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CAMARA DOS DEPUTADOS 

Primoira s~ssão fia SBIDinfia l~mslatnra do Gon[rosso Nacional 

125• SESSÃO E~I 1 D>: NOVEMJlRO DE !894 

Presidencia dos Srs. Rosa e Silva e Antonio 
Olyntl<o (1 "ice-presidente) 

Ao meio-dia respondem á chamada os S•·s. 
Rosa e Silva, Antonio Olyntho, Thomaz Dd
fino, Coelho Lisboa, Tavares de Lyra, Lima 
Bacury, Gahriel Salgado, Enéas Martins, Au
gusto Montenegro, Carlos de Nol'aes, Bricio 
Filho, Ho!lond<t de Lima, Benedicto Leite, 
Viveiros, Luiz Domin,zues, Gusral'o Vera,;, 
Eduardo de Benêio, Chrbtino Cruz. Ani~io 
de Abreu, G-.;briel Ferreil'".i, Frederico Bor
ges, G:<.<nç.üo de Lagos, Thomaz Cavalcanti, 
ll<lefonso Lima, João Lopes, Pedro Borges, 
Francisco Benevolo,Helvecio Monte, José Be
vilaqua, Augusto Severo, Francisco Gm·;:,·l, 
Arthur Orlando, Ma.rtins Junior, Coelho Cin
tm, Luiz de Andrade, Arminio Tav •re$,G<'n· 
al ves Ferreira, Loure aço de Si,. Mede i 1'0" e 

!l.lbuquerque, Miguel Peruamt•uco, C:;l'io; 
orge, R.ochn. Cavalcantí, Octa viu.no Loureiro, 
enezes P!'"a.do, Geminiauo Brazil, Go"veia 

tima,Zama,Santos Pereira, Augusto de F•·ei
as, Mílton, Fr<tncisco Sodré, Mauoel C:let'•
o, Aristides de Queiroz, Eduardo !<am,,:;, 

Jpaula Guimarães, Vergue de Al'en,Rodrígues 
'1.-imn, Tolentino dos Santos, Sehn.5tiiio L"n-
\~lll]lho, Arthur Rios, Maxcolino Mo!tra, p,,_ 
ranhos l\loutene<rro, Tosquato More1ra, G" 1-
'dino Loreto, Antonio de Siqueira, F:wquim 
·~erneck.. José Carlos, França Carvalho, 0,;
·~r Gotloy, .\!cindo Guanabara, Americo de 
Mattos, Lins de Vu:;concellos, Belisn rio de 
.~u1.a, {,;t·ico Coelho, Euz •bio de Queiroz, 
;<::o:;t<L Azevedo, Silva Castro, Nilo Peçanha, r, "'OStinh.o Vida!, Urbano Marcoodes, Paulino 

cC=ra V. VII 

de Souz<t Junior, Almeida Gomes Landulpho 
de \lag,.lhães, Lima Duarte, João Luiz, Vaz 
de Mel lo. Luis Detsi, Fer•·az Jonior, Fortes 
Junqueira, Fr<Lncisco Veiga, Alvaro Botelho, 
Leonel Filh.o, Octaviano de Brito, Lamon
nier Godorredo, Ribeiro de Almeida, Valia
dares, R.odolpho Abreu, Theotonio de Maga
lhães, Pinto da Fonseca, Arthur Torres, Si
mão da Cunha, Oleg-ario Maciel, Par<Lizo Ca
va.lcanti. Almeida Nogueira, Domingues de 
Ca.stt·o, Dino Boeno, Cost<L Juuíor, Gust<Lvo 
Goct .. y, Adolpho Gordo, Moreira da Stlva. 
Vieira de Mora.es, Herculano de Freitas, Mo
raPS Barro:;, Cincioato Braga, Francisco 
Glicerio, Hermenegildo de Moraes, Ovídio 
:\b1·antes, Çrbaoo de Gouvei<L, L.'loro Muller, 
Pa nl:t Ramos, l"rancisco Toleotino e Emllio 
Blum. 

Deixam de com parecer com causa _partici· 
pad:c o~ Sre. Matta Baccllar, Fileto Pll'es;sa 
Peixoto. Costa Rodrigues, Nogueira Parana
gua, To•·•·es Portugal, Juuqueirn Ayres, 
Cunha L.im:•, Tol.,ntino de Carvalho, Pereira 
do Lyra,M<trcionilo Lins,Coruelio da Fonseca, 
Clemeutioo rio Monte, Neiva, Tosta, Leove
gildo Filg-1teiras, José lgnacio, Flavio de 
Arnujo. A.thayde Junior, Cleto Nunes, Lopes 
T•·o,'ão, Albet•to Torres, Fonsec<t Portella, Er
nesto Brazilio, Francisco Santiago, Barros 
Fran~o Junim', Sebastião de Lacerda, Ponce 
de Leon, Carvalho Mourão, João Penido, Gon· 
calve,; Ramc•s, Ferreira Pires, Cupertino de 
Siq ueira, :VIa noel Fulgencio, Ci•rlos das Cha· 
;cas, L<tmartine. Costa Machado, AlFredo Ellis; 
Alvaro C<Lrvalbo, Cario; Garcia, Julio de 
Mesquita, Pudu<t Sal!es, Panlino Carlos, João 
de Faria, Alves de Castro, Xavier •lo Valia, 
Lniz A<lolpbo e Mariano Ramos. E semcausa 
os Srs. Silva Mariz, TriDdade,Ch.ateaubrili.~;~ti; 

_i·, 
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Jose Mariano, Gaspar Dl'Ummond, Gonçalves 
Maia, Ferm•ndes Lima, Monteiro de Barros, 
D01ningo,; de Moraes, Cttsemiro da Rocha e 
Alberto Salles. 

E' lida e sem debate app1•ovacla a acta da 
:sessão antecedente. 

]a PAR. TE DA ORDEM no DIA 

Não havendo numero pa1•a se vot:1r a ma· 
tet•ia indicada na ordem do dia, passa·se a 
materht em discussão. 

.!!:' sem debate encerratla em 2• dise.ussão o 
nrtigo unico do projecto n. 151 A, de 1894 
(do Senado), creando mais u:na auditoria de 
guerra no Estado do Rio Grande do Sul, 
Jicando adiada a votação. 

Continúa a ga discussão do projecto n. 102 C, 
de 1894 (do Senado), fixando o pmzo •le dous 
annos para que as companhias estrangeiras 
ao serviço de n:c vegação de ca.botagem entre 
os estados do Pará e Amazonas se naciona
lisem. 

O Sr. Nilo Peçanha começa di
zentlo que ·a reprezentação fiuminense vem, 
pela sua palavra, intervir no debate de 
questão ecouomica tão importante e tão 
grave. 

O deputado representa neste regímen uma 
procttratoria de intel'esses e não seria licito 
á. banca•ln do Rio de JanP.iro o silencio ou a 
inercia, deixando ao abandono e à inanição 
os cnpitaes desenvolvidos á sombra da pro
messa constitucional. 

O substitutivo do seu distincto collega por 
S. Paulo protella a execuçiio do texto da lei 
das leis, quando cnnsagrou o principio da 
cabotàgem nacional. Desse projecto ao que 
veio do Senado vai um abysmo. (Apoiados.) 
O Senado Je~slou para o caso restricto de 
uma compannia do norte, em face dos gover
nos do Pará e do Amazonas. Ess:t companhia 
está em coudicções especiaes e pondera veis ao 
exame do legislador ; ella tem o o pavilhão 
brazileiro, tem os seus commandantes bra
zileiros, tem as suas tripolações brazileiras, 
só faltando uma. condição para a sua naciona
liza.ção, isto é,a séde de sua directoria no Bra
zil. (Apoiados) Mas mesmo esta. condição está 
a se realizar; já está indicada a direcção com 
séde no Brazil. 

Além di~so, tal companhia tem ccntractci 
cóm os governos do Pará e do Amazonas 
e contracto anterior à Constituição da Re
publica. 

O substitutivo do deputado por S. Paulo, 
porém, estende a prorogação a todos as com
panhias ·-estrangeiras, com -extraordinurios 
transtornos e m~iores desfallecimentos para 

as iniciati'"as corajosas, alentadas pelo artigo 
ua Constituição (Muito bem.) 

Acredita em uma crise de transporte, dada 
a execução da lei. 

Mas como evitar? Si a crise póde explodir 
agora, porque não lm de explodir mais tarde, 
quando se der a sua execuo;ão 1 Demais, 
du>·a lex sed lex"i' 

Não tem hostilidades ao estrangeiro; pensa 
até que a missão do Estado no Brazil é asS!
milal-o. Mas o que ba sobre a cabotagem é o 
monopolio estr<>ngeiro, impossiJoilitando a con
cm·reneia, condição de equilíbrio da economia 
financeira. -

Não póde deixar de reconhecer deploravel 
a obrigação a que obedece de defender o es
tabelecido na Coustítuicão,em uma assembléa 
de homens políticos empenllados implicita
mllnte no desenvolvimento das theses consti
tucionaes e no respeito a elles: ( Apoüzdos.) 

Como se acreditar, caso passe o substitutivo, 
na sincerid,.de dos podere,; publicos na uecre
tução das medidas economicas ? 

Lembra que pela cabotagem nacional se fez 
a riqueza e a força das nações máritimas da 
Europa, acredita que não pMe ser outra a 
politica do parlamento, deaute das nossas 
condições na.turaes, da nossa immensa costa, 
e da urgencia da nossa defesa. (Apartes.) 

Esta questão, que divide agora a Gamara, 
ficando de um lauo o n01•te e do outro 
o sul, é mais séria do que parece. Não 
separara o paiz, como jit se disse, por que, 
si a força do norte está. no norte e si a 
força do sul está no sul, a força do Brazil está 
na unidade. (Muito bem.) 

A solução mais iutelligente não está em 
uma nova lei, em assumpto que commove 
tautos interesses e cboca tantas aspirttçues. 
<1 soluÇ!ão m~tis pratica é a ex9cução com
pleta da suprema lei da nepublica. De<tnte 
de!ln devem ceder todas as dout1•inas e todas 
as vontades. _ 

Refere-se o orador à zona marítima do Es· 
tado do Rio, interessanclo Minas Geraes e Es· 
pirito Santo, pelos municípios de S. João da 
811rra e de M"cahé. Quanto ao primeiro, 
affirma que em 1867 tinha elle cento e 
tantos navios e diversos estaleiros. 

Pensa que a Gamara deve meditar profun
damente na solução da materia. 

Julga que o momento não comporta a 
desesperança dos que confiam ainda nas pro
messas da Constituição, alentando capitaes 
e desenvolvendo interesses. (Muito. bem.) 

O Sr. Euéas Martins-Sr. Presi
den_!:e, a posi~ão especial em que a represen
taçao do Para se aCha em face da representa
ção nacional, a proposito da prorogação do 
prazo marcado pela lei de 11 de novembro de 
!892, para que se torne effectiva. a disposição 
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constitucional que nacionaliza a navegação bancada ]laraense no Senado levantou o pro" 
de cabotagem, me obriga, em nome de:sta jecto, concebido nos mesmos termos em que 
mesma representação, :t vir explicar ao Con- se acha formulado o que loi nesh casa apre
gresso às razões que o Pará teve para pedir. sentado pelo deputado por S. Paulo, o Sr. 
não como revogação do pt·eceito constitucio- Moraes Barros. 
nal ou como urn meio tle illudir aquella. dis- Mas, St·. Presi<lente, fiel zeladora d;t dis· 
posição, a medida que foi substituid;t nesta posiçl'io constitucional, convencid" do mnl, do 
casa pelo projecto do honrado deputado por perigo que havia em estabelecer o precedente 
S. Paulo. o Sr. Dr. Moraes Barro;;. de se poder relormar a Constituição daRe-

Nesta questão, Sr. Prel'irlente, o Pará nem public't por outros ti·J.nsmites que nii.o fossem 
quer ~nber si deve-8e estnllelecer desde já a aquelles m~smos que elht estabelece, cad
cabotagem nacional, como não quer saber vencida do mal que provinha t\e se annull:tr, 
tambem si'é conveniente nos intere;ses publi- de se neutt'alizar, de 8e tornar completa· 
cos, si ri conveniente aos interesses de :dguns mente inet!ic.>z uma disposição hasictt e cuja 
Estados imprevidentes, si V. Ex. m'o per- execu~<10 se vai adiando de dous em dous 
mitte, o cumprimento stricto da disposição annos, a Commissão de r'inanças, ~i não me 
constitucional, que gera a presente discussão. ellgano, pelo menos alguns honrados sena-

Devo dizer o que mo ti vou especialmente o dores. oppoz·se com toda a eu erg-h "que a 
projecto, que partin do Senado formulado medida passasse como a quer o honrado depu
nas mesm"s bases em que o ]lroduzin nesta tado por S. Paulo, o Sr. Moraes B .rros. 
casa o hom;:ado deputado por S. Panlo, o Sl'. Concordou-se então em salvaguardar sim
Mornas B:11·ros. O que o motivou foi a ne· plesmente os direitos result.tntes dos con
cessidade de obviar, de impedir q>le a nave- tractos, n. que acabei de me referir, entre 
gação fluvial do~ Estados, assim do Pará, companhias estrangeiras que f,,7,em a nave
como do Amazonas, puralyse ou se transtor- g<tção fluvial do Par-.i e Amazonas e os res-
ne completameut~, não se desorg•lDise, si pectivos governos. • 
vigorar immedi<ttamente e em a-bsoluto a Devo dtzer mais n V. Ex. e á casa, Sr. Pre· 
disposição Constitucional, regulamentada pelo sidente, que o nosso escrupulo ainrta é mais 
decreto de 11 de novembro de 1892. qne justiticavel, quando pod1amos, como lem-

E' os intuitos d:t b:tnc:tda paraense no-Se•o curAi, pedir l1ntes da pro rogação deste prazo, 
nado, como <la bancada paraense nesta casa p:\ra oito prejudicar o se1·viço de navegaçiio 
são simplesmente motivarlospor umescrupulo entre as capitaes dos nossos Estados, entre 
que se patenteará aos olhos r.los Srs. detJuttt- ~etrim e Munàos e todo o interior, podíamos 
dos após a ligeir:l exposição que vou faz"r. peuit·, dizia eu, uma inter·pt•etação legitima 

Sabe V. Ex. que a. dispo;;içii.o constitucional eh lei de c;thotagem, solicitando, muito legi
de 24 de fevereiro de 1801, que estabelece" tima. e juridicamente, que esse serviço fosse 
cabotag-em nacional, nii.n pôde de modo al~um completamente excluído <lella. 
vir aitectar, vir destruir coutractos que são Ignoro quae~ as I'azões flwdamentnes que 
validos, contractos perfeitos, contractos :wa- levaram o Corpo Legislativo a considerar 
ba los entre os Estttuos rlo Pnt·i1 e Amazon •s e como nangação de cabutag-em, attingida pela 
uma ou alg-umas companhias estrangeiras clisposi~lllo constitudonal, (i navega~:ão que se 
que porventura fac;am ou f>1zem elt~ct.iva- faz, por exemplo, entre a cidatle de Belém e 
mente o serviço do naveg-aç.ão nesses rios. um p01·to qunlquer elo rio Xingti. 
(rrocam-sc muitosapa>·tes.) V. Ex. comprchende mesmo, Sr. Presi· 

Eu dizia, Sr. Presidente, quando fui inter· dente, que não houve intuito da parte do !e
rompido, que não ha disposição constitucional gislad.OL'constituinte de impedir, de fazer mo
que poss:1. invalidm· sem ariJitrio os contra- nopolto mesmo desta navegação, que se deve 
ctoil perfeitos e acabados, que existem entre ·leix>lr que seja explorada por todos os modos 
os Estados do Parit ·e Amazonas e companhias possive!s, exact_am~nte para dar maior das
estrangeiras que fazem a navegação desses envolvimento as rtquezas naturaes do meu 
rios. Estado e de outros da União. 

Estes contractos, que não podem ser inva- Entretanto, a lei de 11 de novembro de 
lidos, e que vão ncabar, por força de nm:t 1892 vem ~onsiderat• essa navegação -cabo· 
de suas clausulas, além do anno de 1895, per· tagem nac10nal. 
gunto, serão attingidos pela dispoilição con- Si estou enganado, a Gamara o dira; mas, 

'
s~itucional que est~belece a cabotagem na. - cabot~J:gem ~em um ~entido exp!i~itot claro, 
1ooal T E amda mms pela lei que regulou que nao se pode ampliar nem restrmgrr. 
sta cabotagem, e que estabeleceu um prazo Entretanto, si por u~ la~o a lei de lt .de 
rrevogavel, prazo qne vai terminar por novembro de 1892 restrmg~u a verdadeira 

,estes dias, a. 11 do corrente1 cabotagem .•• 
i Eis_por:que eu di:Zia que por um escru- O Sa. AUGUSTO MoNTENEGRO -A lei de 11 

' ~lo JUStllicavel, fot que um dos membros da de novembro não dà definição de cabotagem, 
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O SR. E:<ÉA~ :llARnxs - :\'ão dá detioição 
exacta, <Xlnfu:~de !Jar um la<lo o que :;ej 
\er•Jad~iJ·;l!ht:"Dt~ c:1 bot 1 g-em. <\O mesmo tem~o 
qu;: e:;bbdece dispo:;í<jit:S que annullam o 
preceito ConstJtucional. Restringiu por um 
la.do, ampliou por outro e confundiu ainda 
por outro aquíllo qu;: queria tor·nar perfeit,l· 
mente claro. 

Nós não queremos a re'<'ogação, nem que se 
i9uda o preceito con;tituciooal, que é expli
cito. 

Desde que as companhias estrangeiras que 
fazem a na -.esração fin "iial nos Estados do 
Pará e Amazona nãos se entreg-am ao ver· 
dadeiro commer-cio de cabotagem. só por um 
escrupulo muito legitimo, muito justilica-.e!, 
a bancada -paraense, a bem daqnella terra, 
que se està fazendo de dia para dia mais 
r·espeiia>d p,Jo 'eu amor indefectível à lei, 
pelo seu f.;,tichismo ].tela Constituição, não 
quer de modo nenhum propor l}ma medida 
que seja uma Tiolação :flagrante dessa mesma 
Constituição. 

O SR. JosÉ CARLOS dá urn aparte. 

O SR. ExÉAS ~1AP.7-rxs-A cabotazern tem 
sentido juritlico expres;o, cvmo tàmbem o 
tem na l1oguagem commll!n : não se pôde 
illudir nem em uma nem no outro. 

Mas, dizia eu, Sr. Preosidente, em face 
destes obstaculos, não querenrlo parecer que 
a bancada paraense quer uma disposiçãO coo
traria à Constitni~ão, e não querendo pro
-vocai· exactamente quando ia-:;e acabar um 
prazo estabelecido para ella. a re>i:;ão que se 
faz inadiavel. iwprescin·.li>el, da lei de 14 de 
novernbro, o remedia mais pr·ompto, mais 
effic:az que !.Javia foi lançar mão do proces~o 
de que se 'l'aleu. reproduzido infelizmente 
nesta casa pelo nobre deputado por S. Paulo. 
Sr. Moraes Barros, apos signific:ativo pro
nunch.mento do S<:nado. 

O que parece à primeira ..-ista ao meu 
respeitavel collef!'a uma medida equitativa é 
um;-. mechda peruicio&t. -por qualquer ponto 
de vis!>< por qu<> el!a se,ia enc,.rada. 

Nós não de>emos tal vez, de maneira ne
nhuma. com o nosso voto, empen hat·-nos para 
anoullar· uma di<posiç~i.o constitucional esta
bel·cendo um meio improp1·io e illeg-itimo 
do refor·rnar a Constituição ou de adiar n 
execução das suas dbposir;:i)es ; menos deve
mos tal>ez conco;-rer nor qualquer modo se 
attenteflrt!!Tantementé contmlegidmos inter
esses naci~•naes que esti•o em jogo ne;;ta 
questão. (Trocam-se apartes.) 

Ain•la. hcmtelll, quanto a con'l'eni<ncitt OU 
inconveniencia de se estul>elecer no,·o prazo 
para nacionalização da:; companhias que 
fazem a wrrL-deír·u. coLotageru no BJ·.,zil. o 
nobre doputado ç.elo C<ipital F~deral Sr. Jose 
Carlos pro ..ou, na ausencia alias de contesta· 
ções por pa.rte d~. honr:~da bancada :pernam
buca.na, ·que todo o ser>iç;o de cargas. que 
SS. EEx. pensam que vae ser -prejndicado 
com a navégação nacional, n .. da sotrre com 
isso. E assim, em relação a Pernambuco corno 
á Bu.hia, o nobre deputado provou, com da
dos, que absolutamente não vae p1·ejudicar o 
commercio a exi;:encia da observação tid da 
disposição constitucional. 

