem l'econhecido 
isso. 

0 SR. JOSÉ CARLOS - Resta-me agora, Sr. 
presidente, responder á. duvhla aqui levan
tad3. com r elação á impossibilid~e dessas fa
bt>lca.s, que só tecem e importam o flo do e!J
trangeiro, de aba..'ltecerem-se de roatería pri· 
ma no paiz . 

Já foi o t empo r;m que podi:l. ser a.cceita.vel 
essa ra~iío. Presentemente M cousas muda.ram 
e existem f;\bricas r.acionaes a:pparellladas de 
modo a fornecerem o fio cru e mesmo o tinto 
aos que necessitarem para o seu consumo. 

A exposição industrial ha dia> inauguraaa 
no Cassino Fluminense vem denunciar com 
abundancia de provas e r esponder aos mai.s 
exigentes de que a fiação e a tinturaria nas 
fabricas nacionaes é um trabalho completo e 
perfeito. 

Como pratico nnho discutir esse a.ssumpto 
com as provas nas mãos, por isso apresento 
~qui desta tribuna amostras de fios t irados 
da e:tposição, pat"a que os meus nobres col· 
lel,'3.S vejam com seus proprios olhos o que já 
tomos no pa.iz. 
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Fibras de algodão de diversos p.;izes, segunclo o quaclro publicado por R. Marsden no 
seu livro denoiiÚnndo ~<!echnologic'll Handbook~ » 

.~ ~ 

"' .S i' ~ 

"' ~ o '5 '5 .:: ..., "' "" c DISCRIPÇÂO 
CLASSIFICAÇÃO c o E E: .., .s o ""' E 
COM)1ERCIAL 

.., 
.~ 

.E: <l) E •n 

"' P.o d 'tii EM?REGO 
<.) <.1 E;::; s "' o ::... ~ 8~ ~ 
p., 

~ = 
~ ~ 

o 
"' Georgia. c 
<:) 

""' ~ 
e ~ 

<:l 
Empregado para Sea-lsland ... .. . . c 42 

Florida. = fio superior a.o 
;::s n. 20u. 

E. U.N. ·a. 
·;;; 
"' d 

<!:) 

Egypto ••••• ••.• • Egypto 'i> 38 Idem par:~. o fio de 
n . ~o atê 200 . 

-----
o ~s 
8 - :l .... .~ = 

Pernambuco •. ... s :..c:t 32 Idem para o fio de ::-.·-
"' ..,> n .60a70. ::::: ·~ ;::s ... o::... 

"' 0.6: c. 
- - --- . _ ... 

Carol ina. 
c c 
o::t 

tforte-America .. . .~ ... Idem pa.ra o fio su-e P, ::$ 28 
Alabam;t. ·- "' periol' a n . 60. "'"' :g ~ c 

s= 
:;~::: 

Africa ...... ... .. Africa ·- "' 28 Idem pa.ra. o tio ~c:! 
· - ..Q 

"'"' a.te ::~o. 
"'"' o -
t!l"" I 

lndia (Dholler ah) Asia » 23 )lo 

I 

lndia (Sura.ta.) •. • 
Idem: para o fio 

» » 16 I a. te n. 30 , mis· 
tunda. 

C:un:tn V. VIl 
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Fibrt.5 de e.lgodio brazUeiro 

CLASSIElCAÇÃ.O I 
-,~.I EMPREGO 

DISCR.lP~iO E 

-------~-E-s_ta_d_o_ ----I---- ----• --~-1os algoJoos bra·· 

11-Iaranhão do 45 zileíros teem fi-· 

I• Sertão 
Pernambuco 

Mossoró 

Macáo 

Pernambuco 

Santos 

l• Parahyba 

In dia. 

Mara.nhão brss pouco ma-

Estado 
de 

Pernatn· 
buco 

Rio 
Grande 

do NoL'te 

» 

Estado 
de 

Pernam
buco 

Estado 
do 

Ceará 

Estado Gos-
de sipyum 

S. Paulo Herba.cu1n 

Rio 
Grande 

do Norte 

E. d:J. Pa
rahyba 

As ia 
Gos

sypium 
Herbacuml 

43 

40 

40 

38 

- - ---

35 

33 I I 
------- _____ ! ______ . 

30 

17 

cias (em relação 
ao do Egypto); é 
muitoresisteute. 

COr pa.llida. 
São empragM.~o 
para. o f a brlco de 
tio de ns. 40a 60. 

o do :Maranhão 
póde ir até o fio 
de 11 . 70. 

O da índia é de 
fi b r a s as~eras, 
brilhantes, acha
ta.dase desiguc.es 
em grossuras. 

E' usa.do part• fio 
até n. 30. 
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O S1·. SerzedeHo Oorren co- pro!lucção duvldo~a no paiz mais caros do 
meça respondendo a cada. um elo~ oradores que lhe podem ser fornecidos, em uma con

' que trnta.ram (las emendas apresentadu.s ao c~nencit~ leal, por <>utras nar,ões; mas dilhi, 
Or(,'1Lmento r1a Receita. a. condemnar-se pequenas corrígendas ás 

Refere-se particularmente a um por um nossas t:n•ifas com o fim de amparar indus
aasora<iores acompanbaw1o-os emsuasobser- trias que estão ern condições de desenvol· 
vações e discute a1Junr1:tntemente as razões! ver-se, enríq_uecendo a Nação, augmentando 

l!le ~lguns novos impo~tos. E' assim que es- cs mei1 s de trabalho ent1·e nós, vae um 
tu da o seU o da.s g-uüLs de entrega. de dinbeiros abyscno. 
~os Ba.ncos, o imposto de 2 1/2 sobre o di vi- Espera como fC'ucto desta exposição não 
dendo, mostrando que aão tem razão o Sr. C. urna protecç-ão irracional, mas a. publicàção 
do Nascimento na-injustiça do imposto porque exactada e~tatistica de nossas industrias, 
~na não e ta.xa sobre o capital e sim sobre a (!os productos f<tbricados, do custo de pro
ren~a liquida., rlDnde se segue que um mesmo ducção etc., rle modo que se possa fa.2er,como 
~pital, conforme os lucros roaioree ou me~. se fez nesse mea,oro.vel inquerito em França, 
nores que der, <.1.8Sim }lagarã. na proporç5o dos o confronto ra~on:nl ila &ituação das nossas 
beneficios colhidos. índugtríns com as industrías similares es-

Demora-se ainda sobre algumas emendas trangeiras e se poS:!ia então estabelecer uma 
de isenção para. discutir longamente o im~ protecçito racional, :proficua, fecunda em be
posto sobre o gado em ])e e o augmento do neftcios. 
impDsto ~obre o fio cr·ú ou tinto. Neste assumpto na uma. questão theorica. 

Soore o gauo o orador não u.cceita o im- a resolver e uma questão pratica a estudai". 
posto. Embora a bancad<l. mine!ra o tenha 
reàuzirlo, elle é o imposto sobre a. fome nesta 
Capit[ll. 

o orado1• se julgaria indigno de representar 
o Dís•ricto Federal si transigisse com eile, 
íd ê a. con vicçiio em que esta, de que esse 
imJlosto >'em é levar o :Preço da carne tor
na.ndo a vida mais nimcil; o ·si os exporta
deres do Rio da Pr(l.to. su~penderem por al
guns dias a exportação teremos aqui a f~tlta 
de.carne e o motivo para gra.V'es pe~turba
çõ~. 
Sobre o fio o orador entra na aprecia~ão de 

grande valor pa-ra d~monstra r n. necessidade 
1le ial:ttr um pouco mais o .fio irnporttdo,ni'io 
par;-. cr•ear di!Uculda<1e á. industria de pura 
tecelagem, mas como uma prevenç~.o e :para 
que so desenvolva a industria de fiação e se 
ampare a cu! tura do algodão em decadenc!a 
ent.J·e nós. 

\'ae passar agora a algumas considerações 
de ordem geral, a algumas questücs do. dou
lrina. que precisasse seL' fü·madas e queres
ponr!em L algumas criticas fel tas a. politica 
ccanornica segu.id3. pela Commissão no 0l'ça
mcnto da Receita.. 
. O orodor sa.oo qne ha na Cama.ra como na 
1mp1•ens.a, parti<:larios do lh•re cambio c esses 
na.tum.lmente acompanham a. marcha ~eguid<~. 

1 ~~la commissão no actual Orçamento da Re· 
ee1ta. 

I Não tem, porém, receio de a.ffirrom.• f]Ue 
e~>as opiniões são erroneas, e a ~ua. <J.pplica· 
~o um perigo para o engrandecimento de 
no>~a pat:ria e para a. emancipaç-ão economica 
da R.epulJiica. 

Bem sabe que à pel'igoso estabelecer o pro
\E~i"ni~mo sem bttSe e sem metltodo, que é 
oneroso para. o contdbuinte a. titulo de pro· 
teeção -vir tomal" todos os obj ectos de uma 

E' assim que logo como preliminar, a.ffir
ma.m muitos, que a inter~>enção do Estado no 
commercio e~terior ou internacional, se in· 
sph·a nas idéas socialistM; que a :permut"& 
sendo um bem, o commercio internacional 
não d~ve ser sujeito <\ outras l'egras que r e· 
gulam qualquer genero de commercio. 

O direi to de pe1·m uta do poYo para po'l'o. 
<1iz-~e. é um cHreito s:tgrado. imprescM.pti.vel, 
superior a todas á:; rcstr icções que a lei e o 
interesse nac1anal po~saPl estabelecer. 

Esh foi a formula. que em sub3tancia. con
sagrou o manifesto livre-cambista da liga 
de Manchestet• em lO de maio de 1846. 

Ella por si bnsta par·a. provar que a t.hese 
é insustenta ·v<ll porque tl•azia. a rui na do es
pix-ito uacion:.ü e até mesmo, como diz Ram
b:J. nd, a. perda. da idéa da. Pa. tr ia ! 

Adver tido pelo Sr, presidente de quo a 
boro. est;í term ina.da., o orador pede proroga
ç,ão da. sessão por duas haras, o que lhe e 
coucrdido; 

O SR. SllRZEDELLO CoR.IU~A (cOJltinuaHdo}
E' pois ~ua opinião que os poderes publico> 
teem competencia. e teem a. missio e o dever 
cl:\ resolver o problema da. interven~ão, por
que elles existem antes de tudo como repre
sentantes e como guardas da nacionalidade, 
pois que a esseneia. de um E~tado é ser uma. 
Nação politi~ameute organiaada.. 

Afastada. esta quesHLo nos encontramos 
ante iJ ~onflicto dos princípios e a competição 
dos interesses. Ern re~ação 11. iutere~ses, aad:>. 
inda~~ria defen<le os seus ; em relação aos 
p['inclpios, pergunta-se - laisse.; faire o 
lai.,$e:; passer do Gowmay ou o livre cambio 
absoluto é o que convém? Estará ao contra.· 
rio a riqueza na posse do ouro de modo a 
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multiplicarem-se as vendas e a diminuírem- é preciso parar nas despezas. ~sta política 
se as compras ou no mercantilismo? rla imprevidencia, do dia de hoJe com pre-

Estará antes a felicidade em um regimen juizo do dia de amanhã, só cuid,ando d_o. pre
em que o paiz tivesse tudo o que lhe é neces- sente com sacrificio do futuro, e a pohtlCa da 
sario por meio desse proteccionismo absoluto, banca rota para o credito publico· 
verdadeiro prohibicionismo? Não de certo! Não é possível exigir deste pov~ mais sacri-

Cada uma dessas doutrinas é o radicalismo fi cios, maiores o nus, encargos ma1s pesados: 
-é o absolutismo r1e formulas que não ex- Somos um paiz que importamos tudo qu~ _e 
primem a verdadeira doutrina, porClue não necessario á alimentação e as taxas da tar1fa 
estão de accordo com a marcha segmda pela attingiram o seu maximo, quando se attende 
vida economica de to las as nações. Para o á carestia da vida e á alta dos preços pela 
orador o bem está em abandonar o que ha de depreciação exagerada de nos8o meio c!r
falso e de extremo em c~ da theor1a concilian- culante. Só uma politica economica nos pode 
do-se as vantagens ordinarias da liberdar1e salvar :é a da economia mas não é a da 
commercial ás exigencias de cada paiz e do da economia aqui e alli e sim a eco
tempo. Acceitar para o nosso paiz, nação ~o- nomia a economia a retalhos grandes 
va, cujas riquezas estão por exeplorar, Cll}'S golpes, da economia a grandes córte em 
industrias começam a estabelecer-se á custa plano systemático com que se mandem 
de sacrificios, os principias que convém á In- adiar· obras adiaveis, em que se fa<:am cessar 
glaterra apparelhada com todos os instru- as despezas inuteis e só se mandem fazer as 
mentos de trabalho, provida de combustível, as imprescindíveis, em que se de_strunm to
senhora do commercio e dos mares depois que dos os parasitas do orçamento. S1m, nem a 
o acto de navegação de Cromwell, acto emi- politica que seguiu a Camara que amda con
nentemente proteccionista, que A. Smith temporisou com as despezas,embora procura~
chama o mais sabia de todos os regulamentos se abrir novas fontes de receita para o eqm
de commercio, e a sua politica lhe deram o Jibrio orçamentario, nem essa inconsciencia 
domínio do oceano, é irrisorio e absurdo! • dos O'overnos e do partido republicano que 

Não quer discutir a questão theorica, mas o tem b responsabilidade na dil'ecção dos ne
proteccionismo nacional póde invocar em se~ gocios publicas, e nas suas mãos, a honra 
íavor o desenvolvimento das forças product1- das instituições republicanas, podem sal
vas nos paizes novos; a manutenção da in de- v ar 0 paiz. Pelo contrario, dia a dia a 
pendencia nacional pela defeza das industrias situação se aggrava. Este anno os nossos 
que lbe são necessarias; a actividade do tra- compromissos augmentaram com os dous em
ballto nacional trazendo o bem estar ás elas- prestimos, elles deram meios para o governo 
ses operarias e ainda essa solidarierlade das viver durante um anno, mas nenhuma pro
industrias de producção desde que lla sempre videncia se adoptou no sentido de attender á 
grande perigo para um paiz, por occasião de situação. 
crises, todas as vezes que elle possua uma E' para este estado de cousas que chamo a 
industria unica. attenção do paiz e dos homens publicos que 

Si assim é, só ha dous meios racionaes de nos governam. Sem títulos para aconR~lhar 0 
protecção; os p~e~ios _á_producçli:_o ou a _ex- partido republicano J'ed~ral, eu, que nao me 
portação, e os dtreltos a 1mportaçao. Na 1m- acho filiado a esse partido, mas sou republl
possibiiidade dos premias, a commissão accei- cano e sou brazileiro, dou 0 grito de alarma 
tou o segunrlo processo, sem esquecer que os e como sentinella vigilante, clamo, clamo, 
direitos de importação não podem ser exclu- para que quanto antes se adapte _um planv 
sivamente protectores, mas que entre nós, de vida economica pam a Repubhca, capaz 
pois que vive da importação, devem ser antes de salvar a Patria da ruína de seu cre
de tudo fiscaes. Assim procedendo, a Com-
missão de Orçamento julga conformar-se com dito. 
os mais sãos princípios de econorn'a política e Que um partido tome sob seus hombros. a 
julga fazer obra de patriotismo que os in- tarefa de cumprir o seu dever com energ1a, 
teresses de momento podem acoimar de absur- com firmeza, com sacrificios de seus amigos, 
da, de perigosa, de inepta, mas que o futuro mas com o patriotismo de quem sabe govcr
ha de justificar. na.r, porque sabe o que quer e corno quer. 

Depois de luminosas considerações, o orador (Muiio bem ; muito bem·) 
declara ir terminar, chamando mais uma vez _ 
a attenção da Camara e do governo para a si- O Sr. Ovidio Abr~ntes nao 
tuação geral do paiz. E' preciso que Poderes te-ye a_felicidade ele -yer destrmdas as suas 
Publicos e povo, é preciso que todas as grau- ol~ecçoes, nem pelos 1llustres collegas _qu~ se 
des forças dirigentes da nossa sociedade, im-~ occuparam d?-s emendas da bancada mme1ra, 
prensa, e associações de toda a esrecie se con- nem pelo d1gno rdator do Orçamento da 
vençam que vamos ao caminho do erro e que Receita. 
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Em primeiro legar responderá .ao seu dis
ticto amigo deputado pelo D1str1cto Federal , 
0 Sr. Timotheo úa Costa. _ . . 

Disse S. Ex . que era t ll.O na tlvl&ta. que 
n[o duvi'1arh fecha:.- os nossos "Port~;s ao 
commercio das nações inimigas e chamou na. 

'mesma occasião de e::ttrav:Jgante a emenda 
I ~presenta.da pelas bancadas mineira., goya.na 
e matto-gros>ense, porque a industria. pas-
tllril já existia no nosso paiz desde ~s tempos 
IOioniaes. 

Não sabe o orador qual das duas me
didas e mais extra vaga.nie : si fechar os 
nossos portos, si proteger uma indu~tria. na.· 
dona!. 

Faz algumas considerações sobre o imposto 
da carne importada do Rio tia Prata e ter
mina. dizendo que não quer tomar mais t empo 
:i casa, mesmo porqu e o que tinh a a. dizer jó. 
disse na sessão passada. 
~inguem n1ais pedindo a palavra., é encer

rada a. discussão e adiada a votação. 
Pas~a-se á hora destinada ;1,0 expediente . 
0 SR. 1• SECRETARIO procede á leitura. do 

seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios : 
Do Sr. 1• secretn.:rio do Senado, <1.e 2i C.o 

corrente, enviando com emendas a proposiç<10 
desta Camara. fixando a despeza do Minis
teria da. Fazenda, pal'a o exerci cio de 189G.
A' Commisão de Orçamento. 

Do mesmo senhor, de hoje, enviando com 
emendas a. proposição desta Camara proro
ga!ldo por does a.nnos o pr.1.zo concedido à 
Estro.rla de Fel'ro Leopoldina pn.ra. a conclusão 
das obras da linha. entre Santo Edua.rtl o e o 
Cn.cboeiro de Itapcmh·im. - A' me:ma com· 
missã.o. 

Do mesmo scnho1· e de igual da. ta, commu
nica.ndo qLle foram enviadas U. sancçiio as 
proposir;ões desta. Camara, autor isando o 
Poder Executivo a concede~· ao l• escl'iptu
mrio da Alfandega. do !lio de Janeiro. Jt>a
quim AUAttsto i"reire, um unno de licença, 
sem vencimentos; e approvando o decreto do 
Poder Executivo n. 2.12G. de 10 de outubro 
de 1895, a.brindo ao Ministerio da Justiça e 
N~ocios Interiores o credito cxtraordinario 
de 53 :364$190, para. occorre1· ;.í.s despezas com 
~s funeraes do marechal Floriano Peixoto.
lnieirada.. 

Do mesmo senhor e de üzual da.ta,enviando 
o projecto do Senado e'!evando os venci
~entos do escrivão e !:lo meirinho da Audi to
r~.a. da Marinha.- A' Comnlissão de Orça· 
menta. 

Do mesmo senhor e de igual data, commu
n!ca.ndo que fo i envia.la á sano:ão a resolu
~ão do Congresso N::cional, con .. edendo tun 
o.nno de licença ao fiscal das docas de Santos , 
Ui rico de Souza !\!ursa.- lnieiru.da. 

Do me~mo seuhor e de igual data, devol
vendo a proposição desta camarJ. acom.Panha
da de documentos, concedendo seis me.zes de 
licen~a ao Dr. Henrique Autran da Matta e 
Albuquerque, proposícão :1. que o Senado não 
deu e seu assrmtimento.-Inteirada. 

Do mesmo senhor e de igu:~l data, commu
nicando que foi r~stituido, deyitlamentesa.nc
c!onado, um nos au togi'aphos da resolu r.ão do 
Congresso Nacional, :mtorisando o Poder Ex:· 
ecu tivo a abrir o cre·' ito de 9 :873$i60. desti· 
nado ao resgate dos compromissos inberentes 
ã commissã.o examinadora d;). escriptura~:i.o 
do. Sociedade Anonyma do Ga; do .Rio de Ja· 
nciro.-Inteirada. 

O §11". ~.;eEva vem á tribuna. aprovei
tamlo-se da inscripção que hoctem solicitou , 
porque, aàeanta•1a. como ia. a hora e ft1.tigada 
como devia estar u. Camar;~, receia.va o ora· 
dor incorrer em seu desagrado_ 

Ha tres mezes mais ou menos vieram t ele
grammus da Bahia dando noticia. de que os 
otllciaes e pra(;as da. guarnição do seu Estado 
passo.ram muito tempo sem receber seus ven
cimentos, vende-se obrigados a descontar seu 
sol(lo e mais vencimentos no Banco Auxiliar 
e em mãos de agiotas. 

Hc•je chega a noticia f.e que siio osoperarios 
rio Arsenal de Guerr<J. os prejudicados pela 
fu.lta rle pagamento. 

O orador.. que rept>eSênta. mais dir ectamente 
o operaria.to, os pequenos, não póde deixar 
•le r eclamar da tribuna. uma. providencill. a 
esse r·e.~peito, deixando de apresentar reque· 
r imento de intorma~.iíes para que n[o se 
diga que o or-J.dor está em opposição ao 
governo . . 

Fa.z a lgumas consioeraç:iks sobro a admi
nistl'll~~lo da guerr<~ e conclue lavrando o seu 
protesto contra esse descuido. 

O §r. Presidente - Achando-se 
n.deantacl<J. a hora, dedgno para. ama.nhii. a 
seguinte ordem do dia ; 

Voto.cão do projecto n. 174, de 18\!5, tixanuo 
a despeza. tlo orçamento da receita (3·• dis
cu3siio); 

1• parte (ate 2 1/ 2 horas, ou autes): 

2• discussão do projecto n. 265 A, de 1855, 
a.utor isando o governo a reintegra.r no posto 
de tenente-coronel do corpo de enge.r;~heiros 
do exercito e no cargo de lente da Escola Mi· 
lita.r o Dr. lnnocencio Serzedello Corrêa, com 
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votos em separado dos Sr~, carlos Jorge e I Vasconcellos, Alberto Torres, Fonseca. Por
Ovidio Abra.ntes; tella.. Silva Castro, Nilo Peç.'l.nha., Ernesto 

I• discussão do projecto n. 150. tle 1895. Brazilio. Julio Santos, Sebastião de La.cer~;t 
reorganisando o montepio obrigatorio dos I May•·ink, João Luiz, Carvalho Mourfio, C~a: 
empregados publico~, com voto em sepa.ratlo gas Loliato. Fortes Junqueira, Alvaro Bo~. 
do Sr. Medeiros e Albuquerque; l.!io, Octavianolle Brito, Ribeiro de Almeida, 

3' discussão do projecto n. 90, de 1895, Rodolpho Abreu, Olegario Maciel. l'ara.i1.o 
dividindo o territot·io da. Republica em oito I Cavalcanti, Carlos das Chagas. Costa Ma
circumscripções, em cada uma das . quaes ' chaào, Alfreilo Ellis, Domingos ele Moraes 
criia um banco nara auxiliar as industrias l"aulo Queiroz, Domíngues de Castro. Gus: 
ag-rícola, pastoril e conue:xas, conforme o tavo Godoy, Adolpho Gordo. Bueno de An. 
regímen que adopta; dra.da. Padua Salles, Vieira de Moraes, Pau. 

2" parte (ás z 1/ 2 horas ou antes): lino Car~os, Francisco Glicerio, Ovidio Abran. 
. _ . • . . • tes. M<mano Ramos. Alme1d11. Torres, L:turo 

Dtscussao umca. da emenda subst1tutLva uo Müller, Paula Ramos. Francisco Tolentino, 
Senado ao proJecto r.. 140 B, da Camo.l:'a dos Marçal Escobar, Victorino Monteiro, Aur~
Deputados, deste anno, q_ue . a.utor1sa o lia no Barbosa, Yespasíano de AJbuqUel·que e 
gove~no a confirmar no pnmetro. P?Sto do cas31ano do Nascimento. 
e:xerc1to todas ae praças rommiSSIOnadas 
nesse posto até 3 de novembro de 1894. 

Discussão unica do pro.iecto n. 264 A, de 
1895, autorisando o Poder Executivo a man
dar contar mais oito mezes e 28 rlias de 
serviço ~~o 1° tenente da. armada At·tbur \Vai· 
demiro da Serra. Belfort, para os etreitos da 
reforma; 

Abre-se a sessão. 
E' lida e sem debate approvada. 

sessão an tecenente. 
O Sr. I• secreturio procede a 

seguinte 

EXPEDIENTE 

a acta. r.• 

leitura do 

Discussão uníca do parecer n. 203 B. de 
1895. sobre as emendas o11'erecidas em 2" dis- Ot!icios: 
cussão ao projecto n. 203 A, destP. anno ; 

3• discussão do projecto n. 16! A, de 1895, 
elevando á. categoria de alfandega de 4" ordem 
a. mesa de rendas da. cidade de Pelotas, e dà 
outras providencias. 

Levanta-se a sessão as 5 horas e lO mi· 
nu to~. 

Do Sr. I' secretario do Senado, de 28 do 
corrente. communieando que foram enviadoi 
á sancção os aut(ographos o.lo decreto do Con· 
gresso Nacional autorisando o gov~roo ~ 
r everter i~ t ~ classe do exercito o teneulil 
reformado Carlos Augusto Cogoy .- lnt.ei· 
ra.da. 

Do mesmo · senhor, e de igual data, com
municando llue foram enviados :i. sanc\'~io oo : 
o.utographos do decreto do Congre$SO Na· ; 

154>s:essio Elf 29 DE r-;on;~BRo DE 1895 com o decreto n. 2.043, do Poder E~ecuti,·o, 
cionat approvando o regulamento que baixou .

1

. 

de 15 de julho do corrente anno, na parte 

Presíclencia dos Srs. A7thtw Rios (t• ,ice· 
precideate), Rosa e Silva (presidente), e 
.Costa A:;evedo (2' vic•:-pnsideMe) 

que elevou os vencimentos e cre(:m novo; 
empregos na Estrada de Ferro de Porto Ale· 
gre a Uruguaya.na.-Inteirada . 

Do mesmo senhor, de hoje, envianrloo pro1· 
,jecio do Senado que autorisa o Poder Ex· I 

Ao meio-dia. procede-se á chamada. â, qual ecutivo a mandar pa.,oar ao carteiro de I' 
respondem os srs. Rosa e Silva,Artbur Rios, ela~ da Repart ição C?eral dos C?rreiO> .. 
Costa Azevedo, Thomaz Deltino. Tavares de Pbtlm~eno Jocelyn Rlbetro, os venc1mentos . 
Lyra. Sá Peixoto, Lim:t. Bacury, Gabriel ~ue de1xou d_: receb,er du_rante o ~mpo.que 
Salgado Ma.tta. Bacellar Au"Usto Montene- aecorre de 1 de ievere1ro de 1894 a 28 de 
gro, Costa. Rorlrigues, Nogueira Parana.guá, junho de 1895.-A' Commissão de Orça· 
Arthur de Vasconcellos, Gonçalo de Lagos, I mento • 
Francisco Benevolo, José Bevilaqua, .Jose Ma- Do Ministerio da lndu stl•ia, Viação e Obras 
ria.no, Cornelio rla Fonsec:a, Lourenço de 1 Publicas. devolvendo sanccionado um dOl 
Sá, Carlos Jorge,Araujo Góes, :Menezes Prado, autographos da resolução do Congresso Na· 
Gouveia Lima, Santos Pereira, Milton. Frau· cion:tl a.utorísando o Poder Executivo"' per· 
cisco Sodl•ê, M~noel Caeto.no, Ver:;ne de mittir á. Companhia Great Southern Railtcag, 
Abreu, Sebastião LandulpllQ, Paranbos :Mon· a construcção da ponte sobre o rio Quara.him. 
tenegro, Antonio de Siqueira, José Carlos, Estado do Rio Grande do Sul.-lntcira.da, 
Oscar Godoy, Americo de .Mattos, Lins de ollleiantlo-se ao Senado. 
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O 81·. Cassia.no do Na!icii
tncnto-Sr. presidente, pedi a palavra 
pora tr<tzer ~o conhecimento r~a representa
ç[O nacional urn telegramma que venho de 
J'eceber do Estado do Rio Grande da minha 
cidade natal, telegramma, que aliâs vem pu
ulicado hnje pela imprensa' 

O telegramma. diz o ~eguinte: 
.:Levamos ao conhecimento de V. Ex:. o 

seguinte facto: Hoje, á uma. horo. da. tarde, 
vciu ao escriptorio do Diario Popv.la!' o alfe
res Saltes Guerra. ajudante de ordens do ge
neral G;:.lvão, em nome deste nos avisar que 
uquelle general mandaria chlbatear os reda
dllres desta folha, si ella. o attacasse em sua 
famililJ.. 

O topico incriminado :pelo general Ga.lvão 
ê o segninte: 

qHoje a inconsciencia, posta ao servico da 
conspiração anti-republicana, rledica-lhe val
sns, i m pro vis::l.-lhe bata. lhas de flores e passea
tas ridículas, como si dessa maneira pudesse 
a.bara.r a indignação publica.« 

A' vista. i! esta ameaça, pedimos prJviden
cins a. V. Ex. por julgarmo-nos ameaçados 
em nossas vidas.» 

Eis o telegramma que reli á Camara, para 
que conste do Diario do Congresso e possa. 
cllegar ao conhecimento do5 a.lw~ poderes da 
Rrpubl'ca. 

Nii.o o comroento. (Muito bem.) 

Telegnmma: 
l?elotas. 28 de novembro de !895-Depu

ta.do Ca.;;siano do Nascimeuto-Rio-Levamo3 
ao I'Onhecimento de V. Ex:. o seguinte facto: 
hqje. á I hora da. tarde, veiu ao escriptorio 
•lo !Jiario Popular o alferes SaUes Guena, 
<Ljmhl.nte de ordens do general Ga.lvão, e. em 
nome deste, nos avisou de que aquelle ge
neral mandaria cllibatear os redactores desta 
Jollm si ella o a ttacasse em sua f<1miLia. 
Topico incriminado pelo general Galvão e o 
se~uinte: «Hoje, a inconsciencia postu. ser.,. 
viço conspiração anti-republicana, dedica-lhes 
vnlsn.s, improvisa-lhes batalhas de flores e 
)msseiatas riduculas, como si por essa ma
neira pudesse abafar a inolignação publica.» 
A' vi,;ta desta ameaça, pedimos providencias 
a V. Ex. por julgarmo-nos ameaçados em 
nossa vida.-Da redacção do Diario Poptllar. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Entra em 2" discussão do projecto n. 265 A. 
de 1895, autoJ·i~ando o governo a reintegrar 
~o posto de tenente-coronel do corpo de en
genheiros do exercito e no cargo de lente da 
Escola Militar o Dr. Innocencio Serzeliello 

Corrêa, com votos em separado dos Srs. Car
los Jorge e Ovidio Abrantes. 

E' lida, apoiaila e post11 conjunctamente 
em discussão a seguinte 

Emenrlu. 

Additivo ao p1'0jecto n. 265 A, de 1893 

Accrescente-sc onde convier: 
Art. Fica ig;la.lmente autorisa.do a. rever

ter á effectivida•1e do s~rvi1;o militar, no 
po&to em que se achava. o general de bri· 
garla relormado Dionysio Evangelista de Cas
tro Cerqueira. 

S. R.-Sala. das s~ssües, 20 ole novembro 
r1e 1895.-Ve.,-gne de Avre«. -Paula Guima
rães.- Rodrigues Lí11w,- MaMd Cae!ano.
To>ta.-Fmncisco Soârd. 

O Sr. Carlo~o~ .lor~e- Sr. presi
dente,na qualidade do meutb1·o da Commissão 
de Marinha c Glle!'l':t, lltnitti u. respeito do 
projecto que ora se l'dscutc. o men voto em 
separado ; e é no intuito de justifical-o que 
venho a tribuna, porquanto su.be perfeita.
mem;e V. Ex. que nmn sempre em um sim
ples parecer se póde expür largamente os 
motivos ou as razões, em virtude das qua.es 
se acceita no todo ou em parte, ou se rejeita 
um projecto. 

Do meu -voto em ~eparado, facilmente se 
deprehentle que não discordei do parecer da 
honrada maioria da Commissão de Marinha e 
Guerra. 

Entendo, porém, que uma -vez que se trata 
de fazer justiça, uma vez a. Camara dos Depu
tados ceu a entender que esta,·a no seu in
tuito reparar uma injustic·• soffrida por um 
cidadão distincto, me parece que este pro· 
jecto, em vez de um caracter inrlividual 
deve se tornar geral, isto é, que, em vez de 
se entender exclnsivamente com um cida
dão,elle deve abrangera todos os que se acha
rem em condições (apoiados do Sr. Vieira de 
ilforaes); porquanto a justiça. é imparcial, 
ella não reconhece indivillualídad.es. 

Nas m~mas condiçriês elll qna se acha o 
illustrado e honrado D:r. Serzedcllo Corrêa, 
acham-se muitos outro8, que, como S. Ex. 
prestaram relevantes se"t'viços ao paiz, que 
como S. Ex .. se viram obrigados:~ pedir de
missão ou reforma t.lo serviço do exercito ; e 
parece que, si este projecto tem em vista 
fazer reverter ao quadro do exercito e rein
tegrar no seu cargo de lente da Escola Militar 
a este rlistineto cidadão, elle deve do mesmo 
modo se estender aos demais. 

0 SR. NILO PEÇAl\"HA- 0 Sr. Serzedello 
Cor1·êa tem condições especiaes •. 
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o SR.. CARLOS JORGE - Não sW conhaci- da a Commi&ão de Legislação e Justiça. da
dos de to1a a Cam:J.ra muitos dos distioetos quelle anno. e até Mje ainda não surgiu 0 
cidadãos que pediram reforma ou demi~são, pa1•ecer e estou mesmo informado de que 
mas o são de todo o exercito. Entre esses esses papeis já uão existem na secretariil. 
}li)SSt> ct'LC).'!' o Dr. }l'i.l'tnoel Peixoto P u reino do Ora. pergunto aos meus llonrados collegas 
Amarante, que era coronel do corpo de en- s~ a Camara, praticando um acto de justi~:t 
genheiros, official distinctissimo, que pre- com a reversão do Sr. Dr. Serzedello Corrêa' 
stou relevantes serviço~ durante a campanha otl:lciat distincto do exercito, que com tantO 
do Para.guay , onde muito se dist ingu iu e que brilhantismo desempenbo o cargo de leote,niio 
ate bem lX'Uco tempo aind;~. exerceu o co.rgo· deve proceder do me~mo modo com todo~ 
de lente cathedl'a.tíco da. Escola Militar; os a.quelles que se acham elll identicas condi
serviços prestados por es;e distincto cidadão ções ~ 
são relevantes e elle se acha em ídenticas P arece-me, Sr. presidente, que e um dever 
condições ao Sr. ~F..:edcUo Co!'réa. (Apoiados de equidarle, 
do S1·. Ooidio Abraltles.) Ha muitos annos, apreciador dos dotes in-

Nas mesmas condições, Sr. presidente. se teliectuaes e moraes de tão distineto cidadão, 
acha o Sr. coronel Dion~·sio de Ca.$tCQ ~t- \)Ql'qua.nto ti'>~ a. íelio1datie de 5>e1' não ~ó seu 
queiro, official que ta.mbem tem serviços de comtemporaneo de E>cola, e desde essa época. 
campanha e que mesmo durante a paz im- me acostumei admira.l--Q, como tambem por
portantes se!'viços tem prestado ao pa.iz, a té que tive o prazer de ser seu discípulo nos 
no estrangeiro. servindo na com missão de ultimas annos de meu curso; de~jaria, antes 
limites do Bl'azil ~m a Venezuela. que S. Ex:. nunca, se tivesse lembrado de 

Esse oft!ci<ll tambem por motivos politicos deixar o exercito que semPre honrou nem o 
Viu·se forçado a pedir a sua. reforma. cargo de lente que com únto brilhantismo 

desempenhou.. 
O Sn.. ANTo~1o PE SIQUEIRA. -Em canse- São essas as justificações que tenho a fazer 

quencia. do golpe de Estado. ao voto em separado que dei e faço.as ex.clu· 
O Sa. CARLos .TOR<>E- Ainda em identi· sivamente como membro da Commis:;ii.o de 

cas circumsta.ncias se acha o Sr . generai Fre· Marinha e Guerra, que reconhece nos intuitos 
üer~co 'Buys, que tam'oem tem serviços de da. Camara o desejo de pro.ticar um acto de 
campanha e importantes serviços ao paiz e justiça., porquanto o projecto vem assignado 
qu& viu-se obrigado a pedir a sua. retorma, por 78 senhores deputados, maioria dos 
succedenrlo que esta me:;ma. Ct\mara não só presentes, mas, perdúe·me s. Ex. e os llonra
r~jeitou o projeeto de reversão ao quadro dos signata.rios do pl'Ojecto, como simples ci· 
e:lfect ivo do exercito do Sr. coronet Dionysio, dadiio e como representante d<~. Nação, eu te
como ta.mbem o '\)rojecto c'\ e reversão do ge- nho o dev~r de querer que as nossas leis 
neral Frederico Buys_ sejam claras, precisas e todas ellas baseadas 

E cousa. nota.vel, este u ltimo projecto fui em principiosconstitucionaes . 
r ejeitado por 78 votos, numero igual ao de Apeza.r de estar o projecto em discussão 
assignaturas do projecto, ora. em. discussã.o. subscripto por 78 Srs. deputltdos, entre cs 

Como esses, aindilo eXistem outros nas mes- quaes distinctos jurisconsultos, apezar de niio 
mas condir;ões; isto quanto ã. !'eve~ã.Q ao sel' ~\l v~t-oaó.o na. s~em:ia ào nh'eito, apezar 
quadro effectivo do exel'cito. dos br ilhantes rliscursos a.qui proferidos pelos 

Quanto a reintegração do cargo de lent e l.lonrados deputados Lauro Müller e Tbomar. 
das escolas, ainda. posso lembrar o nome do Cavalcanti, no meu espírito pairam ainda. ai· 
Sr . coronel Alfredo Muller de Ca.mpos que gumas duvidas que eu uesejaria. fossem dissi· 
tem um longo t irocínio rle magisterlo na Es· padas. 
cola do Rio Grande do Sul, onde durante No meu fraco modo de entender, parece-me 
12 annos percorreu toda a escala do magiste· que a reintegração, como stl acha. consignada. 
rio, desde o lagar de a •l.junto ate o de lente n,o projecto só tem loifar quando um func
cathedt•atico, cl.legando até a commanda.r c1onario publico, é demittido independente
aquella Escola. ment e de sua vontade, e mais tarde a auto-

Tambem por motivos politicos, telegraphou r idade competente quer reconsiderar o seu 
ao governo, pedindo sua demissão do legar acto. 
de comma.nà.ante da Escola e o governo foi 
além do que elle pediu demittindo-o tambem O Sn.. LAuRo MULLEa-Isso e r ein tegração 
do lagar de lente cs.thedratico. do Poder Executivo, ern -virtude de lei. 

Em 1892, o coronel Muller de Ca.mpos re- O Sn.. CARLOS JoRGE-Mas, Sr. presidente, 
clamou perante o Congresso e enviou a esta quando u m funccionario publiCD de oualquer 
cama.ra. uma petiç5.o perfeitamente documen- classe, pede expontaneamente a sua demissão 
tad& e i nformada, pedindo a sua. reintegra.~-ão e mais wde quer- ou se . pretende (1e'no>o 
no cargo de lente·. ~a petição foi disti'ibui· colloca.l-o no mesmo logar , jã. não se trata 
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:lhi de ums. reintegrayii:o, ma.s de uma. noml meu votC' e;;:;. &>parado recusando a re~·ersão 
nomeaçftO. dct~uella geuaul. . 

oemai.s o meu ·listincto collega, o S;·. Dr ·1 Além !l~;ste, )Utros factos da mesma na tu. 
Se1-zedeU<l Corrêa, pedindo a sua derni!'.sil.O do re1.a deram-s" e.m outNs sessões·, e1u que 
serviço d.rJ excreito, tornou-~e civil; e J?Ol' millta.res clistinctos rlcixaro.m rlc ser rever
mu.is que àê tr•~to ã millh~L irnagin~i,,ão. por tid .s par'1 o qt·a.clr·o, entre elles, o Cl•l'onel 
m:Lis que percorzoa a Constituição dO nosso D:onysio Cez·q :~eira. qutt lliio só nu. paz, 
~~iz. não encontro um só artigo dandrl a fu.- como na guerr:~. prestou relevanteS set-viç~s 
culdade a.o) Con;;ressodc nomea.t• civis ofliciucs a.o paiz. 
d? exeL'•!il.O. Nem? PMer.Ex!õ:_utivo, Sr·. pre· Nó;, tendo J·ejeitado esses projactos, não 
s 1den~: tem por Sl a a.ttnbmça.o de n·lmear devemos a.cceita.r o projecto que ora ~e di:;
li:n mnl J>3.1'3. UID posto qu~lquc"l'. u~ c.~er- cut.e. os motiv•)S apresentados pelot: dous 
citO, p~1;q uan&o as promoçoes a h ~o fez 1;&,5 milita.res, cujo: nomes acabo de declioar, tião 
gr..datt v a mente, percorrendo o otlicta.l toda a 'l u:•si o;; mes:nt·S. 
esc~a. . • . , O geP-erai BHys retirou-se das fileiras do 

.S<!.o um~t~cn,e estas, Sr. pre;,_t~enr.e, t~.s uu- exer~ito ezn Clnsequenchl. de diverg"ncias 
VJda.~ qu~ e:nstem no meu. e~ptt•tto e qu.e eu politicas com •> então presidente da ~:e:pu.,; 
deseJa V~ ver elue!dada.s. ulicn., o Sr. m!u·ecb.al Deodoro e o corond Dia-

Disse e repito: si está no espírito da Cn.· nysio, retirou-~ e em consequen~ia do goipe de 
mara approvar as medidas consignatia.> neste Estado. . . 
projecto. ~tou certo que os meus iUustrD.d.os Por con~guJ rtt~ ~s motivos apresentados 
collegas, a. quem me animo a. diri~ir a '!la.· forr.m mo~tvos ?Qattcos ; e o motivo que ora 
Ja.vr-J., q uoirarn dar mais umo. prov~t. ô.a jus- J:IBSO. o antm? 11 \ ~ama:ra. a propc,gito do pi'o
tiça. que os caracterisa., acceitando de pr:·fe· Je<:t.o em dtsct.ssao e qua:,;i o rnesmt• que 
rencia a·> suustitutivo que a.presenr.ei e que aqt:2tles outr~ . Sendo que a.que!Jes .linda. 
consigo a medidas mais :>alutares. (Jlt•itv b.:~<~, sã.o 1nili tares e este não o é. 
muito bc;)l). s, .. pre~idenh, com as pco:prhts :pa.i;wras 

O ~r. Ovid~() A.brant<~s -
Sr. presidente, bem a contra gosto, 'll'enbo a 
esta. trlbu"!la divergir d.a. ma.iorla. d<~. Co:nmis· 
são de Marinha. e :..;uerra porque não de::eja va. 
de modo algum estar e.cn des'l.ccordo com e !la, 
tanto mais quanto no caso vertente tr-J.tn~se 
neste projecto de um ex-rnilital' distincto que 
muitos e relevantes serviços preston a esm 
pa.iZ. 

Mas, Sr. presidente, si dependesse unica. e 
excluslv;t:tlento da minha pessoa, si d·~pen
desse unicamente do Congresso filZer o. no
mea.çii:o de um officia! úe a.! ta. po.tente para o 
exeTcito. com certe741 sel.'iu. eu um dos ~igna.
taríos do projectQ e não teria dado o voto 
em separado. 

Mas enel'e a acceita.çli.o do pro.jecto tal 
como a.pre:;entou a Commíssão de Mal'iuha. e 
Guerra. e a. a.cceitação do substitutivo do mon 
dist incto collega que deu o voto em sepa
rado, fazendo ·com que a medida se torna.sse 
a.m-plia.ti.va, vae uma ditrerença. muito grande. 

O anno po.ssado, Sr. presidente, quaado 
nesta Camara foi apresentado um projecto 
mandando revtlrter ao quadro effectivo do 
e.xercito um distincto general, um bravo mi
ltt;J.r que tantos e tão bons serviços prestou, 
jà na gu.!rra do Pa.ragua.y, jó. na. proclamação 
da Republica. dest3. tribuna tive o~asi:lo da 
divergir da illustre com1niss1io apresentando 
um voto em separado e então tive o prazer 
da ver a. Camara rejeitar o projecto da. digna. 
Commissão de Marinha. e Guerra. e a.ce&itar o 

Caina.~a. v. vn 

do meu digU'l .:olle~:a, deputado pela Ct.pital 
Fe~;oral, direi que o proje~to deve sei" re
cus·1do. 

O nohre der·ntado o Sr. Serzed.e!lo, tra
tan lo a.q,ui da revolução, disse que só co
;J!Jeci~ 1lu;~.:~ po;,içi)es honro$as em que tl mi
Utar se póde {()!lOCitr na occasião de uma. 
revoluçf\0 « ou fJ•.J.ncamente revoluciC:lario 
ou olecidida.rner:te a.poiu.ndo o governo cvnst i
tucional. » 

Estou de plenQ a.ccordo com esta opinião do 
meu distiacco c· o !lega.. 

O milita.!'. er:t occa.:sião de revolucão ou 
guerra, entenào, deve manter-se .fi:rrne e 
obediente a.o governo constituido ; mas desde 
que a.;:sim na.o fizer, deve imme'lia.tamente 
despir & farclà e pa&"a..' p:1.ra o la:l.o da. revo
lu~'.l!.o, declarando-se francamente revolucio
nado. 

8sta hypothese aqui nito se deu. 
Dis.;;e S. Ex. que não tenho s ido convido.do 

par-J. a l'evolta k porque oà.o conhecia os seus 
tins, não er.L revoluciona.rio apetar •h; que 
SJ!a sympa.thia.s toda:s estavam daqueUe lado, 
na'J era por con.;egumte francamente revolu
cioaario. 

Foi chamado pe~o quartel-general pa.ra. 
px·estar os seus servtços ao governo coasti.tui
do, mas nõ:o se apresentou. 

Novamente chamado por carta não se 
apres~ntou aind:c e a. resposta que d~u a.o cha
mado do quartel-gener-J.l ou da. esCo.Jla., foi 
en via.t' o seu pedido de dem.íssã.o do exercií;.) 
e de lente. 
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O Ss.. F R-'-NCISC:> Gr.rcEtuo-Quo.udo se cleu 
a demi<osão j3. e5t~Lvn. pr~.o. 

O Sn.. Ovmto '.'.BltA"'TES- Foi justü~nente 
por nii.o cumpri:· as Ol'clens do gm•erno. 

Por consequr:n~iu., Sr. presidente. n;!o 
sendo n(lm uma. r1em outr.1. cou~i.t, u.cllo que 
S. Ex. n:Io está de ac~ordo com a opiruii< • pot• 
si mesmo emitt.íd(l. nestu. Camara.. S. Ex .. 
na.quella. o~~:~siã.o niio prestou ser viço• n•·~m ú. 
revolução nem à lef<~!idarle. 

o SP... TOLE~Tl~O D!!: c.~R\'AT.!!O - Foi :leU
tro. 

O S1c · O''IDIO A IHAXT~3 - N'ão sei. 
O meu distinctu c •il<'.;...'!l. pediu a SU>l ·' e:nis

são •'o :,e.t'VIÇO U<> CXOI'Cit.o p:11· $ U;J. {':;;: (•!'ltà
nea vontade; ' ' gove1·no acceitou-a . Acho fiue 
o Oongre~o reintegro.ndv no po~to que t!JCU· 
pa.va no exercito esse ui~tiuctv ciclaJii.o sem 
que para. ta.l fim ti' e.•se ba.vido rcch~mnções 
de S. E:-.:. , p:·n tica uma. violencia, e por con
sequencia. um criinc. que outr;L cous~• n;i() e. 
reintegt·ar· esse c.lovailioir·o, fvl'Ç~aiD~ni.<: em 
úm log-.1r de qUi! clle h a via pedldo d•. :ms
são. 

Agora. Sr. Pl'C>id~nte, (luero t·espon era 
u m ap~rte du •ilstiucto representant• , do. 
B,_hía, Sr. Verga e de Abreu, qua.ndeo tra· 
tando-se da 1 '' discuss~o, di:>se que o Coog,•esso 
este anno havia votatl:.> :J. rever~ão do S;·. to
nente Cogo:r. 

E' ver•1ade; d!:>cutiu-se. votou-se e :p: ~.ssou 
ne;ta. Camar':l. um p!·ojecto mandando ri•Ver
ter ao qu~dro cffectivo do exeJ•cito o S['. 
tenente Cogoy. proj<cto que, por moti c·o de 
molestia. nfb as~ignei , ma~ , e esti vc::s$e pre
sente t~1'ia s.s.~i!!:1:ul , e ost.;1.ri:l. de accordo 
com a. Commissã."(: de Marinha e Guerra. sem 
que por isso estivesse em desMoordo C<lm o 
procedimento acrual dando o meu VO'O em 
separado e negan•IC'-o ao lW~iecto que s,. d il'
cu te, porque naqaeih occasião ti·a&;~V•l- o de 
um mi.lita.r QUe tenrlo pedido a sua. roli•r ma 
por motivo .-!e motestia.. trM ou .1u:J.tt··· m··· 
zes depois a.chan !O-SE' complet<J.m<!ntc :·~st.'l.· 
beJecido a.presentrm novn requerimento r·et:
raudo aquel!e pelo qual havia pedido :\ re
forma. 

E' verdade qu<~ esse segundo r equeril::ento 
nãn a.ppa.receu, entreta-nto ha uma. ca~>a es
crípta pelo então Ministro da Guei'.r:l. erh que 
decl .. ra que realrnente tinha visto tal r·eq'le
rimento na secrrta.ria, mo.s que em crmse
quenc:ia do grande movimento que naquella 
occasião existia na 1·e~pecti v a. secretal·ia ::a vi;> 
de;;a.pparec;do. 

Por consequencia., não ha compara~ão en
tre um e outro dos projectos. O ~rime;ro ê 
legal, é uma. rep!lraçã.o, o segundo é a.rbi
trario, é um presenk~. 

Qua.nto a. outrll ooHe~ que referiu- >e ao 
rustincto almirante Gonçalves; direi qo.e é 

verdade ter eu assignudo aquelle pro.ject0 
mas a s contli~ões de entU.o não sã:> as mesm~~ 
que ora. temos a en.::arar, o a.lmirante Gon
çalves voltava para o quadro da. armn.da, 
'"a,; .-o !lava sem pretirir aos collegas que jà 
liL se achavam, e além diõSO a Camam ~nbc 
qua.es os ~erviços prestados por esse distinc[Q 
a lmirante e111 um~. O<..'Casi3o em que o g~
vemo, póde d izer-se, não encont:ra.va um 
otllcial bastante bra>oedetlica-lo para sa lv;~.r 
a vida da. Rtpublico., enlíi.o muito coropro-
mer.r,ida. · 

Nã-o quer·o, Sr. presidente. combater o pr1-
jecto que ot-a. se discute sinão com estas POli· 
C<IS palavra;:., 111•rque trato.ndo-se de um 
pr·c•ject.o referente a. um ex-militar tão di· 
t ioer.o. não devo emprPgar a11;umentos q•te 
de qualquer modo pOS-<arn fere a susceptib;Jj. 
darle dos meus collcgo.s e de S. Ex. mesmo. 

Era o qu<: tinha. a dizer. 

Comparecem mais os Sr.;;. Carlos de No
v;ws. B1·icio Fi l ho. Hollanda de Lim:J., Bene
dicto Leite, L\üz Domingu~s. Gust<wo Véras, 
Aniziu de Abreu, Pü·es Ferreira.. Frederico 
Borges, Thomaz C:wa.lcanti, lldefonso Lima 
.roão Lopes, Augusto Severo,_ Junqueit•J. -~Y: 
r.~s. Arthur Orlar.do, To!entmo de Cal"l'a!lw. 
:Vlal'T.ins Junior. Pereira (1e Lpa, Gnspar 
Drumrnond, Coeiho Cintra. Luiz rle Anúl'<l.· 
de, Herculano Bandeira, Medeiros e Albu
qutlrque. Gonçalves Main.. Rocha. Cavalcanti, 
Allg't sto de ~·rei tas, Nei va, Tosta, .-i.ristid~s 
ele Queiroz, Eduardo Ramos, Paula Guima
rães, Leovegildo F'l;;ueiras, José lgna.cio, To
lentino dos &1-nto~. Fla.Tio de Araujo, Túr· 
q ttato Moreira, Gal•lino Loreto, SenedeHo 
Corr<}a, França Carvalho, Alcindo Guanaba.•·a, 
Timot iJeo d11. Costa, Erico Coelho. E uzehio 
de Queiroz. Pa.ulino de Souza Junior. Cam}'O· 
li nn, Lima. Duat'te, Vaz; de Mello. ).Ionteíro 
tle Bat·ros, Luiz. Detsi, Ferraz Junior, Frf>D· 
cisco Veiga. La.mounier GQdofredo, Cupertino 
de Siqueir.t , Matta. Macbado, :\rthut· Tc•r
r e.s, Almeida Nogueira. Moreira de~- Silva.. 
Furtano, Alves de Castro, Urbano de Grm
veia. :S::~.vier do Valle, Laroenha Lins. Eroi
lio Blun, Pereira da Cwta c Pinto da Rocba. 