Encararla esta questão sob o -ponto de vista 
jurídico, sob o ponto de vista dos contractrs 
que existem perfeitos e acabados entre os 
Estados do Para e Amazonas, e as compa
nllias estrangeiras que alli fazem a navegae
ção ftu>i.al. me parece que, sem infringir-se 
a Constituição e sem attent~r contra o direit
dos outros Estados, a Camara ·dos Srs. De, 
Deputados poderá acceitar o substitutivo que 
tenho o honra de a pre>entar, e que sem 
vffender, repito, a lei de H de novembro ou 
o direito dos outros Estados, é urna medida 
que se faz justa, equitativa, encarada pelo 
ponto de >i.:;ta especial em que no assumpto 
estão os Estados do Par-à e Amazonas. 

Tenho concluído. 

O Sr. Coelho Lisboa (para uma 
erylicaçiio p•ssoal) Sr. Presidente, o meu 
Est"do Je saude hootern a::gravttdo e bem 
a,;sim o mao tempo que fazia, me afastaram 
desta casa, aue su]Jpunha não poderia reunir 
numero par:i rotações de fórma que me pro
r!uziu surprez>t o encontrar à t,rde na !l'oticia 
o re:;ul tado da >otação do parecer das com
missues r.:uuidas appro,.ando os actos do 
go'l'el'Do durante o estado de sitio. 

Todo; que me coohec~m sabem perfeita· 
mente qual deve1·ia ser o meu voto nesta 
questão, mesmo porque desta tribuna diver
sas 'l'ezes o demonstrei. 

Como, porêm, foi segunda votação nomio.al 
e seja esta uma -.ot<tçao que por alguma 
fórma serve de :pedra de toque ao caracter 
politico dos deputados, venho a tribuna tra
zer a declaração do meu voto, dizendo â. Ca· 
ma.ra que si estivesse presente por OCc:l.Sião 
da votação, teria res-pondido - sim, appro
vando sem restric<jies todos os actos do Poder 
Executi>o, porque os considerando como con
sidero baseados na suprema lei da salvação 
d>1 Patt·ia e da. Republica, entendo que deve 
ser esta a lei de todos os republicanos. 

Mas, Sr. Presidente, corno disse' ao come
çar, não me tentando a d1scussão do assumpto 
por essa face. só peço a a ttenção da Gamara 
para a eJ:plicação que me julguei forçado. a 
dar; em nome da bancada paraense, assuu Vem á Mesa, ê lida e posta conjunctamente 
desta_casa como do Senado. em discussão a seguinte 
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EME:s"DA 

Substit11.ti1>a ao projecto n. 102 C. de 1894. 
(do Senado) · 

O Congresso l'íacion:ll decreta : 
Art. I. • E" fixado o prazo de um anno, em 

prorogação do est«belecido pela lei n. 12:~, de 
11 de no>embro de 1892. para que se uacion -
lisem as co :·panbias estrangeira:;, que fazem 
nos Estados do Para e Amazonas a na,·e~açüo 
fiu>ial por aquella lei con.iderada cOJno de 
cabotagem. 

Art •. 2. • Re>ogam-se as disposições em 
contrariO. 

S. R.- Sala das s~ssões, 31 de outubro de 
1894.- Eneas Jtartim.- Carlos de No1>aes. 
Bricio Filho. 

O Sr. Lauro ::\l:üller- (E.<te 
discurso deiza de ser publicado, tendo sido en
tregue em tempo ao orado•·.) 

Vem a Mesa, é lido, apoiado e posto con
jnnctamente em discussão o seguiu te 

Requeri1n.ento 

Requeiro que o projecto n. 102 C. de 1804 
(do Senado) va a Commissão de Constituiçi'io. 
Legishção e Justiç'l para dizer a respeito ,J:l 
sua constitucionalidade. 

S. R.- Sala •lüs sessões, 1 dP. noYembro 
de 189~.- Lav.ro Müller 

O Sr. Eduardo Rall1.0S (Este dis
curso deixa de ser publicado, teado . .;;ida e11-
tregue em tempo ao o>·ador .) 

O Sr. ~:lo••aes Burros-Sr. Pre
sidente, é mais para uma explica~o'io pe:;so:d 
do que para disclltir o projecto que peço a 
palavr-a. 

Dot;s distinctos oradores que impug-naram 
o proJecto em disctlssão. com tanto brilhan
tismo, quanto a improcedencia. usaram de 
~ arcrumento peSsQal pura cummigo apro
veitando-se das palavras que proferi quando 
discutia o projecto relativo aos Rl'<gistnvlos 
~os tempos do imperio. Diseatindo esse pro
Jecto tive occasião de defender· a integrid:Hle 
da ~sposição constitucional qlle sujeita e~tes 
magtstr:'dos, quando não aproveitados, quer 
na magistrtttllra federal ou estadoal, a uma 
aposentadoria com ordenado corr··spondente 
ao tempo de exercício, aposentadoria forçada 
e dect•etada pelo PoJ,,r Executivo. 

Por esta occasião ti >e de dizer que era 
homem da lei e do dil'eito e qlleria a execu-

çiío tiel de toda e qunlquer lei ainch me:;mo 
que fosse inconveniente. ain(la m~smo que 
lhe pu<les;e applicat· o aphorismo .iuriJico : 
jia.t ju:::itia~ pe1·eat ne pcril:t m.tmdus. 

•)s Jou; .li;tincto,; orad0res appc'llaram 
para eS&! nku nwd01le pensai' .. rlizendo f}lle .. 

no C.>so pr~sentc•. tinha torla a npplicaç.ão no 
::;en ttdo de ~e1· ob~t~t·\·ad:l com lc .. do o ri!!'ot• 
a dí~po~i~.f.io con:::.tituC'iomll que. por dest:r'nç~·,_ 
.!e::-t~~ p:uz. estahelPcon o mnn0polio rla caLo
tag-em nacional reg-nlnu1ent:vlo 1•or c~ta. de
:-i(.t:i!tt•ada lei de I! de no\·emhro de l89Z. 
~a Yei·d:.uie. Sr. Pre:-<idente. pa.rece haxer 

Ullla tal ou qual contradh;ã·~ 110 meu proCClli
mento. por h~so d{)YO explicar-111e. 

Su bem "Ç""ia approxi:uar-::_;e o 11ia 11 de no
\·emhr·o COITente. em fjue e~ta es!'adn. do mo
nopoliu ia pes..:1r so!·re o paiz inteiro com to
do.s as :;uas desa:-.tradas conserptencias~ e. não 
ton:~ cria a iniciati'<':l de afastar este ,;olpe por 
mal~ dous annos_ 

0 SR. J\IAr:.TI~S JG~10R - lnici:ttiYa qnc 
mllito honra a V. Ex. 

O Stc :I!ORAE> BAmw; - Pref,,ria ~ue a 
lei fos:::::e r!xecutada cont to1lo o t•i;..:-or fJUe de) 
•li:• 11 de no'"e!llhro em deante. nem um só 
navio estran~eito pude::;e fazer o mínimo 
commercio dé C<'lbota.!!etu entr-e os p01·tos do 
Brazil~ que fosseu1 a,Ü\~t:~do~ corupletnncntc 
que :;e abri::;:--e e::;::;e Ya•:uo. e:;~B ctlly:-\mo enor
me ·leixado no comm~rcio lwazildt·o c ~ue 
tea1 sido até o p1·e::-ente prer·nchidn pelos in
numeros n:tYio:; e:;tran;.:eiros que rr~quentam 
os vortos rio Br"zil. 
T;dv~z i:;;to t'ül'\Se pt·eferh·el pnrqnc, St·nllo

r•·S. tenho ü~~a ~:~q>(~·r·:uH;a. ::;eria la I o clamor 
qu(! ~c ~~~vantar·i:t ~~~~~ tn,lo 11 p dz, ·l~ todos ns 
rpt•~ 11i'tldll7.,·m. de to11"s o:-; qw· ~~onsomem, 
do p0vo ':rolilll f!'lf~ <·~uta um dos Urazildi'OS 
:-:H·ia colltra. :-;t;tudhant·· tnonopulio, c cnt:1o 
p:u·a o auno nús não vii·iatno:-O: :HJUÍ ~uspem1er 
a lei po1' tr·r:~ anno:;~ •:it"iamo.; r·ayogal-a, 
e~ . ...;a l•:i nruinosa desapparect..!ria pelo menos 
da nos.:m le~islação~ ü sem inconv~Hieote nl
zum. ~ern \:ioh•r-:-Oe :~ Cou~lituiçãn. 
· O •J!te ~'"''. a Coostituir,ii.o da. Republica, 
senl:orcs? 

Qner que " na vegoção interestadual sej:t 
feita. por· na\·ios nacionaes. 

E' c:;ta n. disposição da Constituição, !fia5 a. 
Constitui~iio não Jecretou quaes os me10s de 
conseguir esse objectivo. Dando-lhe um sen
ti•lo por demais restrictivo. por demais ·mo
nopoli:;ta. ~e tem entendido que esse meio é a 
violencia, é :t prohibi~.ão a~soluta pela con
demnação como contmbandista, deixando~se,\.'f. 
de entender que o me;mo resultado podia,~se':"i 
conseguir por meios brandos, grada~iv~~;~ 
sn pponhamos j>Or subvenções pecun -
d,tdasnos navios nncionaeo e_ .por um;.~ 
progressivo sobre os navios estrangeir 
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modo a. ir afastando-os gradualmente pouco 
a'poueo. 

!!:~til. abi um meio facil, brando, sem injlls
tiça, sem violencia de chegarmos ao mesmo 
resultado que quer a Constituição. 

porque a. abolição do anonymato começa pr 
ser um impossível. 

Ot•a, parece que entre o meio violento e in
justo e o meio brando e justo não pôde haver 
vacilação na escolha. 

E eu pergunto : si o nome deste mancebo 
que ae<\bavtt de deixar os bancos escolares 
fo,se publicado desde o principio, alguem 
leria as suas tão nota veis cartas, nas quaes 
trato<va com tanta proliciencia de magnos 
interesses <la nação ? 

Peçam dinheit•o, senhores, para proteger a 
marinha· nacional. Quanto é precizo pnrtl o 
Brazil ter uma marinha mercante sutficiente 
para fazei' o seu commercio rle C;tbotagem? 
Quanto precisaes? 5.000:000$? 10.000:000$? 
Votarei 5.000:000$, votarei 10.000:000$, por
que votando 10.000:009$ sei qual o sacrificio 
que o paíz faz para gosar d<i vantagem .-Je 
ter uma marinha mercante que sou o pri
meiro a considet•ar import1mte. 

Nioguem por certo o 
Ao envez disto, ellas foram lidas e apre

ciadas pelo grande valor que tinlutm, pro<lu
zindo uma grande impressão no espírito pu
ulico e encaminhando a opinião tão bem que 
em 1866 era victoriosa pelos decretos que 
franqueou à navegação de cabotagem e abriu 

Sei quanto custa o sacrificio, sei que custa 
10.000:000$. 

Entretanto pelo modo porque se quer con
seguir este resultado, qual o sacrificio do 
paiz ~ 

Primeiro que tudo é o sacrificio de uma 
liberdade naciona I ; e as liberdades. vós 
sabeis, não teem valor em dinheiro, são ines
timaveis. 

0 SR. MARTINS JUNIOR-Apoiado. 
0 SR. 1\!0P..AES BARROS- Eu SOU do tempo 

em que se discutiu esta questão, no tempo da 
mon:1rchia, Mompanho-a de;;de o seu inicio 
com todo o interesse, e exultei quando a vi 
victoriosa em 1866: 

Eu vi um menino pela estatur.~. quasi me
nino pela idach,, ha. pouco sahido dos bancos 
da Academia. de S. Paulo, cobrinrlo de glorias 
na propaganda que fez e que ueu em resul
tado esta lei n. 1866. 

l~efiro·me a Aureliano Canditlo Tavares 
Bastos. 

Come\:ara.m a apparecer, si bem me lembro 
no co,.,.eio M"crcantil, cartas origin<vlas pelo 
Sotitario dt1 Tijuca. Estas cartas trataram 
das liberd11des praticas do paiz, entre ellas 
da vantllgem, ua. necessidarle mesmo de se 
franquear os portos rlo Bmzil às band~iras de 
todas as nações e de tot•nar livre o commercio 
tle cabotagem e até de franquear o Am>tzonas 
e seus aflluentes a marinha tle todas as 
nações. 

Grande foi a impressão destas cartas no 
espírito dublico a ponto de serem a.ttribuidas 
as maiores notabilidades daquelle tempo. 

Uns attribuiram á Souza Franco. oo~.ros a 
Nabuco de Araujo, emfim a homéns~desta 
estatura, quando na ultima destas cartas 
app"receu o nome de Aureliano Camlido Ta
vares B-•stos. 

Aproveito a occasião para mostrnr um outro 
erro votado pela Constituição, erro positi
vista que ubolitl o anon~·mato, cousa absurda 

o Amazonas á tod,•s as ban.jeiras. 
Então se reconheceu que o Brazil era uma 

nação que vivia na humanidade, que precisa
va viver com t• humanidade, que esta terra. 
não podia ser o monopolio de 12 a 14 milhões 
de_· homens, quanuo aqui po•liam viver 400 
milhões. 

Foi esta doutrina Jiber:tl que prevaleceu 
naquelle tempo e sobre cujos auspícios vive
mos perto de 30 annos. 

MttS quando se proclamou n Republica. 
sempre entendi que a proclama vamos porque 
as libe!'uades de que gosavamos no tempo da 
monarchia eram insufficientes, e que a. Repu
blica vinha ampliai-as e completai-as, visto 
que a nfto ser para isso não valia a pena 
mnrlar de regímen o 

Mas inrelizmente, o contrario foi o que 
aconteceu ! contradizendo a. sua índole, a sua 
uniea razão de ser de modo inexplicavel,direi 
mesmo inqualificavel, a Republica, em vez 
de vir ampliar e completar as nossas liber
dades, começou logo por snpprimir uma das 
mais efficazes potra a prosp9rid;tne e gran
deza do pa.iz, e em cujo goso este se achava. 
desde l8ô6 ! Não foi para isto que fizemos a 
Republica.. 

Mas, nesse regímen livre aboli(lo, os navios 
estrangeiros vieram prestar-nos o gr.~nde 
serviç-o de transportar os nossos generos-os 
que produr.iamos e os que consumíamos, tra· 
zendo-nos a barutez<\ do frete pela concur
rencia, e assim avolumando-se o commercio e 
as relações inter-provincia.eso 

Ainda hoje o commercio de cabotagem entre 
os diversos portos do paiz é principalmente 
feito pelos navios estrangeiros. Pelo mappa 
organisado pela Alfandega, do movimento 
deste porto em 1890, o qual tive occasião de 
ler perante a Camar·a. comparando-se os 
navios nacionaes e estrangeiros empregados 
no nosso commercio de cabotagem, verifica-se 
que os navios estrangeiros teem um;t capa
cidade muito maior do que os navios na
ciona~s. 

Portanto, o que se pretemle é um córte de 
mais da metade no ma.terial de transrorte do 
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:_J ommer_ci~ de C<tbotagem; o que se pretende 
é supprrmrr de chofre, repentinamente mais 

. ;·de. metade do material tiuctuante de que o 
·purz se serve para transportar de uns Estados 
pat•.t outros os generos que produz ou con
~ome. 

0 SR. CoELUn Cr::•,TRA - E' decretar uma 
crise de transporte na la v o um do norte. 

, 0 Sa . MORAES BARROS - Nii.o é SÔ na la
. :vc.ura do Norte ; é no paiz inteiro. O inter • 
. , .. esse .; nacional, é tanto do norte como do sul. 
':.; 0 SR.. NILO PEÇANHA-A crise é fatal,quer 
-r~e dê agora ou aman hii.. 
.:~i O Sa. liiORA.ES BARn.os - Podemos mino
'fral-a cóm o pl'O,iecto, dando tempo ao paiz 
·j'''ra que se prepare. 
}.l 0 SR.. ALCINDtl GUA.NARA.RA-Nii.o podemos 
:t,minoral-a por urna razii.o muito simples : 
_§Worque as companh!as estrangeiras não se 
"jpacionalisarão, certas de que qu,\ndo se esgo
~:f,trtr o prazo eucontr·arão nova prorogação. 
·::f 0 SR.. NILO PEÇANHA - hl!as sabem que O 
!i -'.ZO vM-se prorogando iudeliuidamente. 

'.'.·.~. · • Sn. ~10RAEs BARRos-Por mim, si pouer 
- ·segtúr a pt·orogação indefinida, eu a vo;t cei para evitar, pelo menos demorar este 

;t'* .<astre nacional. 
~ ~ste é o meu medo de pensar. 
~· Disse o nobre deputado pelo Rio de Janeiro, 
~que, pelos obstaculos oppostos pala revoltn a 
· tna ve!.!'nção nacional de cabotagem, os fretes 
;,,triplicaram. 
-:'~ Es~e impedimento t:Ji sô do porto do Rio de 
:.:.Janeiro para o Norttl onde nüo se estendeu a 

":acção da. revolta, o commercio de cabotagem 
·.'.continuóu a oper·:n-se livremente mesmo 

:·'cln:anto a revolta, tanto por· navios estran
:'gen·os, como pelos n:1cionnes. 
c,; Ora,nrn nb:;ta.cuío parcial. foi hastaute para 
que os !"actos 1 ripliaass·,m, pergunto ao nobre 
·deput:tdo a quanto subir:1o os fr•et•'S l]ll<tndo 

::~orem excluídos os navios estran::eiros maio
::.~ies e em tmüor numero do que os' nacionaes ? 
. SR. COELHO CINTIU.- Apoiado; e onde 

a marinha nacional ? 
··:.~ 0 SR.. MoRAES BARROS- Subiriio muitas 
•yezes mais de 'tres, talvez até o ponto de nüo 

· ,-v::llera penn transportar. (Ha apartes.) 
. ' •. : Agoril. entend<unos o quo quer dizer uma 
~;;:,!l.,lta de . fretes ? O que significa esta pala· 
~:lftVira? Võs o comprehendeis melhor do que eu, 
~o navio, que vae a Pernambuco e que alli 
7~~rrega. :.1.ssucar para descarregn.rem Santos ; 
;.;''é1o navio que vaea Macáo no Rio Grande do 

te e que alli carrega sal, para descarre
neste porto. 
frete desses navios sôbe tres,quatro,cinco 

mais. Quem paga este acarescimo de 
reço 1 

Não é o prod.uctor de assucar em Pernam0 
bu<:o. não ê o f<tbr·icante de sal, no Rio GmuJ • 
do Norte? (lia <liv.,·sos apartes.) 
. Nii.o e absoluto o principio ; mas, niio pre

crso envolver·-me na questão de saber si ê o 
productor ou o consumidor quem o paga. 

N_o meu modo de pensar, entendo que orL1i
n:H'I::l.mente, em regra get~ai, n. alta tle rr·ete 
[JP.S<t tanto sobre o productor, como sobre o 
consami<lor • 

O Sr~. l\1A.RTr::ss JuxroR-Perfeitam~nte. 

0 SR. llloR,~ES BARROS- Pesa tanto sobre 
o productor pernambucano, como ·sobre o fa- · 
bricante tle snl ,]o Rio Grande do Norte, como 
sobre o consumidor. 

Quem é o con>umidor rio assucar e do sal ~ 
Pa.rece-me que o consumidor do sal e do 

uesucar é cada um de nús, é a nação inteira. 
Portanto, o que significa tudo isto? 
E' um tributo lançado sobre o paiz inteiro, 

sobi'e cada um dos brazileiros, senr excepç-;io 
de um sô ; e isto a beneficio do quem 1 

Em beneficio elos armadores nacion<tes, a. 
favor dos proprieturios dos navios sô, unico 
e exclusivameate. 

0 SR. FURQUDI WERNECK- Todo O IJra
zi!eh·o pude ser proprietario d<l mwios. 

O Sa. ALcrxno GUA.:i".\BAR.A dó. um aparte. 

(Ha OHl1·os a.pa1'"fC$ e o Sl~. Presidente recla1rw. 
tt att.,nçiio,) 

0 SR. :\[ORAES BARROS- Mas é muito mal 
feito que s<> tr·ibnte de mollo excessivo, T'ara. 
ftWOJ•ecer exclusivamente uma classe relati
vamente diminuttt c uccessoria porque pü•le 
ser suppri•ln pelo braço estrangeiro. (H" di
l~ti".'\Os a.ymrlc.~.) 