Deixam de compa.I·ecer com causa partici~ 
J}<'l.da os Srs. Coelho Lt~boa. Alencar Uuima~ 
rães, Filetn Pires, Ené"as Martins. Theotonio 
ele Brito, Viveiros, Eduardo de Benêlo, 
Cbris :ino Cruz, Torres Portugal, Pedro 
Borges, Helvt:cio Monte, Francisco Gurgel, 
Cunlla Lima, Silv!'. Mariz, Trindade. Cl1a
te.tubriand, Arminio Tavares, M::~.rcion i lo 
Lins. Miguel Pernambuco, Clementino do 
Monte. Olympio de Campos. Dionysío Cer
queira, Rodrigues Lima., M<~rcolino Moura. 
Atbayde Junior. Ponce de Leon, Belisario de 
Souza, Urbano Ma.rc("lndes, Almeida. Gomes, 
Landulpho de Maga.lbães, João Penido, Gvn· 
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Çalves Immó~/Loon~l -Fillíó'; Férr~ira Pí_res, 
Va.llndares, Theotomo : de : Ma.g-a:lhães, Pmto 
da Fonseca, ~.1;-moel Fulgencio, Simiio da Cu
nha., Lindolpho Caetano;- L'a.martine, Fra·n
cisco de Barr()!;, Cll-ssmiro da Ro.cba, Dino 
Bueno, Cineinato Braga, JiermenegUdo de 
Moraes. Luiz Adolpho.: Cal'acciolo, •.Brazilio 
da Luz, Angelo Pinheiro, Appa.rH:io ·Marien
se, Francisco Alenca.8tro e Pedt·o Moacyr. 

E sem ca.usa. os Srs. Fei·n8.ndes Lima, 
Octa.via.no Loureiro. Geminia.no Brazil,Zama .• 
Cleto Nunes. Agostinho Vida.!, Barros Franco 
Junior, Costa. Junior. Albert.o Sa.Ues, Fon
seCI\ Guima.r-J.es, Martins Costn. e IUvada.via 
corrê.'!.. 

· O St•. Presidente- Havendo nu
m,ero fica interrompida a discussão, até a 
coJ)Clusiio t.la votaç-.iio da.s materias. 

E' annunciadn. a votação das' emendas ofl:"e:. 
recidas em 3' rliscmsão ao .·projecto n. !74 ue 
1895; (Orçil.mento da. Receita.) .. · 

E' posta a votos e approva.da. iúegulnte ' 

; ~ ~o: tambei:n àpprovadas · as ·seguiiltes · mo
illlicações propostas pela. Commis~ii.o de· Orça
mento, â. mesma. emenda ; 
; : 1•,. que na. su<J.· emenda sejam mpprimidas 
as palavra.s-oufar;a transacção_que tradusa.a 
l'eJII€$sa do dinheiro P••m o exterior ; 20, que 
S~Jam· declarada~ nnllas as operacões de cam
biáes·.feitas por taes ca:>as ou emp1•ezas, quan- . 
,ro não' sej-·m·devid., m ·nte ~ella.da.s, hcando 
o~ · respónsaveis : sujeitos a multa de dez 
~nto~.l •. -: · . . . 
: . E'. annu_nciada a vot,a.ção da seguinte: 

.·. E,nernza 
• ' I • ~ . . 

Accrescente~sc: 

Os ·volumes de grandes dimensões e pesos, 
de·que trata o:n. •. S dó§ 2", do art . . 382 da 
indlca<la. consolidaç--ão, ficam sniei.tos, qual- . 
-1uer que seja.: o. seu· vt~.lor,a.o duplo das taxas 
ao ~rt. 603. ' .. : .. . . 
, ~~rã~ con~ide~~os volumes _ele · granões 
d!mens.oes,e_,pesos os que .medirem mais . de 
doJÍs e meio ~etros cu bicos· de ·. volume, ·• ou ; 
pesarem ma1s de uma. tonelada.- Ser'::e-
dello .· : · 

Art. As agencias de Bancos e companhia~. 
nacionaes ou estrangeiras ou quaesqner ou- ' O Sr. Presidente- chamo :\ at~ 
t.ras inst.ituiçõe;: que negociarem em . cam-· tenção da Ca.mara p>1.rv a declaração que ~obre · 
biues com .o publico, pol' meio de saques ou esta emenda Caz o r·ele to r do parecer, e que ,_' 
qualquer outro t itulo . ou façam tra.nsacção é a se"ointe: 
que trl\~UZ.'l. a l_)assa.gtmde 'dinheiro para o . · .. . · . _ . . . · . · , . 
exterior, nã.o sendo Bancos 'de deposites con- _Esta dtspos1çao fot ~ppro~ada em 2• _discus
st\tuidos nesta Praça sob o regimen das· so- :sao ,o ~o.Mt.retauto na,) esta na. Redn.cçao para. · 
cie~ades a.nonyinas ou filiaes •.' de , Bancos a. ·? dtscussao por engano na mesma· Reda-
estrangeiros 'levtdamente autorisados a. funcc cça.o.- Ser::edello . · . ' · · ~ • · 
cionat• na. Republica.. são . obrigados a fazer 
um deposito no Thesouro de cem contos de O S.::- 'A.t·thui· Riooo (pt:la ordem)
réis, no mínimo, em moeda corrente ou fun- $1' . preSldenr.e, parece-me agora occasiãçrop~ 
dos publicos bro.zileiros, uu .. fundos publícos portuna de fazer uma recla.ma<;'ão sobre al
estra.nf-~iros que . tenham _cotação : na Bolsa. gu~~ omis.~ões . que figut:a.m !lo projecto, 
da Capital Federal. · omtssoes naturalmente devrdas a Redacçã.o, 

§ I. • O deposito de garantia poderá. ser CO!lf~rme acaba de declarar a propl'ía com-
augmentado a. 'juizo. do governo, nos casos mtss'!-o· · 
que o desenvolvimento das opimu;ões o VeJo figurar no proJecto, -ea1•a. 3• discui'lão,. 
e:d,ía.. · · o n. 30, que é o seguinte (le): · 

§ 2. • Estas agencias e instituições .. ficam 3 • d 
0 

· 
subordinadas as leis e regulamentos a qtie _« 0: J?lto e 2 1/- • / •. S·:>bre 
estão sujeitos os Bancas e companhias que dtvtdendos ~o~ tltulos 
negociarem em cambiaes. · · d~ companh19.s ou so-

' . credades anonymas com 
. E p~sta. a votos e approvada, .sa!va a. mo- sede no Districto Fe-

dJ~caçoes propostas pela commtssao, a se- deral e nos Estados de 
glnnte emenda.. : accordO com·a lb;.Çislàção 

Da Commissão de Orçamento: · em vigor e o art. 7" da 
Accrescente-se onde eonvier : . , _presente "lei ... ·•·· ••·· 1.000:000$000• 
Art. As guias de entrega. de · dinheiros Si ·não me falha a memoria., em 2' discus- · 

aos Bancos ou c;,.sa.S bancarias fieam: sujeitas . são a essa disposi<:;.ío foram api'esentar'la:; duas 
a~ sellode 101) :-éis, ,pbr.contodei.'éis ou·fra.c· :em:enda.s, uma. :cto l:ir . ;\lcindo Guana.~Al-â e 
ça.o de conw. , .. ·. ' · • · ·outra. do Sr. Jost: : Ca:.•Ius. · 
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A do Sr. Alcindo Guanabara. limitava. im
posição ás coml)3nhla.s estrangeiras. quer 
com sede nesta Capital, quer com séde nos 
Estado>; a do Sr ,.Tose Carlos t:>rna. v a. a impo· 
sição extensiva a todas a.s companhias, quer 
na.cionaes, quer estrangeiras. (Apoiad~s.) 

A ]•, a no Sr. Alciudo G"uanaba.ra, limi
tando a imposição ás comp~mhia.s estl'an
geiras, foi a.pprovnila; a 2•, a do Sr. José 
Carlos, abra.ngemlo totla.s as C •)mpauhia~, não 
foi acceita pela Camat•J. (-'lpoiados .) . 

Entretanto, Sr. presidente, como estã redi
gido o projecto, o que pa.~ece realmente é que 
a. que foi acceita, foi a 2". E' contra i~o que 
venho reclamar, pedindo a V. Ex. providen
cias, para que na Redacção final do projecto 
esse fique de accordo com o a.pprovaào nesta. 
Camara.. 

0 SR. TOLENTINO DE CARVALHO-Basta re
correr â. u.cta, para verifiell.r a. exact idão. 

ô SR. ARTIIUa R:!os-Lenibro ainda, Sr. pre
sidente, quo no mesmo numero se diz: ·«de 
accordo com a. legislação em vigor e o art . 7' 
da presente lei.» O art. 7" da. presente lei diz 
o seguinte (lê): 

c Art. 7.• A multa de expediente em te-dos 
os casos previstos na legislaçito em vigo1.' do 
regimen aduaneiro:- ser:i.. de lO :i. 20 "/ .. , a juizo 
dos inspecto~es das Alfandegas, conform·~ as 
cin.cumstancias dcs factos {aJ·t. 492, § 3 · na 
Consolidação das Leis das Al{cmdegas ele 1884 
e decreto n. 680, de ~3 de agoJsto de 1890.)» 

0 SR. SERZEDELLO CORREL\ -Já disse a 
V. Ex. que é um eng(I.D.O; quE< é o arl. 6··. 

O SR. ARTHUR. Rro,;-Mas (•U estou pro
curando corrigir a. .Redacção, para. que na 
l<.e<lacção final não a.ppa,reça.m os mesmos 
erros ••. 

O SR. SERZEDELLO Co&a~-Pec;o a. pa.lava. . 
O Sa. ARTJIUR Rros- •.. e para que não 

a.conte<;6 que em uma lei emanada desta. ea
mara, nesta sessão, o mesmo que aconr.eceu a 
do ann.o passado, a qual, em ver de dizer: 
«2 1/2 •f.-» sobre dividendos de Bancos, na 
Redacção figuravam-:~ 1/ 2 "!v-, o que deu 
lagar a que. -:turante o I• semestre essas com
panhias fossem perseguidas para entrar, uã.o 
com 2 1/2 '/ •• mas com 3 I/2 '/.,levando esses 
Bancos a. virem perante o Congresso fazer 
declarações. 

0 SR. SERZEDELLO CO!l.'aÊA.-V. Ex. fez-me 
essa. observação e eu disse-lhe que ia. cor
rigir. 

O SR. ARTHL'R Rios-Perdoe o nobre depu
tado; eu não tenho em mente censurar a 
v. Ex., nem ha. motivo para. que se JU03;re 
magoado, quando não tà.ço mais do que cum
prir o meu dever, não !aço mais do que avi-

var a memoria. de V. Ex. Estou apenas 
prestando um auxilio a Commissão de Re
dacção. 

Ainda aqui não ficam os omissões do :pl'O· 
jecto. 

Logo após a. disposição que acabei de ler'> 
oritica.r,segue-se esta.: «5 •;. sobre os premios 
de todos os seguros novos que forem rea.li
sados, a ~onta.r de I de janeiro de 1896 pelas 
(:Ompanh~:;.s de seguros de " ida.» 
~ra. ~r. pr~sidente, o que esta aqui es

crtpto nao esta. ile accordo com o que foi vo
tado . O que a Cama.ra "otou foi 5 •f, sob!:e 
.>eguros de vida que nas companhias estran
geiras se fizessem de 1 de janeiro em deantn.· 
mas, do modo !JOr quo estâ. redigido este im: 
posto elle a.bro.uge não só as companhias ~
tta.nge!ras como as nacionaes. (Apoiados.) 

E' para. esta ponto, que não e de somonos 
importa.ncia. que chamo attenção da Com
mu;:;ão de Redr;.cção. 

São estas as observações que tinha a fazer, 
esperando de V. Ex. ~s providencias que o 
caso demanda. 

O Sr. Serzedello Corx·~a -
?~ço a palavra. pela O!'(lem. 

O Sr.. P•·~,;;ideute-Parece-me pre
'erivel dar a pa~avra ao n·Jbre dt>puta.do 
•tua.ndo se tra.t:J.T.' da. emenda em questã.o, 
;·~fim de não demorar :.~. votaçã.o das outras, 
~obre as quaes não ha i!_uvina alguma. 

Assil::~ consirl <;ro comú approvada. a emenda 
~ob n. 3. 

E' a.nnunciada a votaçã.o da. seguinte 

Eliwnda. 

Supprima-re a verba. 33 do a.n. 1 •, passan
do a arrecadaç.'io do imposto meramente mu
aiclpa.l ao Districto Federal. 

O Sr. Tbon1az Del fino (Pela or· 
clcm) requer a retirada da emenda cuja. vo
tt~.ção acaba de ser a.nnuncia.da.. 

Consultada, a Ca.ma.ra. concede a retirada. 
pedida. 

E' o.nnuncillda. a votação da seguinte 

Emenda 

Disposições geraes:· 
Art. 12, substitua-se; O Districto Fedenl 

arrecadará. os seus impostos de industrias e 
profissões e de r.r;msmls>âo de propriedade, 
o a. fór:na da. lei u. 85, de ~o de setembro de 
1892, e findo o exercício liquidarâ. as contas 
dos serviços da. Municipalidade a cargo· dn. 
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União, esta entregará. si for -preciso a di:tre
reuça entre a. arrecadação e o tota.l das des
:pezas feitas com esse sel'viço. 

OS~. President.e- Pelo parecer 
à~ c~mmi~são me parece ante~ que a com
mJssao opma que esta emenda constitua um 
proje~to em_ separado, ioto ~. que $e a.guarde 
a dehberaçao di!. Camara a respeito do pro· 
jecto especial vindo do Senarlo. 

sendo assim. julgo dever submetter á vo
ta.çãc- a preliminar, isto é, si a emenda deve 
constituir projecto em separado. · 

missão de Orçamento. Entretanto devo dizer 
que, por oc.casiiLo de se discutir e~ta emenda. 
no seio <la commissão, não se apresentaram. 
objecções essenciaes a el!a. mas sirnplesmente 
dc~arou-se que, estando o assumpto pen
dente de um projecto da Camara., emenda.do 
pelo Senado, couvinha aguardar o voto defi
nitiVO do Congresso a l"P."pei to. 

Entretanto, a. commis~ã.o não tem duvida 
nenbuma em acceitar qualquer deliberação 
da '-''LmHra., acc.~itando a emenda desde jã., ou 
deix:cndo-<t !XLI'a. constituir projectq em sepa
rado. 

o Sr. T~OJDftZ Delfino (pela or- ~ s;- l?a.uliD:_O de Souza Ju-
dem) Sr. presidente, o digno relato!' da. com- n:1.or c,eclara. que nao concorda com o que 
missão deelarcu hontcm solenmementG que/ vem de <.eclara! o illustrado relator do Orça-
reconheci<~. a procedencia. das ra.zões produzi- memo da ~El9e1ta. . . 
elas em f<~:vor da. emenda., e nã.o via. nenhum 1. A cornm1~sa.o resolveu reJeitar estas duas 
inconvelllente p3.ta. a União em ser ella. ado-1 e!_Ilendas pm:que o assumi;Jto. sobre 9-ue ver
ptada; 11i10 via inconveniente nem em rela- ~ sa.o, e mater1a de um proJecto especlal, sobre 
ção á emenda n. 4 nem á de n. 5; m:ts, so- i o_quaJ _a Cama~~ já pronunciou-se em tres 

Não sei si e~tá na intenção do di"OO re- Es~e projecto que ta.mbem foi a.pprovado 
bretu<1 o em relação á de n. 5. \ cllscussoes succe.~s1vas. · 

!ator da commi~são formar com a ~m~nda. pelo Senado, aclta-se novamente na t:ama.ra, 
~rojec~ _em ~er,~.r~o; 0 que me p:-reoo é<, que ~ara.. q~e se pJ·?nuncie sobre tres emendas 
e sua m.,ençao de1xa.r JnTe arldrw a <Jama-JJ.pre,en.,adas PflO ~emulo. 
ra ]lara pronundar-se como emender. \ De;·endo ser obJectO de uma. Iei especial, 

~ela sua nature::a, tendo eifeeti'\-.J.Illente me-
O Sr- Serzedel11o Corrê:. (pela i reeif'o e mereceudo ainda. a attenção do Cou

ortlem)-Sr. presideni.o, real meu te :·,o dis- i .~essa. _<,omo vamos tratar do as~umpto em 
curs_o que fiz h~utem n~sta. _ _9a1_11ara .. sr•bre a j11ma le1 do orçamento! . 
rece1ta, declaret como opunao 1 •tdi v 1du:1l rtue l . 
~s rendas desses __ impos1·,os municipD.e~ arre- o. ;;1'. Tlto~aT. Del~~no (pela 
ca·iados pela Untao, excedendo em. cerca de i Qrd~J•t, - Sr. P,restdente, .u proJeeto a. que se 
1,000 e ~E-to~ coll:tos as despezas que a, ~efer~ o nobre~ eputa.d_o, e ape~n.s. un:t ~ro
J?-esma Uma~ eobr1gada a fazer com os dif-l.l.~cto,, e.~a.a. le~ de 1802 que fez a. d1scr1mma.
íerentes SCl'VlÇO~ que, perteUCE'HdO â. t,[UUÍCÍ·

1

._.aO r,efi.lltlVa_d.IS _r-endes.. . 
)Jalidade, não tbram todavb1 transferirl.os ao Or,l, po~ esta le1, 9-ue e um facto, qu~ e 
Districto Federal, nã.o hrJ.:via. inconvctliente, um~ r~~.hcla.de, o~ J_mpostos 1le mdustrHI. e 
em qua a. Ca.ma1-a tivesse inteira lib~rdade; pr(lfi'!&1.0 e t~an.~m1ssa.o de prorll'ledade per
para votar uma das emendas. tra.nsa~rindo I tencr;m ao D1:;tr1cto _Fede_r:_al como pertencem 
para. a Municipalidade um desst•s im]lO<tos. :ws r.stados e nunca a Umao . 
. Parece-me mais ra.zoa.vel a pas~a.g<m do • 
1rnpo~to sobre ~enas de a.gua, que tem muit~ ? SI.": Paulu~o de Sou::za o;,.Ju
relaçao com o 1mposto predial. continuando n•or drz; que e~~ct1vameute a_Jet _de.-0 ~e 
os outros impostos a serem cobrados pela. setembro de 1992 Ja. tr~tou da discmmnD:Ç_a.O 
União. I da.s1·endas entre o D1str1cto Federal e a Un1ao, 

__ . . . mas o Congl."esso, no projecto, a. que S'l referiu 
~O SR. PRES!DENTE-Nao se1 Sl a c_om_m1s- e qu~ foi acceito pelas duas Casas do Con

sao mantem. a sua. proposta de constttutr a gresso. julgou que devia modificar essa dis-
emenda proJec:to em separado. criminação. 

O Sa. SERZEDELLo CoRRBA- Isto c minba O q~e o orador sustenta. ê que, sendo as-
opiniiio individual. sim. nao se deve occupar do assumpto uma. 

. . . , lei de orçamento. · 
SR. P&ESIDE-'l'_E- Ha u~a prehiD:In~r Faz esta declaração como relator do pare-

!!• Oposta, e eu precisO saber St a commiSsao eer sobre ~.sse projecto de lei especial; ainda 
a mantem. hontem apresentou á commii!São o parecer 

sob:re o assumpto. 
O S~. -Jotto L(•pes (pel.a. ordem)

Sr- pres1dente, é difficil dar a V. Ex. uma Q f!iõjr. Presidente-Havendo di ver
resposta prompta por parte de tod~ a. Com- g~ncia. no inodo de' e11tender. e não ~ode11do 
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o. ~fesa decidir a. · questito da prAlimiuar, vou 
consultar a Ca.mara sobre este perito: · 

o Sr. Lauro l'ftlll:ller (pelo o1·clem) 
- Pensa que serà. melhor •lei:tar de: parte a 
preliminar e vota.r·sea emenda tal qual :pediu 
a. conclusão do parecer da. commistã.o. 

uma estabelecendo este fmpo;;t.o sobre as -com
panhias estl'!lngeira.s, com ~éde nos Estados. 
e outra estabelecendo esse imposto ás com
panhias nacionaes tambem com sêde nos 
Estados. · . 

Re(eriam-se essas duas emendas a um nr
tigo da lei da receita que mandasa cobrar 
para o Districto Federal o imposto de 2 1/Z 

O Sr. Serzedello · Corrêa !pela Eohre os dividendos de companhias estrangei
orden•)- Pensa que tE:m razão o nobre depu· ras e nacionaes. 
ta.do por Santa Catbarina.. pedindo o. Camara Ora, 'dando o parecer, a commissiW appro
se prvnuncie sobre a emenda, approvando-a vava e opinava. para que a Camara n.cee•tasse 
ou re.::usando-a., porque, si realmente a. Ca- a. emenda mo.ndaado cobrar o dividendo de 
ma.ra não recusasse a emenda e votasse para 2 1/2 sobre as companhias estT-angeiras: e 
que ella constitui~se projecto em seyarado. em relação á emenrla seguinte limitava-se a 
podia acontecer que este assumpto nao fosse dizer -considera. essa emen4a prejudic:ula. 
decidido na presente legislatura e que esse d~de que seja. a})prvvada. a. emenda anter~or, 
imposto, para o anno, não fosse cobrado, de que não parecia possiYel ao espírito . do reln.
·modo que é preciso :t Camara :pronunciar-se, tor da. commi'ssão que a Camara. que já t inha 
recusando as emendas toltas ou acceitando votado em leis anteriore~ e ia. votar no
uma dellas no sentido da.s declarações que vamente a cobrança do imposto de 2 1,12 
':112. · · sobre ·as companhias nacionaes e estraugeiras 

com sede no Dist ricto Fe~eral, quizesse esta
belecer cobrança de 2 1/2, sóment e sobre n.s 
eompanhias estrangeiras que tem sede no• 
Estados, exceptua.ndo as naciona.es. 

Posta. a votos é approvada á referida 
emenda sob n. 5, substitutí va do art. 12 do 
projecto n. 174 A, de 189.). 

São snccffiSivamente }lost3sa. votos e a.ppro· 
vadas ns seguintes 

Emelldas 

O producto da venda. de terras arrecadadas 
.no <>xercicio desta. Ie;, comprehendir1as em 
quaesquer contractos :mt..riores á ·constitui
ção da Republica, será directamente recebPo 
'pelos Estatlos em que forem situa.da.s as mes
mas terras: para os fins de que . trata o 
art. 4° da lei da receit:t de 1S68. 
. O governo fica. autorisa(lo a manda.r cunhar 
no estabelecimento moneta.rio tio estrangeiro 

· Parece-me isto uma iniquir1ode, e um ver· 
dadeiro absurdo ; e foi a r:J.zão por que na Re
dacçii.o para a. 3" ni<leussão procurei suppr i
m'ir o absurdo, convencido que a Camara. vo
tava exactamente com o sentido do parecer 
da. commisSão . ~· 

Si a Ca.mara. entende que não é a.ssim que 
se deve. entender o seu voto, a · commissão 
não terá duvida nenhuma em se subordinar 
a. sua deliberação. 

Fazendo a. Redacção. o nobre deputado pelo 
Estado da Bahia póde ficar certo q ttc nü.o tive 
outro intuito sinii.o estabelecer uma. Redace.ão 
razoa. vel e con;;entanea. com o es:piri,o de jus

_ que o:trerecel' . melhore:; vantagens, caso não tiça, que ca.racterisam as nossas votar;ões, 
o po!sa fazer na casa da Moeda, a som~a não tive a preoccupa.ção de e>tabelecer reso
de !0 -000:~$ em moc!dn, d~ iOO ": _200 rets, lução di1Ierente daquella. que a. Ct\ma.:ro. tinha 
.abrmdo p:l.ra.lsso o ne.cessa.r10 credt"LO. I tomad'o. 
: E' annunci:v1a a·_votação da seguinte emen- Quanto ao u. 16, a quest.ão .~o art. 7" ~e 
-da. do Sr. Coelho Cmtra. que tratou o nobre deputado . .J<\ em parte ~z 
: Sepa1·e:se_para consti~uir projecto em ~:epa· a rleclaração_ e tinha a i to a v_. E~~- que llavn\ 
rado 0 1mposto de 21/2 sobre soctedades tomado a J_IU~ha. nota para corr:.,tr os erros 
a.nonymas dos Estados. sendo ouvida. a. Com- typographtco:s. _ . 

·missão de Constituição e Justiça sobre a ~ua · A mesma questao deu-se com a. Companh1:t 
constitucionalidade. deRSegtllrost. . t tad " . de 5 "/ 

· O Sr. Serzedello Corr13a (pela 
ordem) decl:>ra. que t.e11rlo de f•1zer a Redac
çãc 1a emenda votacl.a pa ·L 3' discussão, deu
lhe a. interpretaçã.G que ll ( ! :pal.'eceu razoavel, 
de a<!cordo com o pa.re.::er •]Ue lm.via formu
lado. 

Vmificou que nas eli!enc!a~ relativas ao im
posto de 2 •;, sobre as companhias nacionaes 

·havia relativamente duas · pa.rtes distinctas, 

_, ea meu e o 1mpos o vo o 10 1 • 
sobre as companhias de seguro. estrangei-
ras. · 

Creio que está na consciencia dã. Cr.mam o 
modo por que são lJUblieados os debates. 
(ipoiczdos.) 

Nenhum d~>puéado e respcn>avel . pelos 
erros _de impr~~- Não ha dia em' que não 
se falle aqui contra. o modo por que são· pu
blicados os debates. Os erros são frequentes. 
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De modo que niio sa pó1e incriminar ore
l::tor da commissii.o pur estes descuidos. 
(<1poiados .) 

<.!::· ~1-. F rerll.er-fco Borges (pela 
on/c;n) -Sr. presiden tc-. peoo licença a V. Ex. 
para diseordar da res,JlnçU:o que amLbo de 
t<•ffii11'. 

o §r. Presiiden.t.e- A Camn.ra Pwcc·e-mequeemfacedorcQ"imentoV.Ex. 
ae:J.bu. de ouvir as ~xplicações dadas })elo no- não n6:lr.. tomm• outr:t re:sotução sinão a :\e 
bre deputado. regeítar i>t-li·mi11c a declaração do relator da 

A emenda que foi appro~·a.ch eT 2" discus- Commis~ü.o de Orça.mcnto, que apresenta 
s[o, é, não ha duvida nenhuma. relativa- cor.1o emenda a idéa suggerida em relação á 
mMte :l.s companhias estrangeira;. cm<·nda n. 8. 

Na. Redacção, porem, Jigura :L mesma dis- J,to é anti-regimental e importa em uma 
posição ampliada as companhias nacionaes sor·pr2r.a para a Camara (apoiados), porque 
e,;trJ.ng~iras. • esia emenda para s~r a~ceita como t:ll de•.r[:J. 

Tratando-se de Redac.;:ão, comilrehenclP-se, ser discutida. (A.poiados.) 
o dever da. Me~a é respeitar o vencido. K~.> cmta.nto clla não p:l.~~ou :pelas tramites 
(Apoiados.) da discussão. e isto import11 em verdadeil'a 

Si, porém, a Re-lacçãc feita pel<l. CommisEüo sorpre~a. ,Lpoit>do"). 
de Orçamento importa em uma emendo., eu E,to.mos na votnçlío rla. 3" discussão do or-
ccnsultarei a Camara. (lia Jl(n·tes; m1o çamento. 
apoiados.) ~e~tas conc!ições me p:trcce que V. E~c, 

Xão posso, porem, acceitar a rlisposicão inspi!'ando-se no Regiment•J, deve desde logo 
como uma quí'lltão de Redaeçiio. {.·lp ·iados.) re.if'itar in-lim,ne a ;tpre~c ntaç:ão do parecer 

Si im]Jort:J. em uma. emenda., eu consultarei. da. commi-o,;:-;(1, declu.nndr. que o faz como 
a Cama..r-a. Corno Redacção, nã.o, p0rque aRe- 1 em1-nda, porquanto isto im]JOrta em ~U(l. sor-
dacção tem àe restringir-se ao vencido. pre~u. para. a Camat·a. UJlciado.;.) 

O Sr:-. SerzedeHo C<J>l":x-ea (pela. 
ordem) -Sr. presidente. p~ra encaminhar a 
votação e e-.-it-ar discussões, peço a V. Ex .. 
que considere a modifica.çii.o da Reda.cção 
cnmo emenda ao pr0j~eto da c~mmh;;;ii.o. 
(.l)1oiados c wro apoi<1dos.) 

O Sa. PRE>IDENrT,-Coliocada. como se acliD. 
a questi\o, TOU consultar a. Cnmar:\: pJ•i
meiro, si acedt:L como emnnda proposta neln. 
C•)mmissão a duvida po1· ell:L su;:rg-erida:· se
!!'lllldo. no ca~o rie sE>r rê!sol>id.'L amrmativ;t
mente a -preliminnr. suhmcttcrci a votos a 
quest;lo de ~c;• ampliado o imposto üs compa
nhias nn.cionuc$. 

O ~l·· .:Jo>04~ :ti~u·inno (Jieb! otdcm) 
-V. Ex. me pm·mitta que me opponha M 
~t·imeiro ponto rtprescnta.tio. 

A Mesrr., pois. qnc é cln. SUIL compr:tencia, 
e que de\'e acceitM· ou ni"io co;uo ementh. 

Si n. Mesa a.s:1im decidir. a C•tmara. aeeeibt, 
porque não póde haver duas votações sobre 
o mesmo assumpto. 

A Cnma~·a. decidindo si acceitn. "lt niio esta. 
emen<l;~. e depois votanrlo esta me;;ma. emen
da, V. l!:x abre mãos de sua,; attrihuiçõ~s 
Sõm 1·azão para islo. 

Parece-me o.ssirn mai~ re:;ula.r. 
V. Ex:. resober;i. perfeítot.mente a questão. 

suhrneuenrlo :i. delíberac:ãcl d:l Camara a 
en:H nda. do Sr. Coelho Cintra. que de~·eri 
ent:~ con>tituir projccto em separado. 

O Sr-. P:>.ESIDE:S'i'R- Ni"io me. -posso con
formar com as ob>Rr ;·açõ~!S do nobre tl~pu
ta.dn. 

Sorp;-e~a nü.0 exlste cle;:de que a co:nmissii.o 
r rdigindo pm·n. :'\" discn~sii.o den essa Redacr:ão. 
N~o pos~o contestar ao r·ebLt•'l' da commi~ão 
o tl•rei::o de iniciatint que teria. de oiTerecer 
ú C".mrn·,<t esta cmen<la. 

A Camarn. rcõolvertt ]lOl' conseguinte como 
enbHrle1·. 

A quest.iio lev:tnbcla qn~nto :'L R~dn.cçii.o, só 
a C:tmarn. pouer[L l'rsolver -! Tõi:.O n. Mc:::a. 

·vou, pois. Ci"lnsult.:tr n. Cunt:tr.t snh~·::! si 
U\'"~"C :\cceit~'r como em.,.ntb :1. n.mplin.çã.o feit.::>. 
p~J,, Comrni~.<[i.o dt~ Ot'Ç<lnlt:U to ti emenuu. 
u.p:·esent~td:t ao projecLo. 

Con~ul•.tlda. :l C:smara entende que não 
dev() ser clsn,;irler:J.da. "omo ~menda <1. pro
posta da Commiss~o de Or~amento, sobre o 
im: osto de 2 1/Z "f, sobre as sociedades 
anonymas dos E:>tados, 

() S1·. Presidente- Permanece a 
di~posição relativa do imposto de ~ l)Z "/o 
sobre dividendos L".as sociedades anonymas 
dos Esta.rl.os . 

O SR. P?.BSJTlEi'ITE-Tratando-se de Re
d~cç~o; não e a Mesa. que compete resot.·er. 
. JI. Commissü.o ue0r(,'a.mento podia em occa

>lt~o opportuna., n;presentar a emenda. Ella. 
· n.'i~ <J.presentou; incluía, porem, na Reda- <[)Sr. Co~lho ü'l.-utra (pela ordem) 

cçao. · -Sr. preside;lt(•, q:;amlo apt·esüntei c;sta 
Por isso snbmetterei a votos <.1. questão I emendo. foi par;t indicar o meio suave de se 

como foi oiTereeida.. sa.hir da cliffiaulda•'e de que eu Drevia; ora, 
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quer isenbr aqnillo sobre que n~o podia irn. 
pôr, nt:sse caso peço à ca.rnat•a. que vote con
tm a emenda da com missão. 

endo a Ca.mara rejeitado aem~nda que o no
bre relator da Commissão de Or,.a.mento t'a.z 
:menção, e tendo a.ca.La.do de se p•.·oounci~r a. re
speito. eliminando as companhi~ n~1o~a.e.q, 
como pretendia que o fossem.e~ta prt"Jurhcada O Sr. ~erz:cdello Corr~a (pela 
esta. e por consequencia. peço a sua. retil'ada ordem) - Basta ler o pa.recer da commi~iio 
porque jú. consegui o fim a que me propuz. para. a Camara. se oriental'. 

Con~ultada., a Cama.ra cont:ede <L retirada Realmente a commlssii.o não podia acceitar 
ed·~- a emenda. do nobre deputado por Pernam-

p 1
""'· • - tabel , . . buco. A comm1S:la.o, que e:'! eceu taJcas 

E posto a votos e . o~provadP.. a prehrnl~ar quast prohibttivas sob1·e a im}lorta.ç;w ele b~
proposta. pela Commtssao i! e OrGamen~o p~ra. bidas a.lcoolicas. G.esfa.lcanõo asstm a. renda. da 
9ue~ emen~M.sob n~. IOo ! ., relattv~s a. Uniã.o, tE:ve necessidade de ir bu~r.a.t- es.o:a 
1sença..• de clire1tos,_ b~m come a 1 ~r:~çao d.e 11.-en·'a ao consumo das bebidas fabricadas no 
dir~tos para o mater1al dest: n~do ~ Illumt· paiz. Ree.Jmenr.e 0 que a. commissüo q_uer ~ 
na~ao e ~ncan~mento d~ 11gua a Cldad~ !.la i:;ent.'lr a. aguardente de canna. e de mel fu. 
Para.byba., ~eJ&m ceustde:radas em projecto brie<~.ô.'l no pa.iz, pa.ra favorecer a lavoura, e 
separa do· não o fabrico de bebidas fa.lsificadas. 

São successivamente postas a. votos e a.p- o sn.. PRE"õlDE.L'i:TE-.A emenda é então sub-
provadas as seguintes stitutiva ~ 

Emendas 0 SP •. SERZEDEL'l'O CORRÊA - E' ~ubstitu. 
tiva e pre,judica. a emenda.. V. Ex. compl"!· 
hendeu perfeitamente o pensamento da com· 
missão. 

A rubrica q;importa.çã.o»-Dep<Jis das pala· 
vras-Cya.nureto bruto-acres :ente-se, o sa~ 
grosso que p3gar3. 30 rêis por iit.J:·o. 

O Sr. Artb.ur Rios (pela ordem) 
.Ao n. 127 accrescente-se: -O ill•1Stre relator da commissão labora em 
Exceptua-se o alcool de Montpelliet' !'ectifi- enuanc; eoosiderando a. sua. emeodt\ substi· 

cad~ para uzos llharma.ceutícc~. que cons~t· itutiva ' Nesta.s questões o legislador tem obri· 
vara a taxa. a.l!tual. gaçiio de ~r claro . 

E' línnunciada. a. votae>1o da. seguinte A M!enda. no nobre deputa'1o só p.)rle ~er 
emenõa. do Sr. Jose Mariano: voi.ada como sub·emenda. que res-;;ringe, o 

Supprima.-se no n. 42.: 200 ri is por litro a 
100 ré~s por garrafa sobre bcbdas alcooHcas, 
quando fabricadas no paiz. 

O §r. President.e- A comm)ss5o 
propo2 diçoersas modifica.çõcs a. estu. emen<[., e 
a. Ca.m:•.ra deve IJron uncia.r·st• s •bre :J.S emen
da.~ d3. comrnlss:to. as quaes cnnsidcro c:.Jlno 
substitutivas. 

O ~1·. Ribe~ro de Ahn~ida 
(pela o,.dcm) - Croio quo a a ?prov>~.çii.o tio 
substitativo não pr•·judicaa cmanda. in totum .• 
:porqu•~ a. emen<la falia em todas a s bebidas 
alcoolicas, o sub$titutivo a.pen.,s na aguar
dente de canM e de mel. 

O Sr. Jofõoé M~u.·ia.no(Jlela m·dem) 
-Paro. evitar rluvidas na. Reda.~o. é pre
ciso que a commissão dê um esclarecimento 
Desde que a commissão se refere ás minhas 
intenções, preciso responder. Estou de ac· 
cordo com a commissão quando isenta as 
bebidas alcoolicas fabricadas com aguardente 
de canna ou de mel. 

Si é este o seu pensamento. estou de accor· 
do, porque ~sa isenção con~titue protecção 
ã. industria nacional. Si, porém, a commissíio 

que e.stá no projecto {«poiaolos) diz o se
guinte : 

«Duzentos reis por litro ll 100 por garrafu. 
snbn~ us constantes do n. !2i-quando fabrí
cnd:.L:; no ptüz-cobradas em esta.mpilh'1S, etc. 

A <:meo·h iliz: <!'Ex.cepção feita do alcool e 
:l"'U!trden~.e de camla ou de mel». Ol'a. c;ta 
dlsp .. ~i·~.fio pciJe substituir áquclla? Evidcn· 
tcmen.te nüo. (Apoiados.) 

Logo só pôde ser votada como sub-emenda.. 
(AJlOiados .) 

O :~h· •• Iosê Mariano (pel-a ordem) 
-s1·. presidente, supponhO que v. Ex. pó·Je 
submetter á. votação por pal'tes esta questáo, 
votando-se em primeiro logar a etn11nda sub
$tit utí-çoa., 

Nessas condições requeiro a V . Ex . qne 
consulte à Ca.ma.ra si coosen t.e em que a vo
tação seja por partes. 

O SR. . PRESmer>TE -Eu não -podia dei:..:a.r 
r1e, de accordo com os precedentE:s. sub~et· 
ter em primeiro logar a. emenda substitut1v:1 
mas á Ca.ma.ra é quem compete dar prefe· 
rencia. para a eweoda, si assim entender. 

Co o sul ta.da, a. Ca.mara. concede a prefe· 
rencia pedida pelo Sr. José Mariano. 



c~ ara ~os Oepl.la~os- lmiJ"eSSo em 1910512015 16 54- Página 12 00 53 

Sl!:SSÃO EM 29 DE NOVEMBRO DE 1895 617 

Posta a. votos e apprc·vada. a emenda do 
sr. José Ma :·ia.no st•b n. l:l, sr,ndo conside
rada prejud cada a xubstitutiYa da commis
são, ussim r edigida. : 

A commissão r>rorõe. :poi~. ao n _ 4Z - c,m. 
sumo-do art. 1° dE-pois d:~.s polavras: con
stantes do n. 1 '27-a.ccres<:<'.nie-!;e: EXC<:f'\'Ã.O 
FEITA DOALCOOI, E .AGUA.Rl•E:\'1'0: :>E OA!'iNA OU 
DE ~fEL. 

dente á mercadoria estrangeira. porque, 
Sr. presidente. acho que. si os fab t·icantes 
q uorem g02ar desse beneficio, devem pôr na 
su'~ mercadoria rotuio nacional e não estran
geiro. 

O §t:'. :?resident.:8- Chamo a. at.. 
tenç:lo Jla;ra a ~eguiote enenc1a nàditiva da 
commissiio que não a con>!de,:o prejudicada: 

Entretanto, si ellcs com o intuito de en
c;ll'ecer su tl. fazenda, col!ocam rotulo estran
geiro, e justo que pa.guem esse imposto para 
que não haja desigualdade entre esses e 
aquelles que importam esses generos do es· 
tr ... ngeiro. 

O Sa. PrtESIDE~TE- O nobre deputado pela. 

Accrescente·s~ onue convier - :\s bebirias 
constantes d:\ classe 9 · ns. 125 e 127 da ta
rifa., quandc• import:J.das Ol1 q·Jando fabr ícc
do.s no pr~.iz" postas a oonsum.-, com o rotulo 
estrangeiro, U,r-lo ao ser •enúidJs ou expoS· 
tas a. venda. ou a consu mr• u raa. estampilha. 
presa. sobre []. rC'lba. e a garraf~. do valor igual 
ao imposto. 

Bah ia pediu a penas que a votação fosse por 
pai·tes ; é i>so que a Mesa va.e 1'a.zer. 

Posta successivamente a votos. são appr o· 
vadas a 1" e!\ 2• partes da emend'' addit iva 
da commissão. 

Para. o cumprimento Msta disposic:ío, no 
acto do pa.gamf!nto do imp,)sto, n. Altandega 
restituil'ii. ao negoçiante a me.su~:~ imp!Jl'tan
cia. em estampilhas. 

Paragr-apho <mico. O negociante que tiver 
a. venda ou em expasi~~1.o J'a1·a. consum(l as 
refeJ1das behi~a.s. sem a (!OllJpetento e&tam
pílh<', pagaJ•á a multa de 500$(;00. 

O Sr. Arthur JR.io!i'• (:?elo. ordem.) 
- Sr. presió ente, em v irtu.1e da. votação an
terior , isto f'; em virtude da approvação da 
emenda. úo Sr. José Ma.dano. p.'l.rece-meque, 
si esta emenda b r a pp~ovo.ds. como estâ., 
torna-se con;;r:v:lictoda. com o pensamento da. 
Camara, jil. enuncirulo. 

A emeuO.a retere-se ã.c; l:·ebidM const.1Jltes 
da classe 9• elos ns- 12.6 e i27 óa tarifa. 

ON, j ustamente o n. 127 ,ta ta:1•ifa. refere-se 
a líquidos e hebidas ?.lcoolic:~. sobre ~ s c; uae~ 
a. Camara. n&. pre, ente vot.:~çõlo dedaJ'()U nã.o 
impor. Logo, esse n. 2i n<~C· deve figurar na 
emenda. cu e 3e vae votar. 

A' vistà. disto. pl!ÇO a V_ Ex. Quo faça a 
vota.;ãn :por p:u·tes, isto é, os ns . 126 e 127 
separa.damente, e o mais C" ffiO esti . 

O Sr. José ~lariano (pel<~ ordem) 
Me hã.o de pt\rmittir. a. Caman I? o autor da. 
emenda que vae ser votad:J., que eu me pro
nuncie em opposiçfu> a S. Ex . 

Quando propuz a eme11da. crue a C<l.m:1.ra 
deu-me a honra de approvzr. tive por fim 
exclusivamente is••rr:ptar de dir f.itos <odos os 
productos fábricado~ de al<-o-Jl ou aguardente 
nacional. 

Ora, desde que se fabr iczm no pa-iz essas 
bebillas, mas os fabrics.ntes deita.m o rotnlo 
·de productos estrangeiros, esses t\l.bricantes, 
devem ficar sujeito~ ao imposto col'l'e!'pon-

camn.rn V • VIl 

E' annunciada. a. votação da seguinte 

Emenda 

Ao n. 1 do artigo i» fine accrescente-se: a. 
ca.l'ne secm (xarque) que paga.rá 150 r éis e o 
seb:l ou gtaxa. 160 réis. 

O Sr. Bevilaqua (pela ordem) pede 
votação por partes. 

o Sr. Serzedello Co1•rêa (pela 
ord~m)- S1'. pr~sidente. peço a. V. Ex. que 
con:Sulte a. C:,ma.ra si concede vota.c;ão nominal 
para a. 1• pal'te da. emenda. 

Devo, oorém, declarar que, a.pe7.ar de 
ser relator ca commissão, ten,lo a. Camara. 
V•)tado contra o imposto sobre bebidas al
coolicas, cu vot.uei cc.ntra o impo>to sobre 
xa.rque . 

O Sa. PRESIDENTE- O nobre deputado não 
póde fa.llar ~obre o vencido. 

o Sr. President.e - O Sr . depu
tado Bevilaq ua. requeJ•eu vota.çiio por partes; 
conforme o Regimento, a. Mesa póde resolver 
por si ; fa.rei a votação por partes. 

Consultada. a Camara. não approva o pe· 
dido do Sr. Serzedello Corrêa . 

P osta a votos é rt>jeitada. a 1• par te da 
emenda sob o n . 16, eleva.odo a 150 réis o 
im ;·osto sobre a carne secca (xa.rque) . 

Post t\ a votos é approvada ó. 2" parte da 
emenda elenndo a. 160 réis o imposto do 
sello e a graxa. 

E ' considerada prejudicada a sub-emenda. 
sob n. 17. sobre o mesmo assumpto . 

78 
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E' annunciana. a. vot3.ção das seguintes 

Ao art . 1 '' § s• : 
Supprima-se por illconstitucions.l. 
Ao art. r•, n. 8: 
Suprima-se (a primeira plrte por inutil. 

sinão absurda, e a segunr~a. por incon;;t itu
cional. ) 

O S r . Artbu.r Rios (pela ot·dem)
Sr. presidente. esta disposi<;>ão que :t emenda 
procura supprir, contem duas par tes muito 
distinctas: a primeira parte que tem figurado 
nos orçamentos da Uniã') «direitos de2 1/2 ")., 
de potvoro:>. fabricarla por conta. do governo, 
e dos metaes preciosos em pó, pinha , ba.rra 
ou obras. c a s~:gunda parte sobre a c:xpor
to.r,;ão do Districto Federa.!. de J)roducros não 
·sujeitos â imposição dos Estados.~ 

Jó, Vi a. cama.ra. Q.UC! são dUas disposiç~ 
ditrerentes, que deYem ser votadas sep3rada
mente, sobretudo esta. segunda, que a com
mls~ão confessa que é uma imposição sobre a 
reexportação de productos dos Estados . Por 
conseguinte, e um imposto de transito e 
como tal, inconstitucional. 

o s~·. Luiz De"tsi (pela Ol'dtnn)
Pensa que houve engano na H.edncçào da 3• 
discussão, J)arquanto na 2' foi ai)provada. a 
emendu, a.ssigna.da. por mim e outros. suppri
mindo par te do que se encontr:~ actualmente 
no n. 8. do art. I". com o qual concordou o 
relator da commis::>ão. 

O SR. PRESIDE1\TE -0 nobre deputado tem 
razão ; a emenda não foi appro'l'"ad& em 
Z" discus~ão sob o n. li, dizia o seg-uinte 
(W): 

«Ao art . 1' 11. S-redija·se assim: 
Direito3 de 2 1/ 2 "/ o de polvora fabricada 

por conta do governo, c de 1 •; .• sobre :1. im
portaçã.o 1lo Districto FeciP.ral de prol',uetos 
não sujeitos á imposição doo Estados . 

Reproduz-se, portanto, a mesmo. questão 
de ba pouco, isto e. um equivoco na. Re· 
da.cção; não sendo considerada. como emend,, 
a> Redacçílo feita, sub~iste o que foi votado 
em 2" discussão, segundo resolução pelo. Ca
mara toma.da. nesse sentido. 

Vou pôr n. votos, po~ parte, a emenda.. 

São successh·amt>nte postas a. votos e :~.p. 
provadas as seguintes emendas do Sr. José 
Carlo;;: 

Na classe 9'- Sumos ou suecos vcgetaes: 
Ao n . 125-Gommn. arabici\ bruta: :redu7.~· 

se i mett:~de a t·.,:x:a do projecto. isio é, em 
vez de l$'?.00 o kilo, diga-se: 600 réis. 

Na cla;se 25°-Folba. de Fland1•es: 
Ao n. i72-em vez de 68 réis por kilo, 

consigna.d"' no projecto, diga-se: 30 réis por 
kilo . 

Na classe lO•-Perfumarias: 
Ao n. IGO-em vez da taxa. de 2$05G por 

kilo, consignada no pr0jecto, diga-se 5$ por 
kilo. 

Na cla.s;;e 19·'-Papel e ~u,1s upplicações: 
Ao n . 639- car·tas de .:ogar: em vez dP. 

em h.trall!o-1$()00 por kiJo, diga-se: 1$ por 
baralho. 

Em vez de em ca1•tr::o por acabar, ou em 
folbas por cort.1.1', colori•las ou sórnente es
tamJ!adas-1~200 por kilo, diga-se: 5$ por 
kilo. 

Na classe i'- Legumes, fai·inaceos e ce
reaes. 

Ao n. 92- Cevadas de qualquer qualidade 
-em vez da taxa de 51 l'éis, consignada no 
Pl'Ojecto. diga-se: 60 reis por kilo. 

Ac n 93-Farelo e restolho de qualquer 
qualiJade: 

Em ve:z. d:t taxa de 25 reis por kilo. ~onsi· 
gnaila no projecto, diga-se : 30 réis por 
lülo. 

Ao n. 9í-Milho de qualquer qualido.de, a 
não ser o milho branco de angola, pa.rll. pa.~· 
s.:1.rinilo: 

Em v<:z rlc 25 rêis pol' kilo, consigoa~a no 
pl'.:>jecto, diga-se: 50 réis. 

Na classe 6•- Fructls verdes. castanhas, 
a 'l'"eliis. uozes. arnendo~s e azeitonas de qua.I
!1\lel' qu:~ !ida.de, 

Em -vez da. ta.:<:: a. de 102 réis por J~ilo, con
signau:t no projecto, diga-se: 200 l' l!is por 
ki!o. 

Na. cla~se i •-Legurnes em conservn. da 
qualquer qun.lidade, etc. etc. 

Ao n. 90- cm vez de 685 reis por k!lo, 
consigna..-la. no proj ecto, diga-se: 800 reis por 
kilo. . 

:Na clõ~SSG 4"- Cll.rnes; peixes, etc. etc. 
r\0 n. 5l-:pre~untos de qualquer modo 

preparados: 
Em ve~ da taxa. de 771 r eis por kilo. con· 

signado. no projecto, diga-se: l$ por kilo. 
conser,·as de carne, paios, linguiçns e 

outros preparados e S3.lames. 
Posta. successi va.mente a votos. são rejei· r:m vez da. ta:ca de l$ZOO -por kiio 

t adas a. 1~ e a 2• parie da emenda. do Sr. Ur- . comignuda. no prt1jedo, diga-se: 1$400 por 
ba.no Marconues, sendo con;,'i•!era.da. ].lrejudi-j k ilo 
cada a emenda do Sr. Francisco Veiga., de l Ao n. 60-Peixcs nii.o classifica.dos, 1m:.. 
igual theor. riscos, ostJ-as c outros moUuscolos e ovo.s: 
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-----~~~--~~~------------------~-------------~-------
:Em . conserva. de qualquer modo prepa- . nêros que veem em'co.ixa.S pequenas ou gran
ra.do. · · des, mas que a. tarifa. da. Altàndega manda 

Sardinhas, em vez da taxa. de 882 reis por pagtl.r pe lo peso liquiclo, de modo,que e pre,.. 
l;ilo conslgDada no projecto, diga-se: . 1$ por ciso abrir as caixas, tirar os objectos, reme· 
lülo. ·. xer'tudo, tirar ãs -vezes os papelões ~ue. en· 

Quaesquer outros, em vez de l$200 por ''Olvem <J.s rendas e as fitas, o que e1nge urn 
l;l!o, diga-se: 1$500 por ·l;.ilo. · · ·traballlo_muit o demorado, ~endo o proprio 

Naclasse l5•-AI~>ol1ão: · commerc10 quem prefere pagar pelo peso 
M n. 499-Sacc~ simples, onde .diz não bruto, em .beneficio do Tbesouro, para se 

especificados 80.0 réis por kilo, diga-se: l$500 paupar a incommo_;Ios. . 
por kilo. . . . · Parece-me, porLanto, ·que V. Ex. pode 

Onde convier: As mercadorias menciona- submetter todas as emendas englob .. da.meute 
d&S nos artigos que se seguem da actual tà: até a classe 35. 
rifadas alfilndegas pa.,ua!•ão direitos de con; Em seguida. são successivamente postas a. 
samo pelas taxa.s em vigor, na raz&o do peso votos e 3.pp'rova.das as sP....gnintes emendas do 
bruto, conforme se e-xplica, a saber: s. José C:J.rlos : 

C~as:;e 2•: arts. 4q, 7• s•. lO, 17 e 19. Em 
t•ab:as ou caixinhas de p:1.pelão, papel_ ou 
envoltorios semelh-•ntes. 

Clasre 3• : art : 47. Em caixas ou caixinhas 
idem, Idem. · 

Clll.Sl!e õ•: ar·ts. 71, 79 e 85. Em caixas 
idem, idem,· idem. 

E' anziunciada a ·votação da. seguinte emenda 
do Sr. José Carlos: · 

Classe 8•-Art. 113-em sac!Oos., 

· O Sr..-. Jo!!lé Ca.rlo11o (pela. o1·dem)
Sr. Y.residente,fui autor desta emenrla par1.1 
jostJt\car a qual não houve tempo e e~tou 
vendo que a. Camara, comquanto ·esteja vo
tando a favor. não esti bem esclarecida acerca 
do assumptv sobre que vae decidir. 

To•1as estas emendas, realmente, re~umen
secrn quasi nada, t r atava-se de uns envo
lncros de papelão, sa~os de enf('ite. ninha
rias que obrign.m na Alfa.nrlega. um trabalbo 
enorme, separando-as, peça por pe~, , par&. 
pa.,narem o imposto. 

A Alfa.nde,a-a. foi ouvid3. sob1·e este ns
snmpto. 

O Sr. A.r!.hnr RiO!i: (pela Ol'dem) 
- Sr. presidente, creio quo o hom·ado o.lepu
~do Sr .. Jose Carl():;; labor"' em equiYoco. Es· 
til snbmettida á. votos a emenda de S. Ex. 
sobre n. 1'13, classe 8" das tariias. que S. Ex. 
af!Jr!fla dizer respeito a. pequenos ohje'ctos, 
cruxJnhas, etc. Entretanto leio no n. 113 da. 
classe.8" : 

«Louro (folha) em barricas ou caixas.» 
'·' ~!lJ.<ece--me que isso é muito. diiferente de 
cat,Xmhas e pequenas envolucl'os. (Hilr:wida
de p;-olo>tgada .) 

O Sr. Serzedello Cor_J.·êa (pela 
Gl"dcm) - Sr. presidente. pa.rece-me que 
\' · Ex. póde pó r em votação englobadaQlente 
todas essas emendas, porque reatmimte do 
que se trata; é 'de· um certo· nu.niero· de ge-

Classes~ :art . 113. Em saccos. , 
C!:~.Sse 10: a.I"t. 171. Em latas ou .frascos . 
Classe 13: art;;. 415 e -1:?-l. Emcai~•s idem, 

idem, idem. ' · 
·· ·Classe 14 : art. · 438 . Em . · caixas idem, 
idem. , . · . ·, 

Cla..~e 15 : arts. 451, 469, 475, 477, · 501 e 
50ü . Em caixas idem, idern.:.-:4\lv ·e ·505 ·. ex· 
cluido sàmente ~ caixinhas de papelão ~:m 
que veém accondicionadas. ' · . · ··:;: .,, 

Classe 16 : -arts. 527, 533, 548 e 554, -ex': 
cluindo sàmente as caixinbas-de papeHo em 
que veem :lccondicionadas, : . . , ' 

Classe 17: nt'ts. 570, 580, 592, e 595, e:t
ciuindo -sOmente as cai:xin!ws em qtte veem 
accondicionas, 5S:{. Em caix>~s ou caixinbil.s 
de papeliio papel ou envoitoríos semelh;\ntes. 

Classe 18: arts. €02, 615. 618. 619. 921 
625, G29 e 1333, excluind_o apenas a:s caixinhas 
de papel~o. em que veem accondiciona.das.' 

Classe q 9:· arts. 637, 638. ·. 641 e G42. Em 
caixas, caixinhas de papelão, papel ou envol; 
to:·ios semelhantes. · 
Cl~e · 20 : art. 652. Em· caixa3 idem, 

idem. 
Classe 21 : art. 689 . Em cai~ns idem, 

idr>m. 
Cli\Sse ~3: arts. 701 . 717, 721. 722, 4:?3 e 

e 724 em caixas idem. idem. 
Classe 25: arts. 739, 741. ·745. 747. 754 o 

757 primeira partc-758,' 762; 764, 767, 777, 
780 eiS! . Em cnixas idem idem. 

Classe 31 : :n·t. 873. E.m r:tl~xas idem, 
idE:m. . 

Cla$Se 32: art. · 022. Em '~ ixas idem, 
idem . . , · · · . 

Gl~sse 34: al't .. 1.022, 1.033 e 1.037; Em 
eaíxa.s idem idem idem . . ' ', 

Classe 35: arts. 1.041, I.042e' J. QSO . Em 
eaixas idem inem. · · · 

Na cl~~5e 16: lã. . 
Ao u. 546 ; Substitua-se pelo ~ey;_uinte: 
Pannos:, casem iras e,cassinetas de lã . . 
Ate 600 gra.rnmas, · por metro quadrado, 

S.$000. . . . ' 
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De 800 gra.mmas até 800, por metro qua
dro.rlo 6$000. 

De mais de 800 grammú.~. por metro qua
drado 3$000. 

A nota 57 que a.companha o n. 540, sub
stitua-se pelo seguinte : 

No Cl)lculo tio peso por metro quadrado 
são incluídas as-ourelba.s. 
· Na classe 17·-Lmbo e juta : 

Ao n. 564-Supprimam-se as distiucções
lisos-i! entrançados, a~sim como as distine
çoões por numero de fios, ficando a. ta.xa- 900 
réis para todos: 

Art. 315-Salsaparrilha de Saude, Bristol 
Ayer e outros ex:tractos tluidos. ' 
Supprima~se a especifi~-Sa.lsa.pa.rrilha 

rle Sa.ude. ect. -que deve pel'tencer ao art. 
237 (e!ixires, licores medicinaes. etc.) e con
~erve-se unicamente a desigr..ação-E;tractos 
íluW os-productos completamente di1ferentes. 

E' posto a votos e approvada. a seguint.l 
emenrla do Sr. Serzedello Corrêa. 

O art. 599- N o1JCL Comolirlaçt!o 1.la.s Lci1 
das Alfandeyc.s e :3:fesas r/e Reml.a.s da Repu. 
blica. seja modificado do seguinte IDO(~ O: 

Classe n. 11 (cambio 14) · 

Art. 209-C~psulas, confeitos, drageM e 
perolas medicinaes qua~quer. 

Razão, 48 •;. 
Valor official. 11$425. 
Taxa, 5.~18'. 

As mercadorias despachadas a bordo ou 
, sobre a.gua. e q'.le por consentimento do cbe!e 
da. repartição, tiverem de trans'.tar peics ar
mazens. àepositos ou pontes, gosar-d.o de isen
ç-.ão completa de armazenagem quando tive
rem sahida. no mesmo dia lla descarga (a 
ma.is coino na C<msolid<lçüo). 

Supprima,se o n.rt. 29i. por estar aqu.i 
fundido no artigo acima {209), e ruga-se : 

Razão, 40 •; • . 
Vaiar offi.cial. 97$600. · 
Ta.'{a, 39$040. 
Art. 237-Ellxires, licores, vinhos. :xaropes 

e soluções medicin~s quaesque~. 
Razão, 48 •; •. 
Valor official, 3$570. 
Taxa., l$il4. 
Supprima.m·$e ()S o.r~. 340 e 341, pores· 

tarem aqui fundidos no artigo acima (237) e 
diga-se : 

Razão, 30 •; • . 
Valor olllcial, 27$663. 
Taxa, 8:r.298. 
Art. 2í3 - Ma.gnesia tluida. de Murray e 

outros fabrka.ntes. 
Supprima-se. visto que, como soluçiio me

dicinal que e. està ipso facto comprehandida. 
no art . 237 ( e.li:x:ires. licores. soluções me•li· 
cinaes, etc.) cujas mod'ftcações j:i. fora1n pro
postas (avulso 2). 

Art. 293-Pastnhas medicinaes quaesquer. 
R.azã.o, 48 • 1 •. 
Valor otllcia.l, 3$570 ; 
Taxa. 1$714. 
Diga-se: 
Razáo, 40 •;• ; 

E' considerada. prejudicada a emenda do 
Sr . Lauro Muller e outros sob o. 25 de igual 
theor â do Sr. Jose Carlos, elevando a 50 
rêis o imposto sobre o kilo de milbo impor
tudo. 

E' annunciadaa votação da seguinte emenda . 
do Sr. José Carlos : · 

Na clausula. 15• da Tarifa das Alfande~ · 
-Algodão. 

Ao n. 4.50-diga.-se : Primeira simples paza 
trama. ou urdidura-440 réis o Julo. 

Segunda. timo- 600 réis o küo. 

O 81.·- .José C~rlollõ (pela ordelll) 
pede lll'efereneia. para. a subrnenda d:J. com· 
mi~o. 

consultada, a Ca.mara. concede a pl'eferen· 
cia pedida. 

Em seguida. é posta. a votos e approvada t 

seguinte sub-menda d:J. commissão: 
Na clausula 15• da Ta,·ifa das Alfandega; 

-Algodão . 
·Ao n. ~50-diga-se: Primeira simples po.ra 

trama ou urdidura. 300 rêis o kilos. 
Segundo tinto- 400 x-eis o kilo. 
E' annunciada a votação da seguinte 

Emenda VaJor otficial, !60$000 ; 
Taxa. 72~00. 
Art. 301-Pilulas, bolos, granulos ou gr;\os São tixcdos em ho réis, 70 •;. eQl papel e 

30 •;. em ouro, os direitos pagos por k!lo
gramma. de kerozene ÍOlJlOl't.ado sendo per
mittida. a livre entrada. de petroleo bru~~ 
que ror importado :por l'ab! ica.s que se desti· 
nem especialmente a refinal-o. 

medicinaesde qll~~olquer qualidade. 
Razão, 48 •;. ; 
Valor otficia.l, lí$139 ; 
Taxa, 8$":227. 
Diga.-se : 
Razão,40 •; •. 
Valor official, 209$000; 
Taxa, 83$000. 

O Sr. nueno de ..,~ndradn 
(pe/4 ordem) r equer vota.ç..'i.o por partes. · 



c~ ara ~os Oepl.la~os- lmiJ"eSSo em 1910512015 16 54- Página 16 00 53 

8&SSÃo EM 29 DE ::iOVE:UB"RO DE 1895 621 

O Sr. Serze dello Corrêa (pela 
crdem)-Sr. presidente, devo repetir a alguns 
coUegas que se acham :presentes ã votação, e 
que nii.o as ouvinm hontem, as .~eclaraç.ões 
que fez o relator da commis~ão sobre este 
~ssumptv que é da. maxi ma. gravidade e im
porta.ncia. 

magna. competencia e de grande gravidade, 
eu peço a v. Ex. que consulte a Camara si 
concede votação nominal. 

A commissíi.o, quando deu o seu parece!' 
sobre o petroleo bruto. isentanrlo·o de impos
tos, estava. (;OnvencHh de que não existia 
absolutamente a exploração de minas de pe
troleo ; mais ainda estava convenciola de 
que por1ia. inici>1r no paiz o estabelecimento 
de uma. nova. indust r ía., como fosse a da refi
nação do kerozene, cuja importação repre
senta. alias uma renda avultada. para. a União, 
pois que só no ultimo triennio o respectivo 
Importe a.ttlngiu a. uma média de cerca. de 
4.000:000$. E mais ainda. estava. persnadiila 
a rommiS$ãO de que a. Ca.mara acceitaria o 
imposto sobre bebidas alcoolica.s, orçadas em 
milha.rP,s de contos . • . . 

0 SR. PRESID"ENTE-Attenção ! 0 nobre dc
putn.do não pótie r eferir-se a materia v en· 
cida. 

O SR. SEazeoELLO CoRRÊA- Não estou dis
cutindo o venddo, estou expnndo ã. Ca.ma.ra 
o pensamento da com missão, os calcuJc,s que 
ella fazia e que, neces;;ar iament.e, foram a lte
rados por aquella me~ida. Este imposto que 
se retir·ava. do I•etroloo. favorecendo uma in
~stria nova, p1rieriu ser cnrnvensar.o pelo 
1mposto sobre bebidas alcoolicas que a Ca
maza rejeitou ... 

0 SR- PRES!DE.XTE-Aiten()áo ! 

O Sn. . MARçAL EsCOB4R dá um aparte. 
O SR. CASSIA.~O oo N.\.SCIMENTO - O nobre 

deputado é illogico, porquo vot•)U contra o 
impooto do :~:arque que era uma. renda para o 
Thesout·o. 

O Sn..MARÇAL EscoB.;,n.-Tendo dado pare
cere declaradn quB votav~ a favor. 

P-•.st.o a votos, é r ejeitado o requer-imento 
elo Sr. Alfredo Ellis para a votação nominal. 

0 SR. PREi;lOENTE-Vae se proceder á VO
taç:ão symbolica e a emenda tem parecer fa
voravel da maioria da commíssão, com :pa
recer contrario da. minoria, ü~cl~csi"'e o re
latol'. 

Os~- Ser:>".edello Corrof:.a (pela 
ordem)-Sr. presidente. quasi que posso ga.
rantit· a V. Ex. que alguns do:; membros da. 
Commis:;âo de Orçamento que tinham dado 
parecer favoravel a esta. emenda, votam 
agora contra ella. (Protesco da bancada mi
neira.) 

O Si!.". João Lope~ (pela ordem)
Sl'. pre><idente. a decla.1·aç-ão do illustre re
lator da com.missã.o obr iga-me a -vir á. tri
buna. 

Xão vejv para reclamar contra a affirma
ção de S. Ex. V. Ex- sabe qu e a commissão 
organisa. o seu projecto de receita cont&ndo 
com cer tas e determinailits rendas; mas que 
póde na discussão, e mesmo na YOW.ção m u
dar de opinião, uma vez que a Camara a lte
rou o seu calculo de r eceita . 
Nes~ oondições, eu declaro que sou soli

dario com a declaração do honrado relator . 

O S•·· L nuro Mu.Uer (pela ordem) 
-Fora de a.ccordo com a declaração que aca
ba de tazer o illu~tre relator da. commissão, 
quanto á moditicação que possa. ha.ver no pa
recer durante :~ votação. declaro que man
tenho o mPU voto, f11.voravel ã. emenda da 
bancada. mineira. (Muito br;m ; muito bem .) 

Posta a ,_-otos é rejeitada a emenda sob 
n. 20, tanto na. 1" como na. 2.0 parte-

O S:t·. Pauli:no d e Souzn .wu
nior (J;ala ordem)- Tenho votado no seio 
da commissã.o a favor desta emenna.,e á. vista 
das decb.rações que teem sido feitas, declaro 
que, pela. minha parte, mantenho o meu 
voto . E' annunclada a votação da seguinte 

Emenda 

Onde convier : 
E' creado, além do imposto de expediente, 

O Sr. Augusto Monrenegro 
(pct<~ Melem) - Sr. presidente, declaro a 
V. Ex. que, não só voto a. favor d~ emenda 
do. bancada. mineira como a. sustento . 

O Sr. A.lclndo GUanabara 
(pcla onlcm)-Sr. presidente, nii.ofazia parte 
da cornmissão no momento que se discutiu no 
~eu seio essa emenda. em 3- discussão. 

o de 10$ por ca~a de rez impol'tada do es
tra.ngei!·o pelos portos mar imo~ da. Republica 
para o consume, ficando e~ptuado deste 
imposto a importa.(1a pru:a reproducção e 
aperfei~,:oamento da raça.. Fiz, porem, parte da commissão anterior· 

mente, faço-o actualmente e devo declarar a 
O !!'r. A.U-a•edo Ellis (pela o1·dem) V. Ex. que como deputado,combati a emenda 

- .sr. presidente, sendo este assumpto de e ma.ntenho o m:eu voto. · 
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O §r. l\la.yrink (pela ordem) declara. I Entt•a em di~cussã.o unica. o parecer sobre 
QUe, fazendo parte da Commissão de Orça· as emendas otl'e:·ecidas na.· 2• discussão do 
mento c da bancada ruineir<t, sustenta o seu projecto n. 203 A. deste anno, que· a.utorisa 0 
voto . governo a ~lespender até ã importunciu. ~e 

. · 14.519:690:;, repartidamente em· tres exerci-
Os~.~. Au~~J:s'to Seveli"o (pela or~ elos, com ·a. a.cquisiçiio do material rodante E 

dem) dcclar~ qu':;, como membl\> do. com- mellloro.mentos indispensaveis ao. servico rln 
missüo, sustenta 0 seu voto. Estm.da. de Fer_ro Central rlo Brazil, de ncco~

O Sr. H enediic to Leite (psla or
dem) declara. que, dé accor·do comprocedi
mento que teve no seio d;J. commis.ã.o, vota a 
favor da emenda. 
Proc~lendo-~e á. votaçii.o, e rejeitadn. a 

emenda. por 66 contra 60 votos. 
E.' posta a votos e rejeitada a emenda do 

Sr. Sebast:ão de Lacerda e outros, sob n. 9, 
<IL;t. 15. 

E' o :projeclo n . 174 A. de 1~95, or~ando a 
Receita Geral t.:J. Republica. approva~o e~ 
3• discussão assim emenda<1o c envtado .a 
Commissão de Redacção, para redigil-o de 
accordo com o vencido. 

SEGCNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Discussão unica da emenda. subst1tutiva do 
Senado ao project.o n, 14.0 B da Camara dos 
Députauos, deste anno, que autorisa o go
verno a confirmar no primeiro posto do ex
ercito todas praças comm issi.unadas ne.~se 
pôsto ate 3 de novembro de 1894. 

·Ninguem pedindo a palavra, é encerrada a 
discussão e adia.1la a. votação. 

Entra em discussão unico. o projecto 
n' '264 A; de 1895, autorisando o Poder E:t
ccu~ivo a. mandar contar mais oito mezes c 
28· dias de serviço ao I" tenente rla armada 
Arthur \Valdemiro de Serra Belfort, par·a. os 
effeitos da Te!"o'l'ma.. 

E' lida. e :Lpoiada e enviada à. Commissão 
de :M:arinba e Guerra seguinte 

Emenda 

do com o espeCJflcado na tabella annexa., e 
maisSOO:OOO.S par:~ pngamento de 60 locomo
tivM, segundo o contract;o feito com Qu:~.y!e 
Da.vidson & COmp. , com ·voto em ~eparado 
do Sr. Bueno de Andrada. . 

O §r. Bueno de ~~ridi•adn-sr. 
presir1ente,pouco direi porque as Com missões 
reunidas de Orçamento e Obras Publicas,\en
do acce1to graMo parte da.s . razões que eu 
apresentav:t contl'a o credito p~ido, t iraram
me os motivos de queixa que. tinhO:. A pa.rro 
technica da. discussão, que por assim ctizer · 
tornou-se technic:c de mais, tambemnão tem. 
cabimimto, porque eu e o meu· illustre cal
lega por Minas tivemos o bom senso de a1làs
tal-adesta t ribuna. para. a 'imprensa. Por
t:~.nto, declaro qua voto peias emendas como · 
vieram da comm!ssão. 

- ' 
O Sr. Lins de Va!';concellos 

- Sr. !Jresidentc, em relacão a.o projecto . 
n. 203 B. nada mo.is accrescentarei ao que já 
disse, mesmo .porque as ver•1ades que sobre 
elle disse teem me ca11Sado desgosto~. e aos 
meu amigos até perseguição ; o que. porém, 
ni'io medemoverá. do proposito de bem curo• ' 
pr!r meu ctever de l·epresentante da. Na~üo, 
sempre que tiver ele fa.zel-o. 

Venho, porém, Sr. prasi<l.ente, fazer a.J. 
guma.s retiex:ões sobre o parecer . ( mittido a 
proposito de uma emenda as~igna.da pelos 
Dt• . Americo·de Mattos e França Carv;~.lho. 
A competencia de qualquer de seus signata· 
rios autorisava-me a. esperar de.SS. Exs. 
cabal refutaç."io ao parecer da commi5$ão, que, 
tendo sido tilo protliga. para com a Estrada 
de Ferro Central, dandCl-lhe quasi ~uinze 
mil contos; nega. mil e poucos contos pedidos 
para attender a necessidades imprescindíveis 

Ao projecto n. 264 de 1$95 : de uma estrada de fet•ro destinada a prestar 
Paragrapho unico. E' igualmente n.utori- relevantes serviços ao Districto Federal, alêm 

sado a mandar contar para todos os etreitüs daquel!e que jã. lhe incumbe, 0 de prover as 
aos aspirantes que : servi'l'am na esquadra necessínaà.es do serviço de canahsação das 
legal e flotilhas, e foram commissiona~as em aguas do rio d'Ouro; ~omo pois não 0 tivessem 
guarda-marinha, t oclo tempo que estiveram fe\t,'l, animo-me a fazel'o. cumprindo um 
embarcados comy serviço da- campanha. de:ver que .me e imposto,como reptesentante 

S. R. Sala das sessões, 29 de novembro de do 3• districto, que t em grande zona percor· 
1895.-.Fi·ancisco Tol.entino.-Bu.e1w de .1~1- riila por nquella estraila. 
drada. · · A eominisSã:·o propõ~ que essa emenda sejn. 

· Ninguempedindo a palavra, é encerrada. a. destacad<t para constituir projecto esp.ecial 
discussiio e:àdi.ada.a. votaçii.o, até que a com· afim .1le ser detjdil.m.ente estuda• la. A illustfe 
missão dê parecer sobre a emenda. .o.fferecida.: ·comniissão,. apezar:d~ muito ,respeito .que. lhe 

• • ... •• • • • • • • <J I . ,1 • . • ~ ... ~ . . . - " • • . ' 
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1,.:huto e da alt-1. competencia que lhe reco- evitando assim as ex:gcncias da Tida nos 
;l;eço. p:l.rece não ter prestar1o ó. emt>nda a grandes centros. 
attençiio que devio. prestar. Não se tra.la de Como di~e, niío e es te um problema de 
dltl' desenvolvimento ~i E~troda de FeJ·ro Rio somem:,~ impOJ'tHncia. 
d'Ouro, trata·se simplesmente de melhorar E um governo repnblieano, como o qne 
<:S coii'liç.ões daquella. estrada p:~.ra. o ~ervíço dirije actualmente os destinos do paiz, não 
a que é e:xclusivo.mente destinada, isto é, ao deve ollla.r com indifi'erença parJ. cllc-
nbastecimento d'aguu.. Discordo :por i:;so do parecer da. commissão 
o estado daquella. estrada e o mais uep!o· mandando destncal' a emenda para constituir 

r:~.vel que se possa imaginar e admha. até que projecto separ:ulo. 
0 govemo .i~' não ti,·esse pedido ao Congre~so .J<i. o tlís.>c, respeito muito a. sapiencia da 
os recul'sos nocessarios pa1·•· melllor<l.r aquella illustrada commiôsão, mas não deixarei de 
estrad:l.. As condições daquellll. estrada. são extranbal' a íjcilidade, com que seu rela.tor 
de l~l ordem que não podem ser comp:J.rad:~ s dú. p~recer condemnando medidas pEdidas por 
C1lm as !l~ qualquer Iinh~ de bonrl, a. mais seus coJ!egas pura ~atis!azer umas t antas ne-
il'l'cgula.r des~~ Capital. cessidaàes publicas, taxando.as até de ridicu-

A eada. moment•> esta de~carrilan~o. las c p e}'Í!Josas, disconsiderando por esta 
Os wagon~,os cal'ros,a~ bcomotivas. emfim form~ aquelles que, cornoS. Ex., aqui estão 

o material rodante de que dispõe. estó. muito para. curar do bem publico. 
esil•J.ga.dO e é insullicíente, o mater ial lixo Aquella. emenda. cogitava. de proporcionar 
em ident icas condições. ús cla:>ses pobres habitaç:ões hyglenicas e até 

Acl'e<lito, pois , que o C:>ngresso prestara um !àcilitava-Jlle.; meios de adqüir il-a.s por preç:o 
gt·,1.ude serviço á •·epartição 11e Obras Publi- medico . 
cas, do abastecimento de agua,votando o c:re- Agora tr·a.ta·se de outra emenda. que igual
•llto pedido para os melhoramento~ de que mente tende a f\l.vorecer as cla~ses pobres do 
el!a necessi.t:l.. distl'icto que represento. e com pezar vejo 

Além d•> serviço que lhe está affe<:to,aquella. que a. commissão, sem motivo acceitavel, á 
estrada esta destinad<L a prestar outro~. um semelllança do que fez com nquel\a outra., 
dos qua.cs de grande alcance qual é o de sBr- manda. separar a. emenda para constituir 
vir à pequena lavoura e ao transpot•r.e de I projecto em separado, o que quer dizer, pro- · 
pa.ssageiros da fertilissima zona que e lia ai ra-~ te lar a solução da medir' a pedida e finalmente 
vessu., cujo povoamento ~sta se operando com negal-a, como tem muitas vezes acontecido. 
muita rapidez, iil cto ao qual não devemos ser Appello. pois, da. opinir:o da donta. com· 
indifi'erentes. mhsão, pa.ra o criterio da camara. 

Desde que o gov6rno se nega. a entl'egal' a Em paízes mais adeant:J.dos Jo que o nosso, 
estrada. a. Municipalidade, para a qual foi os gov-ernos se preoccupa:n seriamente com 
tro.nsferidiL juntamente com o ser viç-o das a~sumptos desta ordem. e até Congressos se 
agu,,s. !leve ao menos pÔl' aquella estr~da em reunem para curar do bem estar das classes 
condições de bem prestar-«e ao sel'viço do prolet•~rias e operarias: entre nós porem 
a.bastecimento de agu:l.S e a.s necessidades M·s nadi\ se tem feito nes te sentido. e, qu .. ndo al· 
pequenos agricultores e dos morad0 r es da- gumu. cousa e~ tent:l. fa.zer, grande~ obsta
quella uberrima zona do Dístricto Ft·d~ml , cuJos sã.o oppo~tos, mesmo por aquelles que, 
~o.tisfa.zendo, por este medo, a neces~idades como o nobr·e relator do purcce1', tudo pro
publicas a que niio deve ser indifi'erente. mettero.m em nome do gove1·no, de que então 

Não é questão de somenos importancia a era ma,'l"a JI01'S. 
creação de novos 'bairros em uma cidade Desde que se proporcione ás classes pobres 
como e.:;ta, onde jà nã.o ha. logar para acom· os meios necessarios a existenci:~., na.tural
modar, quer a população fixa , quer a. popu- mente o pa.iz lJrogredirá porque não só tere
Jação ad~enticia; sobre tudo a. cJa,se pobre. mos o socego como o t rabalho prorl.uctivo por 
aquella. que, niio dispondo de faceis recursos parte das classes operarias, que constituem a. 
para afi'ronta:r a~ dítliculda:"es da vida no r iquez:a. de um paiz-. 
centro da cidade, procura, por lhe ser isto Sinto que a Garoara tenha, }la.ra me ouvil', 
muito mais favoravel, arrabaldes mais lon· muito poucos de >;eus membros ; t erei, porem, 
giquos onde póde ohtel' terrenos t>aratos para o tra.balho de dirigir-me pessoalmente aos 
edificaçii:o de pequenos predios, aprovdtando- meus ~ollegas para explicar-lhes o assumpto 
se do facto de nã.o conterem as leis muni- e mostrar-lhes a sem 1-azii.o do parecer da. 
cípaes, sobl'e construcções nas !regue2ias su· Commi~.siio de Orçamento. 
lJurbanas, a.s mesmas exigencias, quo nas tre- Sinto não ter <t mão os apontamentos que 
gue~ias ur bnna.s. possuo, com os quaes poderia. melhor justi-

A populaç;'io pobre. pol'bmto. procUl'a. de ücar a. cmcnrla. aprl'scnt;td•~ pelos meus dis
preferencia. aquelln zona., P<•rq\le li!. mais fac:l- ti netos collcgns Ol) Srs . . t\!nerico de :Mattos e 
mente encontra ah1·igo par:.~. suas fa.milia.s, Frauça Carvnlho. Acreditei que elles? 11zcs-
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sem com o brilhantismo de seus talentos, fi
cando eu, a. quem falr.am a intelligencia. e 
illustraçã.o que sobram a SS. Exs., poupado 
deste pequeno tra.b:tlho, a que, por dever r: 
de muito boa Yontade me impuz; mas ~ó
roente para supprír, embora. que muito de
ficientemente, (> que com muito brilho ~ria 
feito pelos signat:1l'ios da. emenda. (.il-Iu ito 
bem; muito bem.) · 

Ninguem mais pedindo a palavra. é encer
rada. a discussão e adiada a votação. 

Entra. em 3• rliscus..~o o projecto n. lôl A, 
de 1895, elevando á. ca.tegoria do Alfa.ndega 
de quarta ordem a mesa de rendas da. Cidade 
de Pelotas e dá. outras providencias. 

Nínguem :pedindo a paiavra, é eneerrrada. 
a diseusaão e a-diada a votação. 

Veem á Mesa as seguintes. 

Declaraç5es 

Declaramos que votàmos contra a emenda 
n. 12 ao projecto de Orçamento da Recei~a, 
tributando em 30 ráis o litro de sal grosso. 

Sala. rlas sessõe~. 20 de novembro lle 1895. 
Sebastiifo de Lacerda.-Va:; de Mello.-Mcm
t~iro de Bar-l'os.-AlfXLroBotellto. 

Declaramos que votámos contra a emendn. 
16> do projecto de Orçamento da. Receita. tri-

Declaramos que votamos cunt-r~. as emend:~s 
ns- 16. 25 e 29 •lo O"ioça-uento da. Receita 
(PI'_ojacto n. 174. B, :1e l895),que •J-ugmen;;ava 
os unpost.os Si.lbre a carne secea e o sebo ou 
gra.x~t e s•,bre c reEho e creava o de 10$ por 
'?!l'heçu. de r•:z, i::aport.~da. para consumo,t<mdo 
Ja votado do mesmo modo em '2" iliscussiio. 

Sala das sesslies, 29 de novembro de 1895. 
-Sá Peixoto.-Li?Ka Bacury. 

Declaro que votei contra. os i:npostos se· 
guinte; : 

1. Sobre carne :;ecca (.x:a.rque) ; 
2.• Sobre ,;ai ; 
3.• Sobre ker-ozene ; 
4 .• Sobre c de lO$ por cabeça. d~ rezimpor· 

tada. do estrangeiro, para consumo_ 
Sa-la das eessõé'S, 29 de novembl'o de 1895. 

-Ga&riel_ Sa&!J~dv . 

Declaro ter votadü contra. as emendas n. 7, 
a.utori~ando a cunhagem de nU~el no estra.n
geiro ; a n. 15, fa vorece.n<in a.;; bnbidas alco
olict•S ; a prhael::a :parte da. de n. 17, gra
vando o xarque,e n. 29 imposto sobre gado 
par.\!: C(>nsumCI. e n. 28 a.ugmentando a ta'Ia 
do kerozene. Vote: a. favor da segunda. po.rte 
da n. 17, imposto sobre :;ebo e g1·a.xa. 

Sala. das sessõ~s, 29 de novembro de 1895. 
- Jose Be1lila.~ue>. 

butando em 150 réis o xa.rque e cJm 160 réls Declaramos ql'e ;-otámo3 conk1. a. eruenda 
o ~bo e graxa importados. n. 29. cre:1ndo o im,osto de lO$ por cabeça. 

Sala das sessões, 29 de novembro de 1895. de rez importa.dlo ri(; estrangeiro. 
- Scbastiao de Lacerda.- .F're!ler!co Bor!Jes ;. Sala das ses;oos, 29 de novembro de H!95. 

_ · - Briâo Filhc·.--FrG.ncisco Toler.tino.- :1l· 
Declaramos que votamos contra a . emenda: rredo Ellig 

12• que taxa o sal grosso em 30 réis. ' ' · -
Sala da.s sessões, 29 de novembro de 1895. 

-Antonio de Siqueira.-França Carvalho. 

Declaramos ter votado contra a emenda 16' 
que dll::-a.ccrescente-se-a carne secca (:t1 r
que) que pa,aarâ. 150 réis e o sebo ou graxa 
em 160 réis. 

Sala. da.s sessões, 29 de novembro de 1895. 
....;F.,.a.nça Carlla.lho.-A.ntonio de Siqueira. 

Decl&J.'&mos que votámos a ·ra~or na emen
da. n. 5, determinando que o Districto Fede
ral arrecadará oo seus impostos de industrias 
e profissões, na forma da- lei n. 85 de 20 cte 
setembro de 1892, etc. 

Sala das sessões, 29 de n:-~vembro de 1895. 
-França Caroatho.-A.ntonia de Siquei1·a . 
Jose Cartos.-Timotheo da Costa.-Ser.::edelto 
CcrJ-êa. .. · 

Declara.mo3 que votáml)s contra. todos os 
artigos Cl)mpor.entc-s da. emendo. n. 20 ao 
Orçamento da RecP.il;a, . por impo1·tarem au· 
gmP.ntQ do imposte •. 

Votárnos ignalmentecontra a emenda n.27, 
que ele vou o :ro'lJ05to de importação do fio 
por trama. ou urdid.ur~, e do fio tinto. 

Sala d:tS ses~ões. 23 de novembro de 1895 . 
-Francisco Sodrri .-Sanlos Pereira. 

Declaro que vc;tei a f.wor oo requeri
mento ele votl1.çõol nominal, dos Srs. de!)U
ta.-lo~ Serzedello Corrêa e Alfrlldo Ellis, _p.1.ra. 
~ em<>nrla n . 29 d.n Or-çamentc• da. Receit:i, 
areando oimJnstode Ifl$ Por ~abeça. de · rez 
importada Jo estl'tLngeiro. 

Sala das sessões, 29 de novembro de 1895. : 
- .Anisio de Ab_reu, · 
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Vae a imprimir o seguinte 

PROJEC'TO N. 142 E, DE 1885 

Emendas do Senado ao projecto da Cama1·a 
elos Deputados a. 142 D, do co1·rente a11no, 
qae fixa a despr:za do Ministerio da Fazenda 
pa1·a o exerci cio "de 1896 

Obrigada. a interpor parecer sobre as emen
das que o Senado julgou dever fazer ao pro· 
jeeto de orçamento da despeza do Mínisterio 
da Fazenda para o anno de 1896, a commis
são de orçamento não póde furtar-se ao de
ver de fazer algumas consideraÇ!ões prelimi
n~res, que lhe servirão de defesa ás accusa
ções que lhe teem sido feitas a pro_posito da 
confecção da. lei orçamentaria. 

Quem examina superficialmente a nossa. si
tuação financeira, quem se assusta deá.nie da 
progressão ascendente que apresentam todos 
os annos as propostas de orçamento, é levado 
a atirai" sobre a oommissão de orçamento a 
responsabilidade desse mal. 

Os espíritos justir:eiros e rectos, os que não 
julgam dos factos á p1·iori e com pal'tido pre
concebido, serão os primeiros a reconhecer 
que as commissões de orçamento foram sem
pre o elemento reaccionario contra o au
gmento indevido das depezas publicas: houve 
momento em que eHes lu.ta.ram contra. go
verno e Poder Legislativo, apontando os pa
rigos que ameaçavam o edificio orçamenta.rio 
da Republica. 

Contra seus conselhos, aJ)ezar de suas pre
mões e vaticínios, o orçamento foi levado á 
situação que todos hoje deploram. 

Quando, porem, chega o momento de liquí· 
dar os erros passados. quando a situação do 
paiz exige novos sacrificios, e á commissão 
de orçamento da. Ca.ma.ra. que se quer fazer 
rarregar com a responsabilidade rle males que 
ella. foi a primeira a mostrar e cujo remedio 
ella. com ínstancia. pediu. 

Iniciativa. da Camara dos Deputados, a 
proposta. do orçamento foi fatalmente obri
gada a conter a.ugmentos d.e consignações que 
existiam já de facto e que a. commissão limi
tou-se a. incluir na lei. 

A.s medidas pela. commissão propostas nos 
projectos de orçamento foram todas madura· 
mente estudadas, sem prevenções mal cabidas. 

A commissão teve longa conferencia com 
os c befes das diversas repa.I"tições publicas ; 
informou-se detidamente das necessidades dos 
diversos serviços e sem querer fazer passar 
as suas propostas como modelos de orçamento 
(nem na situa.cão em que vivemos é possível 
fazer obra. regular) tem, comtudo, a. convic
ção de que deu um largo passo pa1•a. os fins 
que ~eus antecesso1·es traçaram como pro
{ll'a.mma.-a 1.1erdade orçamental·iet. 

C amara V. VH 

Antes de entrar na analyse das diversas 
emendas do Senado, a commissão precisa di· 
zer ainda que na confecçã'l. do seu trabalho 
regulou-se pela lei interna. da camara dos 
Deputados. A Constituição, dando a cada. 
uma das casas do Congresso o direito de fa· 
zer os seus regimentos, não podia pretender 
impor a cada um dos ramos do Poder Le
gislativo a obrigação de submetter-se ás dis· 
posicões do regimento da outra casa. Si 
assim fosse, não ha;via. ainda razão para que 
esta obrigação existisse somente para a Ca· 
mara dos Deputados, e, ~obretudo, em lei de 
finanças de que ella. é iniciadora. 

Desde que a Camara se conforme á pre
scripção constitucional sobre a maneira de 
discutir e votar os projectos de lei, a liber
dade ele incluir em um delles o que bem lhe 
parecer, só póde ser limitada. pelas disposi
ções da. sua lei interna.. 

Isto e dito a proposito de medidas que o 
Senado fez riscar do projecto do orçamento 
da fazenda, por contrarias a disposições de 
seu regimento. 

Estas disposições existiram e ainda existem 
no actual regimento da. Cama.ra, no entre
tanto a mesma Ca.mara julgou dever dimi
nuir o rigor dellas, alargando a esphera. de 
acção de sua oommissão de orça.mento. 

A commissão de orçamento, propondo as 
medida8 que o Sanado riscou, não fez mais 
do que exercer uma attribuição sua. Não 
póde, pois, a commissão, no estudo que vae 
fazer das emendas do Senado deixar de ab!I.D.
donar as razões fundadas nessas disposições 
do regimento da outra. casa., que de modo 
algum a obrigam. 

A commissã.o não !lUer discutir a opinião 
daquelle que sustentam a. vantagem da ex
clusão do orçamento de medidas permanen
tes e relativas a criaçiio e suppressão de em
pregos, augmentos e diminuição de venci
mentos, mesmo porque ella acha-se fundada 
na. boa razão, no entretanto parece-lhe que 
não se- a. deve applicar com rigor e de uma 
maneira absoluta. Evitar os abusos, impe
dir a votação de medidas importantes sem os 
necessarios estudas, tornar os orça.meutos 
mais simples e mais comprehensiveis, eis o 
que devemos procurar conseguir e obter. 

O projecto de orçamento da despeza. do Mi· 
nisterio da Fazenda para 1896 vem do Se· 
nado profundamente morliiica.do e grande· 
mente elev,ado em suas cifras. As seguintes 
cifras demonstram as modificações que o Se
nado faz no orçamento: 

A.ugmetHos 

Rubrica 1" .............. . 
Rubrica. 3• ............... . 
Rubrica 11• ............... . 

4.317:969$500 
2". 545:000$000 

305: 183$000 
·:u· 
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Rubrica. 13•.· ... . .. .•. / . . 
Rübricli. 14'. L •. ·:·:. ~ ..... . 
Rubrica J5:· ........ , ...... . 
Rubrica. 17• .............. . 
Rubrica.-'26• ............. .. 
Rubri!!á 27• .............. . 
R~brfta. 28• .............. . 
RtibM.Ca. 3~ .............. . 
Rubrica 3:. .............. . 
Rü8Jica. 33> ...... .. ..... . . 

Tota'ldo5 augnientos . ~ .••• 

1Jiminuições 

RÜbricà. 711 .............. . 
Rubrica 11• ............. .. 
Rribricai ·18• •..•.••••...•.• 

15:000$000 
6:000~000 
·. 400$000 

100:000$000 
5.805:471$339 

40:000$000 
50:000$000 

1.900:000$000 
4.8~0:000$000 
3. 9'20: 000$000 -·-----

23 .825: 023$839 

.99:000$000 
109:400~000 
60;000$000 

Total da.úeducções....... . 268$400 
DJ1ferenç& pàra. os a.ugmen-

tos ..... .. ............ ,.. 23.556:62.'3$839 
Por estes algarismos vê-se que o Senado 

a;ilgméntoú a; cifra do orçamento na. impor
ta.nci& de 23.556:623$839. 

E' uma. verdade inconcussa que os orço.
méntos· devem o mo.is possível a.pproxima.r
se dâ realldade. computando-se as despe~ 
conforme as necessidades do servico: a. com
missão de orQamento reooia, porém, que o 
Senado tenha cabido no mal opposto, exagge
rando i:ertas cifra.s, para as quaes não tinha 
nem podia ter <'lados certos e ao mesmo tempo 
tolherido .de modo nocivo a elasticidade que 
nm orçamento bem feito não deve deixar de 
ter. Para não citar sinão um exemplo, o que 
se encontra no trabalho do Sena.~o. a respeito 
da verba-Exercicios íindos-, pMe-nos set"
vir perfeita.menle de licção. O governo pediu 
para. essa. rubrica a consigoa.cão l.lOO:OOO$; 
o Senado elevou-a a 5.000:000$000. 

Ao mesmo tempo, que, sem dados certos, 
elevava deste modo esta verba. ccrtn.va. n. 
sa.lutl.r medida pedida. e consignada no 
art. 2• n. 1. Qual foi o criter!o do Senado ~ 
Dada a. verba pedida pelo Goterno, a. commis
são Iiã.o tinha sinão prever certos casos, que 
de uma maneira tão pungente são descriptos 
pelo relatorio do Sr. ministro da fazenda. 
Limita.do pelo art. ll da lei n. 3.230 de 3 de 
setembro de 1884, e pelas proprio.s prescri
pções ela ta.bella anne::ra ao orcamento, é le· 
va.r muito longe o rigor de certos princípios, 
recusa;:- a. sábia. medida proposta DO D. I do 
a.rt. ZO do projecto. 

O mesmo da-se com as duas outras >erbas 
a que se refere a disposição acima citada. 
A verba.-di1ferença. de cambio-presta-se ao 
mesmo commentario. Com a limitação con
tidli ni:l p~ojecto que perigo ba. em se per· 
mittir abrir credítos. ~upplementa_res antes 
·do nono mez do exerClCIO ! O lltoPl'lO rela.tor 

da. commissão de Finanças do Senado reco
nhece que o calculo da Commissão de Orça
mento foi arbitraria (e não podia. deixar de 
sel-o) na. fixação da taxa cambial : como 
pois, just!ficar-se o im:pro:ficuo r igor do se: 
nado1 

E' augmentar trabalho ao corpo legislativo 
com pedidos apre-ssados de creditos, que sem 
pedgo o governo podia abrir. 

A Com missão de Orcamento passa a. ex
aminar circumsta.nciada.mente as diversas 
emendas do Senado. 

1" 

Aoart.I.•N. L Emvezde 13.387:808$ 
iliga-se \7.705: 77i$500, incluindo o po.ga~ 
mento dos lUros do emptestimo de 1895. 

A commil.lsão não incluiu na sua proposta 
a qu:..ntia a que se refere esta emenda. por
que nãp teve a. tempo os precisos esclareci
mentos: acha, pois que a emenda deve ser 
approvada. 

Ao mesmo art. n. 3. Em vez de 23.361:612$. · 
diga-se 25 906:612$, sendo 2.544:000$ para o 
resgate, se~undo o plano . da. lei de 1827, de 
1/2 •; .. da alvlda interna fundada. 

A a.mortisa<}ão a que se r etere esta emenda 
está suspensa. ha muitos a.nnos. 

Esta. suspensão origina-se da situação do 
nosso orçamento que não tem apr esentado 
saldos. 

O principio da amortisaç'"cLO é e.xcellente, 
mas applicado de modo a nã.o produzir uma 
illusão. 

Vivemos sob o regiwen dos emprestimos e 
ultimamente fizemos nuas g-ra.nrles operações 
urgidas pela imperiosa. necessidade. 

Nestas condições amortísar a no~sa. divida., 
conforme o disposto n<Llei de 1827 ê enganar 
o paiz, porquanto, não tenfloda.do a. nossa re· 
ceita para cohrir a. nossa. despeza., do empres· 
timo teem de sahir os recursos para. acudir a. 
essa. amortisação. · 

Quem sabe se conseguiremos fazer esse no•o 
emprestimo nas mesmas condições daquelle 
que se vai a.mortlsar 1 

Por essa razão todo de caracter pratico. a 
França suspendeu a amor tisação dos seus 
emprestimos: quando Rouvier quiz restabe
lecer o fundo de amortis~ção luctou com 
difficuldades deante das urgentes neces
sidades do thesouro francez. 

O proprio Senado hesitou em applicar em 
sua integra o art. 26 da. lei de 1827 e reduziu 
a amortisação a 1/2 °/0 • 

Equilibremos os nossos orçamentos, obte
nhamos sa.lr1os razoaveis e então será tempo. 
de pénsa.r na amorti::ação de nossa divida in· 
terna. 
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A !ei de 1827 continua. em pleno vigor : o 
~ooverno n.pplica.l-a-ha no caso problema.tíco 
de existencia de saldo. 

bras ao thesou-
reiro .... . .... 58:640$000 - ----- 117:488$000 

Mas ha, pois, necessidade de ser a:ppro· 
vada a emenda.. 

Bahia. - a.ugmen-
tada de 600$ 

3.• 

Ao mesmo artigo n . 7 - Supprima.m·se as 
palavras« de 102:000$. sendo 92:000$ -pa.ra. o 
restabelecimento de duas sulrdirectorías ex
tinctas. da. Directoria d$S Rendas Publicas e da 
contabilidade, com o pessoal, cada. uma, de 
um sub·director, deus primeiros escriptura
rios tres segundos e tres terceiros : I :BOOS 
para a grat\tica..ção de um auxiliar da. D\re
ctoria das Rendas Publicas, que serYirá de 
secretl.rio do Conselho de Faze-nda.; de 1:800$ 
para o de a.u:tiliar da Directoria. de Contabi
lidade :.. ; :ficando o mais como está. Altere-se 
o tota.l da verba de 891:100$ na proporção 
das quantias acima, sendo a redacção final 
como segue: Pessoal: augmentada de 3:000$, 
sendo 2:000$ para quebras do thesoureiro ; 
1:000$ para o pagador. . 

Como anteriormente ficou dito a commissão 
não póde tomar em consideração o argumento, 
contrr>.rio á. medida contida. nesta emenda de 
que o regimento do Senado prohibe a inclu
são no orçamento de resoluções referentes a 
criações de empregos. 

Abandonado este fandamento, a commissão 
só encontra razões que aml)arem a propo
sição da. camara. A criação das duas sub
direl)toria.s se lmpõe em vista. do a.ugmento 
do serviço que corre pelo Thesouro. O ret~ 
torío do Sr. ministro da fazenda. demonstra á. 
saciedade a necessidade a. que a Cama.ra pro
eurou dar remed.io: a. elle reporta·se a com
missão pedindo 8. Clamara que rejeite a. 
emenda. 

4.' 

Ao mesmo a.rtigo n . 11- Supprimn.m-se 
em todas as alfandegas, na verba-Pessoal-
a. consignação pa.ra equiparação dos venci
mentos dos fieis de a.rma.zem e dos ajudantes 
do administr-ador das capatazias, aos segundos 
escripturarios. substituindo-se a verba-Pes
soal pelas seguintes: 

Capital Federal-
Pessoal - aug-
men ta da. de 
1:000$ para 
quebras do the· 
soureiro..... .. 778:000$()00 

----2.9í7:503$400 
Es!lirito Santo 

Pessoal- a;ag
mentad'a. de 
300$ para que-

para quebras 
ao thesoureiro. 300:200$000 ------

Aracaju- a.ug-
ment:tda de 
300$ llll.1'a q_ue-
bras ao thcsou-
retro .......... 42:420$000 ------

Maceió-augmen-
ment ada de 
400$ para que-
bras ao thesou-
reiro .......... 

P enedo-aug-
mentada de 
300$ para. que-
bras ao thesou-
reiro . . ....... 

Pernambuco-
augmentada. de 
600$ :para que-
bras ao thesou-
reiro . .. . ..... 

Pa.rabyba- aug-
m entada. de 
300$ para que-
bras ao thesou· 
reiro ..... . . ... 

Rio Grande do 
Norte- aug
m on t a da de 
300$ para que. 
bras ao thesou-

89:100$000 ------

42:420$000 ----

279:800$000 - -----

42:420:000 

reiro.. .. ... . . . 42:420$000 

706: 150$000 

81 :840$000 

1&2:860$500 

74:035$000 

766:268$000 

100:374$100 

---- 75:482$000 
Parnahyba.- a.u

gmentada de 
300$ para que-
bru.s ao thesou-
reiro ...... ... . 

Ceará.- a.ugmen
men t a.d a de 
400$ para que
bras ao thesoa-
reiro . .... .. . . . 

Maranhão- a.ug
me n ta da. de 
400$ }lata que-· 

22:420$000 
74:160$000 

120: l00$000 
----- 212:108$000 
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bras ao thesou-
rei.ro .....••... 

Pari- a.ugmen
tada de 6005 
par a quebras 
ao thesoureiro 
e de 61 : 120$000 
para gratifica
até 20 •;., que 
o governo é au
torisado a abo
nar aos funcci· 
onarios da ai· 
íandega ...•... 

M anáos- au
gmentada de 
400$ para que
bras ao thesou
re i r o e de 
35 : 900$ para 
gra.tincacã.o até 
40"/., que o go
verno é autori
ssdo a abonar 
aos funcdona
rios desta al-
fandega ...... . 

Paranaguâ. -au
gmentada de 
300$ pa1•a. que
bras ao thesou-
reiros .. , .....• 

Santos-augmen
tada de 600$ 
pa.ra quebras ao 
thesom•ciro e de 
117:280$ plll'a· 
urna gratitica
ção de -10 "/ c• 
que o governo 
é autorisado a 
abonar aos em
pregados dest\t 
alfandega ••... 

Santa Cathar ina 
- augrnentada 
de 300$ para 
quebras aothe· 
soureiro .... , .. 

Rio Grande d.o 
Sul- augmen
ta.da de 400$ 
para quebras 
ao thesoureiro. 

ANNAES DA CAMARA 

143 : 1 00.~000 
------ 317:868$000 

:350: 320$000 
848:136$000 

125:060$000 
----- 261:648$00 

58:640$000 
----- 251:648$000 

Porto Alegre 
augmentada de 
400$ para que· 
bras ao thesou-
reiro, ...•...•• 

Uruguayana -
augmentada. de 
300$ :para que
bras ao thesou-
reiro ..•...•••• 

Corumbã. - au
gmen ta da de 
300$ para que
bras ao tbesou
r e i r o e de 
23:656$ para 
uma gratifica
ção até 40 •;. 
que o governo 
é autorisa.do a 
abonar aos em· 
pregados dest;;t 
alfandega ••..• 

S. Paulo - au
gmenta.da de 
600$ pa.rs. que
bras ao thesou
reíro e de 
117: 800$ pa.ra 
uma gratifica
ção até 40 °/o 
que o governo 
tica a utorisado 
a abonar aos 
empregados 
desta aliandega. 

169:500$000 
------- 344: 126$000 

58:640$000 
----- 176;232$000 

82:296$000 
---- l60:35.t$000 

346:600$000 577:400$000 

Esta emenda estã. nas mesmas condições da 
antecedente. O Senado suprimiu as consigna
ções votadas :pela Camara para. equiparar 
os vencimentos dos fieis de arma.zens aos se
gundos escripturarios, assim como riscou as 
consignação para a creação dos lagares de 
administradores de capatazias nas alfandegas 
onde até hoje esses lagares são exercidos 

400:080$000 804:298$000 pelos -porteiros, e para dous conterentes e um 
guarda-mór para a Aifandega de Santa Ca
tharina.. 

A justiça da equiparação dos fieis de ar
mazens aos segundos escripturarios e uma. 
questão vencida. A separação dos lagares de 

58:640$000 porteiro ~de admínistra.dores d_as capatazia;s 
-----· 94 : 028$000 ta.m bem e ígualmen te reconhec1da como ntL

lissima ao serviço publico. Outl'osim a cre~· 
ção dos lagares de conferentes e guarda-mor 
pa.ra a Alfa.ndega. de SanUL Catba.rina é pre~ 
ciso em vista do accrescimo de serviço nessa 

I25:400$0ü0 alfandega.. Opina. pois, a commissão que a 
-----·-· 288:766$000- emenda seja rejeit ada. 
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l{a, porém, uma parte da emenda. om cuja r q uebra.s ao thesoureiro, corrigindo-se o. consi
conveniencia. a c.ommis&Lo concorda.; é a que gnação de 715:400$. augmenta.ndo-se a mesma. 
concede. a gratiticaQão de 40 •;. aos empre- na. verba. total de 976:000$. dizendo-se ..• 
gad?S da. nova alfar;tdega de S. Paulo. 976:100$000. . ~ . 

S1 a Mesa considerar esse trecho, como Tendo a comm1ssao de orçamento consL-
emenda d\stincta a com missão não hesita em gnado uma. "Pequena quantia para queb1•as a 
dar-lhe a sua approvação. diversos thesoureiros, acha que o da. Im

5.• 

.Accrescent&-se á rubrica. Al
!a.ndega. de Maca.hé: 

Pessoa.L. . ... ••. • .. 89:100$ 
Material........... 6:568$ 

Ga.pa.ta.zias: 
Pessoal.. ... ....... 18:315$ 
Material. . . . . . . . . . 800$ 
Companhia dos 

guardas... ...... 22:600$ 137 :3B3$000 

A commissão é de parecer que esta emenda 
seja. a.pprovada. 

6." 
Restabeleça-se no final da.•verba. 

-Aifandega.s-para. despezas 
impreviStas e urgentes nas 
di versas alftl.ndegas I 00:000$ 
supprimldas as palavras-re-
duzida. de., . • , , .• . • . •..•..• 50:000$000 
Opina a commissão que a. emenda. seja. ap-

prova.da. . 
7:~ 

Ao mesmo artigo n. 13 - a.ccrescente-se: 
15:000$ pa;ra. in$tallaçã.o da. Mesa de Rendas 
em Matto Grosso, creada em .21 de setembro 
de 1894, em virtude da lei n. 191 B, 
de 30 i!e setembro de 1893, art. 15, n . 2, 
577:78-2$000. 

A commissã.o e de parecer qu.e esta. emenda 
seja. appro-vada.. 

8.• 
Ao mesmo artigo n . 14-restabeleça-se a 

verba. de 734:500$, suppri.mindo-se as pala
vras - ilirninuida., etc., a.té ao fim, isto é, 
supprimindo-se todo o período explicativo da 
verba. 

A commisaão de úna.nças do Seno do con
ccrdou com os conceí tos externa.dos pela. com
missão de orçamento sobre. a Casa da. Moeda 
e pediu a. rejeição do determinado no projeeto 
por ser contra.rio ao regimento da.quella. 
casa. 

Pelas razões expostas no principio deste 
parecer, a. commissão não encontra motivo 
para que a emenda seja a.pprovada.. 

9.• 
Ao mesmo artigo n. 15, onde se diz: Pes

soal, etc., a.ecresoonte-se: e de 400$ pa.ra 

prensa Nacional tambem deve ter igual 
favor. Opina.. pois, no sentido de ser a.ppro
va.da. a emenda. . 

lO• 

Ao mesmo artigo n. 17-Eleve-se a verll~. a 
350:000$000. 

O governo pediu para esta. rubrica 500:000$; 
a commissão, tendo pedido a creacão de di
versos empregos em que seriam aproveitados 
os empregados addidos, cujo pagamento ilei
xaria. de cor1·er por esta ver·ba, :propoz que 
ella. fosse red uxida a metarle. 

O Senado, não tendo concordado com a Ca
.mara. viu-se obrigado a elevar esta consig
nação: desde que a commissão niio l.JÔae 
aeceitar as emendas do Senado r eferentes aos 
empregos que julgou dever crear. a com
missão deve aconselhar a. rejeição desta 
emenda. 

1!• 

Ao mesmo art. n. 18-Supprimam·se as 
palavras: ~ de 60:000$ até que fica. creado e 
reduzindo-se a verba a 82:160$000.)) 

A com missão de orçamento tinha proposto 
um a.ugmento nesta. consignação de 60:000$. 
Esta somma. era destinada. : 10:000$ para um 
t·azoa.vel a.ugmento de vencimento a.o pessoal 
rlestinado a zelar os p1•oprios nacionaes que 
estava muito mal remunerado, e 50:0UO$ 
para que o governo :fizesse arrolla.r, descri
minar, demarcar e verificar os proprios :c.a
ciona.es. 