Bem, ~enhorc;:, mas tributar por CSS<t fór· 
ma tle um modo dosconhecido, em um Yalot· 
inap!'~cinvel. que !làO c mais 5:000$, que niío 
e Hla.is 10:000$; mas, quem sauo, si sorti. de 
<'enteoarcs tia milhures de contos, porque é o 
imposto sobre tudo, rle um valor iucalculavel, 
e não a l'<tvor tio The~ouro, mas sim tt favor 
de •111m classe que quer po:;suir navios nave
g-ando nos mares territoriaes. 

Isto é permittido 1 
Vôs tendes o direito de metter a mão na 

algibeira de uns, que são to• los os que prorlu
zem e os que consomem, isto é, o povo todo, 
para dahi extorquir dinheiro e dal-o á dimi· 
nut>t classe dos armadores nacionaes 1 

:Mas, isto· é uma iuj ustiça, uma extorsão, é 
eoriq uecer uns ã custn dos outros. 

Por isso, é que eu dizia, senhores, votemos 
subvenção pecuniaria, isso eu sei quanto 
aust>t a nação, custaria cinco, 10 ou 15 mil 
contos; mas não votemos o monopolio vio
lento porque isso vae tributar a nação bra
zileira. em qtmutius absolutamente in~lcu• 
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laveis, não em beneficio do Thesouro, mas O Sr. COELHo LrsBOA- Dezeseis milhões, se 
em beneficio de uma classe. me faz ftcvor. 

O SR. JosE' CARLOS- Não apoiado. 
0 SR. MORAES BA.RROS- Vós sacritlcaes a 

nação a uma de suas classes, o todo a uma 
de suas pat•tes, aliás não essencial, o princi
pal ao accessorio. 

O SR. MoRA.ES BARRos- Mostre-me a esta
tística. (Riso). 

... ha de abandonar tudo isto para viver no 
mad 

Não,.senhores, só vive no mar o povo que 
não tem terras, onde viver. 

E' a Inglaterra, na sua ilhota esteril de 
clima frigido, sem extensão de terl'<~S Of.lde 
habitar. (Não apoiados.) 

Senhores, nós precisamos primeiramente 
crear esta nação, precisamos fa zel-a crescer 
e prosperar, e para isso é indispensavel não 
violeotal·a, não cercear-lhe os meios, que a 
conduzem á sua grandeza futura; mas sim Tem razão nisso; m·•s é exactamente por 
dar-l.he todas ás liberdades, e garantil-as só dispor " Grã-Bretanha de· duas pequenas 
effi.ca.zmente para.: que trabalh~ e extraia illtas estareis e inhospitas, que a Grã-Breta· 
desta terra tanta riqueza, que ahi jaz des- estendeu-se por todo; os mares e avassalou o 
approveitada. · mun•lo com suas esquadras. 

Mas, vós quereis obrigar os brazileiros a 0 SR. -NILo PEQA..li!HA- Porque não propõe 
fazer vida maritima, a viverem sobre us urna lei no sentido de facilitar a nacionalisa-
aguas ·do mar. ção dos n;~vios? Uma "medidu de transição 

Tendes esperança de o Qonseguir · para. f,,ciJitar a essa nac\onalisação, estabele-
0 SR. FuRQUIM WERNECK- E porque não? cendo, por exemplo, em vez de dous terços de 
O SR. MoRAEs BA.RRos- Porque não 1 Com marinlleir·os nacionaes, um terço? 

toda a certeza, diz-me o notavel conhecedor o SR. MoRA.ES BARRos- Proponha o nobre 
das scieneias naturaes deputado, que eu o acompanharei; para tudo 

Pergunto a S. Ex. quem mora nesta paiz, quauto for minorac o rigor drachoniano 
onde a vida é tão facil, que, para viver não desta lei, estarei prompto para concorrer.
é preciso trabalhar, onde no dizer de Agassiz 
os frutos naturaes se perdem por falta de co- O SB. NILo PEÇANHA.- Proporei, amanhã, a 
lhedores (isto acontece no Amazonas e em qua- lei como substitutivo. 
si· todos os nossos estarlos), onde a riqueza que O SR. MoRA.ES BARROS- Reparai que são 
a natureza nos otrerece expontaneamente não nações marítimas as que não teem terras. A 
é approveitada, porque não ha quem a colha, H:ollaoda, já tive occasião de dizer, a Hollanda 
onde o clima é tão ameno, que não tem o frio, é tão pequena q11e foi preciso fazei-a á 
nem o calor excessivo da Europa, pergunto, custa do mar. E ainda agora tratam de ater
quem tem todas essas riquezas, todas essas rar o Zuiderzée para augmentar a sua ex-
facilidades da vida vai viver no mar 1 tensão. 

A vida do mar tão insípida, diíllcil e peri- E este facto é tão importante, que dá Jogar 
gosa, lá póde ser compar,\da com a vida em nos bollandbzes de dizerem com orgulho. 
terra. ? Deus fez o mundo, mas os bollandezes lizeram 

Por maiores que sejam as violencias que a H:ollanda. 
fizerm-os,jamais conseguiremos fazer do·povo A Dinamarca com a sua estreita Jutlandia 
brazileiro um povo maritimo. e algumas ilhas apenas no mar Baltico; a 

o sa. ALCINDO GuA.NA.BARA di um aparte, Noraega, estreita, comprida e montanhosa 
com os seus profundos fio!'ds, convidando os 

O SR. MoRAEs BARRos-o B!'azil, é verdade, navios a entrarem por elles para ahi carre
tem·l.200 leguas de costas, mas nem assim, g-arem e descarregarem. A Grecia, constando 
jámais será uma grande potencia mari- mais de ilhas do que de continente, etc. 
tima. Rssas é que são nações marítimas, que não 

Não preciso ser propbeta para assim expri· teem terra, que não ·teem um theatro onde 
mir-me. desenvolvnm sua actividade. 

E' tão grande a dift'erença qne b2. entre a 
vida do mar e a vida de terra gue, em regra O SR. FURQUIM WERNECK- Carthago ... 
geral, quem póde viver em terra não vae O SR.. MoRAES BARRos- O nobre deputado 
viver no mar. lembra bem. O que era C<trthago 1 

Ora, o povo brazileiro, que tem esta grande Diz a lenda que Garthago foi fundada sobre 
extensão de terra, permittam-me dizer, do uma nesga de territorio da Afriea, que podia 
Amazonas ao Prata, do Rio Grande do Norte ser abrangida por um couro tle boi. 
á Bolivia que tem toda essa extensão para Foi a rainha Dido que usou deste sonhisma 
explorar ·e povoar, o povo brazileiro que pai'& com o rei da terra ; e partindo uni couro 
consta apenas de 14.000.000 de habitan- .em tiras muito estreitas poude abranger zona 
tee. suíllciente para sua. cidade. 
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Levantou-se Carthago. l\fas, Cnrthan-o 0 
que foi 1 " 

Nilo te_ndo terras, Carthngo roi marítima e 
comm"r?H!nte, Cartlwgo desenvolveu toda a 
sua actlv1Clade r o comm·•rcío~ nos mares: 
seus nn.vios dominarnm o M6dlterrtlneo. · 

0 Sn.. NILO PEÇANHA - IstO de epigram
matico é •Juestão de interpretação. 

0 Stt. ALCemO GUANABARA-EU conclúo O 
meu pcus:tmt:n to ; O nobre deputado repre· 
s<:n tou pe!'!'eitamente os interesses tmdicio
n:~es deste paiz, é simplesmente o café, nada 
mais do que o cale. . Cadlwg~,. pelo seu commercio, todo mari

tl!f!O, udqumu tanto poder que p·•r um tr·iz, 
nao sufl:ocou :c grande civilisaçü.o que nascia O St<. Mot<AEs E BARROs-Lembro ao nobre 
em Roma. d·,pnh•lo qne o c:-. fê não raz a riqueza só de 

Ma_s •. tr,tva-se a tucta entre a civili;-;1ção S. Paulo; elle faz a riqueza do Rio de.faneiro, 
phemcrn, re[Jresentnd:: pot· f:arthan-o "com· ds ~Ii nas, de Espírito Santo, e ainda temos a 
merci>tnte, e a civil·sação l'omnmt, "r~pr-esen- espemnça de qun venha a fazer a riquez:t dos 
tada por Romulo, povo que lavr,wa a terra Est .olos do Norte. 
T>ovo que tinhtt amor á terr.,, povo qu.; nã~ O Stt. A::.c!lmo GUA"ABARA-,\tteuda v.Ex. 
navegava nos mare$. que ett rept·eseuto o Estado do Rio de Janeiro, 

Qual o resultado, senhores ? cuja lavotmt e o c:: fé. 
Carthngo foi vencida.; Cto.rtlmgo foi ar·r"'- o St<. MotUE8 BARRos-Então não pMe re-

sada. E porque ? rerir-~e ao c:lfé pelo modo epigramm 1tico por 
Carthag-o era unicamente o commercio <le que o rez. Então a que vem o aparte ? 

seus navios. Carthng"o des:1 ppal'eccn de tal 
~odo ua !i\ce da terra que, nem ao mono;; a o Sa. c\LCISDO Gu .. urAllARA-0 meupensa
lmgun restou, não se encontm hoje nwnu- mento 0:: este: é que V. I>x. est:\ defendendo o;:; 
menta algum ela lingua c"r·th:t"'ÍlHlZ:t, qne int~resses tr·;;dicion:tes deste pttiz, que rapou
perdeu-se de todo. e nos é inteirame.nte de>.- sam apenas no cate. . 
conhecid>t de sorte que nenhum vesti,.io resta O St~. MORAES BAttaos - Não sncriliquem 
da grande cidade africana. Porque ·t os senhores, "lavoura do paiz, como acabo de 

Porque não tinha terras só possuit\ n1wios moslrm•, >\ esta necessid:lde de termos mari-
e o mar. nha. mercante nacional. 

Eis o que esperam as nnçües, r,ue não teem Não '' SllCl'Ítiquemos. E o que é que se petle 
uma base solida e ilrme, ~ue não teem nm:~ para e,·itar est" sacri:icio ? Pede-se apenas o 
m~e-pa.tria, onde sugar nov:ts f.,rças parn pz·:.zo de deus annos. 
avzgorarem-SP., como nconteci:t aos antigos At•g-umeutastes muito que est(l, medirla era 
gzgantes. mcon:;tilucional. o hl•:ntoso e elo~uente or:t· 
~ Inglaterr,\ e g-rande, senhores, é a nação I dor, que precedeu-me n:1 tribuna,demonstrou 

de miluencin mnii extensn ntw ha no mundo qne nü.o lm inconstituciouali•hde alguma, 
inteiro. ~laS est:t inflnencht nilo e solida, por· p~>l'(jUe nü.o p~di:l: estar no p~nsam~uto do le
que essa mnuencia é base:ld:t unicamente no g-rslwJor· con;l!tumtc, que, rmu1edtabmente 
commercio, em se11s navios. depois de promulg-ada a Constituição, se desse 

Qualc]ner cataclismo pôde apparecet· que >l'." cót·te mortal, :;uppr·imimlo-se a navega
faça batxar, diminuir extraordinariamente o çao estt·an;;ezra. 
pod~rio da !n;;laterm. N'ii.o po•lia estar, porque na lei _que regula

~ Nos estnr<>mos sujeitos MS mesmos ueri"os? mcntou es>a c!is~o,;içü.o, foi prévt•lentemeute 

~ 
Não, senhores · não porqu~ nós 'tcm~s a ·~stabeleci>lo o prnzode dons anoos pam entrar 

noss:: lavoura, t~mos ;IS !10SSHS ter·z·tts, tii.o en: execução. E essa lei passou eelo SePa~lo, 
erters, tão prorluctivns, qne o nuca hii.o de vem pa.t·a esta C:,sa, teve stmcr;ttO do Po•~et: 
ei:xar de ter valor. Execntl\·o. 
Ejit :Vapoleão r dizia,r<'f~rindo-se à Fr:tnça, Portnnto, si ha incon~titucionalidatle, ella 

uma nação agrícola não pórle ,jamais fazer vem ~le tra~. 
ancarrota. Ho.JB do que trata-se? 

.,...A posiçãodo Brazil é muito m:lis soli<f:1.. Apenas de prorogar o prazo estabelecido 
~.MS para onde devemos dirr~ir nos·m; 1·istas · por ess:c let. 

f
•engrandecimento da naQã~ pelo clesenvolvi: >,_rtant?, des~1pp~rece. inteiramente a ar-

eilto de s:us meios nattll'a ·s de riqueza. g:ns"to de mconstitu ·tonalidade. . . 
. E quaes sao esses meios naturaes 1 ü m dos argumentos rle que vos laoça1s 

l O SR.. ALCINDO Gu N B _ O r m:'to, e. parece que u~udo-lhe g'l'>t!Jde força, e 
. A A ARA ca e. o w·gurnte: os n:tvws estnmge1ros que se 

O Sa. MORAES BA.R.Ros- Todo o mundo nncionalisem. 

t 
he. é :t lavoura, e a criação do gado. . Primeiro que tudo,senhores,nesta expressão 

ii Odoobre ~ •puta<lo co:n o aparte, qu" ncnb:\.

1 
vai uma violencin ao direito. Nada deve' se<" 

e ar, nao sei bem o que visa, appellancto mais espontaneo e voluntario do que a nacio-
om este modo sarcastico para o café. ualis:cção. Se.ja brazileiro quem quizer ; .nin 

Camara. v. vn . 2 
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gue!ll sej(l, forçado ou const~~ngidÔ n ser hra-' a t•espons:llJilidarle que neste momento pes:t 
<tle1ro_. Is~o, é u_ma -;iolaç~o ''"s tWincipios, sol.orc n oppo;içüo. c especialmente soure a 
um;: vt?l~'~"o de l!bi)~·Jatle, .•. : . opposic;ilo mineira, que tem timbrado em ser 

N:_lO >C! que merecunento pode t~r o titulo coe1·eeta. 
de CJdadao brazileii'O qua.ndo ·e li e é imposto i\ nppo>kão mineira !Jner qnc o Estaao tle 
forçosamente. constrao~idamentc ao estran- 'C\Iin::s Geracs. :1. !{:•çilo c o Iutudo chilisado 
geiro. conheç:tm a si;;nilica~.iio de sen voto con-

0 Sn.. BEnLAQUA- Quando 11;,,0 scj:t clis- 11·ario ú. :q•pi·ov:;çii.o-dosactos do SI'. ma!:cclHl 
putado como uma llo!Jl'(l. · Pctxoto, profer1tlo l1ontem e tu votaçao no

minal. 
0 SR. ALC!NDO GUA:>cABARA-0~ navios nilo 

teem essa p t'eOCcU pnçii.O. 
0 SR. 'MORAES BARHO<- A nacionaliS;Iç.i\o 

dos !JUVios e~tl':\n!!eiroti não;, f:tcil. pelo con
trariO e mu;to diillcil diante da lei de ll de 
novembro de 1S9Z.· Est<' ki <lJ·aconiana exi
giu condi~õe> taes IJne muito dilllcilmcnte 
um n:wio poderú nocionalisaJ'-se. Ott\'i (IJ) : 

Ahi e~tii? tod(l,s :ts condições: proprie.lade 
de br:t7.1le1ro~ cowma:t!ln.tlos 1101" bi·azileiros, 
tripulados por dons ter,·o~ ele b'razileiros. 

0 SR. RODOLHO DE ABREU-Esta lei Cli!'P.CC 
de ser reformada : não é pratica. 

.. 0 SR. MORA7-:5 R\RROii- .-\iuda bem que 
Ja se d1z que i~to niio e pratico. 

Proprietarios para na .-i os. pôde h:wer, 
command:1utes. Já não h:t em tonta :.Jmn
danci:t : mas n tripolaç,;'io ! Onde ,;e ,-:íc en
contrar em toda cost:\ do Bmzil tripolação 
para os na,ios qne se teem de emiJre~r no 
commerc10 de C:\bot::c-em? 

Na impossibiticlatle ele os encontr;n· un.s 
noss:lS co~t~1::; seria nrech:o fa.zel-o5 ~Ul'!rie do 
fundo do mar pâ um verdadeiro mil:'"''e. 
Por isso. on ~os :lht'it~eis um enorme \:tCuo. 
um abysmo irnpreenchh·el na navegação de 
c.'lbotagem do Rrazil ou w.tareis o atl':taieuto 
por dons :<nuos atê que os cidadãos brazileirss 
~e po;,s;cm ]ll'O\-el' de meios par:t SUppt'Íl' c'S>:1 
gra.nd~ nec!~Ssirlad~ qur~, ticticia .. artlrlcial
roente. >iolenta:nente foi aberta peh1 le"isla· 
dor Lrazileiro. (JJuito bem: 111uito bem ..... } 

Fic.l a discussão ndi:vla pe!:t !!ora. 

O .-o to da op~osiç:í<>mineit·a, senhores, deu
se dcpob do <.bcurso do homa.do deput:vJo 
por S. Pau lo, q ne exigin do seu partido a. 
"Jl]li'üvaç-ão, s :m rcstricções do parecer d:t 
honr~vb. commi::;são, c:11 nome da :solidarie
dade politic:c partida ria, qne amrmou, do seu 
partido. em re bç-üo :L todos os actos, sem 
t·estri~r;ües po::~lYei~~ p1·aticados não sô dn
mnt:l o pel'ict!o <lo eo<tado de sitio, mas 
poslcriormente :1 esse pcrlo:lo e confessados 
pelo Sr. Prc,;iclcnte tl:t Republk:t em sua 
~h~nsagem. . . . . 

Ora, em no:ne dcs;a so!IdarJed;•de parti
d:ni:t aLsoint:\ qn., o hom·arlo deputado 
:üTirmou niio podi:t, concerteza, Yc•tar a Gamara 
e menos a upposição, sem incorrer na m:tis 
graYe censnr:t perante a historia e a Nação 
qaautio o honrado cleput:tdo confessou de 
plano os attent:1llO:i, as 'l'iola,-ões da Consti
tui,,ão e de todas as leis, em detrimento das 
lil.Jerd:tde; do povo bt<I7.ileiJ•o, 'l'iolações que 
S. Ex. ao me$mo tempo acc:·escentou não 
ueces,ari:ls. qne podi<tm ter sido evit:t•ius, o 
que import:t ter dito-niio podiam legalmente 
te1· ~ido pratie.."l.dos e5s~~ a.cto:5, e mais 
que, não tendo ~i·ln impostos pela uecessidade 
r•or forç;J. maio,·. a su;J. pr"tic:t impoc·ta, para 
o Sr. marechal inteira responsabilidade 
eriminal. cn.ict respon:;;;biliuade se não coa
ctol'ict coaf~:;son o honrado deputado por 
S~ P;1nio ! 

01'tt. senhorc~ .. cu nnnrtt esperei do honrado 
deputa, lo por S. Paulo n. Hng-ungen1 que ouvi
lhe. com lran~uez:t o cli~o,embot·a ~e:n quebra 
da estima que llJd'ece-:ne, e re;;pettundo os 
intuitos com 01\P. as;i:u se enunciou. 

SEGUNDA PARTE: DA ORDF.:\1 DO DU. seuhNes. a· '<'ot:~ção em ralaç-ão nos actos 
do Sr. mcwechal. de plena dictatlura, coufes
sado.s com e:nph•\S•: àe •1uem sente n~ts suas 
mãos um poder incontra:;ta.vel, sem llmites, 
e não em tí)l!l de QU·~m. nos termos da. Con
stituicilo. pt'esta coutas. erro podia ter sido 
peJid:t pdo honrudo ~~pntfi:'lo por S. ~·;nto, 
em nome ele comp_ronussos a e st:u p:;.rttao ou 
de su:r:restõe; de mteresses parttdarJOS ! 

Entra em 2• discussão o projecto o. 144, 
de 1894, appro'l':wdo os actos do g-over·no 
praticados por motivo da re'l"oltcl ele G de se
tembrC>. 