A propria commissão de tina.nça do Senado 
julgou esse serviço necessar io, m:l.S o Senado 
rejeitou toda o a.ugmento da consignação por
quanto, embora mantendo 50:000S pal'a este 
ultimo serviço, reduziu. o total desta mesma. 
im:portancia..A commissã.o acha q_ue a emenda. 
do Senado nã.o d<>ve ser approvada. 

~~a 

Ao mesmo art., n. 26-Substitua-se pelo 
seguinte : Dilferença.s de ca.mbio-45.000:000$ 
Por esta. verba: serão sómente pnga,s as dil'~ 
ferenças oamb1aes resultantes da.s despczas 
em ouro, expressamente consignadas na lei 
da despeza geral da «.epublica.. 

Esta rubrica. vem angmenta.da. da quantia 
de 5.805:471$339 • .A grande parte de:;te au· 
gmenw provem da. quantia consignada na 
emenda do Senado ao n. 1 do art. 1• deste 
pro,jecto. 
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O Sena.do mudou a redacção da nota. ex
plicativa desta rubrica : emqnanto o projecto 
da Ca.mara referia.-se ás tabellas explicativas 
o Senado refere-:se á lei da despe;a gera~. 

Votada. e sanccionada a. lei, as tabellas 
fazem parte integrante della. 

Não vê no entretanto a commissão desvan
tagem em ser approvada a emenda.. 

13" 

·Ao mesmo art., n. 27-Augmeote-se com 
40:000$ pa;ra a. alfandega de ?1-Ia.ceió. 

Nã.o sabe a commissão em que se fundou o 
Sena.do para. votar 40:000$ para. obras da Al
fa.D.dega. de Maceió. Pede licença. a commissão 
para transcrever o seguinte to:pico do rela
wrio do Sr. ministro da fa.xenda : 

Nesta rubrica o Senado propoz o augmento 
de 3.820:000$000. 

A verba de e:x:.ercicios findos tem sido causa 
dos abusos por se tet· feito correr por ella des
pezas que a mesma não e<Jmporta; razão pela 
qual nestes ultimas tempos tem-se avolumado 
os creditos pedidos como supprimento a esta 
rubrica. . 

No entretanto, tendo-se em consideractão o 
art. 11 da lei de 3 de setembro de 1884 e a 
explicação da tabella annexa á lei do orça
mento, fica.m sanados todos os abuso3 que p()r
ventura possam ser commetcidos. ·· 

o projecto da commissão com a sabia me
dida do a.rt- 2° n. 1 elo projecto a.ttende as 
necessidades urgentes; as outras despezas 
que ~('jam precisas fazer como exerr.icios fin
dos convem serem pedidas e examinadas pelo 
Congre~so. 

A commi~são, pois, não põde coo.cordarcom 
o augmento da consignação. 

< Quanto ás necessidades materie.es dessa 
a.lfandega, foram _providenc.iadn.s com a. con
cessão no exercício de 1894, do credito de 
120:000$, destinado á reforma do edifieio no 
que interessa. aos armazens e ao expediente 17" 
e por conta da qual for de-spendida a somma Ao mesmo artigo. n. 33-Eleve-se a verba 
de 35 :000$ e por conta desse credito deve de 3.000:000$, sendo 400:000$ pa.ra compra. 
ainda correr a despeza com o assentamento do nickel, cujo valor em moeda., depois de 
de guindaste destilla.do ás desca.rga.s, serviço fabricada, se1'á. contemplada na lei da. receita 
este que muito conYém realisar·se afim de e 3.500:000$, destinada a liquidação pelo go· 
não entorpecer-se o recebimento e despacho verno, dos debitas a Lage & rrmãos e ás Com
das mercadorias de importação. » panbia.s de Navegação Costeira. e Lloy Bra.zi· 

Em vista · destas :palavras a. commissão leiro, pelos vapores de que o _governo esteve 
vê-se na contiDgencia de pedir a rejeiç-ão da de pos..-e, tomados ou destrUidos durante a 
emenda.. revolta. de 6 de setembro de 1B93 e conser· 

• va!los depois. 
l4 Por esta. emenda. o Secado augmentou a. 

Ao mesmo a.rt ., n. 28-Substltua-se pelo cifra. da rubrica em 3.900:000$000. 
seguinte: «Despezas eventuaes 150:000$000.» A commissão não póde acceder o modo por 

O go;oerno em sua proposta tinha pedido 1 que está. redigida a primeira. parte da eme?da 
150:000$ para esta rubrica, mais 50:000$ de J•efcrindo-se neste projecto 8. le1 da rece1ta.. 
que no orçamento vigente. A Cama.ra, accei· Deve fazer tambem suas observa.ções sobre a 
tando a me;ma. cifra, desdobrou-a. criando euru;ignatão de 3.500:000$ destinados á. liqui
com a dotação de 50:000$uma rubrica. como dação do~ tlebito~ a. Lage & Irmãos e ás Com· 
titulo de commissões ftseaes, por conseguinte panhias de Navegação Costeira e Lloyd Era
o governo foi attendirlo em seu pedido. o Se- zileiro. 
11tldo achou que o calculo do governo era in· O unico esclarecimento que tem a commis
su:fficiente e propõe o seu augmento. A com- são é a lleclaração !eita no Senado por um 
missão, entretanto, acha que a emenda deve membro da commissão de finanças de que o 
eer approvada. secretario do Sr. ministro da guerra. tinha. 

· 15• declarado que estavam liquidadas diver3!.S 
contas que montavam a 1.500:000$ e quere

Ao mesmo art., n . 30-Substítua->e a stava.m outras a liquidar. 
verba POl' 2.000:000$000. Seria melhor que ogovel'DO liquidasse com· 

Nesta ruprica. o Senado propõe um au- Jlletamente estas contas e pedisso o credito 
gmento de 1.900:000$000. preciso demonstrado circumstanciadamente, 

As conven!eneias do serviço publico exigem t.le modo a ficar a. Camar·a comJlletamente es
que esta verba. seja me!' ' r dotada. Acha, clarecido. 
pois, a. commissão que 1 .lenda seja appro- Não póde, pois, a commissão aconselhar a 
vada.. adopção da emenda. 

16& 

Ao mesmÇJ artigo, n. 32-Eleve-se a. verba. 
& 5.000:000$000. 

18• 

«Ao art. 2•, n. 1-Supprim.am-se as pala
vras: As verbas- Soccorros pnblicoa, exer-
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cidos findos e differença de cambio- poderá 
o governo abril' creditas suppiementares em 
qualquer rnez do exercício, com tanto que sua 
tota.Uda.de, computada com as dos mais Cl'e
ditos abertas ás outras ;-er bas não exceda. ao 
maximo tu:ado pela presente lei quanto á. 
verba-Exercícios tindos-ficl!-ndo o final assim 
redigido: · respeitada. a disposição da lei 
n. 3.230, de 3 de setembro de 1884, art. 11.:. 

A commissão mantem em sua integri
dade a. medida que propoz c i1 Camara ap
provou. 

Nenb.um perigo ha na disposicrd.o do n.rt. 2', 
n· 1, limita.do e cercado como dle fica. O 
proprio Tribunal de Contas acba-a couve· 
nieote e necessaria para a boa marclls da 
administraçã.o publica. 

Acha, pois, a. commissii.o, qlte a. em~nda do 
Senado deve ser rejeit ada.. 

HJ> 

.: Ao mesmo artigo, n. 3-Supprima-se.» 
O ll. 3 do art. 2o a.utorisa. o governo a 

abrir os necessarios creditas para execução 
das leis ns. ~48 A, de 13 de julbo de 1893 e 
n. 191 B, de 30 de setembro de 1893, art. 15 
n. 2. 

Pela. primeir(l. destas leis o governo ficou 
autorísado a alfandegar as mezas de rendas 
de Itajahy, Laguna., Antonina e Itapemerim, 
e pela segunda cria-se uma meza de rendas 
em Matto Grosso. 

A emenda n. 7 do Senado cogita em da:
rneios para. a. installação desta ultim:. mesct 
de rendus, mas elle não cogita em d<Lt' meios 
de ser cumprida a lei d~ 13 de julho de 1893. 

A commissã.o, o que aclHl. dever esta ultima 
lei cumprida, opina que a emenda. do Senado 
não deve ser npp1·ovada.. 

20" 

Ao mesmo art. n. 5-Suppriml\m·so a.e 
palavras: abrindo para esse fim o nacess~n·io 
~~edito. 

Esta emenda póde ser approvaJa visto o 
Senado ter cogitado em outra emenda dos 
meios preciso~ para o tunccionamento da 
Alta.ndega de Macahé. 

21" 

Ao art. 8. o substitua.-s~ :pelo seguinte: o 
governo poderá llpplicar as sobras das con
signações de uma verba. à deficiencia das 
outras consignações da mesma. verba, nii.o 
sendo permittido fazel-o da verba-Material 
para a de :pessoal e vice-v.ersa.. 

Esta emenda diz em outros tel'mos o mesmo 
que estâ determinado no art. s· do projecto. 
A commissão nãú cúmprehende a razão desta 
mudança. de redacção. No entretanto. como 

a x·edaccão dada pela Camara é mais clara. li 
expressiva, a commissão aconselh<~. a rejeição 
da emenda. -

.4.dditi·vos 

22.3 

Aecrescentem-se: 
Art. 1.• O governo providenciara para que 

a Associação Commercial do Rio de Janeiro 
contl'ibua com uma quota. da renda que arre
cach:r pelo cdific10 i1 rua Primeiro de Março, 
da. Capital Federal e pertencc·nte ;;í. mesma 
associaoão, afim de ser indemnis~do o The
souro Fedex·al do paga.men to dos JUros e da. 
amortisação do emprestimo contrahido com 
o Banco Alliança do Porto e que o governo 
esta pagando. · 

E~>a disposição fib'1l1'CIU no orçamento para 
1894, e não te I' e resul t(l.do pra ti.co, razão pela. 
qual foi supprirnida do orçamento pa.ra. 1895 
e na p1·oposta para 1896 • 

Não ha. inconveniente, entretanto, em ser 
a.pprovado .o artigo a.dclitivo. 

23• 

Art. 2.• E' o governo a.utorisado a entra.1· 
em ac~ordo com a Companhia de Saneamento 
do Rio de Janeiro par:J. a revisão ou rescisão 
do contracto a que se refere o decreto 
n. 5.859, de 8 de ihvereiro de 1888. appro-:
va.do pela. lei n. 3.39G, de ~4 d6 noven1bro 
do mesmo anno, que concede a esta compa
nhia a isenção de direitos de consumo e C.e 
e:xpedientc. 

A commissão acha. que o assumpto da. 
emen•la merecia ser discutido em um pro
j ecto de lei especial em que fossem determi· 
natlns as llo.ses de revisão ou de l'escisão. 

Opina, pois, que seja. rejeitada a emenda. 

24• 

Al't. 3." O governo mandará. rever o regu. 
lamento e a tnbella do montepio dos funccio
narios publicas, propondo ao Congresso as 
modificações ou quae;;quer medidas que jul
gar convenientes. suspendendo· a admissão 
de novos contribuintes, desrle n. data em que 
()Omeçm: r. vigorar a presente lei. 

Estando a Camnra. dos Deputados discutindo 
um projecto apresentado por uma· commi~são 
especial, regular•isando o montepio, por 1s~o 
a commis"ão é dt> parecer que a. emenda SeJa 
rejeitada.. 

Sa.Ia. das commissões, 29 de novembro de 
1895. - Joao Lopes, presidente. - August(l 
Montenegro, relator .-A.lcindo GUana.bara.
Benedicto Leite.-Augusto Severo.- Latwo 
Muller .-Pa~~Uno de Sou::a hnior.-Mayriri.h.. 
-Ser.;edeUo, com restricções. · · 
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E mendas do Setlado ao projecto dtt Camara d os Depu.taàos gue fixa a despe::a do MinisteriQ da 
Fazenda parn o ~ercicio de :1896 

Ao art. 1•, n. I- Em vez de 13.387:808$, diga-se 17.705:777$500, incluindo o paga
mento dos j uros do emprestimo de 18$5. 

Ao mesmo artigo, n. 3- Em vez de 23.381:612$, diga-se 25.906:612$, sendo 
2.545:80:$ para. o resgate, segundo o plano do. lei de 1827, de 1/2 "lo da divida. interu~ 
fundada.. 

Ao mesmo artigo, n. 7- Supprimam·se as palavras« de 102:000$, sendo 92:000.S para 
o restabelecimento üe duas sub·directorias extinctas, da. Director ía das Rendas Publicas e 
de Contabilída.tle, com o pessoal, cada uma, de um sub-director, dou s primeiros escriptu· 
ra.rios, tres segundos e tres terceir·os ; 1 :800$ para a gratificação de um auxiliar da Dír&
.ctoria. das Rendas Pu.blicas, que servirá de oecretarlo do Conselho de Fazenda ; de l :800$ 
para o do auxiliar da Directoria de Contabilidade » ; tit'.ando o mais como esta. Altere-se o 
total da verba. de 891:100$ na proporção das quantias acima, sendo a reducçã.o final como 
segue. Pessoal : a.ugmentada de 3:000$, sendo 2:000$ para quebras ao thesoureiro e l :000$ 
para. o pagador. 

Ao mesmo artigo, n. 11 - Supprimam-se em todas a.s alfandegas, na verba- Pessoal
a. consignação para equiparação de vencimentos rio~ fieis de armazem e dos ajudantes do 
administrador das capatazias, aos segundos escriptura.rios, substituindo-se a. verba-Pessoal-
pelas seguintes: · 

Capital Federa.! - Pessoal- augmeotada de 1:000$ para 
quebras ao thesoureito ... ..... .... ......... .... ... . 718: OOOf;,ilOO 2.997:503$400 

Espirito Santo - Pessoal - augmentada. de 300$ para 
. quebras ao thesoureiro •.•. . .• , . • . • .. . ...... . .....• 58:M0$000 117:488$000 

Bahia.- Augmenta.da. de 6•10$ para quebras ao the-
SOUI'i:liro .. ................................. , ..... . . 300:200$000 706: 150$000 

Aracaj u -:- Augmentada de 300$ para. quebras ao the-
somelrO .... .. . .. .. ... .•. ..... .. • ... •.. . ... . .. . . .. 42:420$000 81:840$000 

Maceiõ - Augmentada de 400$ para quebras ao tbe-
soureiro . ......................... , .... ,,., ........ . !9:100$000 152:860$500 

Penedo --: augmenta.da. d& 300$ pa.ra. qu&bTa.s e.o the-
SC>llr'elrO • ••• •• •••••• ••• • • ••••••••••••••••• • ••• • • I •• 42:420$000 74:035$000 

Pernambuco- a.ugmentada de 600$ para. quebr:~.s no 
thesoureiro ......................... . ......... , ••.• 297:800$000 766:268.$000 

Para.hyba - Augmentada. de 300$ para quebras ao the-
soureiro ...... .... ...... . .... ... .. . ............... . 58:640$000 100:374$100 

Rio Grande do Norte-augmentada de 300$ para qu ebras 
ao thesoureiro •..... ..•. •...... ••.• ....• ... . . . ...• . 42:420$000 75:482$000 

Ceará. - augmentada. de 400$ para. qu ebr as a.o the-
soureiro •• ••••••. ••. • ••••••••• ••• ••••.•.• , • •• ••••• 120:100$000 212:108$000 

Parnahyba. - augmenta.da. de 300$ pa.ra. quebras ao the· 
soureiro ...... .... .... ~ . ... .... ... ... .... .... ..... . . .. . 42:420$000 74:760$000 

Maranhão.- a.ugmentada. de 400$ para queb:nis do the· 
souretro ..... , •. . . . . ........... ............. ........ 143:100$000 317:868$000. 
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Pará - augmen\a,da. de 600$ para. quebras ao tbesoureiro 
e de 61:120$ para. gra.tüica.ção a.té 20 •; ., que o Go
verno é a.ntorisado a abonar aos runccíona.rios da 
.!lfandega. ............. - ....... - .•......• - ....•.• - . 

Manã.os- augmenta.da de 400$ :para. quebras ao thesou
reil'o e de 35:960$ pa.ra. gratificação até 40 •;. , que o 
Governo é autorísado a. abonar aos funccionarios 
desta alfaude.,oa. ........... . ....................... . 

Santos - a.ugmentada de 600$ para quebras ao thesou
reiroede 117:280$pa.ra uma. gratificação de40•fu, 
que o GoverHo ê autorisado a abonar aos empregados 
desta. alfandega. ........................... . ~ •...•• 

Para.na.guá. - augmentada. de 300$ pa.ra. quebras ao 
thesoureiro .............................. . ........ . 

Santa. ca.tha.rina. - augmentada. de 300$ pa.ra. quebras ao 
tbesourelro ... ........ ........ ......... ......... . . 

Río Grande do Sul-augmentada de 400$ para. quebras ao 
thesoureiro.. • . • . • • . • • . • • • • . . . • • • . • . • • . , .• •• ••• .• . 

Porto Alegre-a.ugmentada. de 400$ pa.ra quebras ao the-
_soureiro ................... . .... , .. ............... . 

Urugua.yana.-a.ugmenta.da. de 300$ p:;.ra quebras ao the-
soureiro ... .. ........ .. .... . ..................... .. 

Corumbá-a.ugmenta.da. de 300$ para quebras ao theosou
reiro e de 23:656$ para uma. gra.tillcação até 40 •; . , 
que o governo é autorisado a. abonar aos empregados 
desta aiCandega ............... ...... , ............. . 

S. Pa.ulo-augmentada. de 60o$ para quebras ao tllesou
reiro e de 117:800$ para uma gratificação até 40 •;., 

a~: ~~~~~~~~t_o_r_~~~-~-~~~~ -~0:.~~~:~~: 
Ac~rescente-se ã. rubrica. 

Alfandega de Maca.bé: 
Pessoal .............................. .. 
Material .................. . .......... .. 

Capatazias : 
Pes..<10al . . ............................. . 
Material. .... · ........................ . 
companhia. dos guardas . ..• ... . ...•.... 

89:10.00$ 
6:558$ 

18:315$ 
800$ 

22:600$ 

Restabeleça-se no :final da. -verba-Alfandegas-pa.ra. des
pezas imprevistas e urgentes nas diversas alfandega.s 
100:000$, supprimida.s as pala.vras-reduzlda de .... 

359:320$000 848:186$000 

125:060$000 251 : ô48$000 

400:080$000 804: 298$000 

58:640$000 132:084$000 

58:640$000 94:028$000 ------
125:400$000 288:766$000 

169:400$000 344:126$000 -----
52:640$000 176:232$000 ------

82:296$000 160:354$000 ------

346:600$000 5TI: 400$000 
-----

137:383$000 

50:000$000 9.571:242$000 

Ao mesmo artigo. n. 13-Accrescente-se: 15:000$ para. a installação da. Mesa. de Rendas 
em Ma.tto Grosso, crea.cla em 21 de setembro de 1894, em virtude da. lei n. 191 B, de 30 de 
setembro de 1893, art. 15, n. 2, 571:782.$000. 

C:>.m:>.r:>. V. VU 
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(1) Ao mesmo artigo, n. 14-Resta.bele\'.a-se a verba. de 734:500$, suppriroindo-se aspa
lavras-diminuída., etc. , a té a.o .fim, isto é, supprimindo-se todo o período explica.tivo d11. 
verba. 

Ao mesmo artigo, n. 15-onde se diz: <Pe,;soal, etc.:~>, accrescente-se: e de 400$ para 
quebras ao tbesoureiro, corrigindo-se a consignação de 715:000$ para. 715:400$, augmeman-
do-se a mesma na verba tota.l de 976$000. dizendo-se- 9i6:400$000. · 

.A.o mesmo artigo, n. 17-Eleve-se a verba a 350:000$000. 
(2) !;.O mesmo artigo, n. 18-Supprimam- !!e ~s palavras: «de 60:0~ até - que fica 

crea.do-e reduzindo-se a verba a 82:160$000. 
Ao mesmo artigo n. 26-Substitua-se pela seguinte: Differenças de ca.mbio-45.000:000$. 

Por esta verba serão sómente pagas as di:frerenças cambiaes resultantes das despezu.s em 
ouro, expressamente cons ignadas na lei ·da despesa rreral (la Republica. 

Ao mesmo artigo, n . 27-Augmente-se com 40:000$ para a. Alfandega de :Maceió. 
Ao mesmo artigo, n. 28 - Substitua-se pela seguinte ; « Despezas eventuaes 

150:000$000. ~ 
Ao mesmo artigo, n. 30-Substitua-se a verba por 2.000:000$000. 
Ao mesmo artigo, n. 3-2-Eleve-se a verba. a 5.000:000$000. 
A.o mesmo artigo, n. 33-E!eve-se a verba de 3.900:000$, sendo 400:000$ para. compra 

do nickel, cujo valor em moeda. depois de fabricada, será. contemplada na. lei da. receita, e 
3.500:000$ destinada á. liquidação, pelo Governo, dos debitas a La.ge & Irmão, e ás campa· 
nhias de Navegação Costeira. e Uoyd Bra.zileiro, pelos vapores de que o governo esteve de 
poss~. tomados ou destruidos durante a revolta de 6 de setembro de 1893 e conservad.os 
depms. 

Ao art. 2•, n. l-S1]pprimam-se as palavras: A's verbas-Soccorros publicas, exercícios 
findos e ditrerença. de cambie-poderá o governo abrir credites supplementares em qualquer 
mez do exercício, comtanto que sua totalidade, oomputada. com a. dos mais creditos abertos 
às outras· verbas, não exceda ao maxlmo fixado pela presente lei quanto á verba -Exerci
cios tindas-ficnndo o final assim redigido : respeitada a disposição da lei n~ 3.230, de 3 de 
setembro de 1884, art. 11. 

Ao mesmo artigo, n·. 3•- Supprima-se. 
Ao mesmo artigo, n. 5•-Supprimam-se as ps.la.vras : abrindo para esse fim o nece5sa.tio 

credito. 
Ao art. s• - Substitua-se pelo seguinte : a governo pode1•á applicar as sobras das con· 

slgnações de uma. verba à. deftciencia dus outras consignações 11a. mesma. verba, nã.o sendo 
permittido fazel-o da verba-Material-para a. de - Pessoal - e více-ve:tsa. 

Accrescentem-se : 
L Artigo. O governo providenciara para. que a. Associ~o Commercial do Rio de Ja' 

neiro contribua com uma quota. da rend3. que a.l'recll.dár pelo edilicio á. r ua Primeiro de 
Março, rlu Ca.pital Federal e pet•tencente á. mesma associação, afim de ser indemnisa.do o 
Thesouro Federala.l do pagamento doi juros e da. a.mortizaçã.o do emprestimo cori.trahido com 
o Banco Allin.nço. do Porto e que o governo esta. pagando. 

U. Artigo. E' o governo autorisado a. entrar em a.ccôrdo com a Companhia de Snnea· 
mento do Rio de Janeiro para a revisão ou rescisão do contrMto a que so refere o decreto 
n. 5.859, de 8 de feverei'i'o de !888, a.pprova.do pel>\ lei n . 3.396, de 24 de novembro do 
mesmo a.nno, que concede a esta. camps.nhia. a isenção de direitos de consumo e de expe· 
diente. 

III. Artigo. O governo mandará · rever o regulamento e a tabella. do montepio dos func· 
cionarios publicas, propondo ao Congresso as moditica.çUe~ ou qua.eequer medidas que julo"ll.r 
convenientes, suspendendo '" admisoão de novos contribuintes, desde a data em que começar 
a vigor&r a presente lei. 

Senado Federal, 27 de novembro de 1895.-lifatloeZ Victorlno Pereira, presidente.-Jocl\) 
Barbalho UcMa Ca.'lla/canti, l• secreta.rio.-Gustaw Richard, a• secretario, seJ.•vindo de 2".
.Toa.quim .TGse Paes da sa,a Sarmento. servindo de 3·' secretario.- .Domingos Vicente Gonçai
<Oes de Sou.::a, servindo de 4° secretal'io. 

(l) Ha. engano .nos~ e!llenda. 
(2) Idem idem idem. 
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Projecto da Camara dos Deputados n. i42 D, de 1895, que {.xa a despe::a do Ministerio 
da Fa::enda no ex~rcicio de f 895 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I. • O Presidente da Republica é autorizado a despender :pelo Ministerio da Fa
zen(la com o~ serviços designados nas seguintes rubricas a quantia de 117.624:364$878. 

A saber: 
1. Juros, a.mortisa.ção e mais des_pezas da. divida externa (como na pro-

posta) ....................................................... . 
2. Juros, a.mortisação e mais despezas dos emprestimos nacionaes de 

1868, 1Bi9, 1889 (como na proposta.) ........................... . 
3. Juros, amo:rthação e mais despezas da divida interna fundada, incluída 

a somrnlt de 5.250:000$ para o pagamento de juros de 5°/o das 
apolices a emittir em virtude do decreto n. 1.976, de 25 de feve-
reiro de 1895 (como na proposta) ............................... . 

4. Juros da. divida inscripta. não fundada., anteriores á emissão das 
apolices, e pagamento em dinbeiro das quantias inferiores a 400$ 
(como na :proposta) ............................................ .. 

5. Pensionistas (como na. proposta.) .................................... . 
6. Aposentados (como na. proposta.) ................................... . 
1. Thesouro Federal: 

Pessoal: a.ugmentada. de 102:000$. sendo 
92:400$ para o restabelecimento de 
duas sub-cUrectorías extinctas da 
Directoria das Rendas Publicas e de 
Contabilidade, com o pessoal para 
cada uma de: um sub-nírector, dous 
primeiros escriptura.rios. tres se
gu!ldos e tres terceiros; 1 :800$ para 
a gra.ti!ica.ção de um auxiliar da 
Directoria. das Rendas Publicas que 
servira de secreta. rio do consel ~o de 
fazenda; 2:400$ para a gratificação 
do offlcia.l de gabinete; 600$ para a. 
dos auxiliares; de l :800$ para. a do 
auxiliar da Directoria de Contabili· 
dade; 2:000$ para quebras ao thesou-
reiro; de I :000$ para. o pagador.... 775:100$000 

Material, auA"ment.ada. de 20:000$ para 
publicações e impre..~ões........... 116:000$000 

8. Tribunal de Cont.,.s : 
Pessoal {como na proposta) ........ . 
Material (como na proposta) ....... . 

!l. Rccebedoria. da Capital Federal ; 
Pessoal , a.ugmenta.da. a consignação 

de 36: 140$ para o restabeleci
mento da tabella de vencimentos, 
mandada vigorar pela lei n. 266 de 
2.4 de dezembro de 1894 ........... . 

Material (CQmO na. proposta) .......... .. 

lO. Caixa. de Amortização : 
Pessoal, a.ugmentada de 1:000$ para 

quebras ao thesoureiro •....•.....• 
Material (como na. proposta) ........... . 

320:800$000 
40:200$000 

185:390$000 
86:380$000 

150:000$000 
131: 18"2.'l;500 

13.387:808$000 

9 . 038 : 8()5.$000 

23.361:612$000 

7:000$000 
4.i24:sszs9oo 
3. 398:695$388 

891:100$000 

361:000$00 

271:770$000 

281:182$500 
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11. Alfandegas : 

Capita& Federal 

Pessoal: 
Augmentad.a. de 15:400$. sendo 14:400$ 

para equiparar oç vencimentos dos 
:fieis de armazem e dos ajudantes do 
administrador das capatazias aos se
gundos escriptura.rios e 1:000$ para 
quebras ao tbesoureiro •.•..• • ••. •.• 

Ma.teria.l, reduzida. de 15:580$ a verba 
destinada para o serviço typogra-
pbico ••..•...•......•.. •.. . .•....• 

Diversas despezas (como na. proposta) . ... 
Compa.nbia de guardas (como na pro-

posta) • •..•....•••.••••.••.•• •• ••.• 
Capataz tas, deduzidos 40:260$ de 21 tra

balhadores e 12 auxiliares de porta
ria., que ficam supprimidos .. .• •. •.• 

Appa.relbos hydraulicos. comprehendidoo 
os guindastes e elevadores (como na 
propCista) ..•.•.•..•...•••.••• . . . .. 

Deposito de polvora na ilha do Boquei
rão (como na proposta) •.. • ........ 

Material das capatazias, diminuída. a. 
verba. ae 10:000$ para acquistção, re
paro e conservacão, 5:000$ para a 
conservação das linhas de trilhos e 
giradores. 5:000$ para concerto 
do material rodante e 6:200$ para 
encanamentos e mais despezas com 
illuminação. agua e esgotos .•• .• •.. 

Serviço ma.ritimo e barcas de -vigia : 
Pessoal, diminuida a verba. de 7:300$ 

para ser conservada. a tabe\la. estabe
lecida pela. lei n. 266, de 24 de de-
zembro de 18g4 .................. . 

Ma.terjal, augmenta.da de 80:000$ para a 
acquisicão de uma. lancha. surda. .... 

Espirito .Santo 

P~l : 

Augmentadade 1:100$, sendo 800$ para 
equiparar os vencimentos do fiel de 
armazem aos 2-• escriptura.rios 
e 300$ para quebras a.o thesoureiro. 

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

Pessoa.l (como na. proposta) •••. • ..•••..• 
Material (como na proposta.) •••...••••.• 

Lancha. a vapor e escaleres: 
Pessoal (como na. proposta) .•...... . .•.• 
Ma.teria.1, augmentada. a verba. do 2:000$ 

para. combustível ........ .. ... .. .. . 
Companhia de guardas (como na pro-

posta) ..••.....•...•....•..•.••.•• 

792:400$000 

51:000$000 
38:680$000 

455:800$000 

1. 079: 877$500 

56:882$500 

2:400$000 

166:000$000 

161: 140$000 

187:7"..3$400 

59:440$000 
6:968$000 

12:600$000 
l :800$000 

17:280$000 

2:500$000 

2.991:903$4.00 

17:700$000 . 118:288$000 
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Bahia. 

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

para e']uiparar os vencimentos dos 
fieis de a.rma.zem e do ajurlante do 
administrador ta.s capatazias aos 
tJos 2" escripturarios e 600$ }Iara. 
que~ras ao thesourelro .....••..•.. 

Material (como na propost11.} . . ...•• . •.• 
Capatazias: 

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

Lancha a vapor, barcas de vigia e 
escaleres : 
I ma.cbinista. a 200$ mensaes .•...• . .. . 
1 foguista. a 90$ mensaes ... ... ..... . .. 
3 !•• pa.tr~ a. I :4ô0$ annuaes .. ... .. 
6 2•• patroes a 1:245$ annuae3 .••.•... 

68 marinheiros a 3$ diarios em 365 dias. 
Material: 

Acquisição de uma barca de vigia, con-
certo de escal~res ................... . 

Coc.bu~tivel da. lancha a vapor., ..• ..• • 
Acquisição de uma caldeira para a. lan-

cha. a vapor .•....•..•....•..•••• .. .• 
Companhia de guardas (como lia pro-

posta.) ............................ . 

h acaju 

Pessoal : 
Augmentndo. a consignaçã.o de 2:500$, 

para a crea.çiio dologar de adminis
trador dns capatazias, com l :600$ de 
ordenado e 900$ de gra.tifioa.ção ; de 
300$ pa.ra. quebras ao thesoureiro ..• 

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

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

Escaleres: 
Pessoal (como na proposta) ..•••.•.... . . 
Ma.teri.a.l (como na. proposta.) .....•. .•. . . 
Companhia. de guardas (como na. pro· 

posta) ........................... .. 

Maceió 

Pessoal : 
Augmentada. de 1:600$, sendo 1:200$ 

para equiparar os veBcimentos dos 
fieis de armazem aos dos 2°• escri
pturarios e 400$ para quebras ao 
thesoureiro .. . .. ..... ... ... ..... .. 

>.i~teria.l ( como na. proposta ) .• •.• , .•. •• 

308:200~000 
20:950$000 

116:610$000 
14:000$000 

2:400$000 
1:080$000 
4:380$000 
7:4i0$000 

74:460$000 

30:000$000 
3:000$00C 

8:000$000 

l23:600.tOOO 

44:920$000 
7:600$1)00 

7:200~000 
1:000$000 

6: 720$000 
1:000$000 

15:!J00$001J 

90:30~00 
6:568$000 

714:150$000 

84:340$000 

637 
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C~~opa.tazias : 
Pessoal (como n& proposta) •. •.•. .. •• •• 
Material ( como na proposta) ..... •.•.• 

Lancha a vapor e escalares : 
Pessoal ( como na. proposta. ) .•.• ••• ••.•. 
Material (como na proposta) ........... . 
Companhia de gua.rdu (como na pro- . 

posta) .............. .. . ....... . .. . 

Penedo 
Pessoal: 

Augmentada. a consignação de 2:500$ 
para. a creo.ção do logar de admi
nistrador das capatazias, com l :600$ 
de ordenado e · 900$ de gratificação ; 
de 300$ pa.ra. quebras ao thesoureiro. 

Me.·terial (como na proposta) .•.• • ...•. •• 
Capa.t.a.zias : 

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

Escalares: 
Pessoal~ como na proposta.) .•...•... : •• 
Material, a.ugmentado de 2:000$ ...... ,. 
Companhia. de guardas ( como na pro-

posta.) .................... .. ..... . 

Per11ambuco 

Pessoal: 
·Augmentada. de 8:600$, sendo 8:000$ 

para. equiparar os vencimentos dos 
1ieis de a.rmaz.em e do ajudante 
do administrador das c.1patazias aos 
2"' escriptura.rios e 600$ para que
bras a.o thesoureiro ..• •• .. : . ••.••.. 

Ma teria! (como na proposta) .......... . 
Capatazias : 

Pessoal (como na. proposta) •••.. , • .• ••• • 
Material, a.ugmenta.da. a consignação de 

30:0(10$ pa.ra. acquisição de material 
rodante e de um guindaste a. vapor .. 
lJ&rcas de vigia. e escaleres: 

Pessoal (como na. proposta.) ..• • .. • .•...• 
lfateria.l (COlllo na proposta.) ••••.•••.. , 
Companhia de guardas (como na pro· 

posta) ............................ . 

Parahybo. 

Pessoal : 
A ugmentada de · 1 : l 00$, sendo 800$ 

para equiparar os vencimentos do 
fiel de armazem aos dos 2•• eseriptu-

. rarios e 300$ para. quebras ao the-
soureiro ............. ..... ........ . 

Material (como na. proposta.) ......... ""' 

18:315$000 
800$000 

13:177$500 
2:300$000 

22:600$000 154:()6()$500 

44: 920$(100 
6:793$000 

2:754$000 
400$00(1 

6:720$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: l 00$000 

59:440$000 
6:718$()00 

76:535$000 

774:2&8$000 
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Capatazias: 

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

Escaleres: 
Pessoal (como na proposta.) .....•....... 
Material (como na -proposta.) ........... . 
():Jmpanhia de guardas ............... . 

Ri() G-rande do Norte 

Pessoal, augmentada de 2:500$ para. à. 
creação do logar de administrador 
das capatazias, com 1:600$ de orde
nado e 900$ de gratiíicaçã.o ; de 3JO$ 
para quebras ao tllesoureiro ....... 

Material, a.ugmentada de 2:000$ para 
installar em comrnodo proprio o a.r
chivo da e:dincta thesouraria. ...... 
Capata?.ias: 

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

Esca.leres: 
Pessol\l (como na pr-oposta) •.••.....•.• 
Material (como na. proposta) •.•••....•.• 
Companhia de guardas (como na. pro-< 

posta) ............................ . 

Ceará 

Pessoal: 
Augmento.da de 3:400$. sendo para. equi

parar os v-encimentos dos :fieis de ai'· 
ma~em aos dos 2•• escripturarios e 
400$ pal'a quebras ao thesoureiro ..• 

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

Pessoa.!, diminuida de 2:000$ para a 
acquisição de uma baleeira de alto 
mar, I>Or estar mal co !locado. .••.... 

Material (como na proposta. ...••....•.. 
Escale1'es: 

Pessoal, augmentada a. consignação de 
2:640$ :para serem elevados os ven
cimentos do patrão a 1:200$ e dos 
remadores a 1 : 080$000 ..•.......•. 

Material, a.ugmentada de 2:000$ para 
acquisição de uma baleeira. .....•.. 

Força ·de guardas {como na proposta.) ... 

Parnahyba 

Pessoal: 
Augmentada de 2:500$ para a. creaçã.o 

do loga.r de administrador das capa.· 

10:196.$100 
400$000 

5:520$000 
400$000 

18:500$000 

44:920$000 

7:882$000 

4:500$000 
750$000 

6:780$000 
750$000 

12:400$000 

123: 100$000 
8:268.$000 

35:940$000 
300$000 

12:000$000 

2:350$000 
33:150$000 

101:174$100 

77:982$000 

215: 108$000 

639 
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tazias, com 1:600$ de ordenado e 
900$ de gratificação; de 300$ para 
quebras ao thesoureiro •........•.• 

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

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

Escalares : 
Pessoal (como na proposta) ...•...••..• 
Material (como na proposta.) .....•..... 
Força de guardas (como na proposta) ..• 

Manmhão 

Pessoal ; 
Augmentada de 6!il00$, sendo 6:400$ 

para equiparar os vencimentos dos 
fieis de armazem aos dos 2" escri
pturarios e 400$ para quebras ao 
thesoureiro ...••. , ............... . 

Material (como na proposta) ....••••.•. 
Ca.p:;. ta~ias : 

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

Barcas e escalares : 
P~ssoal (como na proposta) ........•.• 
Material, augmenta.da de 20:000$ para. 

uma lancha a vapor ............ .. 
Força de gua.rda.s (como na proposta.) ••• 

Par à 

Pessoal: 
Augmenta.da de 69:720$, sendo 8:000$ 

para. equi para.J.• os vencimentos dos 
fieis de a.rmazem e de ajuola.nte do 
administrador das capatazias aos 
2'1 escripturarios ; 600:000$ para 
quebra.s ao thesoureiro e 131:120$ 
para uma gratificação até 20 '/ .. , que 
o Poder Executivo fica autoriza.do a 
abonar ........................... . 

I1hterial (como na. proposta) ........•.•• 
Cup3.ta.zias: 

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

Cruzador Caçador : 
Pessoal (como na. proposta) .•..•.• ,, ..•. 

A viso S er;;edello : 

Pessoal, angmentada de 2:040$ para. ele
vara 1:800$ os venaimentos do mes
tre, a 960$ os dos carvoeiros e a 840$ 
os das tripola.ntes ................ . 

44:9'".20$000 
6:340$000 

3:300$000 
800$000 

7:200$000 
I :200$000 

13:500$000 

I 49:500$000 
8:768$000 

54:000$000 
2:400$000 

32:400$000 

43:300$000 
33:900$000 

367:320$000 
26:136$000 

153: 180$000 
25:100$000 

28:060$000 

15:080$000 

77:260$000 

324:268$000 
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Lanchas a vapor : 
Aogmentnds. de 3:840$ para elevar os 

vencimentos dos encarre~;,rados a 
1:800$, dos ajudantes a 1:440$, dos 
carvoeiros a 960$ e dos tripolantes 
a 840$000 ....•.••...•.... _ •......• 
Barcas de vigia : 

Pessoal, augmentada de 7:200$ para 
elevar os vencimentos do escrivão a 
2:400$, dos mestres a 1:8{)0$, dos pa
trões a. 1:200$ e dos marinheiros a 
840$000 .• •. •• ..• • - . -. -.. - ... • ..•. -

Material (~mo na proposta.) ..... .• . .•. . 
Forya. dos guardas (como na proposta} • • 

Pessoal: 
Augmentada de 37:560$. sendo 1:200$ 

para equiparação do fiel de al'mazem 
aos 2•• escripturarios ; 400$ para 
quebras ao thesoureiro e 35:960$ 
pa:ra uma gratificar;ão a tê 40 Oj., que 
o Poder Executivo fica autorizado a 
abonar ........................... . 

Mo.teria.l (como na proposta) ........... . 
Capatazias: 

Pesroal (como na pro~ta) ... . ........ . 
Material (idem} ........... . ...... . •• ••. 

Esca.l eres: 
Pessoal (como na proposta) ... ........ . . 
Material ("idem) ..•.•..•...•.......•... 
Força de guardas (como na proposta) ... 

Santos 

Pessoal: 
Augmcnta.da. de 12S:880$, sendo 11 :000$ 

para equiparar os- vencimentos dos 
fieis de armn.zem e do ajudante do 
administrador das capat.azias aos 2•• 
escripturarios; GOO$ para quebras ao 
thesoureiro e 117:~$ para uma. 
gratificação até 40 •; . , que o Poder 
Executivo fica. autorizado a abonar. 

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

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

Lanchas a va-por e esca.leres : 
Pessoal, augmenta.da de 7:200$ para. 

ma.is dons machinistas, de 1:800$ 
para mais um foguista., diminuida de 
12:000$ pela. suppressão"de 10 rema.-
. dores ............. . ...... . . ... . ..... . 

C:uoan. V, VII 

17:260$()00 

2.3: 0~0~'000 
52:000$000 

148:950$000 

126:260$000 
12:948$000 

17 :800.~0 
7:500$000 

15:54.0SOOO 
32:500$000 
40:300$000 

411:080$000 
17: o 18$000 

15:000$000 
2:000$000 

58:500$000 

356:186$000 

2.'52:848$000 

64i 

si. 
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Material, augmentada. de 20:000$ para 
custeio e de 6:0008 para a constrll· 
cção .J.e quatro põstes fiscaes terres-
tres ..•......•....................• 
Força de gua1•das: 

Pessoal, augmentada de 24:000$, venc:i
mentos de 10 guardas que :ficam. 
ci"eado~ ......................... . 

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

Pamnaguri; 

Pessoal: 
Augmentada de 1:100$, sendo 800.'5 para 

equiparar os veucimeutos do fiel ,Je 
arma.zem aos dos 2•• esct·ipturarios 
e 300$ parn quebras ao thesoureil"· l. 
Material: 

Augmentada de 30:000$ para a compra 
de uma lancha a vapor ............. . 
Capatazias : 

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

Lancha a vapor : 
Pessoal (como na Ill'oposta) ............. . 
Material (idem) ...................... .. 

Escalares: 
Pessoal (como na. proposta) .•....••.•••• 
Materia.l (idem) ....................... . 
Força de guardas, augmeo.tada de 2:400$ 

para clous guardas que ficam crea-
dos ...... .................... ~ .... . 

Santa Catharina 

Pessoal : 
Augmento.dn. de 15= 100$, sendo 9:00:1$ 

para. a crea.çu,o de dous conferentes, 
com ordena.do de 3:000$ e g-ratifica• 
ção de 1:500.); 5:000S para a. cre:J.· 
ção do logar de guarda.-mór, sendo 
3 : 300$ de ordena.do e I : 700$ de gra
tificação; 3ClO;~ pa.m quebras ao tl:e· 
soui"eiro e 8008 p:~.ra equiparar os 
vencimentas do fiel de ~mazem aos 
2." escripturarios ................ .. 

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

Pessoal (como no. IJl'Oposta) ............ . 
Escaleres: 

Pessoal (como na. proposta) ........... . 
Matei"ial (idem) ...................... .. 
Força. de guardas (como na proposta\ .• 

125:500$000 

183:600$000 
2:000$000 

59:440$000 

33:;2.1~000 

5:986$000 
600$000 

5:000$000 
2:000$000 

9:490$000 
700$000 

16:450$000 

73:440$000 
6:348$000 

6:000$000 

6:2~0$000 
900$000 

815::Wtl~OOO 

132:884$000 

15:900$000 . .1.0~:82S$000 
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Rio Grande do Sul 

Pessoal: 
Aug-me~tada d_e 6:800$, send? 6:4ú0$ pa.ra. 

eqmparaçao dos vencunantos dos 
íleis de armazem aos dos 2•• escri
}Jturario3 e 400$ para. quebras ao 
thesom·eiro .. . ... .... .. ...... . : .. • 

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

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

Barcas, lanchas e escalares : 
Pessoal (como na proposta) ..... • . •. . . •. 
Materin.l (idem) ................ ..... .. . 
Força. de guardas (corno na. proposta.) .. . . 

Pessoal: 
Augment:ula de 5:200$. sendo 4:800$para 

equipar~r os vencimentos dos fieis 
de armazem aos 205 escripturarios e 
400$ pa.ra quebras ao thesoureiro . .• 

Material (como na propost~) •..•..•....• 
capatazias: 

Pessoal (como na. proposta.) .....•• • . •. •. 
l\ia.teria.J. {idem). o • o ..... . ......... . .. . 

Barcas, lancbas e escaleres : 
Pessoal (como na. proposta) ..••••. o • •• o o 

Material (idem) . ........ ... ........... . 
Força de gu(l.rdas .................... . . 

Uruguayana 

Pessoal: 
Augmentatla rle 1:100$, sendo 800$ para 

equipa.ru.r o fiel de at'mazem aos 2°• 
escripturnrios e 300$ para quebras •• 

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

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

Barcas, lo.nchas e escalares : 
Pessoal (como na. proposta) ...•• •• .•• o • • 

Material (idem) ....... . . . .. ....... .. . . . 
Fo~ de guardas (idem) .... ... . ...... . 

Corumbd 

Pessoal: 
Augment:tda. de 24:756$, sendo 800$ pa.rs. 

equip ~ ... a:: o liP-1 do armazem :tos ::•• 
c.!S<!l'lp~Ul"J.rios; SOO:;; p<:\.tll •1. U~bl.".,_, !1.0 

131:800$000 
9: 136$000 

49 :350~00 
1:000$000 

28 :680$000 
8:900$)00 

66 :240$000 

174:200$00~ 
24:386$000 

91:380$000 
13 : ooo.sooo 

6:966sOOO 
3:000$000 

36:000$000 

50:440$000 
3:%2$000 

8:430$000 
6:560$000 

13: 140$()00 
9:000$000 

76:500$000 

295: l66$00U 

348:026$000 
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thesoureiro e 23:656$ para uma gra
tificação addiciona.l l),té 40 •f., que •J 
Poder Execut.i,·o fica autorizado a 
abonar , ......................... . 

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

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

Lancha a -va:por e escaleres: 
Pessoal, augmentada de 3:600$ para um 

machinista a 2:4005 annuaes .. e um 
foguista a 1 :200$ tambem a.nuuaes, . 

Material, augmentada de l:OOü$ para 
combustível da lancha a vapor ..... 

Força de ~:ua.'t'das (como na proposta}, ! ~ 

S. Paulo 

Pessoal: 
Augmentada. de 7:600$. sendo 7:000$ para 

equiparação dos fieis de a.rma.zem e 
de ajudante do administrador das 
capata.zia.s aos 2•• escri pturatios e 
600$ pa.1•a quebras ao thesoureiro •. 

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

Delegacia fiscal do Rio Grande do S~~: 

83:096$000 
3:518$000 

11:700$000 
1:500$00.0 

11:640$000 

31:400$000 
18:300$000 

235:800$000 
230:800$000 

Pessoal (snpprima-se) 
Material (como na proposta) .......................... . 
Para despeZ88 imprevistas ou urgentes nas diversa.s" Alfan· 

dega.s, reduzida de 50:000$000 ..................... . 

12. Delegacias fiscaes: 

Pessoal: 

Cinco delegacias flsc<tes no Pará., Pernam
buco, Bahia, S.Pa.ulo e Minas Geraes, 
com o se.,auinte pessoal cada uma. : 

1 delegado ............ .. 
2 1°' escripturarios ..... . 
2 2•• ditos, ............ .. 
2 So• ditos .............. . 
2 4•• ditos ............. . 
1 thesonreiro .......... . 
1 fiel. ................ .. 
I cartorario .. • .. • .... . 
1 porteiro ............. .. 
2 continuas ............ .. 

15 

9:000$000 
4:800$000 
4:000$000 
2:400$000 
2:000$000 
6:000$000 
2:400$U00 
2:400$0.00 
3:600$()00 
1:200$000 

Uma delec<>acia. fiscal uo Rio Grande do 
Sul, com o seguinte pessoal : 

1 director............... 7:200$ooo 
2 101 escriptura.rios. • •... 4:800$000 

9:001' 00 
9:60 o 
8:000 00 
4:80 000 
4:000$000 
6:000$000 
2:400$000 
2:40m00 
3:600 00 
2:400 000 

52:200$000 

7:200$000 
9:60~000 

161: I54$XJO 

466:600$000 

239:0.00$000 

50:000$000 9.613:259$000 

261:000$000 
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2 2o! ditos ............... . 
2 3" ditos .............. . 
2 4•• ditos ............. .. 
1 thesoureiro ........... . 
1 fiel .............. • .... . 
1 cartorario ............. . 
1 porteiro ............. .. 
z contínuos ..•.•......... 

15 

3:600$000 
2:400$000 
2:0~000 
5:400ÍJ)000 
2:400$000 
2:400$000 
3:000$000 
1:000$000 

Duas delegacias em G<Jya.z e Curityba, com 
o seguinte pessoal : 

1 delegado ... . .... . ........ ....... . . .. 
1 1• escripturario ........... ..... . . , .. 
12° dito ......... .... . .. ... . .. ...... .. 
1 thesoureiro ... ... ........... .. ... .. . 
I porteiro e cartorario ........ , ..... .. . 
1 continuo ................... . .. .. . .. . 

6 

Uma delegacia fiscal ·em Cuyabá, com o 
seguinte pessoal : 

1 delegado ....................... .. . . 
1 t• escriptura.rio .... . .............. .. 
2 2•• ditos a. 2:400$000 .............. .. 
1 thesoureiro .....•...•...•....... . .. 
1 porteiro e cartora.rio ........... . ... , 
1 continuo ......................... .. . 

7 

Uma delegacia. em Therezina., com o se--
guinte pessoal : 

1 delegado .. ........ .... . ....... . .. . . 
1 1 • escripturario ............ . .. . . . . . . 
l zo dito ................ . ....... . .. . . 
1 thesoureiro .. .... .... . ..... . .... . . . 
1 porteiro e ca.rtorario ........... . .. .. 
1 continuo . . ...... ....... .... ...... . . 

6 
Material: 

Augmentada de 40:000$ para a insta.l· 
1a.çã.o e despeza.s diversas das dele
gacias novamente creadas .•..••. , . • 

13. Mesas de rendas (como na proposta.). 
14. Casa. da. Moeda.: 
Diminui® de 2:000$ pa.ra um quarto es

criptura.río e 4:000$ paro. o chefe da. 
ofiicina de a.ftnação, empregos que 
ficam supprimidos ..•.• ....•.••.•.. 

15. Imprensa Nacional e Dia.rio OtficiaZ: 
Pessoal, com a inclusão dos vencimentos 

do chefe da. secção de artes e almo
xa.rife, euja creação fica. a.pprovada. 

1:200$000 
4: ~00$000 
4:(1()0$000 
5:400$000 
2:400$000 
2:~QQ$g00 
3:~200 
2:Mosooo 

6:000$000 
3:200$000 
2:400$000 
.{:000$000 
2:500$000 
1:~0 

19:100$000 

6:000$000 
3:200$000 
4:800$000 
4:000$000 
2:500~006 
1:000$000 

4:800$000 
3:000$000 
2:000$000 
3:600$000 
1:800$000 
1:000$000 

38:20.0$000 

16:200$000 

st>:s io$000 4.65::4io$()oo 

562:782$000 

734:500$000 
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Materi;~.I. a:ugmentada. de 8:000$, para 
acqui.sição de uma machína de com
pôr e contracto de profissional para 
instruir os operarias no seu ma-
nejo ............................. . 

16. La.boratorio Naciont~l na Alfan
dega da Ca.:pital Federal : 

Pessoal (como na proposta ............ . 
Matenal (idem, idem) ............. _ .. . 

17, Empregados das repartições extin
ctas, reduzida de 250:000$000 ....... 

18. Administração e custeio dos proprios 
e faz~udas na.cionaes, augroentada 
de 60:000$, sendo: 3:000$ para ele· 
va.r os vencimentos do zelador; 1:000$ 
para os do auxiliar; 6:000$ para o 
logar de ajudante do zelador que :fi
ca creado e 50:000.~ para o fim espe-
cificado no art. 2'' § 4• ........... .. 

19. Ajudas de custo, e~cluidos ·os casos 
de tiscalisação a que se refere o§ 29 
e reduzida de 10:000$ a quantia pe· 
dida na propo~ta ................. .. 

20. Gratificação por serviços extraordi· 
na.rios e tempora.rios : excepto os 
ca.."'s de fisea.lisação a que se refere 
o§27 ............. 4p ............ ~ .. ~·· 

21. Juros diversos (como na. proposta}. 
22. Juros dos bilhetes do Thesouro (como 

na proposta) .... _ ................. . 
23. Juros dos emprestimos ro cofre dos 

Ol'Phãos (como na proposta) ........ 
24. Juros dos depositas das Caixas Eco

nomicas e Monte de Soccort•o (como 
na. proposta) ...................... . 

25. Commissões e corretagens: 

Augmenta.da de 8:000$ para uma gra.tifi· 
cação que o governo fica autorizado 
a conceder ao syndico dos correto-
res desta capital.. ................ . 

26. Differenças de cambio: Para oc
correr ao pagamento elas despe
zas votadas em ouro de accordo 
com as tabellas explicativas dos 
diversos Ministerios, ao cambio de 
13 lj2, augmentada a verba. da pro-
posta de 9.744:128$661 ............ . 

27. Obra.;>- Capital Flldern.l, 1inünuida 
a vet· ~~a : de 50: 000$ pau o ed ifioio 
do TI: 'Simro; de luO:OOU$ ·,,:mt a corr
struc;;ãç, d o novos a1·maze.lS da Al
fandega; de 124:200$ para. acquisição 
e montagem de novas machinas; sup-

261:000$000 

51:200$000 
12:200$000 

976:000$000 

63:400$000 

250:000$000 

142: 160$000 

20:000$000 

60:000$000 
50:000$000 

480:000$000 

650:000$00ú 

4.450:000$000 

SS:000$000 
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prímida a verba do 50:000:!; para 
concertos no s3.lão do expediente da. 
Alfandega ; Esta d o s, reduzida de 
20:000$ a consign~ção para obras 
imprevistas e urgentes; augmentadas 
as seguintes consignações : 150:000$ 
p11ra a. Alfandega da. Bahia; 40.000$ 
para. a. Alfandegado Ceará; 100:000$ 
para a Alfandega de Paranaguá ; 
50:000$ para a Alfanilega do Mal'll
n.li.ão ; 20:000$ para a Alfandega de 
Perna mouco e 20 :000$ para a Alfa.n· 
degt< do Rio Grande do Norte; 50:00[1$ 
para a Alfandega. da Pa.mhyba. ; 
20:000$ para a Alfandega de Corum· 
bá e 50: DOO$ para as Alfandegas do 
Estado do Rio Grande do Sul. ..... . 