O Sr. Valladare;;.- Desculpe-me 
V. Ex., Sr. Presidente, desculpe-me a Camar<t 
vir occupar a tribuna em hora ade:mtada. 
quando todos ja se mostram fati!;lLdos pela 

··longa discussão que acaba de se,; instituída 
em relação ao projecto submettido i sua apre

.'ciação antes deste. E devo dizer a V. E::r. que 
_:U>~nunciaria o gozo da graça que me 3caba de 
';iifaz.er, concedendo-me a palavm, si não fosse 

o juizo ou o "eredictwn drl_ c~mara sobre 
esses actos interessa a toda a Naçao, pelo que 
não nóde ser formulado em nome deste ou 
dnquêll-3 partido ! .-1 Gamara vae resolver si 
o govamo pócle assu!llir a di7tadm:a, si pôde 
proclamar o mais o'lloso dos oespotlsn!os, q utl 
6 o despotismo militar, e faze l-o c.1.prichosa~ 
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/i!f 
mente, porque o nobre deput:H]O conre~;;~ qne' o Stt. v.~LLAnARE<- Et~1. eSCU<;:HI~ essa 
ni!P havia uecessidude dbso,de sorte qne nern dedat·::GiiO paraqne:1. respon,abil\tl;v\e resulta 
mesmo o Jogar commum eh nece;:sidade do< actos e <!:t lei .•. (lp<utes.) 
S~IEx. quiz invocar ! E; la n.tnemativa. tle que assume inteirares-
.;.~A opposiço:<;'io nã.o reconhecr: a nC>nhnrn dcpo- pon~a bilidacle. t!.~~a ... snmlJ,~a;Jro·,uJnte, paree:e 

si~'1t"io <.lo podet· publico o direito de se thzer antes um:t manil'e>ta\,;'io ele orgnlbo on cous:t 
~êtador, o direito de concentt·a.r em snns P'~ 1 01', nrna. · ~ 
mãos po<let".:S sem limit%, e muito maiores O Sr... ~h~TO< Ptmm 1:.\ - o~teotaçã.o do 
do que os que :t me;;n•a confe1·c ;t ca.da nm poder. (N<io apo:'ndos.) 
dos poderes; pot•que o govet'n" por sm\5 com- , . . . _ 
Jl).Í::Sões n1ilitares jnstic,::1Vtl. .{em, fOrma~ .-.em. O ::Sn.. \' A.LLAD.\lt.R~- ... ~ uma. ostentnç_a.o 
estrepito de Jui:;o, ~ nenhum juiz ou tritmnal, <le poder, <ltz o honra• lo d.epnt:vlu Jl.cla Balua: 
~'.: . .la. Coustitui(iio. <lispõe uess" 1,0 Jer·llarilar·o. \ ,nn~ me p:n·ec:• ~ne é m:us do que 1sso, que e 
qúe só se Fôde conceber em alNum pa.iz ;;el- nma. ostenta.;:w cle_po•ler. exorL;t'm~''· amea-
vãn-em. 0 çador ... (ftpartes na-o apo:at!os e apo:.f.ulos .) 
g ". ~ _ . Al1rire::i <V]ni mn pa1·enthesis pa.ra tlizer n.o 
.;'Tlvomo~ U?J Jl~r'?~o de .vel_'rl.:_ul."n·:• J,arba- nobre depnt:tdo peli1. Hn\li;t que roi injusto 

.'!J:"'l.t que rn~o . .:;e_l:!m. a ... o?sbtulçao. Os po(le!'a:o; qnan1lo (lJ.:;,;e qne n5<1..Va dn. palavr.1 ne;3t1 
qpe a _Con,tJtmç:~o c_onsag-m, mesmo concen- discuss:io. para q\le não transitasse por esta 
~do;o,el:l ut~a so t:lao, nunca podertam a~to- ca:;n. sem impngnaç-J.o, sem nrn prote:;to, o 
,nsar os <lcto~ pmllc<Hlos pelo s.r. marechal, e pm·ecer na Commiss:1o Je LegisJ;>ção e Jnstiç:>, 
qpe eu tere1 de expor, por- mtermctltO dos relativo aos actos do Presidente da ltepu
:s,eus agen lcs ou commi;sües ! blica. dm:mte e depois elo est;~tlo de sitio, 
;~A opposiçiio votou contra o pwecer porque quando VIJ1•d:>d.:iros :~ttent:Hlos foram prati
;:rião concord:t com :t -doutrina do inte·r>·e9no caJos cont1·o. a Const;tniçiio, em detrimento 
~é'énstitucioual, porque tal ioterre;?no, com as dil liber·~nd.: e até d:t \'ida de br.tzileiros e 
~raculda.des que o Sr. marechal se arrozou, estran7en·os! 
iiião consign;ubs n:>. Constitníçüo P<Wi'l. neniinm O nohre depntatl<> tiuh:1. razrto ele se auun-t@s orgãos da soberania nacional,é a barburi:t cinl' pol' e:;ta t'orma! 
!'iiíllrroquina ! ,lotes de S. Ex. jil mnis de um mpreseo-

1
, esta n. ·jo- ·11 - d 'V t d• ., .· .7 tante tia Naçã.o, entre os quaes, não o digo 
• . • •.,.,m caçao ~ 0 0 ~ 0 P _o,Jç.w por vaida•\e 1.,essoal eu ·e tinha manifesta.tlo 
ne1rn. (apozadoS), e nao a. convJC:çao flO.s ·,.,.. , ... ~ • :!:) ~ . ... ' 
nunciameotos militare~, conlot•mc. o fal:>o ~r~a!.e·Ludo o, ,ttteot.vlo• " que S. Ex. ,e 

en 1.1 d 1 1 d, .. d . 1 .,. l tel~ttu. 
el~o·. 0 1011~auo eput,, 0 pe 0 hto .. e E" n~c:eS5ario que a historia não se eserev:\ 

12s E. r" . . . ·.. . , lt erradamente, ati! pelos contempor,.oeos. 
m~· .. x. ( L»e. ou .e c.\llOlll:<\1' ,\ re.vo '1, Cumpre qne lt nin"'uem ralte (I justiça 
J?~ s: approvar totlos os actos elo Presttlente com :t iJmtl 5,-, potlem "tucrar os homens d~ 
; H.epuul:c:~. _ . t:d<!nto c integ-t·ht:tde do nobt•e deputado peht 
~\ OfJPOSl~ao nuo c:mom5:l :t re,·o\tn, por· Riltia. 
;<me ella é tt iusm···~içi'lo contt•.t" lei. c não S. Ex. l<!r:'t sc•nprc nesta c:ls:t os prim~il:os 
J~de ta~uem canomsar todos os .:tctos do !og-ares ]JOI'>eu:; talento~. m:..,; h:t de f'ertmtltr-
~' Flormuo Peixoto. pn,.~ue mnito,; <lelles 111e pretende ign,da-lo s<> no f'" triotismo, c 
- tambem ft insurt·eiç5o contra t.L Coa:;ti- no amnl' as f!'tll'antias lr.g-acs, uun\:;l. tra.nsi-

e ns leis, para sah·tl[·:l.S, segnn•lo ;:intlo soút·e ellas ["'l~t qn" este p!liz uão se 
X. o que é ausur<!O, siuão um Yeruadciro harh;trize. Selll intnit~ de l'uivinuic:>.r p:ll'a 
rneo ! mim proeeelencias que tmd:. me accreseco

·' devo <lizer, Sr. Presidente, que sem cs- tariam no ~onc~ito lJile eL! possa mer~eer dos 
-Carecimentos completos que nã.o ~c encon- meus <:OI!,etdadaos, pet·rnt tta-me S. Ex. esta 
tlim D<t )I~nsagem do Sr. Presidente •b rectllicaçtto em honra daCnmar:t a quem per
-~pub}ic~, não .s~ 1:óde sem incorre•· na pecha tP..n.cemos.: Hon~:~s com~ ~ !1on;·:ulo dcputttdo 
,de;emtttlr um JU:zo precipitado, alllrrnar 'lU e ]Jc~.t Balu.t, h.t_.,,m·llle, ,15 ptecedencu~s ~n 
:oQilesmo marechal assume n responsnhilid:we pt·tn:,u·•os de seu bleoto e d<1. sua lllu.-
li[~ todos .. os octos praticados em se11 nome. tm~u.o. . , . 
;, ahas se poderi;t julg:u pela maneit" O meu fim, ant<;> em honra ~o parl~me?to 
r ue se manitestott n" sua ~Ieosagem. di- <lo que no.: meu lllteresse. pes.oal, e fazer 

o que. vem .assumir peJ·ante a Na~;ão a cer1t~ que ,1.1. ~ut~s ti~ homado deputadc pela 
. ·.~. onsabJb!lade mteira de tu• lo que foi pm- B:t:n:~: qu~nuo •. -~" dtscuttu o Orç~mento d~ 
,_~ICâdo em consequencio. do estado de sitio. J?->ttça, tne occas>,tO de demonstrar e pro 
c'fWI' fltgrae gr,we 'ütentado que se pretendeu 
.,~g SR .. ovrnro ABRA:>."TEs-Elle declnrou que mascarar com a restauração da lei de 18~1, 
;~sunnu desassombradamente. (Apoiados.) chumada lei corta a cabeça, acto de verdadem• 
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e odiosissima dictadura, pelo qual ao mesmo 
tempo o Sr. marechal Floriano legislou 
sobre direito criminal, e, creando commis
sões para justific,lr os seus adversarias en
contrados com armas na mão, ou suspei
tar ligações com elles, usurpou attribuiçOes 
do Poder Judiciaria; e como consequenci...,, 
diria eu, vieram os attentados que essas com
missões sinistras commetteram, e jà foram 

· registradas pela imprensa européa para ver
_gonha de nos&t ciVilisação! No mesmo sen
-tido tambem manifestou-se um illustre se
nador pelo Ceara, o Sr. Catundn, que se tem 
imposto ao respeito e a admiração do Seoauo 
e da Na.ção, profiiga.odo cum energia, illus
tração e justiça todos os desmandos do go
verno. 

Esse illustre representante do Ceara, re
pito, se tem imposto ao respeito e gratidão 
nacional pela sua integridade e coragem 
cívica. (Apoiados.) 

Eu devo dizer a V. Ex., Sr. Presidente, 
que julgaria escusada a minha presença nesta 
tribuna, si a honrada Conunissão de Legisla
ção e Justiça tivesse dado maior desen-vol
vimento ao seu parecer, accentuando todos os 
attentados que não podem merecer a appro· 
vação da Gamara, embora el\a chegasse a 
conclusão a que chegou de, reconhécenrloo que 
eu aliàs não reconheço, o imperio das cir
cumstancias. 

Uso d:t expressão excusa que em direito 
tem significação diversa de justificação ou 
justificativa. A excusa não autorisa o acto, 
não o legitima. Quem fere o adversaria em 
legitim" defesa tem em seu favut• uma justi· 
ficativa; quem pratica um attentado para 
evitar um mal maior tem uma excusa, 

A commissão devia apreciat• os actos de 
marechal á luz do direito, e ... 

O Sa. Dmo BuENo-Era impossível fazer 
essa enumeração, e é desnecessaria ; e o 
parecer não justificou, excusou. 

O SR. VALLADAR.Es-Não era inutil ou des· 
necessaria, nem impossível a enumer<lção, ao 
menos dos actos mais importantes, e o voto 
em separado, destacando certos actos de maior 
relevancia, mostra que não exijo um impos
sível, tanto que o voto em separado quasi que 
me satisfaz. 

Si a maioria da commissão se, enuncill.Sse 
explicitamente sobre os actos de maior alcan
ce"profiigando-os, embora não concluísse pela 
responsabilidade do Presidente da Republica, 
excusando ·os seus actos, ao menos ficaria 
explicitamente salva a doutrina .eonstitucio· 

- nal ; deveria terminantemente declarar uul
los, irritas, o decreto em' virtude do qual 
·fO:nceionaram: essas formidaveis .commissões, 
o que creou batalhões, etc. ; sem isso, al-

guem poderã crer subsistentes actos dicta
toriaes. 

0 SR. DINo BUENO- Ahi ha malie.ia do 
nobre deputado. (Riso.) Os que entraram 
par-a a legislação do paiz ja foram appro
vados por acto PSpecial ; os mais não se tem 
direito de considerar subsistentes pela ap
provação deste parecer, que tem um fim es
pecial ; o nobre deputado bem o sabe ... 

0 SR. VALLADARES - Ao menos poder-se
ha inferir com grave perigo ..• 

0 S:R. DINo BUENO- Não se póde... (Ha 
muitos apartes que não dei.a:am ouoir a 1lOZ do 
orador.) 

O Sa. V ALLADARES.. . ao menos ha perigo 
de se inferir isso, em detrimento das liberda
des brazileiras. 

Parece-me incontestavel que a commissão 
deverá ser mais explicita e severa na apre
ciação dos actos do Sr. marechal, mesmo sem 
prejuízo do resultado a que chegou. Cum
pria que, assim se enunciando, firmasse a 
verdadeira doutrina sobre as faculdades do 
chefe do Estado, do Presidente da Repu
blica, em estado de sitio, as quaes não se 
podem traduzir nessa barbaria que enver
gonhou a nossa civilisação, na quadra que 
o Braztl acaba de acaba atraves:;ar. (Apar
tes •. ) 

A honrada commissão, nos termos em que 
se enunciou, dei:t<t ver o seu accordo com 
estas apreciaÇÕeS ; · mas não é explicita. 
A com:nis;ão não admitte interregno consti
tucional ; para ella o estado de sitio não é a 
suppressão da Constituição. Do parecer se 
infere que a commissão reconheceu que o 
governo violou a Constituição. A defesa do 
nobre deputao.lo pelo Rio de .Taneiro foi além 
do parec:er da honrada commissão. 

Os <tttentados deveriam ter sido consigna
dos e profiig<tdos no parecer, par-a. que, de fu
turo, baseando-se em falsa interpretação do 
are~to que aCamara vue proferir, nenhum 
alto deposita rio do poder exorbite, assuma tão 
odiosa dictatlura, invocando este precedente 
do Sr. marechal Floriano Peixoto. 

A honrada commissão de L~gislação e Jus
tiça diz que approva os actos porque foram 
impostos pelas cincumstancios ; e assim se 
enunciando, não os legitim8,, tanto que pre
tende excusar e sr. marechal por não ter sido 
livre no emprego das medidas que tomou e 
na pratica, dos actos odiosiosimos, em detri
mento da virla, e da liberdade humana. 

Ora, não se póde ex:tranhar que eu desco
nheça esse imperio despotico das circumstan
cias, quando um dos. autorisados representan
tes do partido que sustenta o governo do Sr. 
marechal confessou de plano que muitos actos 
contraries à COnstituição e as leis podiam e 
deviam ter sido evitados. 
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Logo, Sr. Presidente, não e o humilde re-~ attentaram so, temporariamente contr·a a 
preseutant~ da ~pposição mineira ~ue desco- liberdade, ma~ sact·ificaram até 'a vid<\ de 
nhece o .•mper10 das circumstancias, mas "'uitos, causando o infortunio de suas fami
q_u~m o d1sse_; e o di~se declar&ndo-se co;>ar- lhs. i\fellbor aconselhado, m·,lhor rodeado, 
tlmp~nte, f01 autortsado representante do S. Ex. não teria empregadú medidas de certa 
parti ii o que sustenta o governo do Sr. mare· natureza, que produziram actos que o nobre 
chal Floriaoo ! deputndo por S. Paulo lamenta e declara 
_ Quaes são os actos que a honrada commis- escusados. De>o crer que o Sr. marechal 

sao approvou? V. Ex. conhece de certo a hoje, h1menta taes medidas e actos cousa
Mensagem ; V. Ex. conhece muitos acto> quentes. 
qu~ não foram referidos pela Mensagem. que Voltemos ao habeas-corpus, guard>1 primoe
estao comprehelllhdos na sua generalidade, dia.! da liberdade, que o Sr. marechal feriu 
e que. a h?nrada commissão não podia canoui- de morte, com violação revoltante da Consti
sar, msp1rando-se na Constituição e nos tuição Br·azilcirn, muito mais adeantada com 
graves deveres que lhe assitiam, composta lle tod" certeza, do que todas as Coostit~ições 
representantes da Nação. europEias ... 

Sr. Presidente, entre os factos que o Sr. o s B E · 
marechal confessa na sua Mensagem nós a. EVILAQUA- americanas. 
encontramos um, que é a suppressão do O SR. VALLADARES- E americanas, como 
habeas-corpus, a suprema g-"rantia dos povos beru diz o illnstre deputado. 
livres. S. Ex. ntacou a instituição do habeas- ••• violação que só poderia applicar-se 
corpus, julgando-se fiseal de comportamento pela jurisprudencht marroquina, que S. E:x:. 
do Supremo Tribunal, a cujas luzes, integri· pretende implantar no Brazil, a:trrontando o 
dade e patriotsmo a lei confiou o deposito setl tt•ibunal mais elevado, o Supremo Tribo
sagrado de tornar effectivo o hab•as-corpus. na l ! (Apartes.) 
O Sr. marechal, incompetentemente, não só, Não é licito de facto> mínimos, como aquel
arrogou-se a facul<lade de criticar com seve- les, deduzir grandes consequencias. Enga
ridade as decisões sober-anas desse alto orgão nam-:;e os nobres deputados que accreditam 
do Poder Judiciaria, como foi muito além, que o procedimento do Sr. marechal, dei
arrogando-se a attribuição que não tem pela xan>io de dar cumprimento de decisões ao 

·Constituição, de negar cumprimento a taes Supremo 'i ribunal em relação a certos de
decisões, ordenando a seus agentes subalter- tentos tenha contribuído para debella.r a re
nos que não dessem cumprimento ás senten- volta, e é irrisorio até pretendei-o, porque 
ças do Supremo Trilmual, mandando pôr em taes deci$ões se deram depois de debe!lada a 
liberdade ci;l:~dãos brazileh·es e estrangeiros revolta. (Apartes.) 
que julgou illegalmeute presos. Não foi, senhores, com certeza, o sacrificio 

O Sr. marechal não se limitou à critica in- de liberdades constitucionaes que conleriu a 
conveniente, par-a a qual carece inteira- s. Ex. a gloria de debellar a revolta; não 
mente de competencia, mas foi muito além, foi, sim Sr. Presidente porque S. Ex. convo
deixando de cumprir a irrecu~avel obrigação cou os lwazileiros, reclamou o seu concurso 
de prestar respeito ás deci&les do Poder Ju- em nome dess>~s liberdades, em nome da or
diciario, S. Ex. rebellou-se, oppoz-se por seus dem constitucional. 
agentes a essas decisões legitimas! Foi isto, Sr. Presidente, que dett as. Ex. 

o sa. REVILAQUA _V. Ex. niio po· de pro- for·ça e prestigio par" debellar a revolta, foi 
o facto de appell:tr par<< o patriotismo dos 

var tal accusação. porque o Sr. marechal brazileiros, em nome da ordem legal. 
mandou soltar o~ presos que tiveram habeas- Ninguem o ::comp<tnbal'la para se fazer 
corpus, à exce~•ão de alguns .. • ( Ha tlicta<lor. ( Apa1·tes.) 
apartes·) s. Ex. disse na sua Mensagem senhores, 

O :Sn. PAULA RAMns- Havia de ter graça que comb"teu no patriotico intuito de repri· 
que o iilustre marechal neg-asse per um lado ruir para sempre, neste paiz, espírito de cau
" soltasse por outro. dill1agem, para abafar os pronunciamentos; 

O SR. VALLADAREs-V. Ex. vae ver que e foi nesse presupposto que teve o apoio 
trata-se d,, verdadeiros attentados, nos quaes nacional .. 
não descubro graça, permitta-me a expressão, Foi este, Sr. Presidente, o motivo, foi esta 
de que uzou, embora tenha duvid<~s em .con- a c:~ usa que deu a S. Ex. a força necessaria 
sidera.t-a parlam~ntar! P"''''· debellar a revolta; não foram as viola-

Em verdade, devo dizer a V. Ex. que não r:ões da Constituição praticadas por S. Ex., 
acho graç.'\ alguma no procedimento do sr. principalmente depois de vencedor; e tive 
marechal Floriano, no tocante aos actos a occasião de enunciar-me neste sentido, in
que me refiro, porque esses actos, con~ti- crepando seve!"amente aos seus ministros, 
tuindo violações à constituição e ás leia, não particularmente o da. justiça que, comquanto 
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não responsaveis legalmente, tinham a obri
gação de esclarec11l-o sobre os assumptos jn
ridicos que se achavam envolvidos em todos 
estes actos. 

1\lilitar, S. Ex. se preocupava com o cum
primento do seu dever de vencer, de debel
lar uma revolta, militar, ele clebellar um 
pronunciounento disse S. Ex, que se mani
festou sem rebuço na bahin, desta capital. 

Cumpria aquelles que o rodearam fazer
lhe ver o alcance pernicioso ele muitos de 
seus actos, aliús ex c usa veis, como confessou 
o honrado deputado por S. Pn,ulo. Entre os 
muit0s actos, acha-se a suppressão do habess
corpus confessada por S . .Ex: na sua Mensa
gem, quando referindo-se ao Supremo Tri
bun<~l, diz S. Ex. que este tribunal exorbitou 
ele suas attribuições dando provimento a 
innumeros recursos de habcas-c01·pu1s, e pro
curando lançar o odioso, como contradicto
rio, contra o Supremo Tribunal, inculcando-o 
dominado de sentimentos menos patrioticos. 

Não podia, com certeza, o Chefe do Estado 
assim exprimir-se com ta,manhtt inconvenien
cia, em documento politico impOl'tante, como 
é a sua mensagem ao Corpo L9gislativo. 

O Supremo Tribunal, dando provimento 
aos recursos de habeas-corpus, exerceu uma 
attribuiç o sua, pela qual é o unico respon
savel, provimentos esses, posteriores ao estado 
ele sitio, logo em plena paz ; pelo que eviden
temente, não podiam produzir os effeitos de 
burlar os intuitos do Chefe do Estado no sen
tido de debellar a revolta. 

Todos nós sabemos, Sr. Presidente, que o 
provimento destes recursos verificou-se post
factwn, depois ele debellacla a revolta. 

Estou certo de que a honrada Commis~ão 
composta de juris-consultos, entre os quaes 
não posso deixar de referir-me ao illustre 
lente ela Faculdade de Direito ele S. Paulo o 
Sr. Dino Bueno, cujos talentos, cuja illustra
ção, e cujo caracter, estou acostumado :1 re
speitar desde os nossos felizes tempos acade
micos. (Apoiados.) 

O SR. Drxo BuENo- E' extrema bondade 
de V. Ex. 

O SR. BEVILAQUA- E que se impoz mais ao 
nosso respeito por esta peça que acabou ele 
pro c! uzir. (Apoiados.) 

O SR. V ALLADARES .. estou certo ele que 
S. Ex. não canonisara a doutrina que se 
contém no Mensagem elo Sr. Presidente ela 
Republica. 

Sr. Presidente, V. Ex. ele certo leu a Men
sagem. 

Qual é o argumento que se oppõe ao pro
cedimento Llc. Supremo Tribunal de Justiça e 
que um S1·. deputado, sem exame do~ factos 
e das leis, disse contradictorio 'I 

0 SR. BEVILAQUA dá Uill aparte, 

0 SR. VALLADARES- Não ha tal contradi
cção, Sr. Presidente. A doutrina ela Mensagem 
n:'lo póde ser c"nonisada pelo pu.recer, quando 
diz que o Supremo TJ•IbUn;d não tem com
potencia para conceder habeas-corpus a presos 
políticos em consequencia, do estado de 
sitio. 

0 SR. THOMAZ CA V ALC.\NTI- Foi a doutrina 
firmada pelo proprio tribunal. 

0 SR. VALLADARES- V. Ex. tenha pacien
cia, Sr. Presidente, ouça-me; e allnal, não 
sendo, corno não creio que o seja, um espí
rito oiJcecaclo, ret'ractario a verdade, ha de 
acabar, concordando commigo. 

A doutrina da incompetencia do Supreme 
Tl'ibunal, emquanto o Congresso não se pm
nunciar solwe os <:>ctos praticados pelo go
vemo, como as prisões, póde ser commoda 
para os magistrados medrosos ou tíbios ; mas 
não é verdadeira. (Apartes.) 

O Supremo Tribunal tem inteira compe
tencia para conhecer elas prisões quanto á SUl1 
legalidade, depois do estado de sitio. 

A Constituição só admitte extincções d!J
rante o estado de sitio, e não indeliniclarnente. 
Diz [t Constituição é durante este estado
poderá, etc. 

Estou certo de que a honrada commissão, 
no seu intuito, poderá con~iderar escusados 
cm·tos actos, por erro de apreciação, si é que 
erros sobre taes assumptos, podem ser escu,;a
dos ; mas não reconhecerá ao Presidente da 
Republica o direito de insurgir-se contra deci
sões Llo supracitado tribunal. 

0 Sn. BEVILACWA - V. Ex. está eng-a
nado i não Se Íl1SUI'giu, SUbor-dinou-se, e até 
soltou Nilo Deodati pn,m vergonha eterna da 
justiça deste paiz. 

0 SR. VALLADARBS - V. Ex. não púcle ex
primir-se assim ; deve enunciae-se com a 
moderação que a gTavirlade do caso exige. 

O nobre deputado refere-se ao caso Nilo 
Deocl<lti. Si me não engano, refere-se a um 
individuo accusado do acto ele grande per
ver,;idade, de t:.;r tentado fazer saltar por 
meio da dynarnite o tunel grande da Estradt\ 
de Ferro Central. 

E' um neto ele inexcedível perversidade que 
poderia ter custado a viela a muitas centenas 
de homens, velhos, mulheres e crianças qne 
transitassem, n~1. occasião, nos carros da Es
tracll1 Central. 

Mas flUem foi o culpado desse individuo, 
Nilo Deodati obter habeas-corpus. 

Foi o Supremo Tribunal ou o governo e a 
sua policia, que, depois de quasi um anuo, não 
remetterarn o inquerito policial a autori
dade ,indiciaria pam form:n· culpa, na fórma. 
ela lei, a esse perverso, a esse nihilista, 
tal vez ? 
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Com certeza o culpado é o Sr. m3:rechal, A !li nunca se canonisou a perversidade e o 
cercou-se de uma policia que não sabm cum- crime, como actos de benemerencia. 
prir 0 seu dever. _ . . . O Parlamento, apreciando os actos do go-

A lei marctt prazo, nao m:us de mto dms, verno qurl não se póde attribuir a um trilm
para He formar culpa aos criminos.os, e o Su- nal de justiça, quando toma conheeimento 
premo Tribunal nao tem o ~1reJto, q?e o elos casos occurrentes, e tem de applicar leis 
governo se arrog[l,, de não appl!car ns le!s. _ dispositivas e processoaes. 

Aqui tem o nobre deputado pelo Cear.a, nao Tude bto que estou expondo, senhores, é 
ha vergonha nenhuma eterna ; o Tr:bunal ele:uentar, e constrange-me de debater no 
cumpriu a lei ; praticou nm acto rle ben~mw- par lamento do meu paiz, o que mostra que 
rencia ; 0 governo elo Sr. marechal e que vamo:; perdendo as noções mais simples, on 
não soube cumprir o seu dever. étne nos debatemos em uma deplora v e! deca-

0 nobre deputado, permitta-me a franqne- dencia moral. 
za, mostra-se aptdxonado _?omo todos os ami- O Supremo Tribunal, quando toma conhe
gos do governo, que vao no ex~gero de cimento de habeas-corpus, e inquire e resolve 
pretender que todos se façam cumpl!ces. sobre a legalidade de prisões, e nada tem que 

o sn. BEVILAQUA _Não me considero ver com o pronunciamento que a Gamara tem 
apaixonado; nms, si o.cha que fallei apaixo- ele proferir sobre os a?t.os do governo prati-
nado, é justamente pela nTavirlar1e elo caso. cados cm~ e~t~do. d~ ~lho. . 

" . _ _ A nttnburçao Judww,rm do Supremo Trt-
0 S1t. VALL1\DArtES- A connmss:w nao • bunal, conhecendo o habeas-corptts sem um 

pócle approvar semelhante doutt·irm. Poderá, circulo traçado pela lei. ' 
contra o meu voto,_ exCI~sar. ~odo~ os actos O tribunal inquire sobre competencií1 da 
do go7erno ; mas nao os JUSttticara ! Ja me autoridade que decretou a prisão, e si a de
con8ola ~sso ! . . . cretou mL f'órma ela lai. Mas os tyrannetes, 

Em drrerto, ha drfferença excusa e JUSttfi- que a cada momento nos querem impor a sua 
cativa. vontttde e interesses como lei, não toleram 

. Quando se da. a justificativa, o_ acto é C~J10· que o tribunal tenlm norma permanente. 
~rsado pela let ; na, escusa nao se vennca O SR. BEVILAQUA-V. Ex. parece que está 

tst~~s o honrado relator da commissão diz esquec~ndo-se de qL~e trata do Suprem? :rr_:i
que escusou os actos elo Sr. marechal; e dou bunal I. ederal, que_ e ~re~clo pela Constttmçao 
louvores a Deus, folguei t!o ouvir a decb- brazt!.en:a e ~ue n~o e tr.rbunal.cor_n~u:n, m
ração do illustre jurisconsulto, porque ao stancta 1 ~1 fe!'1~r; eu!~ trtbun~lJUtliCtarw, que 
menos salvar-se-1m a doutrina constitucional, tem attnbmçoes polrtwas mmto elevadas. 
e servirá de ensinamento para o futnro ; ser- O SR VALLADAREs-Esquecido anda V. Ex.! 
virá de aviso, f<tzem1o sentir a futuros depo- Permitta que lhe pondere que o Supremo 
sitarios do poder, que, depois de discussões Tribunal tem attrtbmções definidas na lei de 
tão amplas, como ns que foram instituídas re- sua organisação, e exerce as suas attribuições 
lativamen te nos actos do governo, não serà na fórma das leis; por isso, quando conhece 
licito a algnem sustentar o interregno cun- de ha/Jeas-corpus, attribulção que tem em vil·
stitucional como doutrina resultante da Con- tude da lei, cumpre-lhe examinar, na cen
stituição. sura da lei, si a prisão é legal ou não, can-

O Supremo Tribunal, conhecendo de cada forme a doutrina exposta. 
caso de prisão, só deve ter em vista a legali- Não creia o nobre deputado que n Consti
t!acle da mesma, nada tem que ver com actos tuiç,ão ct·oasse o tribunal como instrumento 
de outro poder constitucional, exercendo attri- politico, como macllimt para misteres de 
buição sna, e de outra natureza. occasião. 

A Camara, quando toma conhecimento dos Além disto, Sr. Presidente, pergunto 
actos elo Presidente ela Republica, praticados quando o Supremo Tribunal teve de tomar 
em estado ele s'itio, exerce uma ~üta funcção conhe.cimento das prisões sem culp<L for
politica, aprecia as circumstancins, sobre cujo mDda ? 
imperio ellas se pratica.ram, e profere o seu Depois do estado de sitio, e muitos C:lias de-
veredictwn, tendo em consideração elevarlos pois. 
interessee políticos que, com eerteza, não se Orn. a Constituição é expressa, no art. 80, 
pódem confundir com venbdeiros crimes, onde depois de l'allar em estado de sitio dis
inspi~ados .por baixa vingança o interresses põe: e neste estrr,do, em relaçcio as pesso~s, o 
de r mm poht1cagem. presidente poderá dete1· ou clesten'w· _ Logo só 

E' 80b este nspecto que se teom sempre en- ha detido,;, observada a Constituição, du~ante 
car~clo os actos preo,idenciaes nos Estados o csiaclo ele sitio. A' qual vem portanto in
UI?tdos, fazendo-~e sempre clara a violação dn, voca!'-8e o estado de sitio, quando estes' re
lei, quando se da. cursos de habeas-corpus foram ventilados de•· 
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pois do sitio e depois de escoado o prazo para 
a formação da culpa, contando-se da data da 
terminação do estado de sitio. . . 

Em relação a este ponto, alguns m1mstros, 
logo por occasião elos primeiros reeursos in
terpostos escrupulisaram e negaram o re
curso pdr motivo que eu não acceito, m~s 
respeito, por que elles mostraram prudencm 
patriotica na apreciação do assumpto, consi
derando que ainda não se tinha escoado o 
prazo legal para a formação da culprt, con
tando-se da termin<Jção do estado de sitio. 
Entenderam que era necessario, depois de 
terminado o sitio, dacorrer o prazo para a 
formação da culpa, e negaram mandados de 
soltura. 

Penso de modo diverso. Penso que, fora 
do estado de sitio, ninguem póde ser conser
vado preso sem culpa formada. 

Si os indivíduos que o governo prendeu e 
conservou detidos durante mezes, eram cri
minosos, cumprii!, ao governo mandar formar
lhes culpas, e os juizes e tribunaes funccw
naram sempre nesta capital. 

Si elles não tinham commettido crimes, 
cessado o sitio, o governo não podht conti
nuar a detel-os. 

0 SR. BEVILAQUA- dá um aparte. 
0 SR. VALLADARES- E' uma inexactidão 

em que V. Ex. está incorrendo de boêt fé, 
creio bem; e chamando-me de novo parn o 
assumpto já considerado, em prej uizo do Sr. 
marechal, e não em pre:uizo meu. 

Mas, escoado o prazo de oito dias, a contar 
da terminação do estado ele sitio, prazo que a 
a lei marca para n formação da culpa, o que 
fazer o tribunal, si o governo que, durante 
quasi um anno, conservou presos centenas 
de homens, não pôde formar-lhes processo? 
O Sr. marechal, na sua Mensagem, diz que 
alguns foram tão sagazes que, em vez de do
cumentos contrarias, encontravam-se docu
mentos favoraveb! Só encontrou documentos 
favoraveis aos homens, não mandou ou não 
lhes pôde mandar formar culpa e pretendia 
que devessem ser conservados em prbão até 
que fosse ouvido o Congresso, que pretendeu 
adiar, malbaratando com isso cerca de ilous 
mezes! 

A vista do exposto, escoado o prazo pnm a 
formação da culpa, podia o tnbunal julg<l.r-se 
obrigado a esperar o resultado da triste cam
panha do adiamento adiamento do Congre~so 
Federal? 

Teve S. Ex., o Sr. marechal Florinno, 
estes gomens em custodin, contra a lei ex
pressa, aguardando o verediaum do Con
gresso que elle querü1 dbper5ar, par;c .. , 
diziam seus amigos- que par<t, com eotat!o 
de sitio, interregno constitucional, não direi 
justiçai-os. 

O SR. BEVILAQUA - Podia ter mandado 
fuzilar, em virtude de lei expressa, Nilo 
Deodati e tantos outros e não o fez, e depois 
soltou-os em virtude de mandados de habeas
corpus. 

0 SR. V ALLADARES- Peço licença ao no
bre deputado para não me enthusiasmar por 
tarJJanha m:1gnanimidade, porque pen:::o que 
o Sr. mêtrechal só criminosamente poderia 
mandar f117.ilar. Ninguem póde ser fuzilado 
por mandado do Presidente da Repul.Jlica, 
como pensa o nol.Jre deputado. A Con~tituição 
dispõe que, durante o estado de sitio, o go
vemo, em relação as pessôas, poderá, como 
medid:1 de repressão, deportar para sítios· de 
territorio nacional, ou deter. E' só isto que 
o Sr. marechal podia mandar fazer, creia o 
nobre deputado, S. Ex. não podia mandar 
fuzilar a ninguem ! 

Maravilha,·srs., que os amigos do Sr. ma
rechal, e S. Ex. mesmo, se arroguem o di
reito de vituperar o Supremo Tribunal por 
conceder habeas-corpus a l!ornens maltratados 
durante mezes em prisões destinarias aos 
condemnados por c1imes commun~, contra a 
Constituição, o qn,; bastaria para serem soltos, 
mesmo em estado de sitio, quando o Sr. ma
marechal na sna Mensagem confessa que não 
pôde conseguir provas contra esses homens ! 
Parece que S. Ex. e seus amigos perderam 
as noções do direito ! Pois queriam que o Su
premo Tribunal, apezar de não 0onvencidos 
de crimL.1osos esses homens, em processos 
regulares, que o Sr. marechal confessa não 
tel' podido conseguir, condemnasse es~es ho
mens a prisão indefinida e homenagem a 
democracia ! 

0 SR. FREDERICO BORGES dá um aparte. 
0 SR. V ALLADARBS - Não ha tal incohe

rencia. 
0 SR. FREDERICO BORGES- Tribunal poli

tico e apaixonado! 
0 SR. V ALLADARES - lncoherencia e pai

xão politica, todo o mundo ~abe, só imputam 
ao Tribunal o:; que nunca se mostraram isen
t(ls das paixões que emprestam-lhe lições de 
coherencia. 

0 SR. FREDERICO BORGES- 0 que todo O 
mundo sabe é que lá estavam até revoltosos, 
indivíduos que faziam campanha na rua do 
Ouvidor contr:• o gove!'no legal. Posso decli
nar nomes, e já o fiz com a responsabilidade 
de minha assignatura na imprensa. 

0 SR. V ALLADARES - Porque O governo 
não fez, obra sobre a denuncüt de v. Ex.? 
~:erão tamhem I'ovoltosos o minbtro da ju:;ti
Ç~I, a polic·ia e o Sr marech;d p1 e~idente ~ 

A accusação Je contradictorios lançada con
tnt os honrados e il!ustrados ministros do 
Supremo Tribunal não é sincera, porque a 
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divergencia ou contrndic~ão dos arc"tos niio 
é reaí! 

Antes de tudo cumpre salientar que algur.s 
ministros. n. principio .. oegal\lm lwbeas-co1·pus, 
porque uão tinha ainda decorrido oito dia:;, 
àrazo da formação Lla culp:l, contando-se da 
ce;;sação do estado de sitio; de sorte que esses 
ministros, q•B a principio ne2"ar.•m o h~beas
corpus, por tal moti•o, decorrido esse prazo, 
conceder-am soltura a outros pacientes que 
uzaram do recuso depois de decorridos os 
oito di"s· 

Os que accusam de má fé gritar,lm Ios-o:
Contradictor::os ministros politicas etc. 

Accresce que o tribunal, por muito t;mpo 
achou-se desrcllcmlo, porque o Sr. marechal 
11i1o cumprht a lei, uomeando ministros 
para log-ares vagos. ,\conteceu que, dando
se depois das primeiras decisões á saber do 
a-overno algum,\S nomenções de no•os mi
nistros, a •erdadeira opiuião, por ser e:;:
pres&i:O da lei, a principio vencida, tornou-se 
vencedora. 

0 SR. FREDERICO BORGES- Niio apoh\do, 
leia o accorclii:o de 2 de setembro deste '1.ono, 
de uma sessão para a sessão segui o te. 

O SR.. V.ULADARES- Quandó poderia ter 
llecorl'ido o prazo que elles ,julgavam neces
sario. Não se póde accusar sem rnostra.r a 
identidade das especies e a diversidade que 
com '' estudo re:J.l, muitas vezes escapa a 
quem não examimt com cuidado ou aos quê 
apaixonadamente examimlm. 

0 Sr.. FREDERICO BORGES - \'ejct O Sr. 
José Hygino o Sr. Piza e -'>lmeida votando 
em nm sentido em uma sessão, e depois de 
modo coo trario. 

O Sa. VALLADARE; - E' preciso examinar 
os motivos que tiv~r-.tm, tendo-se deante dos 
olhos os arestas que encerram as especies. 
Os Drs. José Hygino e Piza e Almeida são 
homens de reputa.;i'Lo feita, respeitados por 
sua Ulcstração e inte;;ridade; não :;e tem 
direito de accus,\1-o,;. 

A opinião qu2, pela alter:lç,i:o do pessoal 
do tribunal, prenlleceu, por ultimo. é a Yer
dadeira, é a da lei que cumpre manter como 
garantia p:u·a. todos, me::;1u0 para aquelles 
que hoje vituper.1m 05 honrados magistrados. 
se os revezes tht sorte, amunhii.. tlzerem 
voltar a su" roda. ameaça:1do esmtt!!'ür os q~:e 
hoje se julgam tão segm·os de >i ;e por i.:;;o 
-pedem a rec]u,ã.o perpetue\ e até o morticinio 
barbaro contra os seus ad "·ersa.rios ! 

Não nos curoprtl examimtr aqui o bom ou 
o máo fundamento das decisões do Supremo 
Tribunal. 

Não temos competencia para isso, nem a 
tinha o Sr. mctrechal Presidente da Repu
blic.t ; pelo que não podia arroga!·-se o di
reit? de não dttr cumprimento aos accordüos 

Catn:~.ra. Y. VI 

011 arestas desse tribunal, mnndaodo por em 
libe!·tladtl l>razileiros e estrangeiros por taes 
arestos, declarados illega.lmeote pre~os. 

Tal procedimento, a!ti,·umente conlessado 
pelo St·. maredtal, é um attentado g-raYi>
simo á Constituit;ão. 

O goYeroo, quando prende, exerce attri
bmçã.o sua; o Tribunal, quando juLca, qmmdo 
conhece dr:. cspecie da ~risiio, realisn<.l:t .Pelo 
go•erno, Jcc exerce uma outra- attrtbm~iio, 
que é su<1; n. de applicn.r a lei aos casos occur· 
rentes. 

O go•eruo, no intuito de manter a ordem, 
conforme tliz na Mensagem, re,üisou prisues, 
durante o estado <i e sitio. 

O Tribuna.l nã.o inquiriu, nc1n podia. 
fazei-o~ si o .zo\·erno teve ou n:lo razão 
pat·a in;entler: in:1s apenas t!as formal i• !ades 
legac$. qne rleYeriam ser obser>adas depois 
d't c~ssaç·ão tlo estado tle sitio. Niu!!uem lhe 
poJ icl it· ú,; mãos, pot·que exerceu -attribui
ção sua.. 