28. Despezas e"Ventuaes : Reduzida de 
50:000$ a quantia pedida na pro-
posta ....................•.....•... 

29. Gommissões fiscaes : Para gratifica
ção e ajuda de custo de commis~ões 
fisctj.es destinadas á. fisca.lisação annuat 
das Alfandegas e outras repa.rticões 
arreca.dadora.s de rendas federaes ... 

30. Reposições e restituições ( co mo na 
proposta.) .........•..... , . , , . , .. , . 

31. Adiantamento ao cambio de 27 d. da. 
garantia. estadoa.! de 2 "/o ás estr;L
das de ferro da Bahia e Pernambuco 
(como na proposta) ............... . 

32. Exercícios ftndos, inclusive 80:000$ 
p:1.ra p:tgamento dos ordena:1os rela.
tivos ao anno de 1893, aos emprega
dos das extinct:1.s secções de estatís
tica comme~·ci:tl e que foram addidos 
em virtude do n. 7 do art. 7" lei 
n. 191 B, de 30 de setembro ele 1893 

33. Creditas especiae:; (como na proposta) 

Art. 2." E' o Governo autorizado: 

647 

J ,622:800$000 

100; 000$000 

50:000$000 

100:000$000 

450:000$000 

l.ISO:OOD$000 
547: 964$369 

I.o Abrir, no exercício de 18\Jô, creditas sup:plemcnta.res ate 8.000:000$ :\s •erbn.s indi
cadas na tahella que ncompanha a prc~Mte lei. A's Yerbas - Socorros publ\~os, Exercicios 
findos e Di1fc:rença. de cilm)Jio-porler~~ o Govez·no abrir creditossuppleme,:ta.res em qu~tlquer 
~ez do exercício, com tanto que sua tot~lidade. oom]_nW.Ja. com a do~ mai~ ~reditos a bertos 
as outras verbas, nao exceda ao maximo fixado pela presente lei, resp~itada quanto a 
verba-Exercícios findos, a disposição da lei n. 3.230, de :1 de setembro de 1884, art. ll , 

2." A aforar terrenos da Quinta. da Boa. Vbta. aos proprietarios dos predios ahi construi
dos com licença do ex-imperador, salvo o pal'que e a área neces:;aria âs dependencias do 
1~useu Nacional, e bem assim a aforar os outros terrr·nos da mesma quinta, de que não pre· 
CJ~ar, para a. construcçiio de cdifici;s publicas, tendi) prefcrcncia os a-foramentos para. fins 
de utilidade publica, uu melhoramentos de hygiene éa. capital; 

3." A abrir 0 3 neces~arios credltos pa.ra a execuçiío das leis ns. 148 A, de 13 de julho de 
1893, e 191 B, de 30 de setembro de l89::J, art. 15, n. 2; 

4.• A mandar proceder a.o arrolamento, discriminação, demarcação e verificação de to· 
dos os proprios nacionaes, nomeando :para esEe fim uma commissão, correndo a despeza por 
conta da quantia. de 50:000$, consignada no n . 18 do art. 1•; 
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5. • A concluir o edifi·:io e accessol'ios para insta.llação definitiva. da Alfundeg&. de 
Maca.hé, installando·a desde já. em edifi<:io alugado, abrindo para. esse fim os necessarios 
creditas. 

6. • A receber do Banco ria. Republica., por conta do debito deste para. com o Tllesouro 
predin<;, sitos no Districto Federal que forem julgados precisos -para. a insta.lla.çã.o de serviçoS 
publicos; 
· 7. o A desapropriar por tttilida.de publica. os a.rmazens contíguos á A!faodega. do Espírito 
Santo e pertencentes a Hard Rand & Comp . , bem como o terreno . comprehendido entre os 
1·eferidos a.rmazens e o becc,; de Manoel Alves e a dest.ina.l-os ao serviço da mesma. al
fa.ndega.; 

8.• A entregar aos E.<:ta.<\os da. Panhybn. e Piauhy o resto do auxilio que ao mesmo foi 
concedido pela lei n. lí3 A, de lo de :;etembro rle 1893. salvo a. hypothese do art. 2" e 0 
paragra.pho uni co do mesmo a.rtigo da. citad3. lei, abrindo para iloso o necessat"io credito. 

9." A pagDr o Dr. Albin0 Me!r·a., lente de portugu~:z do curso a.nne:xo :i. Faculdade do Re· 
cife, os vencimentos que deixou de recebe1' desde a data de sua demissão :~oté ã. reintegração, 
bem cCJmo ao arcediago Luiz Francisco de Al'aujo, lente do mesmo curso, os vencimentos que 
deixou de receber desde a. dc.ta da. sua jubilação •~te á. da sua rei ntegraçã.o. 

10. A manda-r entregar ao arcypreste do eJõ tado do Espírito Sa.nto, as a.Ifai.a.s do culto 
catholico do antigo coUegio dos jesuítas daquelle estado, para. terem o destino que sempre 
tiveram. 

11. A uniformisa.r os J•egulam.ento.s das caixas economicas federMS nos esta.dos e bem 
a.ssim. a. rever a tabella dos vencimentos dos re$pectivos em pregados, no sentido de elevar 
ra.2oa.velmente esses vencimentos. 

Art. 3.• São declaradas pl~lipta.s todas as contas de responsa.veis, anteriores a 31 de 
dezt·moro de 1800, uma. vez que não tenham sido, por qualquer modo, enco;.;tt·ados em al
cance para com a fazendo. p tblica.. 

§ I. o As contas comprel:endidas no período de 1 de janeir o de 1891 até á dita. da instai.· 
la.ção do Tribunal de Conca...., serão tomadas media.ILte exame arithmetico e confrontação dos 
documentos justificativos da:; verb3.S das despezas. 

§ 2. n Si por este proces.~o se verificar desfalque, será. então a tom:tda das contas pro
cessada. na fórma da legisla~:ão em vigor. 

§ 3. • No caso de não se verificar desfalque, o Tribunal de Contas da.ra quitaçã.o ao 
responsa.vel e ordenará a baixa. da fiança. 

Art. 4.• Ficam desde ja trilnsformados em aforamentos os arrendamentos de terras da. 
f:lzenda. de Santa. Cruz; aos <\Ctuaes arrenda.tarios será. concedid<' remissão do fó·r•o, meíliant.e 
o pa.ga.mento de 20 aono5 elo arrendament o a que estiverem obrigados a.ctua.lment e. 

Art. 5.° Fica.m appr·,vados os creditos ccnstantes da mbeila j unta, no total de 
133.024:320$380. 

Art. 6.• Continuam em pleno vigor a.s disposições dos arts. 8• e 12 da lei n. Hll B, 
de 30 de setembro de 18fl3 e do art. 20, §§ 1• e 2•, da lei n. 3229, de 3 de setembro de 
1884. 

Art. 7. o Nenhuma. nomeação ~e fará para. cs loga.res creados por esta lei fóra. do qua· 
uro dos empregados de fazenda. e extinctos e do pessoal illega.lmente aposentado, que for 
reinte,"T3.dO pelo governo. 

Art. s.• O go-ç-erno podera transportar as sobras apuradas em virtude de economi:lS 
rea.lisadas em subdivisões de uma. mesma. v-erba, desde que o tra.nsporte se opere de umns 
'Para outras discriminações da. mesma. verba. 

O tra.nsporte, porém, não é J>ermittido si for feito do material para o pe~soo.l e >ice
versa.. 

Art. 9.• Revogam·se as disposições em contrario. 

Ga.mara.dos Deputados, 5 de outubro de is95.- Arthur Cesar Rios, l' vice·presidente. 
-Augústo Tavares de Lyra. 3• secretario, servindo de !•.-Manoel de .4.lcncar GuimarüeJ, 
4• secretario, servindo de 2•. . 
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Tabella. das verbas do or çamento pafa. as quaes o Governo poderei abrir 
credito supplementar no exercício de 18967 de accordb com ci art. 2~ 
n. I da J)resente lei 

:W:lNISTERlO DA JUSTlÇ,!., F; l'.'EGOCIOS 1::-iTJ!:P.lORES 

Sccco,·ros puiJlicos. 
S'Ubsi,.lio dos senmkn:rs ~: subsidio dos dt:s]iutados-Pela. · iOlpOrtancia que for necessária. 

duroote as prot'O(,-actí~s-
Secretaria. do Senado e Se,retaria da Cam.a>·a elos Dcp~lados-Pelo serviÇO stenogrt\

~hlcQ <l de redo.cção e pui•licação dos !lebates durante as prorogaçOes. 

)!l!\IS1'ERIO I>AS RELAÇÕES EXTERlORES 

Extraordinaria.s no ec;;te,·íor. 

l!D<!STERIO DA li!ARlN!U .. 

Ilospitaes - Pelos medicamentos e utensis. 
Re{rrrma.t.los - Pelo s<>l\lo je officiaes e pr.l.ças. 
l.1uni:.iies de bocax. - Pele.· susteuto e dieta. dus guarnições dos navios da armada. 
Muni-;oes no-va;es - l'elos Càsos fortuitos de avaria, nauft-agtos, alijamento de objectos 

ao mar e ,mtros sinistre5. 
Fretes - CommissO·:JS d~ saques, tratamento de praças etn pot•tos estrangeiros e em Es· 

tndos onde não ha. hospilaes <: eorerm~ria.s, e para. despezas de enterro. 
E-ventuaes - Ptlhts p>:-55,\g·ens autoriz.'l.das por lei, ajudas de custo e gratificações e:x:tra

or<linaria~. ta.mbem detel.'minâdas por lei. 

11!!1\"ISTERlO DA GUERRA 

Hospitaes - Pelos rr.edicMlentos, dietl\S e utensis a. praças de pret. 
Pr().ÇI!.S de pret- f'(l [a_<; g·ratit1Càções de ' 'oluntarios e engajados e premio aos. mesmos. 
Etap((.$ - Pe!as qu·~ oe<>..orrel·em <J iem da. importancia. consignada. 
Despr1::as de corpos e IJtla't-teis-Pel:•s for ragens e ferrngens . 
Classes fnaCltioos - ?elas e<a.p:J.S das praças iuva.lidas e soldo de officiaes e praÇll.i 

reformados. 
Nv.da.s de custo - Pelas que se abone\rem aos officiaes que viajam em comroissão de 

serviço, 
:Faàricas - Pelas tHeta;;, me:licamentos e uteosis. 
Presidios c cotonta·' milit11rcs - Et''P<\!1 e diariu.s a cotonos. 
Diversas despe~a.~ e cucntuaes- Pelo tr<tnsporte de praçns e comedoria.s de embarque. 

)i!:-/I.~T;:&IO D.\ I::'<DUST1UA, VIAÇ10 E OBR.AS PUBLICAS 

Garantia de j"ros <is estrwla..< de (rwro c aos cngcn.l<Os centraes - Pelo que exceder ao 
· dee~tado. 

~!INISTERIO D.'\ FAZENDA 

J>tros da <li'llida. ins(rripta, etc.- Pelos reclamados nlém dos ;\]g,\rismos arcados. 
Oaí:r:a da Aillorti;;apio- Pe\:1. eocommenda e ;•ssigoaturll de uotas . 
Differença de cambio-Pelo que for preciso, a!lm de realizar- se a remess9. de fundos 

para o exterior e o paga:ncnto dos juros e a.mortis,ação dos emprestimos nacionaes de 1868, 
18i9 e JS89 e das apolicc·s convert[d;tS do juro de 4 •;. em ouro. 

Juros diversos - Pe!;ls 1mport<tncias que forem precisas além das consignadas. 
· J~Aros dos bilhetes do Thesouro - Idem idem. 

Commiscõt:s e carrecagens - Pelo que fm'" r1ecessario além d<\ somffi:l. concedida. 
Juros das ernprestimo~ -do co;'r8 dos orphiíos - Pelo~ que forem reclamados, si a saa im-

portaocia exced6t' a do credito votado. · 
' C:un;r.r~ V. VU 82 
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. Juros dos depositas das cai.J:as economicas e dos r.wntes de soccorro - Pelos que forem 
devidos além de cr~1lito votado. 

E:r:ercicios findos - Pelas aposentadorins, pemões, ordenados, soldos e outros ven
cimentos marcados em lei. 

Reposições e reslitttiçõcs - Pelos pagamentos r~clnmndo~, qunnd.o a importaociu deilcs 
exceue1· a consigna.~,ão. · 

Tabella dos · creditos que ficam appro:vados na fórma do art. 5° da 
presente lei 

lli!NISTERIO DO INTERIOR. 

DECRETO l'i· 10.112 DE 15 DE DEZEMBRO DE 188S 

Ajuda. de custo •..........••.•.....•....• . · .. . ...... •• · 
Soccorros pulllicos ...... .. . ..•...•................. · .. . 

DECREtO N. 10.1713 DE 1 PE FRVEllEIRO DE !889 

15: 000~"000 
179:755~759 

Soccorros publicas .. .. ......................... . . .... . .... . .. . . . .. . .. . . 

DECP.ErO N. 10.181 DR 9 J>[;: l' EVERBH!O DE !889 

104: 755~15~ 

23: 149$(120 

Despezas imprevistas e ut•gentes ...... _ ... ..... .......... ....... .... , • .. . 5.000:000BOOO 

DllCl':.ETO N, 10.315 DE 20DE AGOSTO DE 1889 

Despazas imprevistas e urgentes ... .,................ .. . • .. .. .. • . . . .. . . i . 000:0\lQ~ 

DECRETO N . 10,4]8 A , DE 30 DE OUTUBRO DE 18S'J 

Ajudas de custo .....•... ....... .•....•.. , ....... · •.•.. 
Soccorros publicos ...•..•..•.•.•... , .. , .... . • , . •....... 

DECRETO N . 10.434 Di:') DE NOVE.'I:BRO DE 1889 

45:0008000 
OOO:OOQBOuO G45: 000800 O 

Despezas imprevistas e urgentes .............. ,., .... , . . ... ,, .. , .. ...... 0 . 000 :00~000 

DECRETO X. 4 DE 28 DE FEVEREIRO M 1891 

So~rros pu \li icos. . . . . . . . . . . . .......•................ . ......... ...•.. 

DECRETO X . 166 DE 29 DE ABRIL DE 1891 

Obras . • •..••......•....•.•.•...•.. •. • . . . • •...•. . ....•.. . .• . .•.. . •. . . . 

DECRETO X. 4132 DE 12 DF. AG OSTO DE 1891 

Sub:lidio l\ semvlores ...... •..... .... , . ...• . .... •....... 
,. a deputados . .... ......... .... ...... . ..... . ... . 

· Secretaria. do Senado .......... , .... . ..• . ••.. , ...• ... . . 

Gl2:324S400 
1. 925:557~"976 

145:400.'-iOOO 

323 :000$000 

· » da. Ca.mara. dos Deputados . . .. . .............. . J ~j l : 474!)'992 2.8ô4 :95i~;SG8 

DECRilTO X. 525 DE 12 DE fEY!l!l.EIR.O DE !Síll 

Subsidio do Vice-Presidente •.. .. ... , . ...• , .. .. . ... , ........ . ..• , . . .. •• . 30:321$428 
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D.ECRETO N. 794 DE 16 DE ABRIL DE 1892 

Ajudas de custo .•..•.......................•........•. 
Soccorros pu blicos ....•...........•...........•....•..• 
Assistencia da infancia desamparada .•.................. 
Subsidio a senadores ....•...•.•. , ..........•.....•....• 

» a deputados .................................. . 
Secretaria do Senado ...•...•.............•••...•.. , •.. 

8:,100S;OOO 
1.720:0uosooo 

31~808$712 
47:250$000 

172:200$000 
19:193$530 

651 

» da Camara dos Deputados .......•...•.....•. 24:112$900 2.022:965$142 

DECRETO N. 720 DE 20 DE .JANEIRO DE 1892 

Estados confederados .•...••............•........•..... 141:600sOOO 
431 : 220$000 Inspectoria geral de hygiene ..... , ................... .. 

Limpeza da cidade e praias .•........•.....•.....•...... 631:560$000 1.204:3808000 

DECRETO N. 758 DE 11 DE MARÇO DE 1892 

Estados confederados ...••....•..........•...•••.....•••...•.....•..... 168:320$000 

DECRETO N, 770 DE 22 DE MARÇO DE 1892 

Soccorros publicas ................................... , . .. • . . . . • • . • . • .. . 3. 000:000$000 

DECRETO N. 788 DE 8 DE ABRIL DE 1892 

Acquisição do predio em que faJ1eceu o Dr. Benjamin Constant e outras 
despezas ..... , ..•..•..••..•..•.•.•..•.•. ,. ,,. ....•...•.....••.•... , 

DECRETO N, 794 DE 16 DE AJ3RIL DE l8~l2 

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

Secretaria do Senado ...............................•.. 
)> da Camara dos Deputados .................. . 

DECRETO N. 1.145 DE 22 DE NOVEMBRO DE 1892 

75:450$000 
272:25osooo 

10:645:;;140 
25:274$190 

Recenseamento ....•.....................•.•.........................•. 

DECRETO N, 1.158 DE 2 DE DEZEMBRO DE 1892 

110:000$000 

383:619:)330 

69:714$585 

Soccorros publicas ............ ,........................................ 3.000:000:-)000 

MINISTERIO DA INSTRUCÇÃO PUBLICA 

DECRETO N. 820 DE 19 DE MAIO DE 1892 

Obras ................•.....•.....•............•....•..... ,, ..•......... 50:564$420 

DECRETO N. 809 DE 4 DE OUTUBRO DE 1892 

Para construcção de edificio proprio para o Pedagogi um.-Escola modelo. 150:000$000 

134:7208000 

DECRETO N, 722 A, DE 30 DE JANEIRO DE 1892 

Inspectoria Geral de instrucção primaria e secundaria .... 
Instrucção primaria do 1 o e 2" gritos ..... , .............•. 1.274:8408000 1.409:560$000 

DECRETO N. 978 DE 5 DE AGOSTO DE 1892 

Telegraphos ...•.. , ••....•..............•.......•••.• •• • .. ·'• •••....••.•. 500:000$000 
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MINISTERIO DA JUSTIÇA 

DECRETO No 10.381 DE 2 DE OUTUBRO DE 1889 

Ajudas de custo ... . ... ... . . .. .... . . ....... . .. ... . . . . ........... . .. ... . . 

DECRETO N. 723 DE 2 DE FEVER.EIR.O DE 1892 

Relações .. .... . . ... . . ..... ..... . ... . . . . . ..... .... .. . .. . 
J usti~.as .:le l> instancia . . .. .. ...... .. . . .... . . - - . - . ..... . 
RepartiçõeS de Policia .. . . . . . ....... . . . ... . ... . ... . .... . 
Juntas commerciaes . .... . ... .... . .. . . .... ... . . . . . ..•. . 
Presídio de Fernando de Noronha ... ....... ... ..... ... . . 
Diligencias pol!ciaes ........... ... ; .. .. ...... . ......... . 
Ajudas de custo ..................... . ......... .. . . .... . 

295 : 168$000 
2. 024: 296.<;768 

291 : 188.':;500 
47:812$000 

244:~87$500 
42:800$000 
95:000$000 

50:000$)0& 

E\"entuaes ....... . .. .. .. .. .. ........... ... . - . .... ... - • • 15:000$000 3.056:25?$i68 

DECllE'l'O N. i49 A., DE 27 DE FEVEREIRO DE 1892 

Justiças de 1 ~ instancia . . .. . . ... .. .. . .. . .... . . . . . ..... . 
Reformados de Policia .... . .. .. .. . .... .. . ..... . .. . .... . 
Diligencias policiaes . ...... ... .. . . .. ..... . .... .. ....... . 

125:508$000 
20:880$000 

600.~000 

DECRETO X . 795 PE 18 DE ABRIL DE 1892 

Asylo de Mendicidade .. .. .. ... ... .. . . .. .. ...... ... ...... . ....... .. .... . 

DECRETO N , 840 DE 30 DE l1AIO DE 1892 

Relllções ...... . . .. . . .... ........ ... ... ....... .. ....... . 
Justiças de 1" instan;:ia. . ......... . . . .. . ....... . ..... . . . 
Junto. Commercia.l .•. . . • . .. . .• •. .... . .• •.. . ..• • . . ... . .. 
RepartiÇÕes de Polici\\ ... .... .. . .. . .... ..... .. ...... ~ . • 
Dilig-eoc.ias policiaes .... . .. .... .... . . .. . . . ....... .... . . 

2:574.$129 
14:545$427 

534$348 
1:434$874 

416$666 

DECR.ETO N, 1.086 DE }8 DE OUTUBRO DE 1892 

Repartições de Paliei:~. .. .. . .. . .... .. ........ . .. .. ... .. 
Brigada policio. I_ • .. •. •. • .. . •.•.••. . •. •• •• ••.•.•• • •.• . • 
Casa de Detençao ..................... . ............ . . . 

l 41Ul88$000 

73:050$000 

19:505$444 

R~forma;n.os da_ ~ríg-a.da. policial . . ••. • . • . .. . •• • . • . . . • . . . 
Dthgene~as pohctaes ... . ... . . . . •.• ..••••. •. •••.•. •. . •. • 

406:-150$361 
679:289$745 
39: 304$586 
6:843$902 

124 :000$000 I .255:8SS~Di 

MINISTERIO DA JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES 

DECRETO N . 1.273 DE 17 DE FEVEREIRO DE 1893 

Pa.rD. as despezas a liquidar com o serviço de hygieue 
terrestre . . . ••.•. ••. . • . •.. .... •.. •.. .. . ... •. .. .. . . .. ..• ... ... .. •.. 

DECRETO N. 1.326 :DE 24 DE MARÇO DE 1893 

Para despeza.s da. Inspectoria Geral de iostrucção prii:na.-
ria . e secundaria e com as de instrucção primaria do 
1" e 2• graos dest a Capital ...... . ; ............ .. .. .. . ·. ; : •• ; .. ; ~ ;; 

45:550$000 

I2:7i9$)65 
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DECRETO N. 1 .234. DE 21 DE JANEtM DE 1893 

Pnra o custeio do presídio de Fernando de Noronha du-
ro.nte o l• semestre de 1893 • .. . ..•..••. . . .••... .•..... •.. .• ••••. • , 

D'WRETO N . 1.267 DE ll DE FEVEL'I.El RO llE 1893 

~ara occe>rrer o.o pagamento do ordenado aos magis-
trados postos em disponibilidade . ... .. . ...... .... .. .. . . .... , ... . .. . 

DECRETO N . }.273 DE 7 DE FEVEREIRO DE 1893 

Para occorrer ás despezas relativas ao pes.>.oal e mate
rial das lospeetorias de hygiene dos Estados do Ceará, 
Parabyba, ltio Grande do Sul e Goyaz, nos primeiros 
t~s mezes do corfente anno, sendo: 

Par& pessoal. ..... . .. ........ ....... . . ..... .......... . 
Para material • •••.• ....•...• .•. • .•.. ..•. . •.. •. ..... .. 

3:450~000 
1:000$000 

DECRE'l'O N. 1.310 DE 8 DE MARÇO DE 1893 

Para eonstrucçio de um Ia.za.reto no E~do de Pernam
buco, de conformidade com a o.utorização conferida. 

rel~891~c.r~.~~- .l.e.~i~~~:í:~. -~·-_I~ -~~ -~ ~ . ~~. ~~~-e~~~~- .. ... . ... .. ' .. . 

DECRETOS NS. l.33S, .1.33:; E 1.340 DE 28 DE MARÇO DE 1893 

Para. pagamento do pessoal de cadeiras e:ttinctas do 
Gymnasio NacionaL 15:000$, e despezas com o ser-
"l'iço sanitario 50:000$000 . ...... ...... ... . ....... ...... .. . .. . .. . , •• 

DECRETO N. 1.358 DE 20 D'E II.DRtL DE 1893 

Para. occorrer às despezas com o pessoal ·da repar tição da "POlícia e com 
os vencimentos dos magistrados do Estado dn. P:n·,\hyba, durt\nto o 
periodo definitivo desses serviços . .. . .. . ... . ...... .. .... ...... . .. . . 

DECRETO N. 1.374 DE 27 JJE AllJtlt DE 189:3 

Pa:a pa.garnento do premio a.o Dr. José Luiz de Alrneitln. Couto, lente ca
tliedratlco da Facu ldade de Medicina da Bahia, e da impressilo de sua 
obro intitulada « Lições de Clinica medic.'\ e tberapeutica :» ••••• • , •• • 

DECRETO N . 1.555 DE 5 DE OUTUBRO DE 1893 

Para. custeio do presídio de Fernando de Noronht~o dur ante o i • semestre 
deste exerci cio ...... . ....... . . . . . .... .. ........ . , .. .. ~ •..•.•• , . . • 

DECRETO ~. 1.575 DE 21 DE 0'9TUllRO DE 18~3 

Abre um credito supplementar á verba-soccorros Publicas, do e.xer.cicio 
·de 1893 .... . .. . . .-.... . ..... .. . . .. . .. .. ..... . . . . . .... . .. . .. . .... . . 

653 

122 : 493.~750 

680:800$000 

4:450$000 

1.500: 000$000 

65:000$000 
I 

34: soa~'252 

5:280$700 

l 22:493$'ío0 

769:600$000 
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654 AN:'<AES DA CAMA.RA. 

DECRETO N. 1.657 llE 20 DE JANElRO DE 1894 

Para o cuateio do presidia de Fernando de Noronha no primeiro semestre 
deste exerci elo. . • • • . • . • . . . . .................................... . 122: 493$i50 

DECR!::TO N. 1 , 784 DE 30 DE AGOSTO DE 1894 

Para o custeio do presidia de Fernando de Noronha no segundo semestre 
deste exercia .................................................... . 122; 493$7&1 

DECRETO N. 1.795 DE !1 DE SETE)IJ3RO DE 189! 

Despezas com a Colonia Correccional dos Dous Rios •....•.••.••.....••••. 80:000$000 

DECRETO N. 1.897 DE 24 DE NOVEMBRO DE 1894 

. Abre credito suppleruentar neste exercício as verbas-Subsidio aos Senadores 
e Deputados ............................. ~........................ 1.856;2.50:)000 

DECRETO N. 1,8<J8 DE 24 DE NOVE)lBRO DE 1894 

Abre credito supplementa1· neste exercício às verbas - Secret3.ria do 
Senado e Oa.tn;tm dos Deputados .................................. . 

MINISTER.IO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

DECRETO N. 10.184 DE 10 DE FEVEREIRO DE 1889 

Ajudas de custo ••••.•..•••.•....•••••.••..•..•••.•.•..•• , ...•....••.•. 

DECRETO ~. 10.178 DE 1 DE FEVEREIRO DE 1889 

Commissúes de limites ...... , ...................................... _ .•. 

DECl~ETO N. 10.398 DE 12 DE OUTUBRO DJ.l; 1889 

AjudiiS de custo ....... · ................ , ....... , ...... . 
Extraordinarias no exterior ..... , ..................... . 

'.)5:000$000 
29:5:-li:;4B4 

DECRETO N. 759 DE 11 DE )J:ARÇO J)E 180~ 

"\Judas de custo., •.....•..•........•...........• , ...•.............. ,. 

DECRETO :s', 1.318 DE 17 DE ~lA.RÇO DE 1893 

.Ajudi\s de custo. 1 ................................... . 

Extraordioarias no exterior .... , .................... .. 
285:875$000 
88:700$670 

DECRETO N. 1.315 DE 15 DE JI!.U~ÇO DE 1893 

Para. despezas corri a pacificaçãó dos Estados ........ : • .................. 

DECRETO N, 1.331 DE 24 "DE ~IA.RQO DE 1893 

207: 000:;0~) 

130:000$000 

124:531$·1S4 

107:250$000 

374:5SI$6i0 

200: 000$00U 

Para d9.1' cumprimento ao disposto no art. 2° da lei n. 97 · de 5 de outubro. 
de 1892; J\Hssão.e;;)lecial ã. .Chinr~ (Esto cr~?.dito foi :~bel·to pP-Io Minis· 
te rio da Indu~tria.) .••.................•.. , • , ...•..•..... , • . . . . . . . . · 150: ()(]0$000 
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SESSÃO EM 29 DE NOVEMBRO DE 1895 

DECRETO N. 1.594 DE NOVE;}lBRO DE 1893 

Para as despezas das verbas - AJudas de custo e ex.traord\narias no ex-
terior- no exercicio de l89il .............................. o ...... . 

DECP.I::TO N • 1. 656 DE 20 DE JANEffiD DE 1894 

PJra as despez.as com a ]J:J.ci fi cação dos Estados. o •••••• o •• o ••••• o •.• , • , o • 

. MINlSTERIO DA :MA.Rli'\HA 

DECRETON. 10.!91 DE 23 DE "b'EV],]RElRO DE l88Q 

Municües de boccü •........ . ••........ o ••• o •••••••••••••••••••••••••••• 

DECRETO !i. 10.307 DE 12 DE OCTUBRO DE 1880 

li..-entuaes .................. · •. o.·.·- .... ~-·.· ............................ .. 
DECRETO 1:\. 656 DE 7 DE NOYEbtBRO DE 1891 

897:777$804 
297:806$223 

655 

ll o; 000$000 

200: OOQ:i;O.OO 

119:500$192 

õu: :.l·14$70o1 

Arsenaes. o ••••••••••••••••••• ; ..... ; ••••••••••••••••• 

Munições de bocea •.•... o o •••••••••••••• o o ••••••••••••• 

Muoiçõe~ navaes ............... o •••••••••••••••••••••• 296:499$510 I.49Z:08S$537 

DECRETO X. i66 DE 18 DE M,\RÇO DE 1802 

~-[uuiçUes navaes ...... 4 •••••••• ' L. I •• I ••• ~ .. ~ ••••••••••••• a ••• 4 •••• ' •••• 210:546$842 

DECRETO N. 65,1 DE 7 DE NOVElrBlW DE 1891 

Para renovação do mt~.terial da o.rmada ......... o ................. o .. o.. lOoOOO:OOO~OO 

DECRETO N. 657 DE 7 DE NOVE~illll-0 DE 1891 

Construcção de pha.róes ...... , o ........ o ................... : ......... .. 

DECRETO N, 1 . 265 DE 11 DE l'EVER.EIR.O DE 1893 

HMpltaes •.•.. o ••••••••••••••••••••••••••• o •••••• o •••• 

Munições navaes ............................. o ....... . 

Eventuaes ................... · · • .... · "· . •- .. • .... · • · · 

62: 152$42<1 
105:445$788 
100:000$000 

DECRETO N, l.2e6 ])E 11 DE FEVEREIRO DE 1893 

Combustível. .............. o ........... o• ............. . 

Material de construcção naval. ........................ . 
268:431$056 
-112:371$905 

DECRETO N. 1.309 DE 6 DE ~IARÇO DE 1893 

Repa-rti~o do. carta marítimo.- Secçâ.o pharóes ••. .' .......... o •• - .. o ... . 

DllCREl'O N. 1.555 DI:: 6 DE OUTUBRO DE 1893 

400: 000$000 

267:508~212 

680:802$961 

32:150$000 

Abre um credito supplementar a diversas verbas deste eiercicio......... 3.021:113$738 
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656 ANNAES !)A CAMARA 

MINISTERIO DA GUERRA 

DECRETO N. 10.405 DE H) DE OUTUBR.O DE 1889 

Diversas despe7.as e vantuaes ..••......•...............•.............•. 

DECRETO N. 809 DE 4 DE MAIO DE 189"2 

Ajudas de custo •.•••••.. , . , ......................................... . 

DECRETO N. L293 DE 4 DE ~IARÇO DE 1893 

Para attender ás despezas extraordinarias com as occurrenci:J.s no Es
tado do Rio Grande do Sul e a necessidade urgente de lançar mão de 

428:847$195 

150:000$000 

meios energicos para manter a ordem e defender a Republka........ 2.000:000$000 

DECRETO N. 1.322 l>E 21 DE MARÇO DE 1893 

Para compra. de armamento~ 115.000.................. •• .. • .. • • . • • ••• • 2.153:869$458 

DECRETO N. 1.345 DE Í DE ABR.IL DE 1893 

Fabricas •.••..•.....•..••.•....•.........•.•..•.•••..•.••.•..•.......• 36:280$000 

DECRE TO N. 1.550 DE 27 DE SETIDIDRO DE 1893 

abre um credito extraordinario de .................................... . S. 000:000$000 

DECRETO N. 1 . 523 DE 26 DE DEZE~fBRO DE 1893 

Abre um credito extraordtnario de. . ................................... 6.000:00®00 
Abre um credito extraordinario de..................................... 16.0UO:OOO$ú00 

E::r::el:'cicio <l.o :1.894 

'MiNISTER.IO DA INDUSTRIA, VIAÇ.ii.O E OBRAS PUBLICAS 

DECR.'ETO N. 717 DE 26 DE JA.NEffiO DE 1892 

Obras publicas e Estradn. de Ferro do Rio d'Ouro •.........••...•.•.... 

DECRETO N, 736 DE 13 DE FEVEREiRO DE 1892 

Horta Viticola ..................................... . 
Jardim da Praça. da Republica ...................... .. 
Jardim do Passeio Publico ........................... . 
Yi.veiro da Quinta. da Boa Vista ............ , .......... . 

,10: 290$000 
34:360$000 
9:600$000 
1:000$000 

DECR.ETO N, 752 DE 3 DE lll:ARÇO DE 1892 

, 1:~go~ dl!. cida.de ................................................... . 

DECR.li!TO N_. 767 DE 18 DE MARÇO DE 1892 

Q~teio $5 fa.zendas da Bo(l. Vista, no municipio da Parahyba do Sul. 

1.360:895$000 

85:250$000 

1. 268:156$250 

6:780$000 
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sESsi.O E.M 2~ DE NOVEMBRO DE i895 657 

D>:CRETO X . 772DE 22 DE ~1AltÇO DE JS()~ 

lluminação publica.- ...... , • . . . • . . . . . . . . • • . . . . . . . • . • . • .. _ . ...•..••. 558:045$000 

DEClU":TO N. 707 DE 23 TJE A.BRIL DE ISS~ 

Paro. augJl!entar a uiari~ dos empregados nos jardins pulllieos c -viveiros 
d"- Qu1nta da Bo;;,. VIsta ••.•.•.. • . ••.• • • •• , • _. _ ••• ••..•• •..••••• _. 5:800$000 

DECRETO N . 899 DE 29 DE JUr\F!O DE 18'.!:2 

Ollras publicas e Estrada de Ferro do Rio d'Ouro ... • .. . ..... .. _ . ..••.. . 1.360:8'.15$000 

DECRRTO ~ . 938 DE 15 DE J ULHO DE 1892 

Esgoto da cidacle .. .• . __ ••. • _ . ...... • ...... _ • ...• .• • . . _ .• •• . __ •.. . . . • 1.268: 156$250 

DE:Cl~ETO ]); • 939 DE 15 DE J ULHO DE 189~ 

lllumioação publica .•.. • _ ... . •.. •• . ••• , .• • . ••. _._ •••• •• ,, .•• . .•... ••. 559:045$000 

DECRETO N. 1.21! DE 13 DE: JANEIRO DE 1393 

llluminação publica. .......... ...... . ..... . . .. _ .. ....... . . .. _ ........ . 232:000$000 

DECRETO N. 1.263 DE 7 DE :FEVER.EtRO D'e 1893 

Para. 1J.'lgamento dos juros garantidos á Cccwa Harbottr 
Corpo1·atian • •••.•• , _ • , _ ••.• • •• • .• , • ••• •• , ••• • ••. .e 15.873-0-0 150:005$315 

DECR.ETON. 1.212 DE 13 DJi:JANEIR.O!lE 1893 

Para. oceorrer às despezas com o serviço de il!umiuaç 'i.o puhlic.\ no 1 o se-
mestre •.•••..••• ... . •.• .• •. •• •• . .• .....••• • ..•...•••.• . • . •. . •••. 2S5:000$000 

DECRETO N. 1.213 DE 13 DE JAN EtnO DE 1893 

Para. occorrer :i. despezas com o serYiço de esgoto da cidade no I• se-
mest"r() .... ....... .. . .. .. .. . ... ....... . . . .. . ... . ......... . ... .. . . 1. 274: 156$250 

DECllliTO N. 1.262 DE i DE F l::V Iml::!RO DE 1893 

Para occort·er as despez:ts com os serviço~ n cargo da lnspoot.>ria. Gerai 
das Obr as Publicas desta Capita l, no 1·• somestl'o....... . .... • .. . .. .. 1.418:345$000 

DllCRETO N . 1.325 DE 21 DE :IIAltÇO DE 1893 

Pal'a occol'rer ao pagamento de s:~larios dos serventes da secret,tri(l. de 
Estado .................. •·· • · · . ..... • • .. · ... · .. · •· ... ·•· · ....... .. 

DECRETO N. 1.381 DE 27 DE AB!UL DE 1893 

Para -pag:~mento :i. via-ferrea. intercontinental, abre o credito extraordina
rio de quinze mil dollars ao cambio de 27 dinheiros .•• .. .. . ..• ....•. ~ • 

DECRETO N. 1.399 DE 18 DE MAIO DE 1893 

Para occorrer ãs despezas com o serviço da illumioação publica ate o fim 
do 20 trimestre dest<!! anuo ........... ................ ...... . ...... . 
ca.W.ra v . VII 

16:000$000 

27 :450$000 

379: 185$141 
M 
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65S A~NAES DA CUURA 

DEC:ltETO :>. l .4i)9 DE 13 Dll JULHO DE 1893 

Para OCCot'rer i:s dcspczns com o S•?l'\"ÍÇ;O (1. cargo ua. Jnspecção Gera.t das 
Obras Publico.;; da U<•pital Fedem!, ~i ura.utc o 2"oemestee deste anno.. I . 418 :345$00<) 

DECUO:TO ~. 1.552 DE 26 DE SETE:lllBRO DE 1893 

Pa.ra o~correr &s dcspezas com o servi•}O da. ilhuniuação pu1Jlica da Capib.i 
Feder"!, no 2" ~cm-:~tre deste auuo •.... •.. • • . ...... ..... . .•.•..... . 

Dl:;C LtEt'O N. l. ()(JQ Dli: 18 DE l'íOVE:IlnR.O DE l893 

Abre um cretlito snpp1emenbr ú. verb Cun•eio Gem! . .... • . . ••....•• .• . 

721 :590$1)01) 

930: G3l$3rJ2 

DECRETO .N', 1.890 DE 14 DE ?iOVE)ffiRO DE 189,1 

Abra um credito supplemeutar à verba - Garr..ntia de jnros - do exercicio 
de 189! .... .. . .. .... .. ............ .. . . . . .. . ...... . ........ . .. . .. . . 9 . 357:i~'J$000 

DECRETO N • 1 • 930 .llE 31 li E DEZE:UJ31l.O llE 18Doi 

Abre um credito sup[Jlcmenta.r á r erba- C·m·eio Get•al - do e::tercicio 
do 1894 .. .. . ......... . .. .... ............... .. . . . .. . ...... ..... . . . . 995:00()$000 

DECRETO N, i37 ll~ 17 DE FEVER~lRO o~; 1892 

upplementar a (lillorsas verb.:s do cxet ~icio de 1884 -1885 a lSOO ..•• . • ,. 

MlNIST!::tUO DA F AZ8ND,l 

IYECR ETO )<' . l. 54! A, 11'8 31 ])E .-\GOSTO IJE 1893 

Pnra regnl:wisa!' os p[Lcr.Lmentos de divi,\ns de e:<ercicios findos no exerci· 
cio de 18\12... . • . . . . . . . . .. . . . . • . . . . . . . . . • • .. .. •. . .. .. • . . • .. . . . .. . • 9.601:820~~2 

DEC:O:.ETO 'X. 1.2\JZ DB 22 DI! FEn:R.EIRO DE 1893 

P<\rn despezas com o mnterial do Thc;,onro Fedel'al , do Tl'i~uo~l ãe Conbs 
e dt\S Delegacias Físcaes .. . .• . ..• ; ..... . ..... . , . •..••• • .. • •• • . . • ••• 

DECRETO N. 1. ~i}::i D~ 1 J\1': ~1ARÇO D'F. 1893 

Para occorrer às dspl'!zas com o moute}•ÍO ot:rign.lor·io, ;:-ens."io e funeral •• 

JJECRETO X. l.3Li0 .Dil 20 !IE AP.R!T, DE 1893 

Pensionistas, •.... . .• . ... ~ ...... ... ............... ... ... ................. . 
DE CltETO X. l . 7!S DE ~~ DE )!AI O DE l8g4 

Para legalis .n- as c:espezas com a Recehetloria no exercicJo de 1892 ... 

DECRETO N . l. 7-ii DE 3 DE JUUIO DE 1894 

99:0~ 

400:00D~IXXI 

400:000$000 

369:0Gl$9if. 

ncspezas com o pessoal e material das Alfandegas de s . Paulo e Juiz de 
Fóra .. . .• . . . · . .. . ... . . .. .. .. .. . . . . .. . . . .. • . . .. . • . • • .. . . . .. ... . • . • 800:000$~ 

Ca.m:~.ra. dos Deputados, 5 de out ubro de 1895.-Artl~ur Cesar Rios. 1" vi~e-p~ 
tlont<l.- il, 7'rcoares de LyYa, como l" secretario,- M. cl'Alcncm- Guimaraes, como ?/' f.e' 
cl'etnrio, 
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SESSIO EM 30 DE NOVEMBRO DE l8Q5 659 

O §r. Presidente- Achando-se 
adeantada a. h01•a, designo para amanhã a. 
seguiu te ordem do dia: 

votação dos F.eguintes t~rojectos : 

DIJ. emenda do Senado ao prCljecto n. 140 B, 
da. Camara dos Deputados, deste a.nno. que 
a.utori~u. o governo a. conftrma.r no primeiro 
posto do <>Xercito teclas as praças commis.~io
nadas nes~e posio até 3 de novembro de 1894 
{discusmo unica) ; . 

N. 203 B, de 1995, autori':!ando o ~verno a 
despender até a ímporta.ncia de 14:519:69()$, 
repartido.mente em tres exercícios, com a 
acquis!ção do material l'Odante e melhora
mentos inclispensaveis ao serviço da. Estrada 
de Fert•o Central do Brazil, de accordo com o 
especillcodo na ta.bella. annexa, e mais 
800:000$, para. pagamento de 60 locomotivas, 
segundo o contracto feito com Qua.yle Da
-vidson & Comp.; com voto separa.do do Sr. 
Bueno de ,\ndrade (2• discussão); 

N. 16! A. lle 1995. eleva.ndo á categoria. 
·de alC~n·~cga. ue 4• a.rdem a. roes.t de rendas 
da cidade ue Pelotas e uá outras providen· 
cias (3' discussão); 

I• p!l.X'te (n.té às 2 horas ou antes) : 

Continuação da 2.• discussão do projecto 
n. 265 A, d~ 1895, autorisando o governo a 
reilltegrar no posto de teoente-coronel do 
corpo de engenheiros do exercito e no cargo 
<le lente da E..ocola. Milita.r o Dr. Innocencio 
Serzedello Corrêa. com votos em \'epa.ra1i0 dos 
Srs. Ca.rlús Jorge e Ovidio Abrantes; 

I• discussão do projecto n. 150, de 1895, 
reorgani:;:~n'1 o o montepio obrigatorio dos 
empregaclos publico;:, com 'VOto em separado 
do :Sr .. Medeiros e Albu•Juerque ; · 

3• discu~siio do projecto n. 90. de 1805. di
>idindo o territorio da Ropublien. em oito cir
cumscripe<!es,emcada. uma. da.squa.es crea um 
ll<lnco paro. auxiliar as industrio.s, agrícola., 
p~toril e conne:tas, conforme o regimen que 
adopta; 

I• tl!scussil.o do projecto n. 17 A, de 1895. 
propondo n.rias m<Yliftcações no projecto 
n. 17, deste anno, que organise. a. força ar
mada. do Bra.zíl. 

2.' parte até as 3 horas ou antes : 
2" discu~são do projecto u. 227, de 1895, 

autorisando o Pode1• Executivo a abrir um 
credito de 2 ! :840$366, supplementar á. verba 
- Exercícios findos-para occotrel' ás des
}lCZas qu~ foram liquidadas com o serviço 
quarentenario de Santa Catharina., durante 
o anno de 1893 ; 

2• discul>Sã•) do projecto n. 156 A, de !895, 
autorisanco o Pc•d.er Ex~cutivo a abrir um 
credito d;, 6:333~HO par<~. pagamento do pes_
SQ&l e expediente da Delegacia de Terr~s e 

Colonisação no estado rJe Miuas Geraes, no 
anno de 1893 ; 

3• discussão do projcdo n. 13~. de !S95, 
tornando extensivo :i.s pra.ça.s do. BrigadtL Po· 
licial d.a Capital Federa.! e do Corpo de Bom
beiros, que se inutilisarem uur:wte o tempo 
de praça, o direito, de q::xe gozam as pl'o.ças 
do exercitO e ~rrua.do., de serem recolhidos ao 
Asylo dos Invalidos. 

Le'"anta.-se a. se..~ão ás 4 horas e !O mi
nutos . 

155• SESSÃO EM DE 30 NOVE~lERO DE 1595 

P-resúlencia ' dos S1·~. A1·thw Rios (f• ,;ce. 
presídtm.te), Costo. A::c-cedo (2" vice·Jlrcsi
dente) e Rosa e Sil1la (p,·eside;He). 

Ao meio-dia procede-se á chamada., il qual 
respondem os Srs. Rosa e Silva, Artllllr Rios. 
Costa Azevedo, Thomaz Deltino, Tava.t>es de 
Lyra, S~ Peixoto, Gabriel &1-Jgado. :Ma.tt:t Ba.· 
cellar, Augusto Montenegro, Br:icio Filho, 
H·>llanda. Lim&., Benedicto Leite. Luiz Do· 
mingue!'. Co~ta RodriguP-s, Gustavo Véras, 
Anizio de A breu, Nogueint P:.r~naguâ, Ar
tbur de Vasconcellos. Pires Fem:ira, Frooe
rico Borge.~<, Grmçalo de Lagos, Thomaz Co. va.l
canti, lldefonso Lima., Joã.o Lopes, Francisco 
Benevolo, José Bevilaqua, Augusto Severo, 
Junqueirn, Ayres. José M.:t.riano, Artbur Or
lando, Tolentino de Carv;.,lbo,Martin~ Junior, 
p,,reíra de Lyra, Coelho Cint;·a, Gaspar Drum
mond, Luiz de Andrada. Cornelio •.la Fon..<.eca., 
H~>rculano Bandeu•:l., Medeiros e Albuqu~r
que, GonçalYes :Maia. Ca.rl~ .Jorge, Rocba. 
Ca.va!c.tnti. GeminiDno Bt•az!l. Gouvêa. Lima, 
Za.ma, Santos Pereira, Augusto de Freitas, 
Neivo, Mition. M<tncel Caeta-no, Ari~ti<les 
de Queiroz, Eduardo Ra.roos, Paula Guima
rães, Verg-oe de Abreu. Leovigiltlo Ii'ilgueiras, 
José fgnacio, Tolentino dos Santos, Fla-vio de 
Araujo, Sebastião Landulpho, Pa.ra.nhos Q.fon
tenegro, Torqnato Moreir·a, Galdino Loreto, 
Antonio de Siqueira, Serzedello Corrêo.,França. 
Carvalho, O;ca.r Godoy. Alcindo Guanabara, 
Timotbeo da Costa, Alherto Torres, Fon
seca. Portella.. Silva. Cru;tro, Nilo Peçanha, 
Julio Sa.utos, Sebastiii.o de La.cerda, Mayrinl\., 
campolina., Lima Duarte, João Luiz. Car
valho Mourão. Va:z de Mello. Chagas Lob:lto, 
Luiz Detsi. Ferraz Junior. Fort(;s Junqueira., 
Francisc, Veli a, Alvaro Botelho, Q.;t.wiano 
dE Britc·, Lmnounier Godofr-edo, Cupertino 
de Siqueira, Ribeiro de .. 'l.lmeida,, Ma.tta. Ma
chado, Arthur Torres, Olegario Maciel, Pu.~ 
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raizo Cavalcanti, Carlos das Cbaga.s, Al
retlo Ellis, Domingos de Mor-aes, Almt~ida 
Nogueira, DomingUe8 de Castro, Gustavo 
Godoy, AdOI'Qh.O Gordo, Bueno d~ A.nd~...da., 
Pa.dua. Salles, Vieira. r1e Morafs, Paulino Gar· 
tios, Francisco Glicerio, Furta<:! o. Alves de 
Castro, Ovi~io Abrantes, Uz:-bano ae G:OU'Iêa, 
Xavier do Valle, Mari:ino R:~.mos , Lam•·nho. 
Lins. Almeirla. Torres, Lauro Muller , P:.uta 
Ramos, Francisco Toientino, Ernilio Bl 1m, 
Març11 l Escobar, PeJ"eira. da. COsta, V:cto-
rino Monteiro, Aureliano Barbosa, Pínb da 
Rocha. Vespasia.no de Albuquerque e Cas
sia.no do Na.sei.ment{). 

Abre-se a. se.;:sã:o. 
Deixam de compal'ecer com causa pa.r~ici

pada. os Srs. Coelho Lkboa. Alencar Guima
rães, Fileto Pires, Eoéa.s Martins, Theotonio 
de Brito, C~!los de Novaes, Viveh·os, Edua:rdo 
de Berrêdo, Christino Cruz, Torres Port1tgal, 
Pedro Borges, H.:lvecio Monte, Fran.:isCú 
Gurgel, cunba Lima, Silva Mariz, Trin(ade. 
Chateaubriaod. Armiaio Tavares, Marci,.o.ilo 
Lins, Miguel Perna.ro.buco. Clementillo do 
Monte, Olympio de Ga.mpo3, Menezes P ' ado. 
Tosta, Dyooisio Cerqueira, R,1drigues Lima., 
Marcoli.no Monr~. Atl1ayde Junior, Lins db 
Vasconcellos, Belisar:o de Souza, Euzeb;o de 
Queiroz, Ponce de Leon, Urbano Mar condes, 
Almeida Gomes, La.ndulpbo de Mago.lhães. 
Mont -iro de Barros, João Penido, Gonc· lves 
Ramos. Leonel Filho, Fe-rre11'a Pi1•es, Vi lla
dares, Rodolpho Abreu, Tbrotonio de à-laga.
lbães, Simão da. cunha, Pinto da Fon ·eca.. 
Manoel Fnlgencio. Liodolpbo Ceeta.no, La·nar
tine, Costl\ Machado. Franci~co de Ba1•ros 
Ca.semiro da. Rucha.. (}ino Kueno, Morei\""' da. 
Silva, Cincinalo Braga, HermenegilJo de Mo· 
raes, Luiz Adolyhq, Ca.raccioln, Bra.ziil·l da. 
Luz. Fonseca Guimarães, Angelo Pinheiro. 
Apparicio Mal'iense, Francisco Alencastro e 
Pedro Moa.cyr. 

E sem causa. os Srs. Lima. Bacur y, Lou
r enço de Sá, FEroand~s Lima.. Araujo Góes . 
Octa.viano Loureiro, Cleto Nunes, Jo~é C.• rlos. 
A.merioo de Mattos, Erlco Coelho, Agc,sr.inho 
Vida.l , Erne>;to Bra.zilto, Barros Fra.nc1' Ju· 
nior, Paulino de Souza. Junior , Paulo Quei
roz, Costa Juniot, Alberto Sa.lles, Mart.ins 
Costa e Rivada.Yia. Corrêa. 

E' lida e sem debate a.pprovada a. acta da. 
sessão antececeu. te. 

O Sa. 1• SECli.ET.A.Il.IO procede ã leitura do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Ofilcios: 
Do Mi.nisterio da. Justiça. e Negocias Iate· 

riores, commnnicando que foi publicada a re· 

solução do Congresso N:~.cional q_ue proroga a. 
actua.l sessão legislativa ate o dia 20 de de
zeOlbro proximo vindouro. - rnteira.da, offi
c\a.n.do ao Senado. 

H Sr. Airredo Ellis- Sr. !!resi
dent e, bem sei que todos os homens de vida 
publica. estão sujeitos á. triste e deprimente 
contiugencia. de seJ:em a.tt\l.ca.dos e di.11a:madt<:. 

No nosso pa.iz, infelizmente, é de praxe 
tisnarem-se os melhores caracteres e as mais 
puras reputações, enlameando-se tudo o que 
ba. de m~is nobre e de mais sagrado para o 
homem brioso e patriota. ; a. sua. dignidade 
e a sua honra . · 

Nem representantes da. Naçíi.o estão isen
tos das investit.las :perversas da male•licencia.. 

No ~cena-rio pol.itico do nosso paiz temos 
presencia-do o facto de frequentemente não 
responderem os aggrer1idos a. eSses ataques, 
não ligando a elles grande importancia es· 
cudados na esperam;a ou na certeza. de que 
o futuro lhes lará justiça.. . 

Não procerlo P<J>' essa fõrma:-q uando uma 
ca.lumn\a me e irrogada. ou um:~. inerepação 
injusta. ou leviana me e lançada., defendo-me 
imrnediatamente, demonstrando as l'a?.ões 
que actua.ram no meu espírito para. proceder 
por esta ou por aquel.Ja fôrma. 

Si e v erda.·'e que a. politica, como dizem, é 
um charco, afianço e posso garantir que, 
como politico. como republicano, como pau· 
liiita. e como brazileito, atra.vessal·o-bei sem 
respingos de lama. 