Cor'!'ectrm:ente procedeu o Trii)U~lL to
ma .. udo <:onhBcimt>nto rL1s recnr:;os de habeas
co>-pu.<, depois tio estado de sitio e rlanrlo·lbes 
provimento, porque ver·iticott que o governo, 
depois de tongubsi:nos mezes, não ordenou 
parrt a sur> policia inqueritos, nem mllndou 
tormm· culpa ao:; detidos, nrt fóm\rt da lei! 

Ainda mciÍS; depois ele terminado o estatlo 
de sitio. o go•·erno continon a considerar-se 
acim:L da lei, mantend.o presas ceutenus de 
brazileiros e estrangeiros, embora escoa.do o 
prazo pam a formaç:Io da culpa, contando-se 
dtt dat" dct ce:;saçã.o do e;;tado sitio. 

Qual seria o objecti>·o do governo, qual a 
explic::t('ão 1!0 seu acto 1 

Pensaria. o Sr. marechal, pensariam os seus 
amigos, que . es>es homens perderam para 
sempre a protecçiio r1a lei 'I 

Cumo, encontrando homens presos, com 
;iolaçiio da Constituição e das leis, o Tribu· 
nal poderia deixar de mandal-os pôr em li
berda·1e 1 

:Ko dia em que prevalecer nesta casa, a 
a doutrina. que ouço em apartes, a logica or
denará que 11ão se cogite mais habeas-corpus; 
estaremos em Marrocos ! 

'Kiio me causa extranheza tl linguagem do 
Sr_ marechal na sua Mensagem, embora con· 
sidere deplora velrncnte erronea a doutrina 
que encerra. porque S. Ex. não tem obriga· 
\'ào de ser legista; mas extranllo que o Sr. 
i.Vlinistt·o da .Justiça, que é formado em direito, 
tenha, como seu conselheiro, embora sem 
responsabilidade legal, mas não podendo fur
tal:"-se :). responsabilidade moral e politica, 
tenha deixado vir ao parlamento ~a Men~ 
sagem, que dar-.i. ao mundo, civilisado .um .. __ 
tes temuribo dajurisprudencia governaméntaiF 

Si pre•alecer a doutrina de que 11. .. auto-, , 
ridade, que prende, póde criticar ·o accordão -~.~ 

-- ... 3-·-· .. 
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o a.l'esto do Tribunal, que ordena o ha.õell-S· O Sr.. marechal, si q nizesse ser correcto 
corpus, deixando de dar-lhe cumprimento. o não poderia ir além de deter ou deportar no~ 
habiJG.s-~orpus estará supprimido : termos da Constituição. 

&"'ta e a. >erdade. que en>olve a.ttenta.do ::-<a. sua. Mensagem. com relação aos habeas-
gra.>i..ssimo contra. a.liberda~e. corpus, apen~ lhe ~ria licito explicar os seus 

Ha dous poderes distinctos: um prende. actos e terllllnar dtzendo:-p.-endi os recol· 
outro conhece da. prisão. a.pplicando a lei. !osos que pu~e. detire muitos. dos quae.< 0 

Por muitO censura veis que fosse a.s deci- Suprema Tnbw1al concede" habea.s-corpus. 
sões do Tribunal. por mais destoantes que mo1riando-os pô·· em libeniade; e e" cunei-me 
fossem do dircliw. senhores. o poder que da»do c•onp.·imen:o âs .<uas decisões p1·o{e1·idas 
:prendeU. ÍSUl e~ O go7erUO não podia dei:tar na esphe)·a de St!aS att~~i7Juiçr)es. porque aos 
de dar-lhes .cumprimento. agentes de coda pode1· assiste o direito de exa-

E' enclente que. admittida a faculdade q ae ce1· as suas at!l'ibuições. inspirnndo-se sõ nas 
se arrogou o Sr. marechal. de criticar as de- '.:'.:'srl,~c0a.ções de sua consciencia e do seu patrio-
cisões do tribunal e de negar-lhes cumpri- .. 
menro~ o go;-erno fics.rã em posição superior Et~ ql~ando p;~endi. exerci attribuiçao ·m"e.nlt.a 
ao Poder Judiciaria que concede o habea-- o tr-ibu,<aZ quando r~conheceu dos recu1·sos de 
corpus, e, poroanto, este estará supprimido: habea.s-corl'us. e.re1·ce att1·ibuiçiio sua. 
. ~u podi<~; entrar _na questão de saber si o o SR. FP.EoERico BoRGES dá um aparte 
~rw~~al pode ou nao ~onceder habe?,,-co;-pús , _ , , . , . • 
a mllitares. na qaesw.o do saber si a da.sse .. O S_a. VALLADARE•- ~e1 perrena!llente de 
milltaJt está privada do habeas-co;·pus, clesse I tudo tsso. mas o que na.o posso e dar ao 
recurso que cons•ime o grande baluarte da Poder 9.ue prende a faculdade ile apreciar os 
libe_rda.de_ nos p.aizes ci>ilbados. . j acc~rdaos ~n~ecendo de!ec?rso de habeas 

S1 o trtbunal t1vesse firmado semelhante corpus e detxa.J: de cumpril-o •• 
doatrina, .a grita desta cla;se, seria fbrrni- E regra é' ementar de direito pro<:es>~l 
da>el contra elle; e entretanto, são represen- que quem tem de executar uma dectsao ~ao 
tantes da. clas..<:e militar, que ;-em canonisa1• a a critica, masa.executa.comonella. se contem. 
doutrina que o governo pôde, quando se O no~r~ dep~tad_o quer _ e~tra.r na. questão 
traTa de militares, entrar na apreciação das de.~~e~<t<>, da JUStiça ou lOJUStiça 9uan~ ~s 
decisões, concedendo o habeas-corpus, e dei- ]Jrl:>oe• dest; ou daquelle dos d~!1d0~, ~dl-
:xar de dar-lhe cumprimemo! cando algun. como scelera~os. Nao e disso 

. . _ . . . que se trata nem rle tal cogltou. nem podia 
. O SR. JosE BEnL.-\.QuA- Cnm.es militares, cogitar o Tribunal, cujos illustres m.em.
taxados na.le1 m:lltar. bros conhecem bem o direito processoal. 

O Sa. VALLADARES-Sustento em toda a E' preciso distinguir uma prisão justa ou 
latitude que o Poder que prende não tem mjusta, tendo-se em. vista o crime commet
d.ireito de criticar a sentença. e demonstrei tido de uma pri,ão illegal. O Tribunal po''ia. 
s. minha these com clareza. ter commetido erros quanto a legalidade das 

Qaem prende não tem. direito de criticar prisGes, mas prefu·o que prevalecesse uma 
a decisão que cancele a soltura para deixar decisão menos curial a que prévalecesse o 
de cumpril-a. absurdo de arrogar-se o governo o direito de 

PrefiN todos os inconvenientes que resul- impedir a execuçüo de decisões do Poder Ju· 
tem de uma sentença sobre habea.< corpus des- dicíario representado pelo Tribunal ·mais 
toando do direito, a dar o.o Poder que prende ele-vado do Paiz. 
a faculdade de analysal-a., de deb:al·a de Accresce, senhores, que não foi só em 
cumprir. porqae, no dia em que prevalecer relação a classe militar que o Sr. marechal 
essa doutrina, o habeas-corpus estará suppri- deixou de cumprir os accordüos do tribunal ; 
mido, como ficou demonstrado. S. Ex. o fez tambem em relação a. estran· 

Por mais destoante do direito que fossem geiros, arrogando se no direito de deportai-os 
:. · os a.ccordãos, o Sr. marechal teria de collo· summal'issimamente, sem ba.zea.r-se em lei, 
-\. 1 cal-o na verda.deira posição de extremo deren- em face de uma Constituição ·que equi-
-· - respeitando as decisões par-a. os nacionaes aos estrangeiros em tudo 

quanto diz respeito as gatantias constitu· 
cionaes. 

Diz a Constituição (Lê) : 
A Constituição colloca em verdadeiro pé de . 

igualdade os bra.zlleiros e os estrangeiros, 
dispondo que aos nacionaes e estrangeiros por 
igual, são facultadas todas as garantias rela· 
tivas a liberdade individual e de propriedade, 
dispondo em seguida que essas garantias 



Câmara dos Deputados-Impresso em 12/0212015 1510- Pág1na 27 de 31 

SESSÃO EY l DE NOVE)IBRO DE 1894 19 

consistem em que ninguem (portanto.tambem 
o estrangeiro) poderà ser p1·eso sem culpa for
mada, . em ~irtude de o>·dem expedida pela 
autoridiule jt<dicia,·ia competente pm·a a f"or
maç,zo da culpa; na effectividade do dil·eito de 
propriedade e outras, to~as incompatíveis 
com essa faculdade tyra.nn1ca, absurda, que 
o Sr. marechal se arrogou. de deportar es
trangeiros sem processo. como se não fossem 
homens no gozo de direi tos inhereu tes a. todo 

O SR. \"ALLADARE:s- E" a auem me inter
rompe que V. E:.:. deve cham:tr a ordem. 

O SR. PR!:S!nE:)."T!:-E' exactamente o que 
:1. :llestt esti t.zendo e lembro a V. Ex. aue 
a hora está clad:l. • 

0 SR. VALLADARES- ~este caso peço 3. 

o ser humano. 

V. Ex. par:L coutintmr na. sessão seguia te, in· 
terrompcndo. por l10je. o meu discurso e no 
th·me proposito de dizer tudo que entender 
.!e u1eu direito e der e r d:Zor. 

Fica a diseuss:io adiada pela. hora. 
P<Lssa-se :i. hom destinada ao expediente. 

Maravilha, senhores. qne se fundasse aqui 
uma democracht adeantada. par:1. nacionalis:tr
se taljurisprudencia,quanto não serin. nave! 
mesmo em Marrocos porque as nações fortes 
e civilisadas lhe opporiam embargos effi-

O SR. 1• SEcaETARlO procede a leitur-a do 
seguinte 

cazes. • 
O Sr. marechal in>ocou a generalidade -

direito inherente a toda a soberania: para co
honestar o ataque à Constituiç:l:o. 

0 SR.. :.\ú:DEIROS E ALBuQUERQUE- V. Ex. 
leu o accO>·dao que se referia aos estmngei
ios ? No proprio acco1·dão dous membros ~ue 
divergem dizem que o tribunal j:i. tio h:> deci
dido cinco vezes em sentido contrario, !ir
mando-se em lei. O tribunal diz que não 
ha lei. 

Ora, um tribunal que '>aria t:•nto não :;e 
respeita. 

0 SR. VALLADARES- V. Ex. está muito 
enganado, e eu penso de modo diverso.O tri
bunal é digno de todo o respeito, é composto 
de eid:tdãos muito respeitn.veis, e não llle 
assiste o direito de dizer que os membros de 
um poder constituído r;erderam o direito 
ao respeito, ou que não se respeitam. 

V. Ex. é que não se rEspeita a si pronun
ciando-se deste modo. 

O SR. MEDEIR.OS E ALBUQUERQUE -Isso é 
que eu não aturo a V. Ex. 

0 SR. VALLADARES- Os membros do Tri
bunal não perdem um ceitil u:t cousidera~"lo 
publica pela apreciação de V. Ex. 

0 SR. MEDEIR.OS E ALllüQUERQuE-E" o que 
V. Ex. diz. 

0 SR. VALLADARES-V. Ex. não tem o pres· 
tigio necessario pa.ra, com a. sua apreciação, 
conseguir tal resultado. 

(Numerosos apal"tes.) 
0 SR. MEDEIROS E ALBuQUERQUE- V. EX. 

é que não tem mais respeitabili,lade do que 
eu. 

O SR. VALtA.DARES- Deus me livre de me 
comparar em m;t teria de respeita.bilidade a 
V. Ex. ; ce<lo a primasia a v. Ex. Não quero 
ficar em pede igualdade, prefiro ficar cm pé 
de inferioridade. 

0 SR. PRESWEliTE- A discussão não póde 
continuar como V. Ex. cstà. encaminhando. 

orlicio úo :\Iinisterio dos ?\egocios da Fa
zencta ue 1 do corrente en>iando as seguintes 
mensagens: 

Srs. membros do Conzresso Nacional -
Sendo t!c urzeute neceô;ídade attender ii 
tlespezas impresciodi,·eis que correm por 
conta. th verb:c - Eventuaes- do ~lini;;terio 
da F:tzeuda, até 3\ de dezemuro proximo fu
turo, ta~s como : substituições entra os em"' 
pregados po1· t"orça de commi;;:;ões, doen~as e 
outros inadiaveis~ e para que não venham a 
sotrter os ruuccionarios que em cumprimento 
d:t lei desempenham taes súbstiLuições e 
commissoes, vbto se achar esgotad:c aquella 
>erbu, cumpro o dever de, submettendo o 
assumpto ao ,-osso conhecimento e criterio, 
f>edir-vos a conce:;~:io de um credito supple
men ta r, de 20:000$ á. \"erb:c- Despeza.s even
tn;~.es rubrica 28 do art. 7• da lei n. 191 B, 
de 30 de s~temb~o de 189:;, para fazer fa.ce as 
referidas despezas. Capital Federal, 31 de 
outubro de 1894.- Flo•·ia1to Peixoto.-A' 
Comnds~ão de Or.;am~nto. 

Senhores membros do Congresso Nacional 
-Tenho :c honra lle snbmetter a vossa ap
provaçilo na cõ pia a nnexa, o decreto n. 1858 
tle 2i ,.!J corrente mez, com que usando da 
autorisaçüo conferid:t ao governo no art. 11 
cht lei n. 191 B, de 30 de setembro de 1893 com 
as limitações estabelecidas 110 art. 20 da JeF · 
11. 3140, de 30 de outubro de 1882, e art. 20 
§ 1 o tia de n, 3229 de 3 de setembro de 1884, . 
NSolvi abril:" um credito supplementar,·.de .. ~·.; 
!50:000$ à nrba- Exercicios Fmdos -;.,u~a: :;: 
rl:1.s indicadas na t<\bella annexa. a pruneiJ.'8.sêZ 
das citadas leis~ não só para regularisa.r. ·''·''' 
pezn. j~ effectuada mas tambem :.para: 
nua r a sol>er dividas provenientes cde a c, 
tadorias, pensões, ordenados,. soldos,e, o_ut 
vencimentos, sob os fundamentos.: de se;; ~:'f_;:; 

~ ' ~ .. ~_;;.-:-;:(~ 
.;•;:;.:~·:.!" 
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corrido o nono mez de exerci cio e não se Mm
padecer com o credito do Estado a demor-.1 na 
satisfação de dividas de tal providencia, para 
o que o Poder Legislativo proviuentemente 
armou o Executivo com aquelh autorisação·e 
conforme os considerandos do referido acto. 

Capital Federal, 31 de outubro de 1894. -
Floriano Peixoto.- A' Commissão de Orça
mento. 

Acta da apuração geral do 3' distl'icto de 
Miuas Geraes ua elei~ã:o a que se procedeu em 
30 de setembro ultimo.·- A' 5' Gommissão de 
Verificação. 

O Sr. Paula Gui:rnarães declara 
que tendo tido sempre em sua vida politicn 
a preocupação uuica de pautar os seus actos 
pelo principio da justiça e da verdade, sem 
hesitações corno sem incoherencias, adversa
rio decidido de todas as revoltas contra a 
lei, venham de onde -oierem, quer qae tique 
consignado que dizendo niio ao projecto da 
commissão mixta em relação às medidas de 
excepção decretadas pelo Poder Executivo, o 
fez por não poder separar de todo a parte re-
ferente as medidas a ~ue não podia dar senão 
:~~~~ação, o que só será possível em 2• dis-

Negando o seu apoio sómente aos actos que 
no seu entender não se acham autorisados 
pela Constituição, approva, porém, todos 
aquelles que, reclamados pela gravidade das 
circumstancias, não se mostram em diver
gencia com as disposições da lei constitucio
nal, o que quer dizer que esta de nccordo 
com os nobres membros da commissão que 
assignnram com restricção. 

Tendo sido obrigado a retirar-se da casa, 
logo após a -ootação, aproveita o momento 
para fnzer a declaração presente, para não 
ser acoimado de incoherente pelos que não 
conhecem as suas idéas, quando tiver de votar 
em 2& discussão. 

O Sr. Tho:rnaz Oavalcan.ti
Pedi a palavra para mandar á Mesa um re:.. 
querimento em que a maioria da Gommissão 
de Marinha e Guerm pede a sua demissão. 

_ A Commissão desde que foi investida da 
'attribuição que lhe competia pelo Regimento, 
· · todos os modos possíveis trabalhar 

a corresponder as necessidades pu-
à espectativa da Camara que a tiuba 

; e quando 
a resolver, 
os chefes 
andar de 

accordo com o voto anterior da Camara, e 
contra a. emenda do Senado reduzindo o effe
ctit'O do exercito de 28.180a20.118 praças de 
pret, foi rejeitado, sem que houvesse um mo
ti v o de ordem a justificar este voto. 

Em vista disto, parecia ã. commissão que o 
pensamento da Gamara era, não se importar 
absolutamente com a opinião da mesma com
missão, e por isso julga-se no dever de apre
sentar á Gamara sua demissão, afim de que 
elht possa escolher outros membros que me· 
lhor correspondam à sua confiança. 

Si a Camara tinha. intuição de reprovar 
ns emendas do Senado devia por intermedio 
de sou respeitavel e illustre leade>·, que é 
sempre ouvido com attenção por to.los os 
membros desta casa, dizer qual a sua opinião 
mas isto não se deu. ' 

A Gommissiio julgando agir de accordo com 
os 'interesses publicas manteve seu modo de 
pensar que 1oi tambem o da Gamara e por 
isso deu parecer contra aqaella emenda, o que 
foi sustentado desenvolvidamente por· tlous 
de seus membros. 

Porém, não obstante tudo isto, foi rejei
tftdo o parecer <h• Gommbsiio e esta em sua 
maioria composta tle quatro de seus mem
bros. os deputadoa Gabriel Salg-ado, Antonio 
de Siqueira, Ovídio Abrantes e o oratlor, jul
gaodo que jó não correspondem a contlança 
Lia Gamara vem apresentar a soa demissão. 

O Sr. :Jo'ran.cisco Glicerio
Sr. Presidente, o nobre deputado, ot•gão da. 
maioria da Commissão de lllarinha e Guerra, 
acaba de dar provas do escrupulo com que os 
dignos membros dessa co::;mis;;ão costumam 
clesempenhnr-se das fuocções legislativas que 
lhe foram conferidas pela maiorit1. da Gamara 
dos Srs. Deputados, mas peço licença para 
impug-nar com o devido respeito o pedido de 
demissão collectiva, apresentado pela illustre 
Commis~ão de Marinha e Guerra, porquomto 
o voto dt1. Gamara não signitlca. de nenhum 
modo a exautoração à autonomia intellectual 
da com missão nem a suu responsabilidade poli· 
tica per.lllte a maiorin da Gamara, (.4.poiados.) 

O primeiro voto dado pela maioria. da Ga
mara em relação ao parecer relativo ã. lei de 
fot·ça.s. foi de accordo com a commissão. 
( • .J.poiados .) 

Seguindo para o Senado este projecto, na
qudla casa do Congresso S3 operou uma re
du,·.:;ão no etrectivo 'aas forças de terra. 

Entre este pr. jecto do Senado e o primeiro 
projecto da Gamara veridcou-se a existencia 
da !lfensagem do Poder Executivo pedindo 
uugmento de vencimentos aos militares. 

Está nas cordas da maioda dtt Gamara, se
gundo tenho deprehendido, o desejo de cor
responder ã. :Mensagem do Poder Executivo, 
elevando os vencimentos dos militnres.. · 
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De morlo que aqui a Carnara, aliis sem ressetimcntos para attcnder sómente à razão 
nenhuma combin:>ção prévia, obedec,;u a e;tas fl'ia do Estado. Eo;tamos che~ados a um 
duas ordens de razões: em primdr·o logor· tempo em que é p1·eciso abaüu· os impulsos 
teve de conr.iderar o facto da outr~ cas<t do do cor;,çiio para nl':J<'jnrmos sómente o dese.jo 
Congr~sso, que tambem lhe merecJ.tt todo o supremo e apetecido pelo povo brazileiro 
respei~o; em segundo Jogar, desejou con.ciliat·_ ..13; paz e do socego. Os nobres deputados, pa
o deseJO que tem de augmentur os V?I_lCtmen: trrotn~ como sio, e responsaveis com" nós 
tos tlas forças de mar e terrn. porque e ISESo de outros pelo successo das instituieões no mo
justiça em vista das necessidarles creadas pela mento critico que atravessamos, não quererão 
situação financeira de nosso paiz. concorrer com nm acto seu para que não se 

Por consequencia, a maio::-ia uão deu nm con::;ig-ot. esse desideratwn. 
V? to simplesm~nte, tendo ~,a_vista um proce- Dechtro fraoe;lmente que dou o meu voto 
dunento anter1or da Commtssao rle ?>fnrmhae para todo odes·•gg-ravo ~ue porventura a Cam
Guerra, que aliãs nno tinha so[rido no seu mis,;iio julgue necetisttrio, não pouptu·ei sacri
andamento modifie>1ção :llguma. : tlcios p•u·a. col1ocar-me ao la,lo dos collegas; 

A Commi~são de :Marinha e Guerra manteve ma:; acredito que S::l. Exs devem pe1·mittir 
a sua situação t\nterior. A Comutissão de '.\!tt- aos seus collegas da maioria d<t Camara a li
rinha, e Guen·a manteve a SU>t coodu<:ta, per- berdade de, com todo o respeito, recu;;ar-lhes o 
feitamente andou. Mas a maioria da Camar<l pedido de demissão; 1", ftmtlando-se no valor 
sotrr·eu a ac-~ão de dous factos, que occorreram politi"o e moral dos nobres deputados; 2•, 
depois rlo primeiro voto dado a favor do r><c- tendo •.·m vista as circttmstancias actuaes do 
recer da Commis;;ão àe i\ladnha e Guerra. nosso paiz, e em 3" lo;rar porque não houve 
Si estes dous factos não tivessern appareci•lo, no vete da Ct\mara a mais leve intrmção de 
nnturalm~nte " maioria da Cam:u1\ tet'Í;• esquecer po~ um momento o respeito que me
sanccionado o parecer da CommissãC), po1·qne rece n nobre comrniss•io. 
do contrario seria uma verdadeira exauto- N~stas conclic!les nego o meu voto ao pe-
ração. (L"! o de cerni.:;;: o que Jez a nobre comm·s;ão 

Em relação ao numero effectivo de praças de MariniHt e Guerra. 
das forças de terra não se diJ: d~sorganisação Vem ti. Mesa a seo-uinte 
alguma no plano da Comnussao, porque, de "' 
facto, o effiectivo de praças nunca chegcu a 
20.000 homens, que é o numero que resulta 
do voto da maiorb. da Gamara. 

Em relar;ii.o fiO numero de corpos e <>m re
lação à existencia de of!iciaes, o voto da Ga
mara em nada alterou o parecer da Com:uis
são; não reduziu o num~ro de cor·pos. 

JJeclamç<ío 

Declaramos que si estivessemos presentes á. 
se>siio de hontem teríamos votado a favor do 
projecto o. '144 de 1894. que a.pprova os 
actos do governo praticados por mot1vo da 
revolta de 6 de setembro •. ~i tivesse precedido umn combmação prthti:\ 

eu coocordarhL que se ti,;esse o que bem pon- Sa.la. das sessões, 1 de na.vembro de 1894.-
derou o nobre d"putado, o Sr. Cav:dcanti. Tlwmaz Delflno.-O.<cm· Godoy. 
que se rlevin. votat· estt\ organisação na. pro-
posta da lei. ue forç.l e fJuaoto à despeza Vão a. imprimir as seguintes 
t'azer tamlJem um quadr,> orçnmentario, 
qnando se discutisse o orcamento do Min;;teri 
da Guerra. Então podia-se votar 't despeza 
'(lara 21.000 homens, m<\ntendo-se um qua

REDACÇÕES 

N. 8 D-1894 
dro para 40. 000 homens. 

Esse f.,cto, porém. não se deu. porque a Ca- Redacçao fin.,l do Jlrojecto n. 8 C do corrente 
mar;> votou a e1neuda do Senado dominaria anuo 'i"" (i:r.a as (o1·ças de terra para o eaJ• 
pela preoccupação de não encerrar os seus ercicõo de 1895 
trabalhos sem augmentar os vencimentos 
militares. 

Isto importa em uma desautnracão ~Certa
mente não. Si assim fosse declaro que me 
teria pronunciado contra a emenda do Se
u, do. 

Demnis, Sr. Presir1ente, tomo a liberdade 
de appellar não só para o patriotismo dos 
meus i! lustres colleg-as, como tnmbem para a 
sua responsabilidade politica presa ã.s circum
staocias actuaes. O momento que o paiz atra
ve~sa nos aconselha a esquecer os mais justos 

O Congre;so Nacional decreta: 
Art. 1.' As forças de terra para o exercício

de 1895 constarão: 
§ 1." Dos officiaes das d.ifferentes classes do 

quadro do exercito. . 
§ 2.' Dos alumnos das escolas militares aié ., . 

1 .200 praças c1e pret e de· 400 para. a escola:,; 
de officiaes inferiores. , 

§ 3." De 20 .118 praças de pret, distribuídas 
de accordo com os quadros em vigor;.·· · 
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Art. 2.•"Estas forças serão completadas pela 
fórma expressa no art. 87 § 4• da Consti
tuição e na lei n. 2.556, de 26 de setembro 
de 1874, com as modificações estabelecidas nos 
arts. 3• e 4• da lei n. 39 A, de 30 de janeiro 
de 1892. 
· Art. 3.• Os Yoluntarios perceberão, em

quanto forem praças de pret, mais uma gra
tificação igual à merade do soldo de primeil·a 
praça; as praças que, fio do o seu tempo de 
serviço, continuarem nas fileiras, com ou sem 
engajamento, perceberão uma gratificação 
igual ao soldo de primeira praça; e quando 
forem excusas, se lhes concederá nas colonias 
da União ou nas fronteiras, conforme prefe
rirem os interessados, um prazo de terra de 
1.089 ares. 
"Art. 4. • Para preenchimento dos claros no 

exercito, os Estados e o Districto Federal 
fornecerão no anno de 1895 o numero de 
:praçàs adeante designadas: 
Amazonas ......................... . 
Pará .•.•••...••..•...•••.••....... 
Maranhão •...••....•••.•....•••...• 
Piauhy •.•.••.•...••.•.•••...•...•.. 
Ceará. •••••••••••••••••• •••••••••••• 
Rio Grande do Norte ..•••••.•••..•• 
Parahyba ...••.....•..••.....•...•• 
Pernambuco ..•.............•..•.•.. 
Ala.gôas ........................... . 

~:~~!:~·. ·. ·.: ·. ·.: ·.: ·. ·. :·. ·. ·. ·. ·:.:::::::::: 
Espírito San to •........•..•.•...... 
Rio de Janeiro .........•....•..••.• 
S. Paulo ..•.....•.••.•..•... : ...•• 
Paraná ........................... . 
Santa Catharina ..•..............•. 
Rio Grande do Sul ..•.......•....••• 
Minas Geraes ....•..•..•....••.•.•.• 
Goyaz ........•...........•.••....• 
Matto·Grosso ...................... . 
Districto Federal. ...•.•....•..•.•.. 

112 
198 
198 
114 
284 
ll4 
142 
482 
170 
114 
622 
112 
482 
622 
114 
114 
452 

1.046 
ll2 
112 
284 

Somma...................... 6.000 
Art. 5. o Ficam re\"oga.das as disposições em 

contrario. 

do Estado do Maranhão, atê á cidade de 
Palma, no Estado de Goyaz, com estações nos 
principa.es nucleos de população que mais se 
prestarem para a passagem da linha. 

Art. 2.• Com esse serviço poderá o governo 
gastar até á quantia de 200:000$000. 

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

Sala das Commi>sões, I de novembro de 
1894.-Paranhos l\!onteneg,·o, l)residente.
Hennenegildo de llloraes.-F. Lima Duarte. 

N. 120 B-1894 

Redacçiio final. do projecto n. 1.20 A, do cor
•·ente a11no, que autoriza o gouerno a despen
der até a quantia de 1.. 000:000$ com os tra
ba/Jws para manutenção e desen,ol,imento 
dos nucleos coloniaes da margem direita do 
A>·aguary, no Estado do Pard, e dd Ot<tras 
p>·ovidencias 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.• E' o governo autorizado a despen

der atê á quantia de 1.000:000$ com ostra
balhos para a manutenção e desenvolvimento 
dos nucleos coloniaes na margem direita do 
Al"ao<>nary, no Estado do Pará. 

Art. 2.' Nos nucleos que já estão e nos que 
tenham de ser fundados se porão em pratica 
as mP.didas do decreto n. 163, de 16 de janeiro 
de 1890. 

Art. 3.•Para a 1ocalisação dos novos. nu
cleos o Poder Executivo Federal entrara em 
accordo com o governo do Pará. a quem com
metterà, si assim o julgar conveniente, a 
realisação de todo esse serviço. 

Art. 4.' Re-çogam-se as disposições em con
trario. 

Sala das Commissões, l de novembro de 
1894.-Paranhos Montenegro, presidente.
Flern;enegildo de Moraes.-F. Lima Duarte. 

Sala das commissões, 1 de novembro de 
1894.-Paranhos lf'Iontenegro, nresidente.
Hermenegi!do de 111oraes.-F. Lima Dttarte. 

Redacção (inaZ do projecto n. 1.42 de 
1.894 

N. 96 C-1894 

Redacçao final. do projecto n. 96 B, do cor
. r~te_a~?to, que ~utori,:;a ogove·rno a mandar 

: c>prolongar a linlta.~'telegrapkica do Estado do 
'· :c·.Maranhão ate d cidade da· Boa Vista, no Es

i'i ; ttJàO ~e~~~.ova: 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1. o Fica o Poder Executivo autoriaado 

a conceder ao 2• otlicial da Administração dos 
Correios do Districto Federal tres mezes de 
licença com ordenado afim de tratar de sua 
saude. 

Art. 2. • Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sala dasCommissões, 1 de novembro de 1894, 
-Paranhos Montenego, presidente.-Herme
flildo de Moraes.-F. Lima Duarte. 
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O Sr. Pre!i\idente- Achando-se 
adeantada a. hora., designo para. dia 3 do cor· 
rente a seguinte ordem do dia: 

1' parte (atê as 3 horas): 
Votacção dos seguintes projectos: 
N. 97, de 1894, reformando o ensino das 

faculdades de direito (3• discussão\; 
N. 151 A, rle 1894, (do Senado) creanrlo mais 

uma auditoria <1e guerra no Estado do Rio 
Grande do Sul (2• discussão); 

Continuação da 3• discussão do projecto 
n. 102 C, de 1894, (r1o Senado) fixando o prazo 
de dous annos para que as companhias es· 
trangeiras, ao serviço de navegação de cabo
tagem, entre os Estados do Pará e Amazonas 
se nacionalisem; 

2' discussão do projecto n. 147, de 1894, 
autorisando o governo a abrir os creditos 
supplementares de 7.176:528$, para o exer· 
cicio d« 1893, e do 11.:488.$740, para o actual, 
que serão :tpplicados"ao pagamento uo aug
meutn de vencimentos dos patrões das embar· 
cações do Arsenal ue Marinha desta capital. 

Diseus:;ão unica dus emendas do Sena•to ao 
projecto n2 35 A. dest:t Gamara. que autorisa 
o Poder Executivo a Hb<ir no corrente exer
cicio o credito de 527:42~$ ao Minbterio d<t 
Marinha, sendo :::7:422$. para abono dos ven· 
cimentos a que tem direito os almirantes 
membro do Ccnseluo Supremo l\lilit•1r, de ue
cardo com o art. \6, úo decreto legislativo 
n. 149, de 18 de junho de 1893, e 500:000$ il. 
verba-Eventuaes-para occorrer às despezus 
com passagens autorisartas por lei, gratitica
ções extr<~ordinarias, ajudas ele custo o outras 
despezas não previstas : 

2• discussão do projecto n. 121 A, de 1894, 
(do Senado) dispondo sobre as eleições de 
que tr:1ta >\ lei n. 85, de 21 de setembro de 
1892, art. 83 ; 

1" diSC'JSSt1o do projecto n. l\4 A. rle 1894, 
marcaudo :1 gratiticaçiio mensal de !:000$ aos 
ministros de Est8do, para repre;,entaçào, 

2• discussão uo projecto o. 136, de 1894, 
(Orçamento <la Fazenda) ; 

2• discussão do projecto n. 153. de 1894, 
autorisando o governo a abrir o credito ex
traordiuario de !00:000$ pttra comprar a:; 
tet•ras e aguas do rio Covanca, de propriedade 
do Dr. Joaquim José -ie Siqueira e Sll« mu
lher, nos termos do contracto de 25 de ja
neiro de 1894 ; 

2• discussão do projecto n. 154, de 1894, 
antorisaodo o governo a :thrir credito su pple
mentar de 108:713$995,2, para. as obras do 
prolongamento da Estmda de Ferro de Porto 
Alegre a Urnguayana no exercício de 1893 ; 

2• discussão do projecto n. 75 A, de 1893, 
2• discussão do projecto n. 75 A, de 1894, 

(do Senado; concedendo ao Estado de Goyaz 
diversos proprios nacionnes, situados no 
mesmo Estado e de que a União não precisa : 

2• discussão do projeoto n. 77 A, de 1894, 
iôelltado de pagamento de imj,ostos de im
porl<1çi\o e direitos de expediente ,,g nrate
riaes importados par,;. " serviço de illumioa
ção publica <la. capital da Bahia ; 

2• discussão do proJecto o. I JS; de 1894, 
fixando os vencimentos dos empregados da 
Estrada de Ferro Central do Brazil ; 

3' discmsão do projecto n. 56, de 1894, 
fixando em 150 o numero <le alurunos gra
tuitos de Inrernato rlo Gymoasio l'\acion:>l, 
mantidas as actnaes condições de o.dmissiio; 

3• discussão do projecto n. 56 A, de 1893, 
declarll ndo temperaria.;; as runc~ões te todos 
os orgão• do Ministeti.o Pul,lico t••uto d<t -Jus
tiça Federal, como da local, do Dbtricto Fe
der,!], respeita.dós os direitos adquiridos pelog 
funcc10narios MtuaP.s; e deroga especial
m<!nte vnrias disposições; · 

Cootiuu;•çiio da 2• <lbcussão do projecto 
u. 83, d_;! \894, nutorisanúo o Poder Execu
tho a. reor,!;anisar o serviço de immigração 
e colonis<~ção <h Uniüo, de conformid.ade corn 
as bases que apresenta ; 

1• discussão do pr·ojecto o. 108, de 1893, 
declnrundo nullc. e de nenhum efi'eito o <le
cr·etu de 15 rle outubro de 18~0. que concedeu 
di~c·ersos f;cvores a l\!anoel Gomes da. Costa 
Figueiredo. bem como to•ltt e qualquer isen
ção de direitos a fabrica de velas e dá outras 
providencias ; 

1" discussão do projecto n. 119 A,- de 1894, 
autorisaodo o go-rerno a coiJtractar com Ri
chard J. Reidy, ou quem melhores vanta
gens o!Terecer, o assentamento de um cabo 
:;ub-fiuvial entre Belém e Manáos, mediante 
as condições que estab~lece ; 

l• discussão do pr<'jecto n. 1Z3, de 1894, 
da. emenda ao projecto o. 141 A de 1893, or
fereci•l<t em 2' discussão pelos Srs. Torquato 
Moreira e outros, i:;;entando tle imposto de 
importação o; materiaes destinados à estrada 
de ferro Viução Ferrea de !tuba poan« no 
Est:ldO do Espírito Santo ; 

Discussão unica <lo projecto n. 143, de 1894, 
autorisando o Poder Executivo a conceder ao 
bacharel Joaquim Pires de Amorim, juiz sec
cional do Estado do Espirita Santo, seis me
zes de licenç:t Cúm ordenado, afim de tratar de 
sua saude onde lhe convier ; 

ta discussão do projecto o. 108 A. de 1894, 
rleclarando <l<t exclusiva competencia dos Es
tados legislar sobre a navegação dos rios que 
banham sómente o respectivo territorio e dá. 
outras providencias. 

2• parte (ás 3 horas ou antes) : 
Contirinação dn 2• discussão do projecto 

n. 144, de 189!, approvando os actos pratica· 
dos por motivo da revolta de ô de setembro. 

Levanta-se a sessão às 4 horas e 40 minutos. 
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126' SESSÃO EM 3 DE NOVEMBRO DE 1894 l<J.r, Sá Peixoto, Benedicto Leite Co$ta Rodri• 
g-ues, Nogueira Paranaguá, Tor;·es Portu!"lll 

Presidencia dos S•·s . .Rosa e Sil1la. Coelho Cunha Lima., Chateaul riand. Pereira de Lyra' 
Lisboa (2• sec•·etario),.Rosa e Sil'l>a. e'T!wma:: Luiz de Andrade, Mnrcioniio Lins, Cornelio 
De/fino (i• secretario). di;l- Fonseca, N~iva, Tosta, José Jgnacio, Fla

VIo de ArauJo, Rodr:gues Lima, Marcolino 
Ao meio-dia respondem à chamada os srs. Mour~, Athayde .Tunior, Clelo Nunes, Lopes 

Bosa e Silva, Thomaz Deltino, Coelho Lisboa, Trovao, Alberto Torres, Francisco Santia"'O 
Filet~ Pires, Tavares de Lyra, Lima Bacury, Barros Franco Junior, l;rbnno Marconct'es' 
Gabriel Salgado, Enéas 1!artins,Augusto Mon· João L111z. João Peni<lo, F.,rreit'l< Pires' 
tenegro, Carlos de Novaes, Br1cio Filho, Hol- Cnpertino de_Siqueira, Rodolpho Abrea, Ma: 
landa de Lima, Viveiros, Luiz Domingues, n_oel Fulgenc10, Carlos das Chagas, I-amar
Gustavo V eras. E~uardo de Berredo, Cllris·, tme, .costa M~charlo, Alvaro Carvalho, Carlos 
tino Cruz, Anisio de Abreu G::.briel Ferreira Gat:cm, Dommgues de Castro, Costa Jnnior, 
Frederico Borges, Gonça.!o'de Lauos Thom~ Julio de ll!esqmta, Moreira da Silva, Padua 
Cavalcanti, Ildefonso Lima, João Lopes,Pe~.ro Salles, Pau~ino. Carlos, João de .Faria, Alves 
Borges, Francisco Benevolo, Helvecio Monte, rle C~stro, Xavter do Valle, Lmz Adolpho e 
Jose Bevilaqua, Augusto Severo, Francisco Marmno Ramos. 
Gurgel, Junqueira Ayres, Silva Mariz, Trio- E sem causa participada os Srs. José Ma
dada, Art_bur O~lando, To.len:tino de Carva- riano, Gaspar Drummond, Gonçalves Maia, 
lho. Martms Jumor, Coelh<? C1ntra, Arminio Feruandes Limo, Vaz de ll!ello, Gonçalves 
:ravares, Gonçalves Ferrerra, Lourenço de Ramos, Arthur Torres, Domin,.os de Morae• 
Sá, Medeiros e Albuquerque, Miguel Per· C~trneiro da Rochtt e Alberto S~lles. ,, 
nambuco, Carlos Jorge, Clementina do Monte, E' lida, e sem debate approvada a acta· da 
R_ocha cavalcanti. Octaviano Loureiro, Olym· sessão unteceJente. 
p10 de Campos, Menezes. Prado, Geminiano 
Brazil, Gouveia Lima. Zama, Santos Pe· 
reira, Augusto de Freitas, Milton, Fran- PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 
cisco Sodrê, Manoel Caetano, Aristides 
de Queiróz, Eduardo Ramos, Paula Guima
rães, Vergne de Abreu, Leovegildo Filguei· 
ras, Tolentino dos Santos. Sebastião Landul· 
pho, A:·thut• lUos, Paranhos Montenegro, 
· ·rorquato Moreira, Galdino Loreto, Antonio de 
Siqueira, Furquim Wernecl~:, José Carlos, 
França Carvalho, Oscar Go<.loy, Alcindo Gua
nabara, Amarico de Matto~. Lins de Vascou
cellos, Belisario de Sonza. Erico Coelho, Fon

, seca Porte !la, Enzebio de Queiroz, Costa AZe· 
vedo, Silvn Castro, Nilo Peça.nha. Ag-ostinho 
Vhlal, Ernesto Brnzilio, Sebastião de Lacerda, 
Ponce de Leon, Paulino de Souzn Juuior, 
Mayrink, Almeida Gomes, Landul~ho de 1\la
galbiies, Lim1t DllHte, Carvalho Mourão, 
Monteiro de Barros, Luiz Detsi, Ferraz Ju

.. uior, Fortes, Junqueira, Francisco Veiga, AI· 
varo Botelho, Leonel Fill1o, Octaviano de 
Brito, Lnmonier Gorlolredo. Ribeiro de Al
meida, Vttlladares, Theotonio de Ma,!l'alllães, 
Pinto da Fonseca, Simão da Cunha, Oleg-ario 
Maciel. Paraizo Cnvnlcanti, Alfredo Ellis, Al
meida Nogueira, Dino Bneno, Gustavo Godoy, 
Adolpbo Gordo, Vieira de Moraes, Herculano 
de Freitas, Mornes Barros, Cincinnto Braga, 
Francisco Glicerio, Hermenegi Ido de Mames. 
Ovídio Abrantes, Urbano de Gouvêia, Louro 

.Müller, Paula Ramos, Francisco Tolentino e 
Emilio Blum. · 

Não hn vendo numero pnra se votar as ma
teThts indicadas na ordem do dia, passa-se a 
mataria em discussão. 