A ma.ior, slnão uniea ambição que alimen to 
hoje é n. de deixar a vida política. entreg3ndo 
aos republicanos que para aqui me envia1'3.11l 
o mandato tão puro e immaculado como 
uua.ntlo o recebi. 
· !sto que aca-bo de 1\izer, SI'. presidente, 
tem a sua e:x:plicaçã.o no fa.cto que c!Jego~ 
ao meu oonhecímenta, lla pouco, quando me 
encaminhava para. este recinto, a.o t er alguem 
da. bancad:1 mineira feito uma. asseveração 
m~uo:;; v~rdadeira. a !Jleu res~eito, e que di~ 
J•ectamente meat tinge, e roenos dígna e do· 
coroS<\ tambem à uancada paulista. 

Per e:>so motivo -venh<~ -vt\l'rer a minha. tes· 
tada e da bancada p:mlista. a que teullo a 
subido. honr" de pertencer. 

Dis~e alguern, Sr. presideote, que eu havio. 
proposto à bancada mineira, ou a alguns dos 
S<JUS representantes uma transae~o no ~e:~ 
tido d"' obr·iga.r a. representação paulista {1. 

sustentar a emenda mineira. que crea om 
imposto sobre o gado importatlo, compromut· 
tendo-se á mineira a susteotar o projecto do 
Sr. Art!1ur Torres, deputa.do '\)01: Minas Ge
t•nes, sobre :t convorsão dos l::lstro3 paro. o 
Bn.nco da. Republica, 

Pois bem, 1sso que propalaram é uma fal· 
sidade ! Não é exacto, niio é verdade, que te-
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11ha proposto semelhante coma. n quem i'JUer I dida.s propostas pelos representantes de Sã.o 
que seja. Pa.ulo. Accrescentou S. Ex. que bastava ser 

Pllr.t e simplesmente nm>t cnlumni:c! um" meditiaaqui propo~ta pela bancada pau-
Cumpre-me, portant<•, pul_ve~Ís ;o l·a. i o ter- btii, para. que a mineira Yotasoe logo con

pellando os repr•3Seatar:te~ rnrn<Jn·os p:ti>a que tra ... 
der.ln.rem da tribunu, com a maior franqueza Re~pondeu o orador que, si os seus oollegas 
si houva propostu. l'arn. t:.l accor<lo indeco- pro<:ediam realmentl! assim, isto o entriste
roso. ela.. como amigo que é düs republicanos pau
o SR. CHAGbS LoBA.To _ !!:' bom declinar !is!;;1s. Declarou mais que se entenderia com 

elles para não continuarem a !l.ssi.m pro
ceder·. 

o nome. 
O SR. ALFRF-Do Ec.Lrs- Declaro que não 

procurei. ~ab;:r q•1ero foi o autor d:t calnmnía; 
narro ~ f :1 cto conforme we foi r e feri do l'or 
ala-un~ mnigos. 

O brio e a dignidade da qual']uer •los re
presentantes da. hunm•da paulist>t teenJ i:wto 
valor, são tão preciosos, como os dos dignos 
membros da representação mineir:1 .. 

Faço, port:wto, e·,;t:. acclar~cão, p ~r:mte a 
Camara, esperando que a tome n:ulevida. con
sideração. 

O Sn.. CHAGA.S LoBA TO- E eu prot~;,to. 

O Sr. Alvaro Botelbo arredio 
por habito da tribuna., lamenta profunda.
mente que seja obrigado a vir a ella. neste 

Realmente, disse a. alguns collegas e ami
gos que seria conveniente -caso fizessem 
qu~>tão que o imposto do boi fosse conver
tid(• em lei-que annuíssem a votar com a 
ban :ada paulista em relação ao req uerimeato 
doS!'. Benedicto Leite, ist" é, contra o re· 
quetimento. 

bto foi o que se deu, e o r!lsultado na vo
taçã.o a Cama.ra conhece: a :pena..~ sete depu
tados votaram contra o requerimento citado, 
ma~oando-se o Sr. AW•edo El!is, tanto que 
dis~e a.o orador não poder r. bancada mineira 
nada esperar da paulista. e que esta votaria 
contra o imposto do gado. 

F')Í o que se p~ssou. (Muita bem.) 

momento, quando o illustre deputado por o Sr. Fr,,ncisco Glicerio
s. Paulo acaba de desafiar «esse calumnia- sr. pre>ideute, intervenho neste incidente, 
dor l> a vir perante 8 Camara e peP~nte o po1 que 0 nobr·e deputado, meu amigo,_ o Sr. 
·pa.iz declarar si é verdade o que diss~ acerc'.' or. Alvaro Botelho, fez uma referencla. que 
dG uma transacção proposta por ~. Ex. a exi;ede mim uma exclusão. 
bancada. inineira. s. Ex. disse q"e a. bancada mineira. con-

0 orador nãQ vem levantar o desafio que tava. com a minha sympathia para. a sua 
acaba de ser feito, vem simplesmente last i- .:m~nda e que isto mesmo eu havia. declarado 
mar esse facto. porque ma.ntém, desde muito ao mE\u bonrado amigo o Sr. Dr. Costa. Ma
tempo, relacões amistosa.s com o digno repl'e- chado. 
sentante de S. Paulo; vem laatima.r que um Em fundo, o nobre deputado tem razão ; 
acto s~u tives~e sido mal comprehendido por d•'clarei sempre que vota. v;). pele. emenda., nii:o 
collegas de bancada, porquanto não e_ verdadt) pOI' sympathia. (e:. ta. e a rec~iiicaçào que de
que o nobre <.Lepu.ta.do hou v~sse fe1to pro· sejo• tazer) não por sympathta, mas :porque 
po~ta.. <le tt·a.nsaccão sobre materias em dts- era men dever acompanhar sempre a Com
eu$silo nesta Camara.. Nem o ora.(tor, nem o il· missão de Orçamento. 
lu~tre paulista tinham competen~in. para fazer 0 SR. LAMOUNtER. GoDDFsEoo-Em alguma 
ou a.cceitar, em nome das respectivas banca· cousa. tem votadv contra a. commis.-são de 
das. qualquer transa.cção! O illustre leade.-
da bancada. paulista e d;). maioria parlamentar Orçamento. 
havia declarado que tlnba srmpatbias pela. o SR. FRAl\'crsoo GuoEJUo -Eu dizia que o 
emenda que creava o imposto ~obre o gado e. meu voto não era. por sympa.thia pela emen
que votaria com. a. maioria da commissào! da, mas porque é meu de.ver ~ustenta.r sem-

O orador não :podia, portanto, suppor que pre, como tenho feito mvarHLVelmente, a 
uma sirnl)les conversa tida com o Sr. Alfredo Commis:;ão óe Orçamento. 
El!is .fossa inspimda na opinião de toda a O Sa. OVlDIO ABR.J..NTES- Menos hontem. 
bancada. Mas, como diz um grande pensador, o SR. FRA.:xmsco GucRP.Io-Peço ao .nobre 
em to•ias as asserções, por mais inverosime1s deoutado que me preste a sua benevola. at
que pa.l'eça~, h?- sempre qrn fundo de ver. telição. 
d'V'.e. Ass1m e que o nobre dei~utado por 0 S OVllliO ABR.ANTES-!nva.riavelmente 
S. Paulo, o Sr. Dr: Alfredo Ellts, dtsse _ao que; ~~~el· que nunca separou-se. 
orador que procuraria ohter as sympatlnas 
da be.Mad!l. pa.uli~ta. p .• ra a ern• · nd~~. da b · n-~ ~SR . .l'"RA::'CI:>eo GI.lCEnro-:- Nun••a sepa· 
cada. mineira., si esta se mo~tl-as~e meuos re1-me; J:>lO e um pouto d" ts.cto. Peço ao 
odienta e menos prevenida para com as me- nobre deputado que attenda.-me, 
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1> transacção é muito na.turnl e explicavel 
desde que não importa. sa.criftcio de interesse 
publico. Uma. t ransacção nã.o é par si mesma 
censuravel, e menos seria sua. proposiç.ãa mo
tivo pa.rn. induzir as desconfianças entre 
deputados de duas bancadas historicamente 
unidal!1. 

Eis as explicações que pretendia. dar. 
Quanto ã. prímeír<\ parte das mluh<~s expU· 

ca~. en as ftz sómente no interesse de ir 
ao encont-ro no mou distincto amigo, nas palo.
vras que S. Ex:. proferiu, pedindo a.os meus 
amigos políticos que me ajudem a. desempe
nhar o difficil encargo de leader da maioria, 
porqu~nto, conduzindo as inter6Sses de um 
partido n:.. Camara. é possi>el que, as vezes, 
falt&-me o sino indíspensa.vel. .. 

O SR. ZA.arA-Sobra. sempre. 
0 Sa. }1'RA.::iCISC() GLICERIO ••• ]JB.!'n. O des

empenha daquella missiío. Eu conto sempre 
com a boa vonta.de da;; meus amigos politicos. 
Espero que ES.E:x:as. acceitaril.o como sincera 
e leal ~ta. 1uinh8. decl&r!l.ção. . 

O Sa. Zuu-Pa.z entrea.migos. 

Fica sobre a. Mesa at6 ulterior deliberação 
o seguinte 

· P 1YJjecto 

Art. I . • Ficam a.ddidos ao magisterio do 
Collegio Militar, com os vencimentos que :per· 
cebíam, os professores cathedraticos nome<v1os 
ou elevados a essa ca.tegorio. por •1ecreto de 
30 de ~etembro de 1894, tle conformidade ce>m 
o art. 202 do Regulamenta n. 1. 775 A. de 20 
dll agosto do mesmo anno, devendo ser a.pro· 
veita.dos nas vagas que venh:un a dar-se tl.as 
cadeiras qu~ regiam a.té a. dut:~. do decreto de 
25 de novembro do cor rente anno, qul:l r evo
gou os de 11. 12, 14, 19 e 22 de m:Lio de 180-1. 

Art. 2." Revogam-se as disposições em con· 
traria. 

S. R..-Sala das sessões, 30 de novembro 
de 1895.-L~011iqiido Filgueiras.- 1'orquato 
][oreíra,-Paula Ramos.- .Buc;uJ tl.e And rada. 
-Scb::ulit!o L andulpho.-Osca1· Godoy. 

Fica sobre a. Me~a. para ser opportuna
monte tomado em consideraçii.o, o seg-uinte 

Rc~uerimento 

Por motivos de molestia nfl.O po~o conti
nuar çamo membro da Commi~s-J.o de Mari
rtlla e Guerra . 

.Sala das sessões, 30 de noveml:lro de 1895. 
-Ovidío ,tQ,·antes . 

O !'!.r. "':i1o P-e~anha vem pugnar
pela. inteireza. e pelo. verd:tde d<l r P.gimen rE!
presentativo na Republica não camprehende 
gav<'rno :Je gabinete ou syst,ema. presidencial 
f em ele i clies livres. 

Republicanos não seremos dignas das aspi
rações superiores <lo pai:<: e dos extraordina
rios dcst:nos da democracia hodierna, si não 
pOile.>~emos offerecer, dia JlOl" dia., os testemu
nho~ da nossa l~a.ldade em face da. opinião 
da. sua tolerancia, em fllce d<:·S partidos, e da 
nossa firmeza em face dos principias. 

Cercar a Iel eleitoral de to1ias as garantias 
parn. a. effectividade do direito publico; fechar 
!L po!'t."l, rodaS O.S machina<;Õ!'S do. fraude, da. 
corrupção e da vlolencia; é " dever dos que 
sentem e dos que estão canv~ncidos de que a 
Republica ú o regimen deilnit lvo do BrazH e 
de que o su.l!rngio universal que elta, consa.
grcm, foi a su~pensão completa. do· impez•io ! 

Não julguemos da grande conquista. Hl.leral 
pelas desesperanças qne a despotismo e que 
us dictaduras, teem legítim~do; devemos an· 
tes medil-a pela distincç-ão O' oral de sua sub
stanci;J,, e das gua.s formulas, fundando e in
spirando o go..-erno da socldsde. 

Amip;o enthusiasta da situação governa
mental do Estado do Rio de Janeiro, a cuja 
frente estâ um republicano illustre e devo
tado, póde assegurar que o ~eu partido nã.o 
receia, e nã.o teme a fiscalisação mais &ustera 
e mais rigo1•osa. no prooo..<so de ele:ições.Cont.a 
ta.mbem que representações de outros Esta
dos. inte-ressru.los na ~iucerida.de da. eleição, e 
co -orogres.so do regimen representativo, pre· 
stem apoio dedicano ao projecto que vem 
ape.<cnta.r. e que niio mar.antlo a espírit a dos 
)Ju.tid~1s, ,·em aca.uteHar o direlto sagrado 
das minoria.s, 

Alludindo á abstenção coma traço e sys
tema da époc:J.. niio vê no voto obrigatorio o 
remedio e a solução tia.<~ uitrlcnlda.des poliU· 
cas . Pouco importa que a doutrínOJ. tenha 
foros de democrata. 

Proclamada no cantão de 5:olerne, ele Gla
ris, do Ul'i e em Olltros cant!ies da Suissa., só 
tem produzido desvantagens e abusos do po
der re·lr.ral. 

l'iío e a.ssim que se consiguiró. melho1·ar a. 
ori[!em dos pocleres organic · ~~ (le Estados; nem 
ó as:>im que purificaremos a fonte de todas as 
delegaçüe8 da. so bera o ia nacionaL 

o alvitre estó. na ftscalis~ção de partidos 
regulares, e na superintendeneia do Poder 
Judiciario. O 13ra.~l não perdeu em rett·agra
d3r quando entregou os alistamentos, à. soli
citu,1e e insp~ccão (1os.iuizes de direito. 

Fó1•a do paiz,s. ex:peri(?nciR G a. m:~.is inte!li
gente e a mais suggestiwl. Na lta\ia, um ta.l 
as~~1mpt.a est:í. entt'c!!ue á Cõ~te de Appellação, 
e na. !'il.lta. desta os juizes do Tribun;U Civil e 
Criminil.l, a.ttendem p<~.ra a. verdade do pleito. 
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·Na. Belgica os Tribnuaes r' e 1" instancia guD.r· 
dam uma tão grande f>teu!:lade, e !la. Hesp~
nba pela lei de 1850 nao so os partidos pol!tl
cos o~ arbitros da verdade eleitcral e da nor
malidade do proce~o de e,_eição. 

Allude ao voto descoberto ja consagr11do da 
legislação de um Estado do Norte do Brazil; 
e lembra que a Inglaterr:~ o teve até 1818 
sem suecessos a.precia.veis Ao seu tempo, foi 
cogitação dos legi,la.doce:l a repressão de vio
lencia e de ultrages, a.o fs natismo e a liber
dade. Tranchville. não cansa. de cortejar a. 
prepotencia contra as ma:~if~ta.ções da opi
nião popular. 

.Ao Ia?..o rlas pt•ovidenc!as que pede e que 
reclama. do Poder Legislni!vo para. que tenha
mos uma lei eleitoral t;:a.ra.ntidora. do voto 
dos cidadãos brazileiros, faz appello aos Es
taflos da Republica, no sentido de uniforroi
sação á legislação elaitorat. Não insiste. mas 
o primeiro período da politica. norte 3.meri
cana em que a ide ia de partido se perdeu na 
sobernnin, dos Estados conlederados! 

Alli mesmo. como na Republica A!.'gentioa. 
pratica-se para unidade do alistamento. para 
·a. unidade de disposições legaes garantindo 
as aspirações da. derooora.cHI. e do povo. (.Jfníco 
bem; muito bem.) 

Fica sobre a Mesa., o. tê ulterior deliberação 
o s~guinte 

Projecto 

§ 1. o As juntas seccionaes terão um dele-. 
gado ern cada secção eleitoral. 

Art. 3" A eleição federal para deputados~ 
pa.ra. , .. terço do Senado da. União se reali~ra, 
em tod.3. a Re_publica no diil. 31 de dezembre> 
de Jsg;s _ 

Art. 4. o Revogam-se a.s disposiçõ~s em 
contrario. 

S. R. . -Sala !las sessües, 30 de novembr<> 
de 1895.-Nilo Peça.nha. 

O Sr. Leovi;ildo FiJ(;ueiras 
-Sr. presidente. ha mais de dous mezes re
queri. sendo o meu requerimento >JpproT"ado 
pel:t C3mara, umas inll>rmações ao governo 
com relaçi o a exploração da. industria de cer
tos mineraes encontro.dos em areia.s a.hi pela. 
costa deste pa.iz e espedalmente no E>tado 
da. Ba.llia em um legar denominado Areias do 
Pra•lo ; mas ainda me niio fora.m remettidas 
ess1s informações e por isso peço a. V. Ex. 
llaja de solicitar com urgencía ilo Sr. Minis
tro da. Agricultura a quem fot dirigido es~ 
l'equerimento. que as remetta. porque eu: 
deixo rle trata. r do assumpto o mais breve· 
possiYet. 

0 S:a. PRESIDENTE- As informaçãês ainda 
niio vierum; si tivessem vindo teriam sido 
lidas no expediente e eu caminhadas ao nobre 
deputado que fez a requisição •.. 

() s:a. LEovrr,xLDo FruiUJ!:IRAS - Neste caso 
r etiro o pedido que ftz a. V. Ex. para provi
dencia.r de modo que ~sa.s informações ve-

0 Congresso Nacional rlecreta : nham com urgencia. 

Art. 1. • Nas elP.ições para deputados e I PR[ME[RA pARTE DA ORDEM DO DIA 
senado1'es da. Republica votarão os cidadãos 
brazileiros que provarem c.-om a. exhibição dos I . ,,. h d v l . 
seus titulosdeeleitores acharem-se inscripto~ ?\ao . a.~en o numero para~ o ar as roa_ 
na fôrma. da. lei n. 35, ue 26 de janeiro de ter1~s _1nd1ca~as na._ordern do d1a , pa.ssa.-se a 
1892. I ma teria em d1scussao. 

§ 1.• Não havendo eleição na secção em E' annunciada a. eontinuaç;.i:o da 2• dis-
que tiver de votar o elo;itor, ou sendo-lhe cussão do projtocto n. 265 A, de t895, auto
recusado o voto pela referida. me.;:a, poder:i. rifando o ~overno a. reint~grar no J>OS~o de 
elle no mesmo dia fazer -..·ater o seu direito, tenent~rcoronol ,lc engenhelrDl! do exerctto e 
pe1'ao.te qualquer notario publico do muni- no cargo de lente da Escola Militar o Dr. In
cipio ou perante o escri vã.o fle qualquer noceocio Serzedello Corrêa., com votos e~ 
JUizo, inclusive do seccion<'l nas capitaes dos separado dos Sra. Ca.rlos Jorge e Ovidto 
estados. tomando por termo o voto expressa.· Aõrantes . 
. mente declarado. 

§ 2 • O funccionario que ti~er constatado O Sr. Lam.ou:nie.-Godot'redo 
os votos a~sim emíttidos, remetterá uma cer- ' -A Camara com prehende perfeit.amen te !\ 
.tidão geral do escrutinio expresso á junta sua posição neste momento, mas. no eum
apurado~ da eleição que se tratar a outra á. primento do seu mandato poiitico, nã.o tem 
eorporaçao competente pa.ra verificação de amigos. pol' i:>>O começa. declarando solerone
poderes dos.eleitos. mente votar contra o pr11jeeto em discussão,. 

~rt. 2.o As juntas seccionaes nos estados absurdo sob o !JOnto de vista. jurídico, e per
fara.o nomear dele.,oados seus e que aco:npa· olcioso em suas consequencias, que forçosa
nbem e tiscalizem o processo el.eitoral. f\esde mente hão de appa.,.eeer. 
a orga.nisação da.s mesas até a definitiva. Não comprehende n. terminalogia jurídica. 
o.pura.ção dos votos. empregada pelo autor do projecto, autori-
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sando o Executivo a reit .1g1·ar no posto de I governo do Sr .Affonso Celso deslumbra-se 
teneu~e·ooronel do <:orpo de engnnbeirostl.o com a gloria. pensa. que est.1. no Capitolio e 
e::s:erC!to ~-bem as~Lm no logar de l~nte tla amanhã talvez esteja na rocha Tarpéa .» 
~~~~~. ~ilhtar, o Sr. dcput!lc!o Serzedello 0 sr. Serze~ello Corrêa que se nca.utelle, 

A cama.ra. sabe que 0 nobre deputado Iivre qae. tenha . cu1d~do com e;;se presente ••. 
e e:xpontsnea.mente pediu demissão de~ses (1!1utto bem' muato bem.) 
deus 1ogaresque occupava. aliás com o maior 
brilha.ntismo, e a despeito de ser isto facto 
n otoTio e publico. o projecto a.utot•isa o Poder 
Executivo a reinte_q·rm·, quando esta paLavra 
de si importa. a violação de um (\irei to, a re
paração de uma inj ustiça. 

O erro é palpavel e tanto mais e:-.:t raoha· 
vel quando, si o projecto visasse fazer este 
f&vor pessoal ao honrado deputado pela Ca
píbl Federal, usaria desta expressão: -fica 
o governo autorisar1o a mandar readmittir 
nos Jogares de tenente-coronel do exercito e 
de lente da Escola. ~ ilitar, o Sr. Dr. Serze
dello Corréa. Mas, n[o ; l'ein.teg•·a,· é a pala.
wa. impugoada., que prtsuppõea. violação de 
um direito, de interesses, portanto, de um 
neto de mera. reparaçi~o. 

Demais, o projeeto ainda vem n.ttaca.r muito 
d& perto direitos adquiridos. 

A Ca.mara sabe que pela de!llissão do Sr. 
Serzedello Corrêa. desses Jogares. livre e ex
pontaneamente pedii!a, o Executivo ten ne
eesida~e de preenchel-os do modo mais legal, 
um como lente da Escola Militar e outro como 
tenente.cor onel do e..\:ercito. Ess:as promocões 
legaes, JUsta.s const ituem hoje direitos adqui
ridos. 

Depois, s i o projecto for sanccion:,do, o que 
duvida, em quecondiçõll:; vão fica.r essesdous 
indivíduos' 

E nem se traga. para exemplo o decreto 
uhimo, referente ao~ gencra.cs reforrn~dos, 
porque tratava· se de reintegraçii.o, de direi
tos violados ; ao passo que em relaçilo ao 
nobre deputado, houve de sua parte. um acto 
lvre e expontaneo . 

Lembra o modo pol'qU(:l toi S. Ex. recebido 
nesta. Camara., quando os nobres deputados 
da. maioria eram os primeiros u. accusal-o de 
haver obtido uma carleirt~. em nome ele se· 
bastia.nismo e elo~ que apoiavam a revolta; 
a.o passo que hOJe. no desempenho de um 
cargo de consciencia. na. defesa. elos actos di.
c~a'toriaes de lO de abril, endeosa.ndo o proce
dimento do Marechal, viram todos que uma 
cortina ft•i corrida sobre o pass:ldo. 

Costuma em suas di-eu:;sões ser brev<!, 
eVItar o deba.te p essoal. mas preduziu-se no 
~eu espirito uma convicção tal sobre esse pro· 
Jacto, que estâ cert.o que aquelle a que:n 
el!e vae fa70rtl<!er serà in•·apaz •\e acceital-o. 

ConcLue citando a. celebre phrase, como 
uma. actvertencia. a S. Ex .. •'o Sr. Quintino 
Boe;lyuva, em 15 de uoveUlbro, q_uanüo an· 
nunciava. a.o pa.iz a quéda da. monnrchia.: « o 

O&m&ra V, VIt 

O Sr-. Fre<lel"ico Bor;:;e• -
Sr. president e. nada menos de tres discursos 
foram pronunciados desde a. ses,:ão de bont~m 
até a. seo..~o de hoje, a. proposito do projecto 
em discus~ão, 

Iniciado o debate pelo honrado deputado 
pela Bahia, o Sr. Flavio de Ara.ujo,a. Cama't'a 
presencioa a série de i!ljustiças e de conside· 
rações falsas com que S. Ex:. baseou a sua. 
impugnação ao projecto em discussão. 

S-r. presidente, si não fôro. :.1. reo.lldade do 
facto que se . impõe como uma evidencia. a. 
mais desoladora. para a. corporação a que per
tencemos, não acreditaria possível ouvir em 
referencia a um collegc~. a todos os títUlos. 
digno da. nossa estima. e rla nossa conside
ração, argumentos os mais destituídos de 
fundamento com rela(,'i•> ao projecto ora. em 
di,ocussã.o a. respeito do qual não foi o nosso 
collega. ouvido ou consultado tendo sido acto 
expontaneo de grande maioria desta. Cama.ra. 
qne sabe avaliar os gmn<1es serviços que tem 
elle presta.do á Pa tria e a Republica.. (Apoi
ados.). 

Sr. presidente, não estranharei o Cacto, 
não me abalançarei a. vir occupar esta. tri· 
buna. para. de alguma. fó1•ma. diminuir as 
cores ca.rre8'Ma.s com que os nobres deputados 
impugnauores do projecto. procuraram tor
nat-o ant ipa.tico a Caruara e aos olhos da 
opinião. 

0 SR. 0VID10 ARI':A~TES-Não usei de uma 
só proposiçií.o antip:ttllica. Bati o projecto 
como ba.te1·el todos aquelles que tenham de 
ser apresentados neste sentido. 

0 SR. FREDERICO BORGES-Atravessamos 
Sr. presidente, uma êpoea. de reparações . • . 

o SR. Ovrnto -~BR.Al\Tss-Rep8.ração quer 
dizer-injustiça. 

O Sa.FRED!ilRICO BoRGEs-Agradeço a.licão 
de lex.icon que o nobre deputado me dâ ; mM 
pe~o licer~ça. para continuar nas minhas con· 
sider;oções. pondo de parte a li~o do nobre 
deputado da. qua.l em outra occa5ião tira.rei 
proveito. 

M<lS. Sr. prEsidente, atravessamos uma 
enoca de repa.rações; trabalhamos em uma 
r' "i que se íntitula de respeito ã. lei e da. 

_,_era.ciioao direito. S:.l d1z qoe estamos no 
momento de verdadeira reconst ituiç.ão social 
e politica : que o !Jrimeiro magistrado da 
Nação está. occupa~o em destruir os males 
os gra.ndes abalos que se J.eram no governo 

S4 
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'Passado cau;;aram a estabilidade das insti-1 dissernm-o projecto é inconstitucional, nó~ 
tuiç:ões republic:lna~. não podemos entr-ar na. a,preciac;:ão d11 um 

Ora, Sr. presidente, iudo isto que exprime neto administrativo, e isso é uma medi~a 
o pensamento do governo e de seus admir!l- puramente administrativa- E entretanto 0 
dores e que se ac"ha expresso ero um~t serie de pro,i~cto teve o voto de muitos dos actuaeii 
actos do Poder Executivo reintegrando offi- impugnadores, da proposiçã.o que se discute, 
ciaes de mar e terra e lentes dos diversos entre os quaes o do nobre deputado pela 
cursos e Escolas superiores, quando para esses Bahia. 
actos que se dizem de reparação e d~ do~inio O SR. FLAVIO DE ARAUJO- Eu não estavl'l. 
do direito, os applausos são, por assim dlzer. ai) ui. 
unanimes,qU<J.n•1o podada a parte, pelas trom- M y E 
bettts da. opiniilo, O.J·orn:Ji~Jno diz que está ::e O Sa. FREDERICO BoRGli:s- as • x. pro. 

nuneh•u-se antes. fazendo uma. reorgani..."<!.ção na. armada e no 
exercito pela volta aos quadros de centenas O SR. FLA vro DE ARAUJo - Ah ! eu queria 
de officiaes e is:>o com gra.vamee:x:traordinario a amnistia.. 
aos cofres publicas em uma ~ítuação tinan- O SR. FREDllRIOO BoRGEs-O;; alumnos fica
ceira difficilima, porqu~ todos elles teem ram prejudio•dos. porqtJe infelizmente no 
receber somrnas avultadas. depois de muitos Senado predomina uma maioria, que o nobre 
terem tomado armas contra a Patriu(opoiados) de-putado conhece tambem como eu, e infe
é extraordin3.rio, que o acto de sim:ples íni- lizmente até tl'iumphou a doutrina susten
ciativa da Camo.ra dos Srs. Deputados, que tada nesta Cnmara por alguns de que a·Poder 
o acto de sua louva.vel expontaneidade hou- LPgislativo com es~e acto pretendia invarlir 
v<.>sse despertal~O da parte dos illustrEs lm- attribuições d•1 Poder Executivo. 
pugnndores do projecto a guerra injusta. que Mas a :prov11 de que a boa razão estava 
teem feito. comnosco e devia triumphar é que, no dia 

o SR. Ovmm ABRA:'\TES - Pelo simples immedia.to áquelle em que no Sena<lo, in
facto de ter nascido da cama.ra, não quer di· teresses de ordem privada.-pnsso assim me 
ze~ que seja justo. (Ha outJ·as apartes.) exprimir-exigiram de Jacto a rejeição do 

projecto da camara, o honrado Presidente da 
O SR.. FREDERICO BoRGES- Sr presidente, Repuhlíca, :por um acto publicado no lJiarío 

entre o fogo crusado de ll.parteA dos illustres Otficial satisfazia os fins do projecto da Ca
impugna.dores do projecto, noto um üara.c~e· rnara. 
rlstico: é que SS. E:x:s. mDSI.ram-se mmto Eis alli a boa dou-trina triumphando pe· 
preoccupildos por Eosta. idéa a qus se abrigam rante o espírito do Presidente da Bepublica, 
todos os adversarios desse acto de justiç:J. da eis ahi 0 Sena~o que se havilJ. constituído 
Camara: o projecto é inco!lstitncional e nós defem:or lio constitucionalismo em uma. fa.lsa 
o impugnamC'~ pela sua incons\itucbnali- posiçã.n, vendo pelo Presidente da Republic~ 
dade. execut:~.do o projecto da Camam ! t (Apoiados.) 

Pobre Constituiçiio que b a capa de quanta Eu sou o primeiro a confe;;sm· e ~ dize~ 
oppostoão e de quant<:~ injustiç:J. se pretende em alto e bom som que o actual proJecto u 
fazer ! (H a aJlartes)- 1.1::na lei de excep~;Lo. Mas quem diz; aos no

Pobl·e Constituição que vem obrig<\r n op- bres deputados que ll(ÍS, signatarios do_ :pro,
posi!;'ão a um acto honrosn par:t a Cam<U'a e jecto. nüo assumindo perante o ]X\IZ, u. 
digno e justo para. o nosso collega ! r~>.sponsabilidade da lei de excepção que e;-

Mas, Sr. pt·esídente. toda a. -ç-ez que ha tamos di;;c:utindo e -pretendemos votar Y 
falta ile argume!lLOs e de boas razões para. se Lei de excepção foi & que m:tndou reverter 
combater qualquer :projecto, diz-se logo -e ao serviço activo da. armada. o almirante 
incon sti tuciona.l. Gonçalves. . 

Mas p~rgunto eu a. esses doutores do con- Lei de excei'Jção foi a.quel!a que, no do· 
stitucionaJ.ismo : qual a disposic:ão da Consti- miaio da. mooarchia, que inspira. tanto.s 
tuição que fica ferida pelo projecto? (Jpo;a- ~audades aos qu~ chor•a.m o passado, mandou 
dos ) que pert.,ncesse :10 exercito naciona.l Andrade 

Qnando a Camara este anno, querendo ~e;·es, dqJois i•arão do Triurnp110, como_ge
tambe_pl encarreirar _P~r e~sa vereda das re- neral, nunca. tendo :pertencido ao e:s:erc1to. 
pa.raçoes da~ graves lllJUStiças, f<:n·mulou u!D 0 SR. Fr.AYJO nu: ARAUJO~ Mas qua.cs as 
I>roJecto que mandava. rever~er a Escola M1- circumstanci: s? 
htar os aluamos clella despotJcamente expel- , • , .. 
lidos , quando a Cama.ra que faz a lei e q'ue O :Sn.. FP..li:DERICO BORGE~ ~ V • E~. eot~. 
e a unica que pode dispensar na lei. lez o recebendo o Ncado na porta <:!a _rua. . 
projecto que triumph~ntementP p: .ssou aqui I os~, . FLI .. YJO DE ARAUJ~ 7" SI }1a. ,nece>Sl· 
por uma maioria extraordinaria, t<J.mbem ai- dade de officia.e5 no exercito, entã;o façam·•e 
guns desses doutores do constituciC'nalismo reverter todos os revoltosos. 
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O S:a. FREDERICO BORGES - E não estão 
revertendo ~ . 

:Mas dizia, eu, leis de excepção teem Stdo 
estas, quer no regímen passado, quer no 
actu3.L 

Nós fazemos uma !oi de excepção; mas em 
relação a quem e em que circumstancins? 

Este é o ponto priMipal da questão. 
Pergunta-se: em que condiÇÕeS o Sr. Dr. 

Jnuocencio Serz.edello Corrêa., tenente-eoronel 
do e:x:ercito e lente da Escola Militar pediu 

. cxonerll.ção desse ~go? 
0 Sa. 0YIOIO ALERAN'l'ES -Elle jio disse á 

Camara. 
0 SR. FREDERICO BORGES -Perguoto ainda, 

a. pessQa de que so trata. está. no caso de me
reccl' este acto da Cama.m, iguaL ao que ella 
praticou em relação :: o~tl'OS in(1ividuos ~ 
Eis o caso. Vamos ao pr1me1ro ponto. 

Principio dizendo a. V. Ex. que o marechal 
Floriano Peixoto fez uma. gra.ve injustiça. ao 
Sr. tenente·coronel Serzedello. 

Dou disso testemunho, e no jorna.l de que 
era redactor chefe, tratei de demonstrar que 
o Sr. SerzedeUo não era. revoltoso. não ha Yia 
si1~0 coo""idl),do para. revolta embora diver
gisse da. politica. do marechal. 

O Sa. FLAVIo DE An.o~.u.ro- Recusou·se ao 
sarviço; tornou~se neutro, peiot• que re~ 
volto~o. 

O SR. F REbERtCO BoRGES -O nc.bre depu
talo está sofrego de ma.is, <'Sui. fa2.endo pte· 
cipitat· as minhas consider;lÇões . 

O Sa. FHYíO m:: .ARAt:.ro -\'. E~. esta 
em um terreno fa.lEo. 

0 Sn.. FREDERICO BORGES- Em terreno 
falso esteve V. l~x .. està V. E:-;:. e o estará. 
como vou demonstrar. 

E' justamente o contrario. S. Ex. não 
poclenôo ser neutro, não comprellcnüendo 
essa posição incorrecta para. o miUto.r, pe.diu 
a. ma. d.emissâ.o . E' i~o o que consta da 
propri~ carta. que escreveu pedinrlo dell_l!~o 
e está. expresso de modo claro e }JOsnrvo. 
(.4poiados.) 

Mas, Sr. preslde:ate, dizia. eu, o officia.l de 
que se trata, preso nos primeiros dias da 
revolta. conduziôo ao quartel do 7•, dahi 
pouco tempo depois removido para o forte 
ria Conceição, e por ultimo para a Casa ile 
Correcçíio •.. 

O Sn.. Onmo AllRA.NTES - Por que ~ 

0 SR. F RliDERlCO BORGES - V . Ex- de'>e 
saber melhor do que eu; porque foi a-judante 
de ordens 1To marechal. 

0 S!t. FREDERICO BORGE~- Nii.o é essa. a 
razão ... 

0 Slt. 0VUllO ABRANTES- Consta UO 1Jia1·io 
OfficiaL Devo dizer a. v. Ex. que eu estav'l. 
ausente, mas ainda assim sei o facto. 

0 SR. FREDERICO BORGES- Si V. Ex. es
tava ausentll, talvez eu possa. saber melhOr 
as causas, porque nessa. época t inba a honra 
da frequentar o palacio, e sei que o Sr. Ser
zedello foi p1·eso como muitos outros, por 
suspeita de revol toso . (Apartes.) 

Nestas condições, Sr. presí<Jente. esse offi
cial viu-se e111 uma Yerda.deira colisão. Mi
litar, entendendo perfeitamente que não 
podia. ser neutro em uma revoltt~ contra os 
:poderes constituídos chl Kacão, vendo-se 
preso, por assim diwr préviamente julgado 
e até condemnado ... 

O Sa. FL .... VlO D'E Ar.AU10 - Condemnado 
não. 

0 SR. FREDERTCO BoRGES- Perdão: O no
bre deputado é jurista e ha de comprehe~der 
o valor das m!nhas expressões. fazendo a )US
tiça de suppor que eu não confundo prisão 
preventh'o. com condemn:v;ão. (Apa1·tes.). 

Mas, r1izia eu, I) Sr. Sen:edello, de um lado 
sob a pressão do seu dever militar, de outro 
lado sob a. pressão das sua.s sympathias pela. 
c:~.usa da. l'evolta, preferiu demitt!r-se a con
servar-se em uma neutralidade condemnn.vel, 
esperando com outros as manifestações do 
S9ntimcntalismo doentio que está. matando e 
corroendo esta Naç;ío. Nã.o; S. Ex nã.o fez 
isto; S. Ex. não esperou outros tempos para. 
voltar ao seu p~iz, para. ser recchi.do com 
todas n.s regnl ins. para ser resti tuido as suus 
comll\odidades, revel'tcntlo ao mesmo posto 
com vencimentos, soldos e vantagens. 

Or:t, pergunto eu, em t.acs conrliçúes p6de
se 1lizer, como disse o llObre deputado pela 
&hi:.. em su::~. argumcnta.cão suMi~. que~ 
reintegração do Sr. Serzedello equtvalc u. 
nomeação de um simples casaca ?- ! 

0 Sa. FLAVIO DE A~tA.UJO-Elle C: üto pai
zano como ett. 

o S!l. FnPJDERlCO BotWEs- V. Ex. tem 
bastante talento e cl'iterio par.:J. nii.o confun
dir um cidadão que fez toflo o CU!' 50 de armas, 
ql1e ellegou ao elevado posto de te~ente-coro
nel do exercito. com um simples ctda.dão que 
rião saiba. nem se quer o valor da mais sim
ples expressao de comma.ndo. (tlpa,·us.) 

Portao to, Sr. presidente, este ponto está. 
liqni~a.do; os motiv~s 9-ue. determi~a.ram .o 
pedido de exoneraçao JUStlficam le1 de ex
cepção com que nós queremos correspon~er 
ao merecimento e à dignidade do nosso dJs
tincto colJega. (1lpoíados, apartes.) 

. O Sa. Onóto .AB!U.iXTiiS - Porque foi cha- Eu acompa.obei de perto a situação dolo-
ma.do e não quiz se apresentar. rosa em que esteve o honrado Sr. Serzedello, 
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então considerado revoltoso. S. Ex., muito 
pouco tempo antes occupava as mrl.is eleva· 
das posições neste paiz: S. Ex. fôra minis
tro do exterior; havia accumulado a pasta. 
da justiça. e dos negocies do interior; foi mi
nistro da agricultura. e :fio3.lmente ministro 
da fazenda. 

Por suas mãos passaram os negocias mais 
importantes do pa.iz, e os interesses ma.is 
elevados da Nação mereceram o seu esturl o e 
resolução, o seu trabalho e apreciação. O 
nobre deputado qualifica-o de paizano.ctuando 
um escrupulo delicado e altivo o levou a. 
despir a. farda ! Paizanos são tambem os 
que ~endo officiaes são considerados deserto
res e perdem por isso a farda. Desertores fo
ram em lei considerados torlos os officiaes re
voltosos, todos perdemm a faro~ e todos hoje 
volt;•m por lei, de careciam. para o exe1·cito 
e para a armada. Só pu•a o Dz>. Serzedello 
que, com brilho e honra para a Republica, 
exerceu os ma.i~ altos cargos dando exemplos 
de. uma honestidade immaculada e que se 
levantam os escrupulGs. 

E no entanto S. Ex. quando governo era 
digno da admiração de todos nós; merecia os 
nossos applausos e dos mais devotados repu
blicll.nos desta terra, assim é q ne nessa é:poca 
prestei o meu hoinbro para eleval-o e susten
tai-o na. posi~.ão que havia. conqui$!ado por 
seu merecimento e trabalho, e quando pouco 
tempo depois o vi atirado na. adversidade não 
fui engrossar as fileil·as dos que lhe atira '"am 
pedras e cobriam de apodos ou só sabiam 
fazer-lhe injustiça: adtnira.dor extremo. fa
natico até om :relação ao marechal Floriano, 
em pleno estado de sitio. não merecendo em 
grande parte as sympa.thias da polici~ desta 
capital, eu, pelas columnas do jornal que 
então redigia, O Tempo, elll artigo editC1rial 
fiz salientu.r us qualidades eminente~ rio cidn.· 
dão que então so acln1.va na uctverdidalie, 
pnngin~o me a alma do o Yih· tii.o injusta· 
mente JUlgado por aquelles q11e haviam me
recido delle as maio[·es ]lrovas de Iea!llade e 
dedicação. (Apoiado~ -I 

Sr. presidente, entiio, me lembro bem, nos 
gabinetes fi'Js Ministros da Fazenda. e do In
terior. apreeiando-~eesseju\zo de um jornal 
e~tremamente dedicado a.o marechal Floriano, 
d1sse-se que o redactor-che1e d'O Tempo havia. 
carregado de mais as cores do quadro em fa
vor do Sr. Serzedello Corrêa. 

Preferi isso. a. que se dissesse que eu tinha 
ajudado a lapidar o moço que tinha prestado 
releva.ntlssimos servicos á Republica. e que, 
em toda.<l as pastas pür onde passou, deixou 
um ~ra.ço indelevel rla ~ua. probida~e e um 
rasto luminoso do seu talento, sendo ainda 
~oje a pobreza honro$sima em que vive, 
uma prova. exhubera.Iite do quanto vale 

e~ta Republica que alie pregou, sustentaue 
defen·!eu. (Apoiado• getaes.) 

Senhores, a boa reputação· dos nosssos C(). 

religionarios, mesmo dos nossos a.d versarias 
políticos é um patrimonio sagrado que nós 
devemos apregoar para a honra. propria, paro 
honra do pa.iz e das graodes instituições que 
sustt·ntamos. 

Si uão valem de nada os sacrificios ã. cauEil 
publiCIJ, e. si as repa.r-dções são feitas unic~
mentn para aquelles que teem audacia e não 
trepiolam deante de crime algum, pol' mais 
hediondo que seja. ao passo que aquelles que 
ficam por escl'Uputos nobilíssimos privados de 
suas uonras, conquistadas pelo estuclo e pelo 
traklho, permanecem em posição muito in
ferior a daquel!es rtue rompem com todas as 
considerações de po I ítica, de sociedade, de 
principies e de patrioti~mo, então digamm 
que isto é um paiz perdido. 

0 S!l. ÜYIDIO ABRAi'>rEs-Eile pediu a de~ 
missão. 

0 St~. FREDERICO BoR~E5-0S nobres depu
tados que me honram com os seus apartes 
fazem uma. 1<\m~nta'~'"el confus<l,o dos argu
mentos que a.present~m e e~tã.o constante
menr.e a lembrar-me que foi por :pedido do 
tenente-coronel Serzedello Corrêa que elle 
foi demittido do seu posto no e:x:erctto e do 
seu l()ga.r na. Escoia.. 

Mns o que tenho eu dito desue o princi
pio 1 

T<!nllo dito que S. Ex. achou-se em uma 
verd,.,rleir;~ collisão de deveres entre as suas 
opin••jes e as responsabilidades que decorriam 
dos eargos que exercera e o seu dever de mi· 
litar. 

Pclitico, ex-ministro, l'ecet(\so dr. contribuir 
pam mna dircet;âo que S. Ex. julg<ln rn:í., 
niio 'l~eria. dar npoio :.o governo militar, não 
podN1do sel· n~utro, não ~endo ouvido sob1·o 
u. re,·olta, preferiu, forçado pelas circumstan· 
elas, demittir·se. 

S- Ex. n.chou-se no estado do individuo 
que, para evitar o maior mal, commette o 
menor. 

S. Ex. foi hone~to como politico. foi digno, 
nobre e leal como soldado. (Apoiados; 
apa1·tes.) 

Conhecida esta. sit na~ão, a Camarn. não deYe 
eotraaha.r que se faça em r-elação a S. Ex. 
uma lei de e:x:cepção. 

E' este· o ponto que cumpre estudar. Sí 
S. Ex. pelo ~eu passado, pelos seus prece· 
dentes, pelus se llS importantes ser v lçus a 
causa publica e, sobretudo, à Republica, esta 
ou não no caso de merecer plenamente este 
acto da. Camara. 

Este, Sr. presidente, era o :;egnndo ponto 
que etl estimaria tives~e sido plenamente elu-. 
cida.do, e niio essa nesga de constitucion:~-
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lismo em que actualmente se obrigam as opi· derandos com que precedeu o decrete, eonsi
ntões fracas. dera.ndos que importam uma çondemnação ã. 
~ão ha argumento mais gasto e ma-is irri - politica. do governo pass11.do, principalmente 

sorio do que este. .nos actos de 10 rle abril que S. Ex. apoiou 
Sr. presidente, mas antes de ent:..ar na. e applaudiu. 

apreciação do segundo ponto, isto é, o moro- Acho que s. Ex. poderia. ter feito tudo isso 
cimento individua.l da pessoa de quem sere· tanto <:omo eu. que, como S. Ex., apoiei e 
fe1e o projecto. vamos ã. questão de loc<)nsti- admirei a. política do marechal Floriano e 
tucionalismo. Si prevalecesse essa doutrina. íaria, salvo, porém, os bons principias, salva 
do~ nobres deputados, de falta de obsenancia. a coherencio. politica, salva a lei de honesti
de preceito eonstitrtcinal, em rela~o a um dade que não consente que se a.pôde e ataque 
projecto apresentado para. r~pamção de:;te ou o que hontem se considerou digno e salvador 
daquelle acto administrativo, a situaç'io do das instituições . (Apoiados.) 
Poder Legislativo ficari3. sendo a mais nullo. Sr. presidente, a questão do constitucio· 
~ossiv~l; 1i.caremos sendo uma cha.ncdlaria.. nalismo não colhe quanto a.o pt•ojecto. Ella. é 
do Podl':l' Executivo. Mas a. doutrina. c:ue se apenas a. ba.ndeit-a que serve para cobrir to· 
me atngnra verdadeira, é que o poder que das as cargas. 
faz a lei é competentê :para dispen8:u· ua lei, o Sn.. ZA:h!A - A Constituição serve para 
e es~a. ó a doutrina. universalmente acoeita. tudo, mesmo para. manter a dualidade de As-

Portanto, si o Congresso Nacional póde semblims na Ba.hia. 
fa.2.er a lei. póde organisa:r o exarcito t!esta 
ou claquella. maneira., 'Póde igualmente dis- O SR. FREDE!llCO Boii.GES-Agora vou re
pensar nessa. lei, isto e, O!'llenar a. reversão ferir-me ao segun<lo ponto que considero !an
de um official que tenha. sído reror-mado ou damental na questão. 
demittido. em condições especiaes. . O pl'imeil'o, foi relativo a situação espe-

E disso temos um exemplo muito recente. ctal llm que se achou para. pedir demis~ão. 
para o qual chamo a o.ttenção do nobre ,Jepu· situação delicada em que o politico, o ex
tado por Goya7., cujas palavras vou referir. ministro que abandonar~ o cargo por di.ver
Trata.va.-se da. reversão ao exercito do te- gencias que eram para. s. Ex. ca.pitaes e o 
nente Cogoy, e o nobre deputado ~izia que militar que não podia ser neutro, mas não 
ira.tava.-so de um offieial injusta.menta refor- podia ser revoltoso em ttm& revolta para a 
mado, que, trrs meres depois. tendo sido jul- qual não ba.Yia sido consultado, sobre cujos 
gado ca.pa.z do serviçc, dirigiu uma petição intuitos não havia sido ouvido, elle homem 
ao ministro, pedindo a sua reversão . politico dos mais notaveis do pa.iz. 

Desa.ppareceu essa peiição, conforme o tes· Para manter a sua coherencia. política e a 
temunbo do mesmo ministro; mas S. El:. sua dignidade miiitar, t eve o c-"J.minho digno 
concluiu que a.pezar de .ser o Poder Exe•!Utivo da demissão que todas as ã.tmas delicada.s 
o competente, o Congresso Nacional podia, comprehendem como correcto. 
á vista. das expostas circumstancias, ma.nd~tt• O segundo é si este official, pelos seus me-
que esse officía.l1·evertesse ao exercito. recimmtos, pelas suas qualidades e pelos 

O Congresso, portanto, póde entrar na. serviços relevantes á. Republie&, se acha nas 
apnciação das circumsta.ncias que motiva· condições de met•ecer esse acto de excepçii.o 
ra.m o pedido de demissão do teoente·coronel do Poder Legislativo. 
Sel'zedello Corrêa, na opinião do nobre depu· Sr. presidente, devo dizer em 110nra :i. Re
tar1o por Goyaz, e I.JÔde fazer annttllt\r essa. publica, si bem que eu não tivesse traba.· 
demisslio, caso a julgue injusta, iniqua. ou Ihado para o seu advento, que muit&s indi· 
mesmo fllba da pressão de circumstancia.s vidualidades então atirada.s ao ostracismo e 
que se origiuam durante uma. revoltD.. O Po- por força do privilegio que existia. no regi· 
der Legislativo que faz; a. lei, póde dispensar men monarchico, muitos sobrena.daram nos 
na lei. acontecimentos, e pelos seus talentos e vir· 

o SR. ovmlo ABR~TEs-Com esse prin· tudes, teem prestado grandes serviÇOS mas 
cipio v. Ex. justifica a reversão dos 13 que~ entre esses, quer entre os republicanos, 

t . . nenhum se tem salientado t anto mais e pou-
generaes, feita pelo Poder Execu i 'VIl, Sl e cos se teem salientado tanto como o joven 
que o ~~er que fa.z a lei pódo dispensar tenente-coronel Serzedello. 
nessa et. Pobre, filho de uma família modestíssima, · 

O Sa. FREDKR.lCO BoRGES - Em primeiro elle, neste vasto meio, enormg de elemento~ 
lagar, o Poder Executivo não faz; a lei e eu contrar ias, e absorvente da actividade intel
disse qne o Poder Legislativo que faz alei é lectual e de todas as energias huma.na.sr 
que póde dispensar na lei. soube ter o criterio, o bom senso de dedicar· 
· Quanto :1. reversão dos 13 ~enera.es, eu cen· se ao estudo e saber elevar-se no conceito. 
suro o Presidente da RepuiJlic;l. pelos consí· publíco. 
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o ~n.. OYIDIO ABRANTES- Todo o mundo lh.antes provas de intelligencia que deu elll 
reconhece isto. todo o curso. 

Quando se faz a reforma. do emino ch 1~-
0 Sa. FREDERICO BoRGES - Os dados que col<l.$, ten;lo sido nomeado um collega seu p~r~ 

'VOU forneceL' a Camura do.:. Srs. Deputados, o loga.r de lont2, reclamou ou concurso para 
muito honl'am a um do;; distinctos membros todos ou a. suil. nomeação. 
desta Ca.mara. . O .ex-i:npera.dor mandou o ministro do 

E, Sr. presidente, quando outro servioo guerra de então f;uer-llle justiça. e fui no
não pudesse prestar á mintw. Patria, estaria m~ndo lenta ca.thedratico de biologia, cadeira 
bem satisfeito em poder recommendar aos nova, por proposw. da Congregação. 
meus concidadãos o merecimento de qualquer O ex-imperador que era obset·vador aure. 
collega pelo muito que. tivesse 1eii;O e pelo sentou-se urn dia á Escola, demorou-sedu;;; 
muito que tivesse merectdo. . . horas na aula. do Dr. Serzedello e ante o; 

Eis o motivo porque, Sr. prestdente, d1go lentes ao sahi:.- declarou que sn.hia satisfeito 
queipara a elucidação deste projecto, para. porque na Europa. não assistira lições mais 
sua. sustentação dous fundamentos são essen- bonitas. 
ciMs para serem discuti~os e ~r~ei~men~e I~so consta dos jornaes do tempo. 
esclarecidos : -um relativamente a s1tuaç<~.o Não telll uma priSão, nem uma. reprehcn.;ão 
especial em que oo achou o Sr. Serzedello e o e sim elogios, como este ao dei:J:ar o c:mro de 
outro sobre o seu merecimento pe!llloa.l. secretario do cor_pO de alumnos : o C0mman-

Tendo, Sr . presidente. me desobrigado da dante mandou agradecer-lhe a efficaz e inte[
demonstraçã.o do primeiro desses funda.men.- ligente coadjuvação, e declara que a. sua ex
tos passo agora. a. tratar do segundo, exht· oneração era uma. lacuna. muitíssimo dilncll 
bindo á. Ca.mara dados da vida deste _cidadã:o de ser pt·eencbida, porquanto, além r\ e ter elle 
que teve e continua. a ter uma: ca1'I_:.e1ra br1- muito robusta. intelligencia o muito. il!ustra
llla.nte, cheia. de n.ctos que ~u1to _p.ao de re- ção com inexcedível zelo e dedicação sem 
commenda.r a estima e cons1deraçao de seus limites, exen:eu o logar de secretario, como 
concidadãos. _ _ bem patenteou o estado da escripturaçii.o que 

Eis o resumo de sua fe de ofli~10 ou p~r! se acha. em dia por seus inaudito.~ esforços, e 
outra. a!guns documentos de sua Ylda de m1- o metho1o com que estã orga.nisada. ;J. secre
lita'l', onde n\i.o tem nem uma. prisão, nem taria pelo que declal.'a qr!l nunca. mais se 
uma censura. esquecer:i. da. muito valiosa, effica.z, e sempre 

Assentou pr,1ça. de_ solda do em 1874. leal coa•ljuvacii0 que lhe prestou. 
Nesse anuo matrteulou·se na. Escola. Mi- Em abril de 1885 foi promovido a capitão, 

Jita.r. _ Em janeiro de 1890 foi promovido a major 
Em 1876. completou o curso prepa~atoMo por. se ter acbado no campo com as for~as 

com distincçã.o em t<>l!-os os prep~ra.tortos . da revolucionarias, por servico:; relevantes. 
Escola e ainda em l:l.t1m, rhet or1ca. e phllu· Em 1892 Joi pr.>movidu a tenente-cor onel 
sophia. _ . . por ant ig11idado. 

Em 1878, tendo fe,to os dous pnmetros Colla.borou na reforma rlo ensino das Es· 
a.nnos do CUl'SO superior .da ~cola co~ •lis- colas :\nlitares, tenrlo por isso os maiores elo
tincção em todas as matenas fot promovtdo a gios em ordgm do dia. 
~lferes·atumno. • . _ O nebrP. deputado, o Sr. Flavio de Araujo, 

Em 1879, completan'1o o cur3o de at•tt~barta fa.Uou ern que o St•. serzedello não tinha con
com distincção em todos o~ ext~mes, fo• pro- curso. Esse. facto e urna. das phrnses mais 
movit1o a. 2° tenente de artllharta. brilhantes da sua fe de 1>fficio, como ~e vê. 

Em 1880, completando o curso de estado- Fo~ma.<1o com dis_tincção em todos os e.u· 
maior com distincção,foi promovido a tenente Il!es e a. Congrega.r~o qu~rn ~uas vezes un~
pa.ra. o estado maior. mmemente o propoe pruneu::o pa~a .subsu-

Perdeu o anno de ISSl por doente e for- r.uto, segundo para ca~hedl"d.ttco e e a.mda o 
mou-se em engenh~lria e bacharelou-se em governo quem. o n_ome1a, mas1 manda decla.
sciencias mathematicas, pbysicas e n:.tura.es rar que ? faz~ VJ.Sta ~s _b11lhautes provas 
em 1882. de lntelhge~?•a. e a.pphcaça.o. Onde o~ nobres 

No fim de seus estudos foi proposto uoani· d~:putatios Ja. encontraraf!l . nomeacoes mas 
memente :pela. Congregacão onde hayiã.m d1gnas_1 Por v~ntum esse JUtto _de u.ma Con: 
lentes, como Benjamin Consta.nt, Ant1ocbo gregaçao uoamme dua~ v~~es nau va.le mal::. 

· Faure para ficar no magisterio da Escola que do que ? con~ur~o ! . (Apmados_.) 
não prescindir do seu concurso. E asstm . s~o as Impllgnaçees dos nobres 

Danllo-se uma vaga de substituto, foi una- deputados ll:lJUSf:as, sem_ f11ndamento, qu11ddo 
nimemente proposto pela. Congregação e no- os documen~os i•1!lam tão ~lto !! . _ 
meado pelo governo de e~tão, o Sr. Dr_. S~a C!!:rretra mthtar ~-dia $er ~n1to ma~s 
Afionso Penna., substituto a vistas das brt- rap1da Sl fosse um ambicioso. Se1 que qua.n' 
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do ministro o m r,recha.l Flm•iano quiz :pro
movei-o por merecimento. 

s. Ex. nlto quiz; pediu para não ser. e 
dis~o sabe o rninistel'io de então. Quantos 
tem este desinteresse ? . 

Eis a.hi, Sr. presi•lente, em relação ao mi· 
Htar e ao lente, o que l1a quanto <i. pesso::> a. 
quem se refere o proje.cto excepcional da Ca
mata.. 

EIJ.a. não ê uma espers.nça ; mas já ê uma 
bel! a e brilhante realidade da Republíca. . 

Passa.odo ;i. vida. administrMiva., â. v ida 
politlca., à vida agitada de representante da 
Nação, de batalhador pela caus:t. publica., 
como orador, e como tra.ba.lho do gabinete 
posso dizer : muitos se terão salientado ex
traorrl.inariamente nessa pelej;;. diurna e con
stante pelos bons pl'incipios ; muitos terão 
merecido justos a)lplausos da opinião; mas 
nenhum certamente tem excedido ao Dr. Ser. 
zedello Corrê,'\. 

Naquella. idade tendo attingido postos :<u· 
:periores do exercito, logar emi nente no ma
gisterio, e na vir1a publica se salientado da 
mtJneira. a mais notavel, digna e brilhante, 
S. Ex. póde honrar-se, voltando-se par·a esses 
que impugnam a di~tincçlio que a Ca.mn.ra lhe 
quer fazer, dizendo·lhes:- o meu passado 
responde eloquentemente a.os meus det:'a.· 
ctores. 
O~- OvJDIO AnRA.NTEs-Perdã<l; protosto; 

aqui não ha <'!etractores. (Apoiados.) 

O SR. FREDERICO Bor.o'Es-Para não inll;Lrn· 
mar o nobre deputado. eu declaro que niio 
estão no numero dos !let ractores, nem S. Ex. 
nem tão pouco os que impugnnrnm o pt'e>jecto; 
mas esta Co.ma.ra não ignora que o nobre 
deputado a quem se refere o pr.o,j1•cto t~m os· 
tado, desde que entrou para C$t:J. vidr~ polí
tica. constantem~nte atado a.o pelourinho do 
apodo. do insulto. como qu:o.si ~cmpre ~~a 
pa.rtilba do llOmom publico ele merito real ele 
acendrado pa.trioti~mo e de honestidade se
surn.. 

S. Ex. , como a. Ca.mara sabe, ~cupou em 
pouco tempo. as pastas das relaçües exterio· 
l'e$, dos ncgocios da justiça e do inter!or, da 
viação e da. fazenda.. No (lesempenho dessas 
difficilimas e elevadas commissões, o nob•·e 
deputado deixou tra.cos indeleveis d!l. sua íu
dívídualidade. (.4.poiad~s geracs.) 

S. Ex. fez com actívidade assombrosa uma. 
adminú:t~o republicana, verdadeiramente 
orientada., conscia. dos altos e espinhosos de
-veres que tinlla a desempenhar. 

Ninauem a meu vercomprehendeu melhor, 
mais detidamente a. situação financeira deste 
pa.iz, a.s suas ditllculdades. os emb3.raços, que 
~e aot.ollla.ram. do que S. Ex., em uma bri· 
lhantiesima exposição que apre;:entou ao outro 
Cllefe do Estado. (ilpoíadoo. ) 

Pois bem, é um ciuadã.o n~tas condições, 
é a um membro distinctis:>imo de.st.\ Ca
mara., é a um· detensor intemerato da Repu
blica., ê a um homem que tem atravessado 
todas essas altas posiçõe~. :~tte.-;tando a sua 
probída.de na pobreza. digna e honest.:1. em que 
vive, que a Camara vac conceder eota dis· 
tincção. 

Sr. presidente, a.precü1da. a questão sobre 
estes dous. pontos de vista.-a. situação exce
pcional em que se achou o Sr. Serzeücllo e.o 
demittir-se e o seu alto e elevado mereci· 
mento, cumprir o meu dever e estoq. con· 
vencido de que o projooto passará trium
phantemente ne>ta. l;a.mat•a., que assim pro
ceclenrlo, uonr..,r:í. uão só a esse digno 
servidor do Estado como tambem se elevará 
na. consideração puolica. {Muito bem, ~md:o 
bem.) 

Fica a. discus;;âo adiada. pela h ora. . 

SEGU:çDA PARTE DA OROE~l DO DL\ 

Entram successi vamente em 2• discussão, 
que é t<em derote eocerrada, tic ... ndo adiada. a. 
votação, os artigos do pro.iecto n. 227, de 1895, 
autori~ando o :Poder E:1:0cuti>o a. abrir um 
credito de 21:840$366 snpplemerttar ó. verba 
-Exercicios findos-para occoner li.s despe· 
r,as quo ro1'1l.tn liquidadns ·com o serviço qua
rent40ml.l·io de Santa. Ca~bn.rina durante o 
n.nno de IS'J3. 

Entm em 2' di:::cussiio, que ó sem debat e 
cncerrad:~. t\CI~nuo adia.~la. a. votação, o artigo 
unico do pruj~cto n . J 51) A, de lliD5, :mtori
S:Ludo o Pocler ExecuLivo 3 ~brir um credito 
de 6::!::13.-;:Hu par;t pn{;:•tmento do pessoat e 
oxpediontt'l 1lll Del<'ga~:i;J. de Terras e Coloni· 
sar;iio do E.~tado de Minas !1eraes no anno 
tio 18~13. 

E' nnnunciado. ll 3• discussão uo projecto 
n. 13:!, de Ie-95. tornando extensivo ús praças 
•la bt' i~ada policial da Capital Federo..l c do 
~rpo d(l I.Jornboiros, que se uniLilisarem llu
rante o tempo de prar:a, o 11ireito de que 
gozam ~ praç:u; do exercito e a.rmM.a, de 
serem recolhidas ao As.do dos lnva.lidos. 

Ninguem pedindo a po.lavra é encerrada. a 
discussão e adiada a votação. 

Vae a imprimir a seguinte 

Redacçao 

~- 174 D -1895 

Reàacçao fim:tl do p1·ojecto n. 174 B , do cor-
1'6Jtle anno, que 07'Ça a Receita Gc1·ai da 
R tpuàlica p11ra o e:rcnicio rie 1896 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1." A receita. gera.! da. Republica dos 

Est<>dos Unidos do Bra.zil paro. o exercício de 
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1896 é orçada em 327.6.34:000$ e será reali- r 
~da. com o producto do que for arrecadll.do • 
dentro do mencionado exercício ·sob os títulos 
abaixo designados. 

RECEITA ORDINARlA. 

Importa.çtZo 

1. Direitos de importa
ção para consumo nos 
termos da lei n. 25, 
de 30 de dezembro de 
1891, e das disposições 
legaes a. que eUa se 
refere - modificados, 
porém, os valores dos 
direitos dos generos · 
tarüados do cambio ele 
2.4 para o cambio de 
14 dinheiros por 1$ e 
supprimidos os addi· 
cionaes de 50 •f. e 
60 •;., e mantidas to
ll as as demais taxas e 
sobre-taxas consoli
dadas em uma. só, ex
cepçã.o feita: da cer
veja estrangeira, cuja 
taxa será de 1$200 
por litro ou $800 por 
ga.rra.fa. Dos licores, 
vinhos espumosos d() 
qualquer qualida.de, 
como a. de Champagne 
e qualquer que seja o 
a.condiciona.mento,que 
paga.rlto 3$000 por li· 
tro, !sento do qua.cs· 
quer addiciona.es. 

Dos l íquidos ou bebidas 
a.lcooltca.s, isto é, al!
syntho, l~irsch, al· 
cool, brandy, rhum, 
wisky , a.guarrlente 
da J;tmaica e outros 
productos semelila.n~ 
tes, marcando 25 ou 
mais rle 25 grãos no 
alcoometro centesi~ 
mo.l, qualquer que 
seja a procedencia ou 
acondicionamento ,que 
pagarão 1$800 por li· 
tro, isento de qua.es
quer addiciona.es. 

Da genebra-l$500 por ll
tro, isento de qua.es
quer addicionaes. 

Dos vinhos puros, isto é, 
que marquem menos 
de 25 gráos no alcoo-

metro centesimal ou 
de Ga.y Lussa.c a.ppro
vado pela ana.lyse do 
laboratorio ou por ou
tros processos de que 
disponham -as alfa.n
degas, que são "Vinhos 
pu"t"os e sem confecçã.o, 
qualquer que SE'ja a 
procedencia e acendi
cio uamento-$300 IJ::>r 
litro, isento de quaes
quer addicionaas. 

Dos pho:;.phoros de páo, que 
pagarão lu lo 3$200 e 
ph~--phoros de qna.l~ 
quer outra qualidade 
que pagarão kilo 
4$500, isentos de todo 
e qualquer addiciona.l 

Dos sa.ponaceos, sapo
leos e seus similares, 
todos não J)erfumatlos, 
que pa.,oarão 1$-'XlOpor 
kilo e o esmalte ordi
nario ou cubalto vi
trificado par a oleiros, 
que pagará. 2$500 por 
kilo, e o cyanureto 
de potassio puro, que 
pago.ri o mesmo que 
o cya.nureto bruto. 

Do s:~-1 grosso que pa.garà 
3D réis por litro. 

Do alcool de Montpelliel• 
recti:fica.do pa.ra asos 
phnrma.ceuticos, que 
conservará o. taxa. 
actu:ol. 

Do sebo ou j::rn.xo., que po.
ga.l•á. 160réis por ltilo
gru.mmn.~ 

Do. gomm<~. a.rabica. bruta., 
que pagari 600 réis 
por k.ilogra.mma . 

Da. folha. de Flandres, que 
pagara 30 reis por k.ilo
gramma.. 

Dos objectos do n. 160 
-classe 10' - Perfu
marias. que pagarã.o 
5$ por ldlogramma. 

Das cartas de jogar que 
pagarão 1$ por ba.
ra.lbo e em cartão -por 
acabar ou em folhas 
por cortar, coloridas 
ou sómente eata.m
padas, paga.rã.o 5$ por 
k ilogramma. 
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))aS cevadas de qualquer 
qualidade, que llilga.
rão 60 réis por kilo . 

Do fa1•elo e restôlho de 
qualquer quali·iade, 
que ps.go.rão 30 réis 
po1· kilo. 

Do milho de qualquer 
qualida.rle. a não ser 
o mUho branco de An· 
gola. para. passarinho, 
50 r é i s por kilo
gra.mma.. 

DOS objectos do n. 87-
classe 6 ·-Fructas ver· 
dcs, cnst a.nha.s, avelãs, 
nozes, amendoa.s e 
azeitonas de qualquer 
qualidade, que paga
rão 200 reis -por kilo· 
gramma.. 

Dos objectos do n. 99 -
cla.sse 7• - legumes 
em conserva de qual
quer qualidade, etc., 
etc., que pa.gat"d.o 800 
reis por kilo. 

Dos objectos do n. 51, 
classe 4• : presu o tos 
de qualquer modo pre
ps.ra•1os, 1$ por k.ilo. 

Conservas de carne, paios, 
linguiças e outros pre
parados e salames, 
l$400 por kilo. 

Do n. 60: peixes não elas· 
si ficados, mariscos. o.;
tra~ e outros moUus
cos e ovas. 

Em. conserva. ne qualquer 
modo preparado: sar· 
dinho.s, 1$ por kilo
gramma ; quesquer 
outros 1$500 por kilo
grammo.. 

Dos sa.ccos simples não es
pecHicadi'S, que paga
rão l $500 por kilo
gramrna. 

Dos obj~ctos do n .546, cla..<>Se 
16-Lã-que pagarão: 
pannos, caserniras e 
cassinetas de lã,até600 
gra.mmas, por metro 
quadrado, 8$; na600 
grammo.s ate 800, por 
metro quadrado, ~; 
de mais de 800 gram· 
mas, por metro qua· 
dra.do, 3$000. 

Da aniagem. etc .• n. 564, 
classe l7•, sendo supo 

. Co.satt. V. VIl 

primidas as distin
cçõe.:; por numero de 
nos, assim como de 
lboo e entra.n~dos, 
que pagarão todos 
900 réis. 

Dos objectos do n. 209 e 
297. classe I P: capsu
las, conreitos, drageas 
e perolas medicinaes 

· qua.esquer, cuja razã.o 
serã. de 40 • ; •• valor 
official 9i$600 e taxa. 
39$040. 

Dos ns. 237, 340 e 341-
Elixires,Jicores, 
vinhos, xaropes e 
soluções medicioaes 
quae.,quer, cuja razão 
será 30 •f., valor o!I!cial 
2i$663 e ta.xa 8$2.98. 

Do n. 273-Magnesia .flu
illa. de Murray e outros 
fabricantes, que paga.
l'á. a. mesma ~~xa. dos 
elixires-soluções. 

Do n. 293-Pastilhas me-
. dicinaes quaesquer, 

cuja raziioserâ de4D"/o 
valor oftlcial 11$500, 
taxa. 4$600. 

Das pastilhas comprimidas 
medicinaes.cuja razão 
será de 45 •;., valor 
afficial 160$, taxa 
'72$000. 

Do n. 301-Pilulas-bolos, 
granulos ou grãos me· 
dicinae~ de qualquer 
qualidade, cuja. razão 
será 40 • f,. valor offi. · 
cial 200$,taxa S3$600, 
e l!.a Salsaparilha. de 
Saude que pagarâ o 
mesmo ~tue os elixi
res e licores medici
naes. 

Do n . 45()-cla.sse 15' -al
godão em fio simpl6ll 
para tra.m'l. ou ur
dldura,cr'li ou branco, 
que pagara 300 réis o 
k.ilPgramma, e tinto 
que pagará 400 réis. 

2. Expediente dos gene
ros livres de direitos 
de consumo de accordo 
com a.s leis em vigor 

3. Dito das Capatazias, 
idem .............. .. 

4. Armazenagens, ido,r:n •. 
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240.000:000$000 

4.000:000$000 

1.000:000$000 
3 .ooo: 000$000 

~ 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 19/05/2015 16:55 + Pág ina 16 de 32 

674 ANNAES DA CAMARA.. 

Despacho maritimo 

5. Imposto de -pharóes .. 
6. Imposto de docas .... 

Adt!icionaes 

7. Dez por cento addi
ciona.es sobre os im
postos de expediente 
de generoa livres de 
direitos de importa
ção, _pharóes e dócas •. 

Sahida 

8. Direitos de 2 I/2 •;. 
de polvara. fabricada. 
por conta i!ogoverno, 
e l •;. sobre a expor
tação do Districto Fe
deral de produ c tos não 
sujeitos á. imposição 
dos Estados ..•.•....• 

[tlterio>" 

9. Renda d11. fazenrla de 
Sa.n ta Cruz e outras 
de ·-propriedade da. 
Un1ao ............... . 

lO. Dita da E. de Ferro 
Centrai do Bra.zil. .•• 

11 • Di ta. das estrodo.s de 
fer~2 custeadas pela 
Untao •...•.•••.•.•• 

12. Dita. do Correio GeraL 
13. Dita. dos telegraphos 

eJectrioos, na. confol'· 
midarle no art. 20 da 
presente lei, inclusive 
a. taxa de frs. O, I O, 
ouro, por palavra. ne 
telegramma. em per
curso nos cabos da 
BraziUan Subm~,rine 
Company, Zimited • • · •• 

14. Dita.dacaaa.da.Moeda 
15. Dita da. Imprema. Na.

ciooal e Díario Otfi~ 
cial •..••....•.....•. 

16. Dita da Fabrica de 
Polvora. .......... . 

17. Dita da Fabrica de 
Ferro de s. João de 
Ipanema ....... _. .••.••• 

80!):000$000 
400:000$000 

460; 000$000 

60:000$000 

120:000$000 

35.000:000$000 

3.000:000$000 
3.500:000$000 

3.600:000$000 
ti5: 000$000 

650:000$000 

1:000$000 

110:000$000 

fB. Dita dos Arsenaes ... 
1!1. Dita da Casa de Cor-

recção .............. . 
2.0. ~i ta do Gymnasío Na-

CIOnal. ......•....... 
21. Dit11. <'lo Instituto dos 

Surdos-Mudos ......• 
22. Dita do Instituto Na

cional de Musica ...•. 
23. Dita de matricula nos 

estabelecimentos ot.fi
ciaes de ensino ...•.• 

24. Dita da Assistencia de 
Alienados .......... . 

25. Dita arrecadada nos 
consulados .......... . 

28. :qi ta dos proprios na.-
cionaes ............. . 

27. Imposto de seno de 
accordo com a legisla· 
ção em -vigor, mais o 
augmentoprova vel da 
renda da venda do 
r;ello _das letras que 
negomarem os banoos. 
orçado em 400:000$ e 
mais o aello de 100 
réis sobre recibos pas
sados pAios bancos nas 
cadernetas e contas 
correntes e de 20 réis 
impressos sobre os 
contractos de correto
res- cheques-inde
pendent e do sello pro
porcion a.l orçado em 
100:000$ e mais o 
sello de 100 réis por 
conto de réis ou frac· 
çiio de conto sobre as 
guias de entrega. de 
dinheiros aos bancos 
ou casas bancarias 
cornputa.do em 
200:000$ e a renda 
proveniente do sellode 
!$ sobre os termos de 
responsa.bilidade as
signados nas alfande
gas e mais oaugmento 
do sello sobre as car
tas de saude com as 
di.sposições da presen-
te lei. .......•...... 

28. Imposto de 1/10 °/0 

pago pelo comprador 
e vendedor nas opera
ções de cambiaes ou 
de moeda metal,l.ica a 

20:000$000 

30:000$000 

25:000$000 

10:000$000 

3:000$000 

150 : 000$000 

200 : 000$000 

450: 000$000 

200:000$000 

8.300:000$000 
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prazo sobre o -v-ator 
em moeda. corrente 
do contr&cto . ••...... 

29. Imposto de tra-nsporte. 
30. Dito de 21/2"1. sobre 

dividendo dos titules 
de companhias ou so
cie1ades a.nonymas 
na.cionaes e estrangei
ras com séde no Dis
trlcto Federal, e das 
companhias estrangei
ras com sede nos Es
tados, de accordo com 
a. legislação em vigor 
e o art. 6• da. presente 
lei . . ...••. , ..•. ....• 

5 '/• sobre os premios de 
todos os seguros novo:; 
que forem realizados, 
a contar de 1 de Ja
neiro de I 896, -pelas 
compa.nhias estran
geiras de seguros de 
vida •............... 

31. Dita. de 2 •j. sobre o 
capital das loterias 
federa.es e 3 •f· sob't'e 
o das est.a.duaes, cuja. 
venda de bilhetes se 
efi'ectuar na Capital 
Federal, na fôrma das 
leis em vigor •... • •.• 

32. Dito de 2 •;. sohre 
-vencimentos e subsi
dio, inclusive o do 
Presidente e Vice
Presidente da. Repu
blica. e membr(ls do 
Congresso ~acional. • 

33. Ditodepenasdeagua. 
M. Dito de transmissão 

de a.polices e embar-
cações ...... . ....... . 

35 . Contribuição das com
:panbia.s ou em:prezas 
de estradas de ferro, 
subvencionadas nu 
não e de outras com
panbia.s para. despe
zas. de _respectiva fis-
callsn.çao ........... . 

36. Fôros de terrl:lnos e 
marinhas .......... . . 

37. Juros das accoos das 
cstrada.s de t~;rro ds. 
Bahia e Pernambuco. 

38. La.udemios .• , ••..•.• 

700:000$000 
750:000$000 

500: OOO.~VOO 

50:000$000 

1.000 :000$000 

1.300:000$000 
1.200:000$000 

100:000$000 

600:0( 0$000 

15:000$000 

39. PrP.mios de depo$itos 
publicas ........... . 

40. Cobrança da di vida 
actíva. .... .... ..... . 

Consumo 

41. Ta1:a. de 100 réis por 
500 grammas ou 
fraccão desta uni
dade de fumo em 
bruto de procedeocia. 
estrangeira. ....... . . 
Dita de 10 réis porr 
25 grammas ou frac· 
!;ão dest<\ unidade de 
fumo :picado, migado 
ou desfiado, inclusive 
o ma.nufacturado em 
cigarros rle prod!lc
ção nacional ....••. 
Dita. de 40 réis por 25 
grammas on fracção 
desta unidade de fu. 
mo picado, migado 
ou destl.ado de -pto
ducção estrangeira. 
Dita ele 10 réis por 
charuto de fabrico 
estrangeiro _ ..••••. 
Dita de 10 réis por 
125 grommas ou fra.c· 
ção desta unidade de 
ra.pe de fabrico na 
cional .... .. ...... . 
Dita oJe 60 réis por 
l25gramma.sou fia.c
ção desta unidade de 
rapé de fabrico es-
trangeiro ...... ... . 
Dita de 30 r éis port 
maço de 20 cigarros 
e por qualquer frac
ção excedente de 20, 
de producção estran-
geirn . . . ..... .. .. .. 

120:000$000 
60:000$000 

Os cigarros de mor
talha ou ca. pa. de 
tu mo de procedencia. 
estrangeira pagarão 
o dobro desta. ta.x.a . 
Pa.pel p~ra. cigano e 
semelhantes. sendo 
em folhas ou rolos500 
reis por k.ilogra.mma.. 
Sendo em livrinhos 
ou mortalhas de ar-
1'0~:. ou milho 2$500 o 
kilogramma. . .... ... , 
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30:000$000 

500:000~00 

1.200:000$000 
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42. Taxa de 60 reis por 
litro ou 40 réis por 
garrafa. cobrar1a em 
estam pilhas, ao sair 
o producto da fa.brica.\ 
ou exposta a venda, \ 
sobre a cerveja. na.cio-
na.l •...........•••• 1 

Taxa de 300 réis por li-~ 
tro sobre a.s bebir1as 
constantes do n. 126 
classe 9' da. tarifa
quando fabricadas 
no paiz-tambem co-
bradas em estampi-~· lhas ao sair o pro-
dueto das fabricas ou 
quando exposta á 
venda. 

Taxa de 1$000 por gar
ra.fa. sobre as demais 
bebidas fermentadas ! 
que possam ser assi·; 
mlladas ao vinho de 
uva., aos vinhos es
pumosos _etc., etc., 
aos cha.mp·1gnes- e 
cujc. fabrico seja. a1I
torisado pelo go
verno. 

Extraordinaria 

43.-Montepio ria. Marinha. 
44. Dito militar._ .•..•. _ 
45. Ditó do~ Empregados 

Publicos ............ . 
46. Indemni8açã.o .. .... .. 
47. Venrla de generos e 

proprios nacionaes. _. 
48 • .Turns de capita.es no.-

cionaes .... __ ...... . . 
49. Remane,;centes dos 

}lremios dos bilhetes 
de loterias ......... - . 

50. Receita eventual, 
comprehendidELs a.s 
multas por contra
venções de lei e re
gulamento .... - -.... 

Deposites 

51. S&ldoou excesso entre 
os recebimentos e as 

500:000$000 

90:000$000 
200: 000$000 

800:000$000 
l . 000: 000$000 

100:000$000 

3. 000:000$000 

15:000$000 

3. 000:000$000 

restituições • •• ••• -.. . 5.000:000$000 

Somma totnJ.... 327.284:000$000 

Disposições geraes 

Art. 2." E' o governo autorisa.do : 
I. 0 A emittir bilhetes do Thesouro ate a 

somma de 25.00•,:000$ como antecipação a 
receita. no exercício desta lei, que serão res
gatados até o fim do mesmo exercício. 

2.• A receb~r e a restituir, na conformida
de do disposto 110 art. 41 cta. ·Lei n. 638 de 
17 de setembro de 1851, os dinheiros pi'Ore
nientes: 

do cofre uos orphãos ; 
dos bens de defuntos e ausentes e do 

evento; 
dos premios ·de loterias; 
dos uepositos de caixas econoroicas e mon

tes de soccorro; 
dos depositas de outras origeos ; 

os saldos que r esultarem do eneontro das en
tradas com as SRbid<\S poderão ser applicados 
às despeza.s publicas e os eJ~:cessos das resti
tuições serão lev<tdos ao balanço do ex:ercícío. 

3.• A rever as tarHas aduaneiras de 
modo a pol- as de accordo com as determina
ções da. presente Lei, isto é, calculados os 
direitos ao cambio de 14 e não ao cambio de 
24-supprimidos os addicionaes de 50 e 60 •f, 
e consolidadas em uma só taxa. todas as de
mais tnxas em vi!:-or, excepção ft'ita dos ge· 
neros que e8tão exceptuados no art. I• da 
presente lei, cujas tax.a.s ::erão as indicadas 
nes~e artigo. 

4. • A rever os impostos de expediente _de 
gener os livres de direitos de impor·taçao. 
de docas e pharóes. de modo a co~lidar as 
mesmas t• :xas, incLUindo os addícionaes nas 
taxas originaes. 

5 . o Os :;ener-os ad llalorell~ continuarão SU· 
jeitos ás mesmas taxas e sobre-tax:a.s que 
pre~entemente pagam, consolidadas estas em 
uma sõ. 

6. • A o.rrendar o serviço de capatazias das 
alf:l.ndegas e armazen _ 

Art. 3.0 Par~t f:•zet• face ao deficit já exis· 
tente e compr .. vado é o Go\·erno autorh;ndo a 
f;•zer ttpplícaçllo do slldo q~le veriftcur·se no 
ftm do exarcicio da receitn sohra a despeza. e 
caso essa tenha sido coberta jó. por ;~.lguma 
opel'ação de credito effectuada. em virtude de 
autorisação legislativa anterior, deverá. c go· 
verno retira•· em papel-moeda. da. circula~ã.o 
quantia equivalente ao s•lldo verificado. 

Art. 4.• Os impostos 3/luaneiros serão 
pagos 70 •;, em moeda corrente e 30 •j. em 
especie ou eambiaes de I' orciem ao cambio 
fi:xo de 14. As fracções menores ile um schil· 
ling serão pàga.s em moeda. corrente. 

Art. 5." São declarados nullos para. todos 
os eJ!o:!itos os contl'a.Ctos de cambiaes ou moe
ria metallica â. vista ou a prazo que não te
nham o sello legal. 
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§ 1.• E' absolutamente vedada ans bancos 
ou filiaes ou casas bancarias a. liq uida.ção por 
diiierença de tra.nsa.cçõessobre moeda metalliea 
e r.ambiaes. O synrUco da. ca.ma.r·a dos corre· 
tores terâ. a.ttribuição de Impor a multa de 
10 a. 20:000$. e no dobro no caso de reinci
dencia aos estabelecimentos que inf1·ingirem 
a. presente disposição com recurso suspeosivo 
para. o Poder Ex~cutivo. 

§ 2. • Ficam sujeitos ao pagamento do eello 
de 1/10'/. a.s operações de cambiaes ou de 
moeda. metallica. a. prazo, pelo comprador e 
vendedor, sobre o valor em moeda. corrente 
do contra.cto. 

§ 3.• Ficam sujeitos ao pagamento do sello 
de 100 réis os recibos que os Bancos passem 
nas cadernetas de contas correntes. 

§ 4. o Todos os contractos de corretores fi
cam sujeitos ao selloimpresso ou de carimbo 
de 20 rêis independente do sello proporcional 
sob~A a quantia do valor do contracto. 

§ 5. • As guias de en trega. de dinheiro aos 
baocos ou casas bancarias ft,·am suj~itas ao 
sello de !00 reis por cont.- de réis ou frac
ção de conto. 

§ 6. 0 Consideram· se pa.ra. oe e1fei tos das 
actuaes disposições, operações a dinheiJ·o, 
camniaes e moeda metallica. as liquidaveis 
dentro de tres dias uteis, a contarda datada. 
U'ansar~. As que excederem desse tempo 
até 30 dia-s, que serã. o maior pra.w, serão 
consideradas a prazo. 

§ 7 .• Para. facilitai' a tlsca.lisa.çiio do sello 
Das letrt~s de cambio.sa.ques ou instrumentos 
que traduzam rem~>ssa. de dinheiros para. o 
ex!Rrior e contractos de opera.ç.ões sobre 
moeda metalliPa e vperaçOes de bols 1, fica o 
governo autosri~ailo a Cl'•>ar um typo ile sello 
para. esse fim d•·termidado e que poderá ser 
estampado nas let•·as, sa.9ues-cheques. 

Art. 6. • Fica extensivo as companhias es· 
trangeirase Bancos.cnjn.~ tlliaés teem séde no 
Districto Feder·al e nos Estados o imposto de 
2 1/2 y, sobre l!ividendo~. p .,rn ('SSll. cobmnça. 
roma.ra o governo a seguinte base : o capit:ll 
do &nco ou da. em preza entre nós, e v~rift· 
ca~aa dis~ribuição do dividendo no estran
geil·o, eobrar-se-ba o irr•posto de 2~ % sobre a 
parte do dividenrlo correspondente ao capital 
existente entre nós. 

Art. 7. o A multa. de expediente em toàos 
os casos pre\7istns na legislacão em vigor do 
regimen aduaneiro ~erá de 10 a 20 por cento 
a. juizo dos in$pectore.s dos Alfandegas, con
forme a circumsta.ncia.s dos factos I a-rt . 492. 
§ 3• da. Consolidação das Leis das Alfa.ndega.s, 
de 1884 e decreto n. 680, de Z3 de agosto de 
1890). . 

§ 1. o A multa. de direitos em dobro sõ se !'à 
applicado. quando a tli:IIerença dos direitos 
aduaneirosconsi~nado~ na tarifa em confronto 
eom a .mercador1a submettida a despacho ex-

CP.der do valor de 200$, quer essa. õi1ferença. 
seja deter-mina.d.:J. por quantiJaile ou exesso 
de merr.adoria. verificaria, quer SE.'ja por difte·. 
rença. de qualidade relativa ou absoluta, en· 
éontrada em uma pa.rtida. de volumes sub· 
mettida. á confe1•encia, ou isoladamente. 

§ 2. • Destes actos não ba.1•erá recurso, 
cumprindo sómente nos casos de di:IIerença. 
de qualidade de mercadoria. ou da sua chsi
tica.ção obedecer-se o preceito do art. 15 do 
decreto de 26 de a.bril de 1890. 

§ 3." A isenção da tan deexpedienteadua· 
ne1ro fica restricta. aos ob.iectos ou mercado· 
rias consignados nus§§ i ' , 2•, 3", 4", 5", s··. li 
a. ! 6. 19, 22, 23, 26. 33 e 35 da. Consolidação 
das Lãs das Alra.ndegas. 

§ 4. • Ficam a.pprovadas as isenções de di
reito de expediente concedidas até 31 de 
julho do corrente a.nno pelo Poder Executivo 
em virtude de oontractos celebrados com os 
Estados, e que dependiam de a.pprova.ção do 
Poder Legislativo. 

Art. 8. • Em caso algum a ta.:xa. expediente 
de capatazias sera. dispensada. 

Art. 9.• Ficam revogados os§§ 2• e~ do 
art. 594 da. Consolidação das Leis das Alfan· 
degas e Mesas •le Renda~. estendendo-se a dis
po~ic;ão do§ I• dcl mesmo artigo com as al· 
terações constantes do n. 4 •lo art. 1° da 
lei n.26:i, de 24 de tll'zen1bl'O de 1894, & todas 
as A Ira.n•legas e mesas ''o rendas da. Republica 
ilos Estados Unidos do Brazil. 

§ I." Sórnente serão sujeitos a disposicão 
final do art. 605 da. Conso!id>J.çiO das Leis das 
Alfandega.s as mercadorias importadas a 
granel nelle men~lonadas quando por uni
dade pesareJu menos de dous kilograrnma.s. 

§ 2. • A's oper.lções a que se refere o 
art. 382 da cousolidação ficam sujeita<J todas 
as mercadorias descarregadas nas pontes e 
cães das A I 1\t.ndegas, clepositos eott>epostos e 
armazens alliLndeg::vlos. tenb~m ou nã.o per
manencia. no local da. dcsc~r·ga. 

§ 3.• As taxas a. que se rerere o art. 603, 
capitulo X[V da C<lnsolidação das leis das 
Al(anrlegru serão as seguintes: 

Por volume ate 50 l~oilogl'ammas 200 réis. 
Por dezena exce•Jente- 100 ráis. 
Art. 10. Os volumes de gt'a.ndes dimensões 

e pesos, de que tl'l\ta o n. 3 do§ 2", do art. 382 
da. indicada. eonaolidação, rtca.m sujeitos, qual· 
quer que s~>ja o sell vulor, ao duplo das tu.xa.s 
do 1n·t. 603. 

Serão considerados volumes de grandes di
mP.nsões e pesos os que medirem mais de 
2 l/2 metros cu bicos ou pesarem mais de uma 
tonelada.. 

Art. 11. O ar&. 599, No'Dn OonsoZidaçãll do.s 
Leis das Al(andegas e Mesas de Rendas da 
Republica fica. modificado do seguiute modo: 

As mercadol'las despa•·h .das a. bordo ou 
sobre agua; e que :por consentimento do chefe 
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da repartição tiverem de tran~ita.r pelos ar · Paragra.pho unico . E' autor isado o governo 
m azens, deposites ou pontes, gosarão de isen· a l imitar o consumo de agua. da Capital Fe. 
ção completa de arma.zt:nagem qua.ndo ti· dera! 'POr meio de hydrometro para os usos 
verem sabida no mesmo dia da descarga (o que não !orem domesticas ou da hygiene das 
mais como na. Consolidaçao) . habitações . 

Art. 12. ::lerão considerad~s Alfa.oà.egas de Art . 17. Nas Capitues dos Estados serão 
ta classe as Alfandegas do Rio, Santos, Bahia, encarregados da coi.Jrança dos impostos fede
P emambnco e Pará. · ra.es, taes como os do sello, fumo, bebidas ar. 

De 2" classe as de Porto-Alegre, R.io Grande, coolicas etc., as delegacias e uas cidades onde 
Mariáos e Cear~ . não houverem deleg-acias e e:~:istirem me~as 

De 3" classe as demais Alfa.nt1egas da Repu· de rendas :J essas incumbirá a cobrança.. 
bliea. dos Estados Unidos do Brazil . § l. o Nos muoicipios e cidades do interior 

.Art. 13. E' o governo autorisa.•lo a ·orga- serno encarregados ou os a.gentes do Correio 
· nisar um novo Regulamento das Alfmdegas. ou cobradores nos moldes doscobr:1dores crea-

Art. 14. O Districto Federal arrecadará dos polo Regulamento de 2 de agosto de 18i6, 
os seus impostos de industriaes e proti.-sões e ficando o governo autorisntlo a nxnr-ihes 
de transmisSão de propriedade, na forma da. ;eocimentos. 
lei n . 85, de 20 de setembro de 1892, e findo Art. 18 . Continua rão em Ylgor todas as àis
o exerci cio liquidará. as conta.'! dos serviços posições das leis de orçarneo to autecedeotes, 
d(l, Municipalidade a. cargo da. União e a. esta que não versarem particularmente sobre a fi
entregará., s i for preciso, a. dül'ere11ça entre xa.ção da receita e despeza , sobre antorisação 
a arrecadação e o total das despezas feitas para. marcar ou augmentar vencimentos, re· 
com estes serviços. formar repartições ou legislação Jiscal e que 

.Art. 15. O imposto ne 2 •j. sobre o capital não tenham sido expressamente revogada:; , 
das loterias feder·aee e de 3 •/. sobre o capital Art. 19. O governo é autorisado a. arren
das loterias estadoaes será. pago pelos re- dar 011 vender as Fazendas de criação, em 
spectivos concessionarios antes de serem os globo ou em lotes, que tem em todo o terri
respectivos bilhetes expostos á venda.. torio da Republica, nos ditrerentea Estados, 

Oa plauoe das loter ias estadoaes deverão mediante concurrencia pu biica. 
ser depositados no Thesouro com os actQs Art. 20. O governo modificará o systema 
offtciaes emanados dos Poderes Publicos es· de ta'Ia~o dos tetegra.mmas interiores, sub· 
tadoa.es, dos quaes re::;ulta a sua approva.ção, stituindo as bases de 400 kilometros como 
e jul~-ados conformes pelo mesmo Thesouro. unidade de distancia e 70 rêis por pa.la.vra 

Nos bilhetes será. feita a declat·ação de eer para unidade de taxa pela con:slderaQií.o das 
a. loteria. federa.l ou estadoa.l e neste caso a. zonas de cada. Esta.do que o telegramma atra
que Estado ella pertence. vessar, reduzida a taxa a. 60 x·eis para o per-

A ftscalisaçio das loterias será. feita. por curso em cadaE:!tado da Uniiio,sendo essa taxa. 
empregados do Thesouro que percebel".io uma elementar a mesma. entre dous pontos que.eo
gratificaçã.o de 6;000$ por anno, sendo 3:600$ quer de um mesmo Estatlo, estabelecida, 
para o fiscal e 2 :400$ para o ajutlante, sup- porém. uma. taxa. ou quota lixa. de 400 rêí.s 
primida a actual gl•atiflcaçã.o. por telegramma, qualquer que seja o numero 

Os concessiona.rios de.s loter ias federaes e de palavra. ou o seu destino, independente dllo 
os das loterias edtadoues, cuja vende. de bi- taxação das palavras contidas. 
lbetes se 1!ter na. Capital Federal, entrarão Art. 2 1. Fica o governo autorisado a ex
para o Thesouro com a quantia de 10:000$, pedir o regulamento para. a. cobrança do im· 
po.ra. as despezas ele fisca.hsaçiío, por quotas posto de consumo de que trata o n. 42 no 
que serão estabelecidas pelo governo.· art. 1•, ja ao sahir o producto das fabricas, 

E' livre e. venda de bilhetes das loterias es- jã. a.o ~er exposto á venda. 
tadoaes na. Ca.pitD.L Federal rlesde que forem Art . 22. Nas tarifas aduaneiras - Tuas 
satisfeitas as formalidar1es acima exigi<lns e -as ftacções menores de quatro rêis nas 
as determinadas por leis e rel!'ulamentos que taxas até 100 réis serão desprezadas, as de 
nã.o forem manifestamente contrarias a esta quatro réis até nove réis .serao addicciona.das 
lei. com lOrêis. . 

Continúa. prohibida a entr3-da e a venda de As f~ões menores de 40 rêis nas ta.xas 
bilhetes de loterias estrangeiras no territorio superiores a. 100 réis serão desprezadas . 
da Republica. As de 40 réis a.té 99 réis serão computadas 

Art . 16. Para o lan~.a.mento de imposto com 100 réis e assim addieionadas. 
de penas de agu a. a 1íunicipalidade do Distri- Art. 2.'3. Ficam supprimldas as vistorias 
cto Federal é obrigada a fornecer á reparti- permittida.s para o despacho de v inhos im
ção fiscal competente uma cópia. do lança- p~rtados em cascos, o qual devera ser feítb 
mento do imposto pre4ial, pela qual aquelle com os seguintes abatimentos : de 3 •!o no 
sleve ser feito. peso liquido no primeiro me.z da entrada. da. 
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roercadoria; mais 1/2 •;., por mez que seguir 
até o roaxima de 4 • ; ,, que subsistirá. por todo 
o tempo em (iUe o vinho estiver em deposito. 

Art. 24. Ficam sujeitos ao pagamento do 
sello de 1$ os termos de re~ponsalidada assi
gnados na.s a.lfandegas para. resalms de di
vidas futuras quanto á. propriedade de mer
cadorias a. despachar ou quae~quer ouiras. 

§ Os termos de responsabilidade assigna.dos 
nas a1fandegas pela exbibição da prova. 
de descarga de mercadorias reexportadas 
para out ros pontos da Repub\ica ou do 
estrangeiro ficam sujeitos ao pagamento 
do sello proporcional ao valor dos direitos 
que a mercadoria deveria pagar si fosse 
despachada para consumo. 

Art. 25. Fica reduZirlo de 60 % o imposto 
de importacão sobre o material escolar para 
o ensino primario, considerado como tal 
unicamente o matsrial tecbnico ( cn.rteiras 
escolares, quadros pretos, ma.ppas, dous de 
Fra!bel, sciencias naturaes e Slllidos geome
tricos. e não q"a.lq_uer outro que possa ter 
destino di1ferente ). A reducçio apenas 
vigorara <1ura.nte o periodo orça.menta.rio e 
somente para o mater-ial que for importado 
para estabelecimentos de ensino gratuito. 

Art. 26. Fica o ~o-vemo aut~risa~o a. 
vender ao Estado do Rio de Janeiro a. làzenda. 
da. Boa Vista, no munieipio da. Pa.rahyba do 
Sul. 
Ar~. ?1. Ficam livres de direitos os produ

ctos da. industria. Jlecua.rie., similares aos do 
Rio Grande do Sul, que com procedencia do 
Rio da Prata entrarem no me$ IDO Estado, ex
eepção feita da. carne secca e sebo ou gra
xas. 

Art. 28. Fica elevado a. 20$ em estampi
lha o eello das ca.rta.s de sa.ude para os 11&.\'ios 
estrangeiros de que trata. a. t abe!la. annoxa a.o 
decreto n. 1.558, de 7 de outubro de 1893, 
que regula. o serviçO sa.nita.rio dos portos da 
Republica. 

Art. 29. E' permanente a. disposkão do 
art. 19 da lei n. 2B, de 30 de dezembro de 
1891, determinando que nos boletins mensaes 
do rendimento das alfande~{!S se meDcione a 
importancia cios direitoS ne impot:tacão não 
cobrados em virtude de conce:;sões do poder 
competente-especificando-se as emprszas e 
os generos isentos. 

Art. 30. Ficam elevados a.o dobro os im
postos de pha.róes e docas cobrados pelos JUl. 5 
e 6 do art. 1° da presente lei . · 

Art. 31. As mercadorias mencionadas nos 
artigos que se seguem, da actua 1 tarit's. das 
alfal)deg~. _paga.rão direitos de consumo J>!!las 
~a:3 e,m v1gor, na. ra.~ do p~o )lr~to. ~n
;form.e se expijca., .a saber: 

Classe 2'; arts. 4, 7, 8, 10, 17 e 19. Em 
caixas ou caixinhas de papelão, papel ou en-
vottilrios semelhantes. · 

Classe 3•: a.rt. 47. Em caixas ou cai:x:inpas 
idem, idem. 

Classe 5': arts. 71, i9 e 85. Em caixas idem, 
idem, idem. 

Clusse 8": art. 113. Em saccos. 
Classe lO: ar é. 171. Em la~ ou frascos. 
Classe 13: ·arts. 415 e 421. Em caixas 

idem, idem, idem. · · · 
Classe 14: ll.rt . 438. Em caixas idem. idem. 
Classe 15: arts.45l, 4~9.4i5, 47i,501 & 506. 

Em caixas idem. idem-496 e 505, excljlindo 
sómente as caixinllas de pape1&o em que vée~ 
acondicionadas. 

Classe 16: arts. 527,533,548 e554,ex~~l1in
do sõmente as calxinllas de papelão em que 
veem acondicionadas. 

Classe 17: arts. 570, 580, .592 e 595, ex_.,. 
cluindo sómente as caixinhas em que veem 
acondicionadas. 583. Em cai:!as ou caixinbu 
de papelão, papel ou envoltorios seme1bant.es. 

Classe !8: a.rts. 60'~. 615, 618, 619, 621, 
625, 629 e 633, excluindo apenas as ca.ix.i~lia,9 
de papelão em que vcem a.co~dicioiia.do,~. 

Classe 19: arts. 637, 639. 641 e 642. Em 
caiX;•S, caixinhas de papelão, pape~ ou "ep.~ 
vo!torios semelhantes. · 

Classe 20: e.rt. 662. Em caixas idem, idem. 
Classe 21: a.rt. 689, Em caixas i•teiil, idem. 
Classe 23 : arts. 701, 717, 72i, ~2, 7~ ·é 

724. Em caixas idem. idem. 
Cla.~e ZS: ar t.s. 739, 741, 745, 747, 754 e 

757 primeh-a pa.l'te-758, 762, 764, 767, 777 e 
780 e7Sl, Em caixas idem, idem. 

Classe 31 : 11rt. 873. Em caixas· idem, idem. 
Clas:;e 32: o.rt. f)')-2. Em caixa..~ ide·m, idem. 
Cla.se 34: ar~. 1.022, 1.033 e 1.03i. Elii 

caixas idem, idem. · · 
Classe 35: arts. 1.0-11, 1.042 e l.OBO. Em 

caixas idem, idem. ·-
Paragrupho unico. A nota 57 que acom

pnnh3. o n. 546 <la. tarifa. ftc& ~Substit!!-i!la. 
pelo seguinte: 

No CD.Iculo do pe90 por metro quadrado 
ser:io incluídas as-our!lla.s. 

Al't. 32. As bebidas consto.ntes da classe 9" 
ns . 126 e 127 da tarilà., qua.ntlo importadas 
ou quo.ndo fo.brícadas no palz e postas a. 
consumo com o rotulo estrangeiro. terão, ao 
ser vendidas ou expostas a venda ou a 
consumo, ~rna est:lmpílh~ presa sobre a rolh~ 
e a g••rro.fa de valor igual ao i!DpQSto. 

Para. o cumprimento de!lta. liiSppsiçl!O no 
acto do pagamento do impos~ a alfa.ndega 
restituirá ao l)eg~iante a. mesma imporil!-n
cia em ~tampilbas. 

Para.gra:Ph.o unioo. O negociante que tiver 
á. venda pu em exposição para cons~mo &8 
referidas b1!bid~, sem a compete1J.t8 ~st.a~~ 
pilha, pagará~ ~u1ta de 900$0(}9. 
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Art. 33. O producto da. venda de terras ar
recati<JdO no exereicio d~sta. lei, comprehen
diilas em quaesquer t·ontr actos anteriores á 
Constit.uição da. Republi<'a, será. directamente 
recebido pelos estados em que foreJII situa<~as 
a.s mesmas terras, :para os tios de que t rata o 
a.rt. 4• d a. lei n . 3. 396 de 24 de novembro de 
1888 • . 

Art. 34. As agencias de bancos e com-pa
nhia.s, na.cionaes ou estrangeiras ou quaesquer 
outra.s instituições que negociarem em cam
bíaes com o publico. por meio de saques ou 
qua.Iquer out ro titulo nã.o sendo bancos de 
depositoa const ituídos llesta. praça sob o r e
gimen das sociedades anonymas ou tlliaes de 
bancos estrangeiros dev idamente a.utorisados 
a. tunccionar na Republlca., são obriga~ os a 
fazer um deposito no Th~souro de 100:000$. 
no mini mo em moeda aor rPnte ou fundos pu
bllcos bra.zileiros, ou fundos publico.;; estran
geiros que tenham ··cotação na bolsa da Capi
tal Federal. 

§ 1.• O deposito da. garantia poderá ser 
augmen tado a. juizo de governo,' nos casos que 
o desenvolvimento das operações o exija. 

§ 2.• Estas agencias e 111Stituic:;õesfi.camsu h
ordill3das ã.s leie e regulamentos a. que estão 
sujeitos os bancos e companhias que negD
cia.rem em ca.m bia.es. 

§ 3.• São declaradas nnllas a.s oper açõés de 
ca.mbiaes feitas por taes ca~ ou emprezas 
quando não sejam devidamente selladas, fi
cando os responsa-veis snjeitos á multa. de 
)0:000$000. 

Art. 35. O governo fica. autorisado a. man
da.r cunhar no esta.hlecimento moneta.rio do 
est rangeiro, queo1ferecer melhores vantagens 
caso não o possa. fazer na. Casa. da Moeda, a 
somwa.de 10.000:000$ em mo611as de JOO e 200 
reis, abrindo para. isso o necessario credito. 

Art. 36. Revogam-se as disposiçlles em 
co~tra.rio. 

Sa.la. das c~>mmis.<ões. 30 de n1>vembro de 
1895.-Paranhos Montenegro.-F. Lima Du
arte.-J • .â, Neiva. 

Vã.o a. imprimir os se.,auintes 

PB.OncTOS 

N. 24 C-1895 

Emeiída à o S enado ao projecto n . 24 A, de~e 
anncs da Camara dos Depv:tados, que p o
roga per àolts annos o p vozo concedi do á Es
irada. de Ferro Leoldina para ccmclusr7o das 
obras da linha entrll Sr,nto Eduardo e 
Cachoeira do Itapemirim 

Com-paobia Leopoldioa como cesslonaria. da 
Estrada rle Ferro de Santo E•luardo ao Ca
ahoeiro do Ita.pemer·im, e dispensa. d[l. coo
strucção ua E• trada de Fer•·o Barão rle J\ra. 
ruarnll. do trectJo comprelleodi•Jo entr~ lmbê 
e Macuco. · 

A primeira dessas emendas modifica c 
art. 2• do proj~to, obrig-ando n compaubia a 
prol011gar sua linha. de Macuco ao Corrego 
dos lndios e a dispensa. do t recho iutêrme
dinrio. 

A segunda emenda supprime o ar t. 3• do 
projeato que determina que a companhia Je. 
vará seus trilhos, quanrlo sua s ciroumst.ancia.s 
0 permittirem, de Santo Eduardo a Bom 
Jesus da ltabapoaoa. e que mude a estação 
de Lage para pooto fr·onteiro á povoação do 
mesmo nome, mudança que acarreta va.ra ~ 
companhia. a oonstrucção de qua.t ro kiloiM
t ros de liuba. 

A commissão concorda com a primeira 
emendo. do Seno.do, que é um real be neficio 
para uma zona importante do Estado do Ric. 

Quanto á. segunda, pede venia '\)ara nãn 
a.ccei tal-a. A t•espeito da det6r minação á 
comp:mhia de levar seus t rilhos â Bom Jesus 
de llabapoana, nenhum iuconveniente ba em 
ser con~ervado na lei desde qlle està depen· 
dente do est1 d0 financeiro da. companhia e 
por tanto Eó será. exequLtel quando este estado 
f o r prospero. 

A C<>mpnnbia. Leopoldina bem póde em 
compens.1ção dos beneficios que lhe advlrão 
d'~ :tdopção do projecto, sctrrer o pequeno 
onus a que se refere o final tio ar t. 3°. 

Accresce que o mesmo artigo for nece a. um 
importante nucleo de população e liber ta-a 
da. contingencia a que está actualmente su
jeita, visto a actus.l estaçã.o ser loco.lisa.da. em 
tert·enos pa-rticulares. 

Ao C<lngN!sso foram dirigidas diversas p&
t ições tontre as quaes um da municilJalidade 
de Itayeruna. no sentido favora.vel ao fmald~ 
a.rt. 3". 

E' :pois de parecer que essa. emenda do Se
nado seja rejeitada. 

Sala das commissões, 30 de novembro de 
189:>. -João Lcpes, presidente. - Augttslo 
Mon tenegro, relator.- A lcíndo Guanabara.
A ugusto Srroero.. - Lauro Mütze,. . -Benedicto 
Leite . 

Emendas do Senoào a.o projecto da Camara 
dos Deputados que prqroga por dovs annos o 
,11razo C011cedido á ~trada. rle Ferro LelljiOl· 
d ina. para conclusao da.~ obras da linha en· 
tre Santo Eduardo e Cachoeir a do Itaptm~i· 
r im. 

A eommiSfãO r> e or çamento fStu dou t>t teu Ao a.rt. 2•-Substitua-se -pelo seguinte: 
tamente as emendas do Senado ao proje<:to " Art . 2.• A Companhia Est:rada. de Fer!O 
n. 29, que concede prorogaçâo de prazo à Leopold.ina pro~ongarà a sua. linha. da. estacao 
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doJmbe atê á ba.rra da Bonanç-.a e de ~lacuco 
até ;i, mo.rgem do Corre~o <'os ln!lio.-;, ficando 
dí$peosada. da construcção do trecho interme
diar ia.» 

Ao art. 3.• Supprima-se. 
Senado Federa.!, 28 de novembro uc !B95. 

- Manoel Victorino P ereil·a, pr esid•.nt.e.
loúo BarlJallr,o Uchoa Ca'Oaka11tc 1• S8Cl'Ht:l.
rio.-Gusta1l0 Richard, 3• ~cretario, ~()~·vin
do de 2·•.-Joaqleim Jose Pae~ da Sit~u Sm·· 
me,uo. servindo de 3" secretario.- Domiuqos 
Vicertte Gonçat~:es de So1~.:a, servindo U.e 4" 
secretario. 

Projecto da Oamara de& De~lari.os n. fl4 .1, 
de t,/jg5 

O Congresso Nacional resolve: 
Art 1. • E' prorogad.o por dous :J.nnos, a 

contar da data t.lesta lei, o praso co11ceüido :i. 
Emada de Fel'l'O Leopoldina, como cessiona
rlél da estrada de Ftlr·ro de S~nto Edua.r•1o u.o 
C..choeiro de ltapemirim, para a. conclusii.o 
das oilras da. linha. entre estes dous pontos. 

Art. 2.• A LOillpanhia Estt-a.da de Ftlrl'O 
Leopoldina fica ob1·igada a prolongar sua es· 
tla.da, da estaçã-o do lml·é até fr. bll.rr:> do Bu
naoça e dtspeusada dahi atà M.,cuco. 

Art. 3. •. A Cowpanhia Leopoldiaa Jevn.ri.t.. 
logo que as suas circum;tanci"s o permi~turu, 
a estrada de Saoto Edu:1rdo a Bvm Jesu~ do 
lta.bapoana ; outrosim, a. empre~ trnnsreriril. 
j~ prua. ponto frooteiro.á. poVO(I.t,áO d,L Lo.ge a 
estacào do me, mo nome; revogadas as dis
posições em contrario. 

Camara. dos Deputados, 19 de agosto tlc 
1895.-Art!.u'l' Ce3a,.. Rio$, l• vice-prelí iden ~o. 
-Thoma::. Delfirw, 1° secretario.- ,lugust<l 
Ta'Ocu·es de Lyra, 2' secretario interino. 

N. 175 C-1895 

Eme>~àa do 81Jn<:do projecto n. 175 B, dc.,tc 
anl'lo, da Camara dos Dep«t<tdos, que tt«to~ 
Tísa o Poder Executivo a abYi'l' o c1·ed i o de 
8,7.f.7:66f$260, yue ()ntregaYdáa.dminiStl'U• 
l)l! () do Districlo Federat 

O projecto n. 175 B volta do Senado ra.di
cal.n:iente transformado. Da camara.redlgido 
em um só artigo, sahiu como a atllrmativa 
de uma. divir1a. que á União cumpre saldar o 
llla.is breve poss1vel. Do Senado vem conv•-r
tido em projecto de etl!.prestimo, embora. nã.o 
se negue em a.b$0luto o ca.ra.ctel' de di vida. A$ 
commissões reunidas de conotituição, leg-isla
ção e justiça e de orc:amento, par l podPrem 
conhecer do a..-sumpto com aquelie cuidado 
que lhes impõe a responsa.bilida.de de acon· 
$elhar ã Camara. as resoluções a tomar, con· 

C~m~•o. V . V!J 

sultaram os relatorios do Ministerio do ln
lerior e conhecer-am da opinlào de tlo us dos 
ministr·os, não do governo actual, mas do 
[J''ve.·no 'Jttll ordenott o.s de«pc:-.as a. gu~ se n(ere 
a tci, já ouvindo directamente o tesm unho 
oral de um delles, o Dr. Serzedello CoJ·rêa, já 
levando em conta as declarações do Dr. L ui li 
Detsi , ex-secretario de outro, o Dr. Fer· 
nn.n·'o Lobo. 

Nas novas informações prestadas ao Sena.ilo 
e que fora.rn presentes âs commissões re· 
unidas nada. se adeanta aos documentos ja 
conhecidos pela Cama.ra., e qua.si todos IJU· 
blicados. 

Ha apenas em uma informação do direcfDr 
geral da s~cretaria do interior peregr·ina 
tlleoría de direito administrativo que cumpre 
assignalar, porque ella e:s:plica as d itficu ldades 
est1•anhas que se teem levantado em torno 
de assumpt.o por sua natureza tã.o claro. Dit 
es~a itl lCll'!naç:ão que «entendeu s .. mpre a. 
st>cretaria que não havia compromisso tO· 
mudo pelo governo » de pagar integralmPnte 
as despeza.~ que ord~nou, embora us decla~ 
l''~ <:-ÕB:i em sentido CQntrario ~tejam <t corro
bora.tla.s ate certo ponto por um tl os Srs. roi· 
nistros de então, o Dr. Fernando Lobo». De 
sorte que a «secretaria » tem uma opinião 
sobre as intenções do governo, apezar de co
nhecer qual u verdadeira. inten~ desse 
mesmo governo, por declaração do proprio 
ministro que assignou os actos ! 

As commissões da Ca.mara, uma vez; que 
m~smo dessa informação res~~lta mais uma 
v~z a verdarle dos factos, continuam a t.les
conhecer o direito dessa. personalidade, "a. 
secretat•ia »,ter opiniões diversas da do mi
nistro que m~nda. expetiir os actos. 

As com missões du. Cama.ra. não inda..,"'6.nm 
si a c!espeza foi ou não absurda. Pa.rece·lbes 
ta.l'de para discutir esse ponto, jà porque 
o Con,greso ar~provou Vil rios crMitos a.nter·io· 
res, socilitados pa.ra pagar ~ despeza. pelo 
gover no que autorisou. já. porque o seu prin
cipal responsavel o glorioso marechal Floriaao 
Peixoto não póda rnais r·esponder. por eUa, 
e no tempo opportuno ninguem parece ter 
pensn.Jo em provocar por isso a sua respo.n~ 
sabitidade. 

Hoje o que ha a fazer ê liquidar a divida 
da Uuião põ),t·a. com a Municipalidade. 

Si o tempo não urgisse, e si as condições do 
Districto Federal não fossem tão precar ia.s, 
as cotnmissões de consLitu ição e de or~'&· 
me~. to aconselhariam a rejeição das emendas 
do Senado. Mas a necessidade da medida im.· 
püe-se. 

Attendendo a isto e attendendo sobretudo 
á cir·cumstancia de que essa.s emenrlas n!i.l:l 
negam de fil.Cto o caracter da. di vida., dei
xa ndo apenas ao governo pelo § 1 • do art. l • 
a sua. liquidação, as commissões pedem a Ca-

s~ 
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mara. que as approve, restando por outra. 
medida: complementar fazer pagar ao Districto 
F ederal a. somma. de 17:661$200, que ainda 
fica. fa.ltando pa.ra que a. União possa sa.hlt 
inteiramente quite. 

S~J.la. das commissúes, 30 de novembro 
de 1895. - V. de Mello, presidente da com
missão de legislação e justiça.. - JoúO Lopes, 
presidente da. commissào de orçamento. -Jie
deiros e Atbttque,·que, relator . - F. TolentiHo. 
-Lau~·o M•'lter.-Lu>: DomingtiCs.-Ser;;e
dclJq Corréa.-Augusto Seoero.-Sebastiãc de 
Lacerda. - At<gusto Montenegro, a.cceito a 
emenda substitutiva do Senado, mas di>irjo 
dos eonsider,mdos do parecer .-Alcir~do Gua
nabara, vencido, por con:;idera.r que a Cama:ra. 
deve manter o projecto origioal. 

Emenda do Senado ao projecto da Oamara 
· dos Deputados que auto~isa o Poder E:JJe

cutivo a a/irir o credito de 3 . 717:661.$260, 
e entregar a administraçiw do Distr-icto Fe
deral 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1'. E, o Poder Executivo :J.utorisa<lo a 

auxiliar, por emprestimo, a. mun!cip,,lidade 
do Distticto Federal com a. quantia de 
3.700:000$000. 

§ Lo Dentro dessa. verba o governo levará 
em conta o debito, que por qualquer titulo, 
seja reconhecido ãquella instituição. . 

§ 2.• O gove1·no fará., pelo Ministerio da. 
Fazenda, as operações de creditas necessa.rios 
á e:s.ecussã.o da presente lei. 

Ar~. 2.• Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Senado Federal, em 25 de novembro de 
1895.-Manoel Victorino Perei1·a, presidente. 
-Gusta\lo Ric~ard, 30 recret\lrio, servindo de 
!•- Joaquim Jose Paes da Sit~a Sarmeneo, 
servindo de 2' secretario. -Domi•1gos Vice11te 
Gonçalves de Sou::a, servindo de 3•secretario. 
-Manoel Francisco 3faeha®, servindo de 4• 
secretario. 

Projecto da Camara dos ])epu~ados n. 175 B, 
de :l895, que autori:ia a allertt.cra de credito 
de 3. 717:661$260 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. E' o Poder Executivo a.uto

l'isado a. abrir o credito de 3.717:661$260, que 
entrega.rá i administração do Districto Fede
ral ; revogad;lS as disposições em contrario. 

Camara dos Deputados, em 9 de outubro de 
1895.-Francisco de Assis Rosa e .Sit'IJt!., presi
dente.-1'/toma.:: Delfino, 1• secreta.rio.-Au
gusto Ta '!lares á e Lyra, 3', como 2• secre
tario. 

N. 285 - 1895 

Autorisa o Poder Executi-vo a mandar I'~'Oce· 
der â escollaa do /.,?cal apropriado á mu<lanç~ 
do Arsenal de Marinha da CapiWl Federcl 
e a ab·ril o credito Heceessal'io a;é 300:000$, 
para acudir ás despe:;as com os 8$lv~ t 

acquísiçc:;o de ten·enos 

Em mensagem de 16 de setembro proximo 
passado, o Sr. Presidente da Republíca. soli
cita. o credito de 300:000$ deStinado ao e&· 
tudo da escolha de um local onde mell!or 
possa ser estabelecido o ArseOlll de Marinba 
il.esta. capital e i compra do terreno quo for 
preferido. 

A e:tposiçi'lo do Ministerio da Marinha., qne 
acompanhou a referida. mensagem e com este 
parecer é publicada., dti. a.s r·azões jU:\tltica
tivas da mudança do a.lludído arsenal, sendo 
a. princip:~.l a falta. de espaço :para o lunccic
namento regular de todas as repartições e 
dependencias que dt,vem constituiL· um e;ta
belecimento dessa orrlem. 

A commissão de orçamento não desconhece 
que rc:a.lmente o ArsenaL de Marinha, tal 
como está. não põde prestar ao pai.z todo () 
serviço que diz respeito il.s construcções na~ 
vaes, fabrico de machinas e apetrechos bel· 
licos; o que. incontest.a.velmenw, é de ma.~ 
xima importancia., não só sob o ponto de 
vista. da coofhnça e sigiUo nos preparativos e 
meios de defesa nacional, como de suo. inde. 
pen,1encia do estrangeiro em semelba.nte ma· 
teria. 

Mas justa.mente por que se t-rata de as· 
sumpto de tal mngnitutle, que forço;amente 
obrigará a cre>cida despeza, embora. alta
mente compen$3-da., pelo valor dos actu:~eS 
terrenos occupados pelas diversas reparti· 
ções do arsenal e mais bens que convenham, 
por de~necessarios, ser dispostos, entende que, 
em vez de credito, seja dada. autorisaçã.o e~ 
projecto de lei especial ; e, assim, otrer·ece a 
consideração da. Camarn o seguinte: 

O Congresso Nacional resolve: 
Art . 1.• E' o Poder Executivo autorisano 

a mandar proceder à. escolha do local apro
P~"iallo á. mudança do Arse.oo.Z de Marinha da 
Capital Federal, subrnettendo opport.una· 
mente ã. approvação do COngresso Nactoll3l 
os detn.lbes e orça.mento d~.s despezas acom
panhado da avaliação dos te:renos O<'~upauos 
pelas diversas repar-&ições do mesm rsenal 
e mais bens que lhes :per~oçam e ~ ·' ;am de 
ser dispostos. _ 

Ar t. 2.• Para. acudir á.s de3pezas com ~s 
estudos e a.cquisiç.ão de terrenos, fica. autor!· 
sado o governo a abrir o credito necessarío 
a.té trezentos contos de réis (300:000$) . 
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Art. 3." Revogam-se as disposições em 
até contrario. 

Sala das commissões, em 30 ele novembro 
de 1895.-Joüo Lopes, presidente.- F. P. 
][ay1·i11k, relator. -Auguslo Moncenegro.
Benedicto Leite.-A>tgusto Se,ero.-Lauro 
ll[iitler. 

El:l'OSIÇÃO ,\. QUE SE REFERE ó PARECER 
st!PEt.J\. 

Srs. membros no Congresso Na.cionat
Peh exposkii.o que ora vos apresento verifi
careis a necessidade da concessão de um cre
dito extraordinario de trezentos contos de 
réis ao Ministerio d8. :Marinha, para os es
tudos da eacolha de um lccal onde melhor 
pos"a. ser est;;: beleci do o Arsenal de ]'dar in ha 
desta capital, e da compra do terreno que 
for preferido. 

Certo de que reconhecereis a necessidade da 
muàauça. desse esta.bel~címento. actualmente 
em logar improprio, e:x:po,;to a. qualquer bom
bardeamento, e sem possibilidade de desen
volver-se, como é preciso, por falta de es
paço, solicito-vos a referida con.~essã.o. 

Capital Federal, em 16 de setembro de 
l8G5. - Pr'/,tdente J. de Moraes Barros, 
Presidente da RepubHca. 

Gabinete do ministro da marinha-Rio de 
Janeiro, 16 de setembro de 1895. 

Sr. Presidente da Republica-No relatorio 
que tive a honra. de apresentar-vos em 30 de 
março do corrente anno, submettí à vossa. 
apreciação a. necessidade de mudar-se, quanto 
antes, para logar ID>iiS apropriado, o Arsenal 
de Marinha da Capital Federal. 

1Mabelecido em 1764. durante o vice
reinado do Conde <la C1mha, em um pequeno 
terreno de que fizera doação ao Est:vlo o 
então abba.de do Mosteiro de S. Bento Frei 
.João de Sant'Anna. 1\o!onteiro, bem depressa. 
comprehendeu o governo da metropole que o 
desenvolvimento, que na.tura.lmente deveria 
ter esse estabelecimento naval. exigiria muito 
maior FSpaco. Cinco annos mais ta.rr.e, a con
~trucQâo da. uã.o 3. Sebasti<io tornou nece"sa
rio que, por escripturn.publicade22 dejunho 
de 1769, se compras,;e no abba.de D. Francisco 
de S. José o terreno situado na praia a léste 
do mosteiro, e em 1810 se mandou annexar 
mais ao atsenal. para estabelecimento da 
co~doaria e das officinas de ferreiros, carpiu· 
tetros de machado e cala.fates. creauas por 
ayiso de 26 de março de 1808. o terreno do 
caes do Braz r'le Pina, de que fôra empo§ada 
a. Fazenda Nacional em il de junho deste 
ultimo a.n.no. 

Proclamada a independenci<l, lutou o go
verno com sérias difficuldaues para reparar 
os navios que Ee destinavam a bloquear as 
costas da província da &.h ia, onde Pc.rtuga.l 
concentrava as forças com que pretendia~uf
foca.r as aspirações de sua co\onia, e si con
seguiu levar a. eiTeíto o armamento da es
quadra que confiou ao commando do almi
rante Cocbrane, o deveu ao patríoti~mo com 
que de tod.:s os pontos se offereciam esta
leiros c officinas; começada, porém, a luta 
com as provincias unidas do Rio da Prata, 
teve rle adquirir a parte da cida.rle em que se 
acltavam edifh~dos os armazens do sal, cuja 
compra foi autorisada por carta imperial de 
25 de ti:rvereiro de 1825, e des le então, a 
pouco e pouco. se foi estendendo a ã.rea. do 
arsenal, jú. contornando o mor1·o de S. Bento 
até ao càes da Prainha e arrasando parte do 
mesmo mm·ro, já toman•lo posse da ilha das 
Cobras e da. ponta da Al'maçiio, em Nitheroy, 
por onde dbpcrsou suas o!Iicinas, com pre· 
juizo dos cofres publicas, da disciplina e do 
andamento das obras; continuando, porém, 
o progressivo desenvolvimento de nossa 
ma1·inha, e demonstrados praticamente os ín
conYenientes que semclhaote dispersão occa
sionava, começou-se a pensar na mudança do 
estabelecimento para outro local. idéa que se 
accentuou definitivament e quando a cam
panha oriental, e logo após a do Para.guay, 
exigiram que rapidamente se augmentasse 
o nosso poder navaL 

Desde entiio comprehendera.m túi!Os que as 
necessi2a.de::. ri e nossa esquadra. impunham a. 
existencía de um ar~enal mais amplo e mais 
bem organi~ado. em que as diversas officinas 
estives,em reunidas tacilitando o trabalho e 
permittindo que as obras se concluissem mais 
rapidamente, onde losse possível e~tabetecer 
tudo qunnto é neces•al'io para ns constru
cções de ferr·o, que substitui <mas de madeira, 
divergindo apenas as opiniõee quanio ao la
gar a escolher. 

Pensavam uns que dentro da propri:t ba.· 
hia do Rio de Janeiro se obteria com facilida· 
de um loga.r ado,]ua·To, que satisfizesse todas 
as condiÇ(ies de ordem militar e economica, 
quê pudesse serv-it· de base de operações da 
rlefe~o. do porto, auxiliada por um systema 
m:tis ou m~nos compLeto de fortilleações e 
tot•pcdos e a abrigo de um bombardeamento, 
e indicavam a parte nordeste da. ilha do Gú· 
vernador comoa.unica que satisfazia esses re· 
quisitos. já peJa profundidade que em suas 
al'pro-:~:ima<:ões apresentava o mar, ji pela. 
fa.ci!irlade de rlefen•ler-~e o canal entre ~.ssa. 
ilha e a do i'o~ueírão, montando-se artilharia 
nos ilhotes que o bordam, j:i.. finalmente pêla. 
pt·aticabHidade de pôr o arsenal em cummu
nicação com a c;:~.pital ; acreditam outros 
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que melhor seria a construcçã.o de um porto 
militar nas proximida.lles do Rio de .Janeir-o 

Convencido. tambem, Sr . Presid~nte da 
Republica, e desde muito, da. impossibilidade 
de da.r ao novo a.r~enal, no ponto em que ~e 
acha, o desenvolvimento de que carece, e 
considerando: 

que o estabelecimento de um posto militar, 
perto da. Cllpital Fe1leral seria um poderoso 
eiemen to para. a defe.._;:a da capital ; 

que em nenhum pa.iz do mundo se encon
tra um 8r>ena! da ordem do Arsenal de Ma
rinha do Rio de Janeiro, encravado na. parte 
mais commer. ia.l da cirlaue; . 

que é de toda <t vantagem afastar do cen
tro populoso da. capital o pessoal artístico e 
militar da marinha; 

e, finalmente. que a. mudança projectada se 
]lÕde ~rrectuar s~m grande tlispendio, atten
dendo-se ao valor que teem os terrenr'ls que 
actualmente se acham occupados pelo ar
s~nal; 

veobo r(l,aar-vos que seja. o ministerio a 
meu Cllrgo habilitado pelo Congresso Nacio
nal com o cre~ito de trezentos conto..< 
(3UO:OOO$), necessario para os e:.tudos, e esco
lha. do lagar onde deva ~er estabelecido um 
novo arsenal, em condiçõ~s de nã.o precisar
mos recorrer ao estrangeiro. no ca>o de uma. 
emer·gE>ncia de guerra.. e para. a compra do 
terreno. cuja indicação Ol/portunamente sub
lLetterei ao vosso alto criterio. 

Sa.ude e fraternidade.-Elisiario Jose Bar
bosa. 

N. 28ô -1895 

AppYoua os quatro protscnllos formulados na 
~egnuda. coriferr&:cia de .il!11dl"11/ em abrii de 
1890, para erotecçiZo da pl'Dp~i edade indl~t
trial e o regulame•to elalion•d o pela Secre
taria inierrtacional sob a direrçao do go
'ller'tlO smsso, cfm{orme a aulorisaçao dado 
pela metma con(ertmcia. 

A' Coromi~são de Diplomacia e Traiados foi 
presente a Mensagem do Sr. Presidente da 
Republica., datada de 23 de agosto de 1891, 
sujeitando á. deliberação do congresso Na
cional quatro protocollos firmados em Ma
drid pelos repre$eot:ontes rlos estados, que 
pela convenção de 20 de março, r'e 1883 pro
mul~acla. pelo decreto n. 9'233. de 28 de junho 
de 18~4. constituem a. união internacional 
para protecção da p ropriedade industrial, e 
tamb ·m o r e-gula.ment<. formulado pela >ecre· 
ta~ia in ternacíonal sob a rlireex;ão do governo 
sutsso para execu~-ão do accordo concernente 
ao registro ®s marcas de fa.brlca. e de cum
mercio . 

Segundo consto. do rela.torio apresentado 
pelo ministro das relações e:x:ter·iores, em 
1891 (-pag. 18). o delegado brazileiro á. segunda 
conferencia de Madt·id assigoou o prin1eiro e 
o teJ·ceiro dos accordos projectados. deixou 
de assignar o segundo por depend~r de deU. 
beração !egblativa e quanto ao quarto fir
mou·o. declarando adiarl:L a a.cceitação do 
art. 5" por se relerir á. maleria do segundo 
accordo. 

E,t., reserva do nosso representante foi 
determinada. pela. circumstancia. de alterar o 
citar1o accordo. que ref~re-sc ao regist.-o in· 
terna.cional das marcas de fabrica ou de com. 
mercío, á dlspostçiio do§ I" do art 25 do de
creto n. 334.8, de 14 de outubro da 188i _ 

De conformidade com este paragrapho, é 
condição indi~pensavel para que se appli
quern a naciona.es ou estrangeiros os bene
ficios da protecr;ão industrial: «Que entre o 
imperio e a nação em <·ujo territorio existam 
os referidos esta'bf.lecimentos haja conven,io 
diplomattca, assegurando reciprocidade de 
garantia para as marcas brasileiras., 

O segundo accordo da conftlrencia de Ma
drid. entre outras dísposi~es. determi .a: 

Que os sub,titos ou cidadãos de cll.t.!a. es1ado 
contractante podet ão assegu1a.r eu1 T.od os os 
outro~ a. protecc,;ão para suas marcas acceitas 
em deposito no ~aiz de origem, mPdíante o 
deposito das ditas na. secretaria ínterllacional 
em Berne, feita por intermedio ila. adminis
t!'llção do mencion>• do paiz de origem; que os 
subditos ou cidadã.os dos estados não adhe
reutes ao mesmo accordo serão equiparados 
aos primeir c.s. desde que satis tàça.m as con
dições do art. 3' da convenção de 1883, e 
finalmente, que .a contar do registro feíw 
pela secretaria internaciona.l a. protecção em 
qualquer dos estados contractautes será. iden
tica. a que ~osarw. a marca si em cada um 
delles fOSlie "irecta.mellte depositada. 

Do conFronto dessas dispo~ições. verifica-se 
que embora as concessões garan~idas pelo 
ar·cordo sejam muito mais amplas que ns 
outorgadas pelo § 1• do decreto n . 3:~4!!, pois 
não prt"suppõem a. e:rist.encia. de convenção 
diploma.tica sobre a materia, não contrar iam 
todavia. o princípio da reciprocidade que é a. 
base fundamental do referido paragra.pho. 

Os quatro accordos íormulados pela. se
gunda conferencia de Madrid são reciproca· 
mente independentes e pódem ser acceitos no 
todo ou em parte de suas disposições. sendo 
porém, seus artigos derivados das clausulas 
da. convenção de 1883, que já. e lei do paiz, e 
não havendo conveniencia. em quebrar a. bar· 
monia guardada. entre eUes, pa.t·ece mais 
acertada a. adopção inte~;,'l"al dos mesmos. 

Assim considerando, e attenden·'o /ls incon· 
testa v eis vantagens que, tanto ])are. os prb
ductores como para os intermedia1•ios e con· 
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sumidores, devem provir das medidas garan- ·de commum âccordo, e sob reserva de rati.tl
Udoras dn propriedade iotlnstria l e marcas cação, o seguinte convenio: 
oommerci:•es, cuj;ls falsiflcJçõe_:> tant o preju- Art. 1 •. Todo -producto apresentando uma. 
dicam os lllteJ:e>ses geraes ~ ~uo _r;n':•S vezes fa.l~a indicação de proveniencia, na. qual um 
a s,'\u~e pubhcu, o. Cl)manssao e de \):\recer dos Estados contra.cta.ntes, ou al~urn lagar 
qne seJa adoptado o segutote: situado em qualquer deJLes, seja directa. ou 

PROJECTO DE L"El 

O Congresso Ka.aional resolve : 
Art. 1. • Ficam approvados os quõl.tl'o pro

tocollos formulados na sezunda. conferencia 
de M•1drid em abril de 1890, para pt·oteccão 
da propriedade industrial e o reguhlmen to 
elnborado pela secretaria internacional sob a 
dír~oção do governo suisso conforlT!e a auto
riração dad!\ pela mesm•\ conf~reneta. 

Art. 2.• Para eJtecução da presente lei po
derà. o goTerno abt·ir os creui(os neceSS<II"ios . 

Art. 2.• Revogam-se as clísposiçUos em con
tr!\rio.- Victo:.-ino Monteiro, pl'esírlen te.
Lr!:menha Lins, relator.- Urbano Ma•·condes 
- Lui;; de At!drcrde.-Cassiano do N ascimento. 

Senhores membros do Coogt•esso Nacional
Submetto a ' 'ossa deliber;~ção quatro proto
colos lirm:\rlos em Madrid no mez de abril 
proximo findo pelo3 rapre:;entan tes dos estn
do::, que em virtude da convenção de 20 de 
marco de 1883 estão constituitlos em União 
lntern:lcional para a protec<;ão da proprre
dade industrial, da. qual o Bmzil tambem f;,z 
parte. 

Submetto ainda. â vossa delibernção o regu
lamento que a secretaria l oiern cion:ll, s,•b n 
d1recção do governo sniS::<o e a.uthoris·•da pE:la 
conrerencia de iVhLdrid. formulou pcu·a. a exe
cuQiio do accOI·do reh•th·o ao registl'o uas 
marcas de fàbric..~ e rle commercio. 
Acomp.~oha ru os docurneutos annexos ao 

officio, que vos remettu em original, do mi
nistro de estado das relações exteriores. 

Capital Feoleral, 23 de agosto de 1891.
:Mat1oet Deodoro da Fot1soca. 

P&lbl ElRO PR01ECTO 

Relatito â$ faisas indicaçlies soln·e as prove
níencias das m.ercacloriqs, celt-/Jrarlo entre a 
Bclgica. B,·a;il, Hi!spanlw., Estados U r•idos 
da Ame1·ica, França, Inglaterra , G=te
mata, Italia, No,·uegfl, Pai:;es Baiwos, Por
tugal, Suecia, .Suissa e Tunísia 

Os ab~ixo a~sign:1dos, plenipotencinrios dos 
governos dos Estados :1cima enumerados, at
tendendo ao arl . 15 da Con•enção Interna
cional de 29 rle mal'ço de 1883, para a pro
tecçilo da propriedade industrial, firmarom, 

indirectamente indicado como paiz ou Jo!!ar 
de origem, sel'á. apprehendii!o no momento"'da 
importação em c<J.da. um dos referidos Es
tados . 

A apprehensão poderá effectuar-se, tanto 
no pa.iz onde f}r collocar1a c. fal:;a indicação 
de proveniencia, como naquelle em que se 
introduz~r o producto mun:do da mesma falsa. 
indieação. 

Si a legislação de algum dos Estados con
t racta.ntes não a.dmittir a apprehen,ão de 
mercadoria. no a.cto da importação, ser-à. esta 
medida. substituída pela prohibição da im
portação. 

Si as leis de alguns dos referidos Estados 
nã~ permittirem a. apprehensão no illterior, 
sera esta compensada pelo u~o das acções e 
out ros meius que a legisla"v-ãO do paiz faculte, 
em identicas circumsta.ncia.s, aos seus na
cionacs. 

Art. 2. 0 A apprehensão realisar-se-ba. quer 
em virtude de requlsi(,-âo do M•nlsterlo Pu
blico, quer de a lguiDa parte interessada, in
dividual ou collectiva., segundo a. Je.,ohlação 
interna de cada Estado. 

As autoridades não serão obrigadas á e1fe
ctuo.r a a.pprchensão em ca.so de t ransito. 

Art. 3.• As presentes ~isposições não ob
stam, porem, a indicação do nome ou ende
reço do vendedor sobre productos provenien
tes de um pniz diverso daquelle em que se 
verifica a. venda ; ma~. neste caGO, o ende
reço ou o nome deverá. ser acompanhado ua. 
indicação precisa, e em ca.r·a.cteres bem visi
veís, do :pa.iz ou loga.r do fabrico ou pro, 
ducção. 

Art. 4. • Os tribuna.es de cn.da. Nação deei
dir·ào quaes s~jam as appel!ações qae em 
rnzii.o de seu caracter gener ico, escapam as 
tli>posições d"ste projecto, exceptuando-se, 
porem, a.s a;>pella.çõts r egionaes ~obre produ
ctt•S vinícolas, da reserva estabelecida por 
este artigo. 

A\'t . 5. • Os Estn·los da União, para a pro
tecç[io da pr·opriedade industrial, e que não 
tomaram parte no pre~ente accordo, ser-ão 
;:dmittidos a adt1erír á. mesma. me•liantc soli
citação. e na fôrma prescr ipta p ·lo art. 10 
da Convenção de 20 de março de 1883. 

Art. 6.' O presente acco1·do será. ratifi
cado, e as respectivas ratificações t rocadas 
em Ma.drirl, no prazo ma.ximo de seis -'l!eze:;. 

Entrará. em vigor um mez dep:.;is da. troca. 
das ratificações, e terá a mesma. duração da. 
Convenção de 20 de março de 1883. 
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Em fé do que os plenipotenciarios dos Es
tados acima mencionados assignaram o pre
sente accordo em Ma.drid, aos de de 
1890. 

SEG<UXDO PROJECTO 

Accm·do sobre regist;·o internacionaZ das mar· 
c<U de fabrica ott de comme~·cio celebrado 
entr-e ••. 

(Enumeração dos estados contractantes) 

Os abaixo assignados. pleoípolenciarios dos 
Estados supra menciona-dos, tendo em "Vista o 
art. 15 da. convenção de 20 de março de 1833 
para protacçiio da. propriedade industrial, 
resolveram, de commum a.ccordo e sob reserva 
desratlticaçào, firmar o seguinte com·enio; 

Art. I. • Os subditos ou cidadãos de cada 
um dos Estados contractantes poderão asse
guPar, em todos os outros ~stados, a protec· 
ção para suas marcas de f;tbrica ou ~e 
cornmercio acceita.s em deposito no pa.iz de 
origem, mediante deposito das alludirlas mar
cas na Secretaria Internacional rle Berne, 
e:trectuado por intermedio da a.dministração 
do mencionado paiz originaria. 

Art. 2. • Ficam equtparados aos subditos 
ou cidadãos dos Estados contractantes os cida
dãos ou subditos da.s nações não adherentes 

·a.o presente accordo, uma vez que satistaçam 
as condições estabelecidas no art. 3• da Con
venção. 

Art. 3. • A Secretaria Internacional regis
trará. immediatamente as marcas depositadas 
de conformi.da!1e com o art. I'' e no tificará. 
este registro aos Estados con tractan tes. As 
marcas assim registradas seriio publicadas 
em um supplemento no jornal da. dita secre
taria. ou por meio r1e desenho, ou por descri
pção exhibirla em lingua fra.nceza. pelo rlepo
sita.rio. 

Em vista da publicidade que deve ser dada 
nos dift'erentes Estados às marcas as$im regis
tradas, cada administração recebera gratuita
mente da Secretaria Internacional o numero 
de cxempl:wes da mencionada publicaçã-o que 
julgar conveniente pedir. · 

Art. 4..• A contar do registro assim reali
sado na. Secretaria. Internacional, a protecção 
em cada um dos Estados contractantes sm·ã. 
identica. a que gosaria a marca si nelle fosse 
dire!ltamente depositada. 

Art. 5." Nos p:J.1zes cujas legislações o per
mittirem, as administrações, que receberem 
a. notifica~ão da Sec-:oeta.1·ia. lnte:rnacional 
sobre o registro de uma marca,terã.o a. facul
dade de declarar que a proteccão não pôde 
ter concedida a essa marca. no respecti-vo 
territorio. 

Estas administrações deverão exercer ta 
faculdade dentro do anuo da notificação a quij 
se ref~re o a ré. 3°. 

A dita. declaração assim notificada á Secre
taria In ternaclonal será -por esta remettida. 
sem demora á administração do paiz de orí· 
gem e ao proprietario da marc~J.. O inter-
essado terá direit.D aos mesmos meios de 
recurso como si a marca. fosse po-r elle dire· 
ctamente depositada no paiz em que a pr~ 
tecção foi recusada. 

Art . 6. • A protecção resultante do registm 
na Secretaria Internacional dumrá 20 annos, 
contados da data do registro, mas não poderâ. 
ser invocada em favor de uma marca. que jà 
não gose da proteeção legal no paiz de sua 
origem. 

Art. 7. • O registro poderá ser renovado 
segundo as prescripçóes dos arts. 1° e 3·•. 

Sels me~es antes de expirar o termo da pi'G
teccão, a Secretaria In terna.cional a visará 
officiosamente i administração do paiz de 
origem e ao proprietario da marca.. 

Art. 8. o A administração do paiz de ori· 
gem "lb:ar:í. a seu arbítrio e cobra.r·á em seu 
proveito uma taxa aos proprietario.s das 
marcas cujo registt•o internacional for solici
tado. 

A esta taxa será. addiciona.do o emolumento 
internaciona.l de_ 200 francos, cujo producto 
annual será igualmente repartido encre os 
Estados contracta.otes,pela Secretaria. Interna· 
cional, <tpó.s deduções das despezas communs 
exigidas nela execução deste accordo. 

0 emolumento de 200 franco,; e um lMXi· 
mum que poderá ser reduzido por occasiã.o 
da troca. das ratifica.çúes. 

Art. g_ • A administração do paiz de origem 
communicará i Secretaria. Iuterna.cional as 
anullações, c;1ncellaçõe;, renuncias, trans
missões e outras mudanças que se veri!l
carem na propriedade da marca. 

A Secretaria Internacional registrara estas 
modificações, communicando-as as a.dminis· 
trações coatra.ctantes e publicando-as logo no 
seu jornal. 

Art. I O. AS administrações regularão de 
commum accordo os detalhes para execução 
do presente convenio. 

Art. li. Os E~w.~1os da. União para pro
tec~ão da propriedade industrial que não to
maram parto neste a.ccordo, serão admittidos 
a adherir às suas disposições, mediante pe
dido e na fórma prescripta. Jlelo art. 15 da. 
convenção de 20 de ma1•ço de 1883. 

Desde que a Secretarja Internacional se 
informe que um Estado tenha adherido ao 
pre,ente accordo, enviará. a administraçiio 
desse Estado, de conformidade com o <Lrt. 3', 
uma notificação collectiva das marcas que 
na occasião e-stiverem no goso da protec~ão 
internacional. 
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Esta communicação garantirá. por si só ás 
referidas marcas, o beneficio das disposições 
preeedentes sobre o territorio do Estado que 
houver a.dherido e iniciará o praso de um 
anno dentro do qual a administração inter
essada póde fazer a declaração preseripta. 
11elo art. s•. 

Art. 12. O presente accordo será ratificado 
e as ratificações, trocadas em Madrid no praso 
roaximo de seis mezes. 

Entrará am vigor um mez depois da troca 
das ditas ratificações, etera a mesma força. e 
duração que a convenc;ão de 20 de março de 
1883. 

Em fe do que, os p1enipoteuciarios acima 
decl~r&dos,assignaranl o presente accordo em 
Madrid aos de de 189 .. 

Regu~amento de execução 

O regula.mento para execução deste accordo 
será. posto em har1uooia. com o texto defiui
tivo do mesmo accordo. pela Secretaria Inter
nacional, sob a :fisca.lisaç:lo do governo suisso, 
que o remetterã. aos Estados contractan tes por 
via diplomatica. 

TERCErRO PR.OJECTO 

Pr-otocollo concemmte á dotação da. secretaria 
internacional do. V·T!iüo para potecção da 
propriedade il'!dl;strial,cell!brado entre •. . 

(Enumeração das partes contractau tes). 

Os abaixo assignados plenipotenciarios dos 
governos acima designados. em vista da de
chH·ação adaptada em 12 de março de 1883 
pela Conferencia. Intemaciona.l para protecção 
da propriedade industrial, reunida em Pa· 
riz, resolveram de commum accordo e sob 
reserva. de ratificaçio, firmar o seguinte pro· 
tocollo. 

Art. 1. o 

O primeiro aiinea. do algarismo 6 do pro
tooollo de en<:erramento annexo â Convenção 
1nternacional ~e 20 de março de 1883 para 
protecção da. proprie<lade industrial fica 
abrogado e substituído pela seguinte dispo
sição: 

As despezas da Secretaria Internacional 
serão supportadas em com.mum pelos Esta
dos contracta.ntes. Em caso algum poderão 
ellas exceder á sornma. de sessenta mil fran
cos n.nnuaes. 

no Jlrazo maximo de seis mezes. VigOl'arâ 
um mez depois de trocadas as ra.tificações e 
terá. a. mesma. força. e dura<;ã.o que a Conven
ção de 20 de ma.rço de 1883, da qualserã. con
siderado parte integrante. 

Em fedo que,os plenipotenciarios dos Esta
dos acima enumerados assignaram o presente 
accordo em Madrid, aos de mil oito
centos e noventa 

QUARTO PROJECTO 

Protocollo <letet>minando a interpretação á 
applicaçao da Convcnçao celebrada em 
PaYi~ aos 20 de março de 1883 entre a 
Belgica, Bra.:H. Hespanha., Estados Unido$ 
da America, França, ],zglate>·ra, Guate
mala, ItaUa, ]l'orv.ega, Paí;;es Baia;os, Por· 
tu!]al, Servia, Suecia, Sui$sa. e Tunísia 

Os abaixo assignados Plenipotencia.l'ios dos 
Governos supra mencionados, no intuito r1e 
assegurar a interpretação e a.pplicação uni
forme da Convenção ce\eb1>ada em Pariz a 
20 de março de 1883 pa-ra constituir a União 
pal'a protecção do. propriedade ind ustria.l, re
solveram de comroum accordo e sob reserva. 
de ratificação, tirmar o seguinte Protocollo. 

Assimilação dos estrangeiros 

Ficaráassimilatlo aos subditos ou cidadãos 
dos Est~t,los contratantes o cidadão ou subdito 
de qualquer Estado que nã.o faca parte da. 
União, uma vez que .s~ía domiciliado ou 
pos~ua seus principaes estabelecimentos in· 
dustriaes ou commerciaes no territorio de 
um dos Estados da Uniíi.o. 

li 

Paizes ultramarinos 

Relati-vamente aos EstadllS da União si
tuados na Europa; serão considerados :paizes 
ultramarinos ( art. 4•) os paizes extra
europeus que não forem ribeirinhos do Me
diterraneo. 

m 
Independencio. recipro<la das patentes con

cedidas nos diversos Estados 

Art. 2. 0 

I - Quando no~ pra.zos determinados no 
O presente protocollo será ratificado e ::S art. 4 da Convenção, al~uem houver depo

respectivas ratificações trocadas em Madr1d sitado em varios Estados da U~o pedidos d~r 
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:patentes para a. mesma invencão, os dire_itos J 4- As invenções_ no caso_ de _obter -patente 
resultantes das pa~entes assim requeMdas e as qu_aes a pro~Pcça.o provtsorta tenha. si•lo 
serão reciprocamente independentes. concerl!da em VIrtude do art. 11 da. Conven. 

2 - Elle5 serão tambem íntlependent~s dos çã.o, porlerão s~r notificadas ã. Secreta1•ía In. 
direitos resultantes das patentes que fos~em ternaciona.l pela adminístra.Qão no paiz onde 
obtid~s pa.ra. a mesma. invenção em paizes se fizer a exposição a.ftm de serem publicadas 
não ad.herentes á. união. no orgão offici3.1 da. mesma secretaria. 

IV 

Interpretação da. pala-vra.- explorar 

Cada naçã.o poderá. r1eterminar o se~ti~o 
em que se possa interpretar no seu terr1tor1o 
o termo explorar, sob o ponto de -vista d:J. 
ap:plicaçio do a.rt. 5° da Convenção. 

y 

Marca de fabrica 

1 - As marcas de fabrica municipaes ou 
collectivas serão protPgidas da mesma fórma 
que as marcas indiviiluaes. 

O o1eposito dellas podera realisar-~e e ~ 
usurpação ser persl'gu 1da. por t,oda. lJ. a uton
dade, associação, ou particular joteressado-
2- Uma. marca de fabrica não po<1er.1 

cahir no ~ominio publico em nenhum dos 
~tailos da União, emquanto for objecto de 
lliil dlreito privativo no paiz de sua. origem. 

VI 

Exposições internacionaes 

i -A protecção temperaria prevista pelo 
art. 11 da Com·enção consiste em um prazo 
de prioridade prolongando-se no maximo até 
seis mezes a contar ria admissão do producto 
á. Expoo;içã.o e durante o qual a. exhibiçíio, 
applicação, ou emprego não autorisado por· 
quem de direito da. invenção, desenho, mo
delo ou marca assim protegidos, niío prJderiLo 
impedir a quem alcançou a dita protecçã:o 
temperaria de fll.zer validamente, no men
cionado prazo, o requerimento de patente ou 
do deposito necessario para a.ssf'gurar a pro
teccão ·em todo o territorio da União. 

Cada Estado tem a faculdade de prolongar 
o referUo prazo. 
2- A dita. protecção ternpora.ria. não pr~r 

dusirá effeito si, no decurso de sua duração, 
não ror apresentado um pedido de patente 
ou e:!fectua~o um deposito com o fito de as.~e
gurar pa.ra o <lbjecto a q_ue ella se applica. a 
protecção difinitiva em um dos Estados con
tractantes. 

3 - Os prasos de prioridade mencionados 
no art. 4• da Convençã;o sel'ii.o addicion!Ldos a 
protecçíio temporaria esta.tuida. no a.rt. 11. 

VIl 

Accessão de novos Estados â União 

Quando um novo Estado adherir à Conven
ção, a mesma rlah que annuciar sua acceçsão 
ao conselho fe'lRral suisso seril. consillerada 
como a da. entrada do dito Estado na União, 
salvo si o respectivo governo indicar uma 
data de accessâo posterior. 

VIII 

Colonias e -pos~essões estrangeiras 

Qua.ndo um dos Estados cont"ractantes de
SPjar que urna. rlas suas oolonia.s ou po~sessões 
estrangeiras seja. considerada parte inte,.."ran
te da União pelo simples facto d:J. accessão 
da metropole, deverã. notificar o ra.ct.Q ao 
g-overno federa.l suisso, que por seu turno 
avisará todos os· outros. 

IX 

Documentos que devem ser enviados á Se
cretaria In ternaciona.l: 

Logo que uma. lei, regulamento, convenção 
ou qualquer outro documento ofllcial reJe· 
rente a protecção das patentes de invençao, 
dP~enbos ou modelos mdust1•iaes, marcas de 
fabrica ou de commêicío, nome comrnerciai 
ou indicação de proveniencia. tenham si1o 
pu.blicad•)S em um nos E~ta·{os da União ou 
em alguma de su:'s colonias, este Esta~ o ex
pedirá. á. Secretaria. Internacional tantosexem· 
plar~s destes documentos quantos s~jam ne· 
ce:!sarios pa,ra. que esta possa remetter um 
e:x~>mP~r a. ea.da. Estado contractante e con
ser'iar ainda dous e::.::emplares em seus pro
pri.os arcbivos. 

A Secretaria. Internacional J>rocederá sem 
dêmora. á dist.ribuiçi'i.o dos documentos que 
deste modo lhe forem dirigidos. 

Será. tambem enviado, sempre que for JlOS· 
si vel á Secretaria Internacional um e:xempla~ 
de torlo:> os documentos parlamentares quo 
forem pub!ica<ios nos Estados da. União sobre 
as ~upra.cita.da.s mate-rias. 

X 

-l-Antes de tindar o primeiro semestre de 
cada. a.nno, as administrações da União re
metterão a. Secre-taria Internacional as se-
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guintes indicações estatísticas· relativas ao 
anno precedente: 

A-Patente de invenção: 
1•, Numero das patentes requeridas; 
z•, Numero das patentes concedidas; 
3•, Somma.s arrecadadas por concessões de 

patentes. 
E-Desenhos ou modelos industriaes: 
1•, Numero dos desenhos ou modelos depo

sitados; 
2•, Numero dos desenhos ou modelos regis-

tra.dos; . 
3•, Som mas arrecadadas :pelo deposito de 

desenhos ou modelos. 
C-Marcas de fabrica ou de commercio: 
1•, Numero da.s marcas depositadas· 
2•, Numero da:s marcas registradas; 
3•, Som mas arrecadadas pelos depositas de 

maraas. 
2-A Secretaria. Internacional é au.torisada 

a dirigir á.s administrações dos Estados con
~racta.n~es, sob~e os diversos pontos relativos 
a propl'l.edade IUdustria.l, formularias esta
tísticos _ql!.e as mencionada.s a.dministrações 
·preencherao da melhor fórma possível. 

XI 

Informações que devem ser fornecida.s pel.8. 
Secretaria Internacional: 

1..,... A Secretaria Internacional e obri
gada. a fornecer gratuita.rnente á.s diversas 
administrações dos Estados contra.cta.nt.es 
as informações qlte ellas possam solicitar 
sobre a.ssumptos referentes a propriedade in
dustrial. 

2-As mesmas "informações serão fornecidas 
aos particulares domiciliados no territorio da 
União mediante a taxa de um franco por in
forma.ção pedida.. 

Esta taxa. poderá ·ser paga em sello5 do 
correio dos d.ifi'erentes Estados contracta.ntes 
e sobre as seguintes bases para as nações que 
não tiverem o fi·o.nco como unidade mone
taria: 

l1r:~-11eo 

Bra'zil • . • • • . • • • • • • • • • • • . • . 1 
Hespa.nh11....... ........... l 
Estados Unidos da Ame rica. ·1 
Grã. Bretanha. • • • • • • • . . .. • • 1 
G:ua temala. . . • • . . . • • • • . . . • . 1 
Nort~ega .•. ·.....•••.. • . . • . 1 
Paizes Baixos. .. • . . .. . • . . . 1 
Portugal. . • . • • • .. . . .. . • . . • . 1 
·sue·cia ...• .-............... 1 

400'réis 
1 peseta 

20 cents 
lO pence 
20 cs. de p. 
80 are 
50 eent.~ 
200 réis 
80 are 

As adminilltrações dos Estados contractan
tes acceita.rão, :pelas taxas acima indicadas, 
os sellos-postaes de ·seus respectivos paizes 
que a. Secretaria Internacional tenha. recebido 
a titulo de despeza. de inrormações. 

Camarli V. Vll 

DisP.osições fmaes 

O presente protocollo será. ratificado e as 
respectivas ratificações trocadas em Madrid 
no 'Prazo maximo de seis mezes. . 

Entrará em vigor um mez deplil6:5 da troca. 
t:las ratifieações, e tera a mesma forca e dura
ção da convençã-o de 20 de março de !883, da 
qual será considerado parte integrante. 

Em fê do q11e, os plenipotenciarios dos Es
tados acima designados assignaram o J:rasente 
arcordo em Madrid aos. . . dê. . . de mil oito
centos e noventa. 

Os respectivos governos de'll"erão assignar 
dentro de seis mezes aquelles dos memcionados 
projectos que desejarem acceitar. 

A a.ssi.gnatura e troca. das ratificações ·e:1Ie
ctual'· se--ha. da fórma. determinada. nos IJro
prios instrumentos. 

A proxima. conferencia reunír-se·ha em 
Bruxellas. 

Re!Jillamemo para ex-ecução da accordo : 
1890 sobre o registro internacional das mar· 
cas de fabricas e de commercio 

Art. 1." Todo pedido para obtenção de re
gistro internacional de uma marca de fabrica 
ou de commercio em virtude do Accordo de 

1890, neverã. ser dirigido pelo proprieta.
rio da marca á administração do paiz de ori· 
gem na fórma que esta poderá prescrever. 

Cll.da administração perceberá pelo regis
tro internacional um emolumento de fran
cos além de uma taxa que fixará do seu ar
bitrio e cuja. i~portancia. lhe pertencerá. 

Art. 2." Depois de verificar que a. marca 
estã. regularmente registrada. a a.nministra.
ção do pa.iz de origem enviará á Secretaria. 
Interna.ciona.~ de propriedade industrial em 
Berne: 
· A. Um pedido de registro, em dous exem· 

:piares, contendo uma. rer,resentação typogra
phica. d;t ma.rca e indicando : 

']•, o nome do proprietll.rio da.'ma.rca ; 
2.", seu endereço ; 
3'. os productos ou mercadorias ás quae~ 

applica.-se 1\'mo.rca ~ 
· 4•, a da ta do ·registro no pa.iz de origem. 

A representação typograpbica da. marca. 
póde ser substituída por uma. discripçã.ci da. 
mesma em lingua. franceza.. 
·. B. Um clicM•Ia. marca para. reproducção'ty• 
pographica i!a. mesma na publicação que serã. 
feita. pela Secretaria Internacional. Este clw-.i 
C!eve reproduzir ·exactazziente· a· marca;: de 
modo que todos os seus detalhes se de\!ta
quem visivelmente ; suas dimensões não de
vem ser menores de 15 millimetros ·iiem 
maiores de 10 ·centímetros, · ta:n:to 'enf com
primento· cómo' em · ·l~gura. · A es11essura 
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indicações que a notificação prevista pelo 
art. 4° deste regulamento. 

Art. ll. O presente regulamento será ex
equivel quando entrar em vigor o projecto de 
1890. 

As administrações contractantes poderão 
sempre nelle introduzir de commum accordo, 
segundo as disposições do art. 10 do referido 
projecto, as modificações que lhes parecerem 
necessarias. 

O Sr. Presidente- Achando-se 
adeantada a hora. designo para amanhã a se
guinte ordem do dia : 

Votação dos seguintes projectos : 
Da emenda do Senado ao projecto n. 140 B, 

da Camara dos Deputados, deste anno, que 
autorisa o governo a confirmar no primeiro 
posto do exerci to todas as praças commissio· 
nadas nesse posto até 3 de novembro de 1894 
(discussão unica); 

' 

N. 203 B, de 1895, autorisando o governo 
a despender áté a importancia de 14.519:690$. 
-repartidamente em tres exercícios, com a 
acquisição do material rodante e melhora-
mentos indispensaveis ao serviço da Estrada 
de Ferro Central do Brazil, de accordo com o 
o especificado na tabelia annexa, e mais 
800:000$, para pagamentG de 60 locomotivas, 
segundo o contracto feito com o Quaylle Da
vidson & Comp. ; com voto separado do Sr. 
Bueno de Andrade (2a discussão); 

N. 161 A, de 1895, Ellevando á categoria 
de alfandega de 4• ordem a mesa de rendas 
da cidade de Pelotas e dá outras providen
cias (3• discussão) ; 

N. 227, de 1895, autorisaneo o Poder Ex
ecutívo a abrir um credito de 21:840$366, 
supplementar á verba-Exercícios findos
para occorrer ás despezas que foram liqui
dadas com o serviço quarentenario de Santa 
Catharina, durante o anno de 1893 (2' dis
cussão); 

N. 156 A, de 1895, autorisando o Poder 
Executivo a abrir um credito de 6:333$310 
para pagamento do pessoal e expediente da 

Delegacia de Terras e Colonisação no estado 
de Minas Geraes, no anno de 1893 (2' dis
cussão); 

N. 132, de 1895, tornado extensivo, ás 
praças da brigada policial da Capital Federal 
e do corpo de bombeiros, que se inutilsarem 
durante o tempo de praça, o direito de que 
gozam as praças do exercito e armada de 
serem recolhidas ao Asylo dos Invalidas 
(3• discussão) ; 

I• parte (até ás 2 horas ou antes): 
Continuação da 2• discussão do projecto 

n. 265 A, de 1895, autorisando o governo a 
reintegrar no posto de tenente-coronel do 
corpo de engenheiros do exercito e no cargo 
de lente da Escola Militar o Dr. Innocencio 
Serzedello Corrêa,com votos em separado dos 
Srs. Carlos Jorge e Ovidio Abrantes. 

I• discuasão do projecto n. 150, de 1895, 
reorganisando o montepio obrigatorio dos 
empregados publicas, com voto em separado 
do Sr, Medeiros e Albuquerque; 

3a discussão do projecto n. 90, de 1895, di
vidindo o territorio d,a Republica em oito 
c\rcumscripções em cada umR. das quaes crea 
um banco para auxiliar as industrias agrí
colas, pastoril e connexas, conforme o regi
meu que adopta ; 

2• discussão do projecto n. 248, de 1895, 
autorisando o Poder Executivo a reformar a 
ensino da Escola Naval, annexando-Ihe um 
curso especial de aspirantes a machinistas, 
tomando por base o projecto apresentado em 
1893 pelo conselho de instrucção da mesma 
escola; 

2• parte (até ás 3 horas ou antes) : 
Discussão unica das emendas do Senado ao 

projecto n. 142 E, de 1895, (orçamento da 
fazenda); 

Ja discussão do prajecto n. 17 A, de 1895, 
}.lropondo varias modificações no projecto 
n. 17, deste anno, que organi~.lL a força ar
mada do Brazil. 

Levanta-se a sessão ás 4 horas e lO minu
tos da tarde. 

FIM DO SETIMO VOLUME 
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