Contimi<t a 3" discussão do projecto n. 102 C, 
de 1894, (do Sen;~do) fix<md<• o prazo de dous 
annos pat'lt que as companhias estt•angeiras, 
no serviço de nnve;,:a~ão de cabotagem, entre 
os Estados do Pa1;a, e Amazonas SA naciona
lisem. 

O Sr. José Ca.rlos-Sr. Presi
dente, estàva b~m longe de suppor quando 
aqui tratava de discutir o projecto vindo do 
!ienado, e o substitutivo do meu illustt·a coi
lega deputado por S. Paulo, o Sr. Moraes 
Barros, sobre n liberdade de cabotagem, que 
eu condemoo, nessa mesma occasiào os jor
nnes da tarde publicassem telegrammas vin
dos do sul dirigidos ao Sr. ministro da fa
zenda em apoio as observações por fim feitas. 

Emquanto. porém, o sul assim procede, 
Sr. Presidente, ê curioso o modo por que a 
nobre Associação Commercia.l do kecife en
cnra a questão, pois são suas as palavras do 
tele!iramma que tão bem está publicado. 

D1z esse telegramma : 
« Evitem a cone! usão do serviço de livre 

cat,otagem, ao menos até o fim tla presente 
Abre-se a sessão. snfra.» 
Deixam de comparecer com causa partici- A nobre Associação Pernambueana não 

· pada os Srs. Antonio Olyntho, Matta Bacel- combate, nem P.ede portanto a prorogação da 



Câmara dos Deputados-Impresso em 12/02/2015 1510- Pág1na 2 de 33 

SESSÃO EM 3 DE NOVEMBRO DE 1894 

nacionalisação do serviço da cabotagem, con- triota. toda a America achar-se-hia ligaria 
forme indica o substitutivo do Sr. Morues pelo oceano e pelos grandes rios. O Canadá e 
Barros ; por isso que cont~nta-se em pedir possessões inglezas do norte com os Estados
apenas tempo para exportar a safra deste Unidos. estes com as Antilhas, as Antilhas 
anno, que ainda. não começou a.. chegar ao com o Me:xico, o Mexico com as republicas 
porto da sahida. (Apoiados.) visinhas, estas com o Brazil e o Brazil com o 

Sr. Presidente, quando já não fossem bas- Rio da Prata. 
tantes os motivos que actuaram sebt•e o meu Fin!llrnente, por meio dos vapores ~me· 
espit·ito para nesta Casa levantar opposi~ão ri<l<~nos ficaríamos em contacto com o Paettlco. 
ao pro,iecto que se discute, eu ainda poderia Oeste modo. tamhem o vnlle de S. LonrenN 
soccorrer-me de pouerososargumentos produ- prender-se-h ia ao do Mississipi, este ao do 
zidos destas mesmas banca<iHs por Salles To r- Orinoco, o do Or·inoco ao do Amazonas, o do 
res Homem, quan•lo ministro do gabinete Ama1onas ao do Rio da Prata. 
Abaeté, •le Tavnres B:.stos, que se ainda ti- Sr. Presidente, como tudo iHtO se desfez 
vessemos a ventura r! e vel·O ~ntre nós. certa- com o tempo! Digam-me agora, Srs. depu
mente teríamos rle ou vil-o confesHar de que tados, onde e> tá a realidade desse uello sonhar 
havia sido um mao propl1eta neste particular. de Tavares R•stos? Que fim levou a com
(M:uito bem.) panhia de vapores americanos snbvencionada 

N:1. preciosa collecção !las Cm·tas do :Solita-. pelo govet·no brazileiro que por algum. tem
rio, em que se encontram bellissimas e pro- po frequento•~ os portos de :<antes, Itto _de 
veito~as lições sobre o modo de encarar e re- .Jnneiro, Balna, Pe!'nambuco, Maranhao, 
solver varias assumptos da mais alta impor· Pari• e nJn-.umnsvezes o d:\ Victoria noEstarlo, 
tancia para o Brazil, tambem ahi se encontrn do Espiri~ Santos 1 Dignm Srs. deputa~os 
tudo quanto se poder·ia. dizer de seductor. e onrle está esse serviço rle alta cabotagem fetlo 
atll•allento para conquistar·-se a uecretnção da pelos grandes vapores americ.'l.nas A~1lanco, 
lei da livre cabotagem nos nossos mares ter- Finance, Seguronce o outros; onde estao esses 
ritorines. palacios fluctunntes que tiveram os nnmes de 

Mas que importa todo esse esrorço, Sr. Pra- City o{ Rio de Janeiro, City nf Parà etc. elc.1 
sidente, e que impor·t;\ mesmo q11e se tivesse St•. Presirlente não creio ter necesoi•lalle de 
conseguido a liberdarb de C;tbotagem, si o ir buscar mais exemplos na histori>' d;\ nossa 
Brazil não tirou vantagens que compens·•s· cabotngem, para justificar a opposição que 
sem o acto tyrnnnico de se entregar ao estmn- faço ao substrtutivo de meu illustre am1go 
geiro um. privilegio, que deveria ser todo denutarlo por S. Paulo. 
do nacional 1 (Apoiado.~: apartes.) Sr. Presirlente, si do estudo do p~ssado, 

Aind>L mais, lSr. Presidente, o ll'rnnde cida- considerar-mos o que presentemente se da nos 
dão Tavares BHstos quando se referia ã. crea- rliiTerenten Estados da Uuião, ainda oncon
ção de uma linh't de vapor·es nmericano~ que, traremos mHis fortes nrgnmentos par:J. cont~a 
partindo de Ncw-York vie~se ter ao Rit> de pôr as <.lu vidas quo tanto sobresaltnm o espt
Janeiro, com e~caht po1· diversos portos da rito doo nobres de~ntados que querem a pro
União, por S. Thomaz, pelo P;uá, Pernnm- ro,zaç.io dé prazo pnra mais dous anno~. 
buco e l:!ahia, contava como certo que esse Diz.em os nolirPS •leputarlos por Perna.m
serviço trouxesse um grande resultado pamo bnco e com estes os deputarias pel~ Bahm: 
nosso paiz c. A cabotagem uncional não é sntl1c•ente par•t 

S. li:x. cnlcnlava mais. que essa. linha d<3 ntl•mtler ao serviço d:t exportação dos nossos 
vapores com eSCllla por S. Thomaz, nas pe- Estados par:t portos nacion:tes. ~ 
quenas Antilhas, po!'to de reunião das com- Pois hem, Sr. Presi•lente, ve,jamos o que 
panhias que communicam o norte da Ame- <lizem os ,J0cumentos officiaes á respeito, e a 
ric:t com a Eul'opa, os Estados Unidos com as camara dira si é procedente a ai"gumentaçi\o 
Antilhas, as Antilhas entre si e com o Mexico, dos i\lustrndos collei:tas. 
com a Amerina Central, Nova Granada, V e- Lê-~e no Bolelim da ,1lfa:t~dega do Rio de 
nezuela e Guyanns, fazi:t o Br·azil lambem Janei-ro, correspondente ao mez de outubro 
por sua vez lig-a tio a essa rede· <le communi- ultimo : 
cações rapitla, directa e economica com im- .. Durante 0 mez de .inlho ultimo deram 
ri~~~t~~es emporios ccmmerciaes do novo con- entl".lda no alfandega 106 navios por cabo-

o Brazil, Sr. Presirlente, ficU!•i."t em conta- tagem: destes ap1nas 39 estrangeiros.-. 
cto comessa parte do mundo civilisado no Fa zencto.se uma nnalvse deste boletim, ve
hemispberio do norte e no seu continente, que ritica.-se, Sr. Presidente~ que do porto do Re
para elle, dizia Tavares .Bastos, não existe cife apenas entrarnm com varies generoso 
quasi. (Muito bem.) vapot· francez Cordouan e o nacional Itapoan, 

Estabelecida ess:t linha de vaporas ameri- e da Bahia sómente a barc:~ suecca Jt<piter ; 
co.nos, ainda accrescentava esse grande pa- dó porto de Sa:ntos os vapores francezes 

Camara V. YII - 4 
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Pararw.guá e Ville ~e Per~mbuCil ; os v~po- \do sol e, accentuadamente. ao porto do Rio 
r~s mglezes. Betlucta e Smus; o vapor 1ta· Grande do Sul, temos a opinião abalisada. de 
llano ~olfermo ; os vadores- al~emãez Tijuca, S. de Caland e do proprio R.oberts, em re
Catan:a, Porto Alegre e Itapanca; os vapo- lação aos melhoramentos indispensaveis e 
res austro-hungaro Meàuza e Petofi, todos capazes de tornarem o porto do Rio Grande 
estes em lastro ! ! ! . do Sul aooessivel à toda sorte de embarcações, 

E deste porto, Sr. Presidente, foram des- quer destinadas ao serviço de Ion "'O curso 
pachados para portos . nacionaes 70 navios, quer ao de cabotagem. " ' 
das quaes 31 estrange1ros, sendo destes _17 E, Sr. Presidente, por mais esforços que 
para Santos par-a rece~erem café com destmo façamos, n6s brazileiros, -para provocarmos 
a Europa e Estados Umdos, a apenas um para um.a abundãncia de navios estrangeiros apro
Pernambuco, o mesmo '>apor francez Cor- priadosde modo a '>irem ofterecer e:;tas van
douan que havia entrado dias antes com va- trg-ens que todos oós sonhamos em relação á. 
rios geoeros. iaâ.ustria dos transportes por mar, não se-

UM SR. DEPUTADO- Sãoarzumentos irres- remos capazes todos de convencer aos arma-
pondiveis. (Apoiados-,) "' do:es. estrangeiros de que os portos do Br~zil, 

_ , n • • prmc1palmente estes a que me tenho refendo, 
O Sa:. Jo,E vARLos- Sr do me~ de JUnho, poderão receber de modo franco e vantajoso 

Sr .. Pre~1den~e, pa_ssarmos a exammar . o bo- aos interesses dell~s essas frotas mercantes. 
letlm de maro, aiDda encontraremos lguaes 
argumentos. 

Dur-c.nte o mez de maio deram entrada na 
Alfandega 81 na vi os por cabotagem, dos 
quaes 32 estrangeiros. Convindo notar que 
durante esse mez apenas de Pernambuco deu 
entr·ada por cabotagem ainda o mesmo vapor 
braziteiro ltapoan, e da Bahia o vapor taro
bem brazileiro Pernambuco e de Santos oito 
vapores com café. 

Si deste confronte, Sr. Presidente, fosse 
preciso ainda entr-.r em outros detalhes, V. 
Ex. como toda. a C amara -virião mais sem 
razão alguma para justrficar a campanha le
levantada contra a cabotagem nacion:tl. 
(Apoiados. ) 

Principalmente sustentada pelas bancadas 
Pernambucana e Bahiana. 

Si um ou outro navio de bandeira estran
geira vae do R.ro Grande. por exemplo, com 
destino a alguni porto do Norte com algum 
carregamento de cabotasrem é pela circum
stancia de que, tendo esse na-.io ido ao Rio 
Grande levar carvão on sal. e de torna-via
gem precisando ir ao 1?0rtci de Pernambuco, 
ou a qualquer outro porto intermedio, à pro
cura de frete para o porto de orig~m, esta 
embarcação, 1Jor um diminuto frete, _mais 
pa-ra completar lastro do que para attestar 
porões, recebe alguns generos dos que costu
mam ser considerados carga de cabotaJ:em e 
conduz para cs~;e porto, onde pretende ~então 
carregar para o es traageiro. 

O SR. ElliLIO BLVM-Pescaria de frete. 
O SR. JosE' C3.RLos-E' o que nós chama

mos em gyria maritima - pescarh de frete, 
como chama a minha attenção o illostre de
putado por Santa Catlwrioa. o Sr. coronel 
Blum, que pàde, querendo. vir tra1.er aiud:> 
outros argumentos em auxilio do que tenho 
aqui dito. 

St'. Presidente. ainda podia relater a al
guns apartes dos illustrados coUegas da ban
cada pernambucana, acerca deste phantasma 
que se levanta e se avoluma ue fàrma a põr 
em sobresalto e terrível contin!rencia a rica 
e opulenta praça do R~cif<~, ameaç.t a, como 
diz a sua illustrada corporoç-d:o commereial, 
pela suspensão do serviço da cabotagem es
trangeira e pela dedciencia de material na
cional para fazer o transporte prompto, se· 
guro e rapido da safra do assucar, do algodão 
e da a~~:uardente daqueUa 1?rocedencia. 

Sr. Presidente, poderia ainda, si fosse 
preciso, ler a esta camara trechos do relato
rio do eminente especialista W. Milnor Ro
berts com referencia aos portos de Pernambu
co, Ceará, 11arauhão e Aracajú, que muito 
actuaram no espírito dos armadores estran
ge~os para não se aventurarem a crear ma

-terial especial para virem a esses portos 
-fazer o serv!ço de Cl).batagem. 

Porque, filho que é de Santa Catharioa, 
commerciante e vantajosamente relacionado 
em todo o commercio daquelle futurosv Esta
do, conhece, por experieocia propria, si o 
que tenho dito a esta Camam, em relação á 
cabôtagem nacional, tem procedencias. 

OSa. E~n:tro BLmt-Apoiado. Tem mnita 
procedeocia. e é o unico meio de salvar o 
commercio nacional. 

O Sa. JosE' C.UtLos-Ora, acaba de ouvira 
Camara os apartes não só do meu illustrado 
amigo, mas do seu collega., deputado pelo 
mesmo Estado, o Sr. Tolent1no, ·que :vam dar 
a confirmação mais completa da exactidão 
dos argumentos que tenho trazido ao conhe
cimento do Congresso Na~ional. 

, St por um lado temos a opinião de W. 
_vnnor R.oberts, que. tanto infiuiu, como disse, 
no,.espirlto dos armadores estrangeiros, em 
relação-.& esses pontos, em.re!ação _aos portos 

Por conseo-uiate, Sr. presidente, desta 
questão de ca'botagem, está ella accentuada e 
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estabeleeida em um terreno unico - o Sul, 
achando conveniente, desejando e ambicio
nando a cabotag-em nacional ; o extremo norte 
certo da importancia nesse serviço já posto 
em pratica com tanta vantag-em para os Es
tados que chamarei syamezes. Amazonas e 
Pará : o Estado do Rio de Janeiro e o Districto 
Federal opinando do mesmo modo, e apenas 
alguns EstRdos da Costa central, pedindo n. 
prorogação do prazo, sem comtudo deixar de 
reconhecer e comnosco concordar na neces
sidade de estabelecer-se o serviço dit cabota
gem nacional. 

O S&. GEliT:-fiA~O B&AZIL-Ja ha material ? 

O SR- JosE' CARLOS ... engrandecimento, 
como bem diz o meu nohre coT!ega. 

Sergipe que é tudo isto, tambem receia. 
Sr. Presidente, a cabotaf[em nacional Qt,te. 
por ser insufficiente, venha. trazer ser10s 
t!'flnstornos na expedi~ão prompta de suas 
abundantes &'lfras. 

Parece à pri~eira vis~:t que isto J'~S.,. 
acontecer no pr1meiro perwdo da transJç:to, 
mas não e acreditavel que a crisP- se prolon
gue, si puder haver crise, porque o porto d~ 
Amcajti ha de forçosnmente clamar a fre
quencia, de vapores nacíonaes pelas van;
tag-ens que oíTerece de carreg-amentos se;:m
dos e remuneradores. (apoiados) ; não obstn.n-

0 SR.. JosE' CARLOS - Responderei, Sr. te a bnrrn. e mesmo o porto necessit.lr de ar
Presidente, precisaremos estudar um pouco gentes melhoramentos, que já se fazem es
mais a medida a tomar, 1 ara que não se diga perar. (Jf,.ito bem.) 
<;:ne se q~iz suppL•ntar estes Est~dos, que Sr. Pres1dente, 0 porto de Arac.~.iu é um 
pensam nao poder fazer a exportaçao d~ seus dos melhores que se po<le encontrar em qn~J
prodyctos por c!lbotagem se_m ser por mter- ,,quer parte, me• lindo o estuario cerca. de mem. 
med1o de bande1ras estrangeir-as. 

1
. milha de lar"urn em frente a cidade, e ;.entlo 

Passarei agora a responder ao aparte com :não sõ _ ahi C~'!JO por ti ma di_stMcin. de alrm_: 
que me honrou meu velho amigo Dr. Gemi- mns m1lhas actma a profundt~ade de II a 11 

niano, deputado pelo Estado de Sergipe. metros. 
S p "d E· d d · Este porto é frequentado 11or vapores ns-
r, res1_ ente, o_ ,ta o e Ser{jlpe é um cionaes e rle alguns navios de vela. estran-

dos que mr11s prog!'J-de.; a sua. lavoura desem~ "eiros que ahi vão em epocas da safrn bus
volve-se extr~ordínar1!lm~nte, transform:m- ;;,r as~ncar para 0 Rio de Ja.neiro, e mesmo 
do? se~ ubel'l'IJ?O terr1tort!l em uma lavout·a paraa~Blhia e Pernambuco. 
d<~ ]ard1m, tal e o aproveJtamente das suas A occasião, Sr. Presidente, não e :t mais 
terras de cultura. propria para estender-me muito sobre o que 

O SR.. GE)IIXIAXO GóEs-Ali sõ não pôde penso a respeito de melhor~tmentos rle portos, 
medmr a autonomia. razão porque sou oori,;rado. ainda de>:_t>L vez, 

a interromper o meu discurso para nao pre
judicar a vot:~ção de mnterias urge!'tes qne 
estão preparadas para serem remetttdas para. 

0 SR. JosE' CARLOS-E quando, Sr. Presi
dente, se quizer um exemplo completo do 
trabalho perseverante, intel!igente e sem 
hazortas, olhemos para o pequenino Estado de 
Sergipe. 

Sergipe nunca teve apprehonsões acerca 
da falta que lhe podia fazer o braço escravo. 
E a razão é simples : é porque aquel!e pe
quenino Estado nunca procurou locupletar-se 
com o trabalho do escravo. e cuidadosamente 
tratou de preparar-se para a transformação 
do trabalho escravo para o trabalho livre. 
Esta colhendo o fructo do seu trabalho. Ser
gipe ~regride, e progride de modo extraor
dinano. 

O SR.. V ALLADARES-Tanto que já tem dons 
presidentes e duas assambléas. 

'O SR. JoSE' CARLOs-Até nisto, Senhores. 
Vejam como aquel!a terra é fertil : plan
tou um presidente e brotam dons ; semeiam 
um congresso e nascem deus. Até nisso Ser,. 
gipe é notavel, e não deixa de ser uma joia 
de tão grande valoJ.", não obstante essa peque
nina jaça, que de alguma sorte vem prejudi
car o seu •.• 

o SR. Gouvu Lnu - Engrandecimento· 

o Senado. 
L"li SR.. DEPUTADo-Desejaria ouvir V. Ex. 

sobre sobras do porto do Ceara. 
0 SR. JOSE' CARLOS-i'<ão faltará OCC.'ISiã.o; 

o orçamento do Mioisterio da Viação astá. à 
bater à. porta. 

Sr. Presidente, estou informado de que ha. 
numero para se proceder á votação ~os pro
jectos indicados na ordem do dia, por JSSO do_n 
por findo meu discurso, retirando-m!1 da tri
buna, satisfeito comigo mesmo e cre10 com os 
meus collegas que contarão com o me~ es
forco e trabalho para justificar a necessidade 
de iniciar-se de um modo ditlnitivo a cabo
tagem nacional. como quer a Constitui_ção da 
R.eoublica e os altos interesses do Braz1l. Te
nho concluído. (Apoiado :muito bem.) 

O Sr. Paula Ra.znos- Sr. Presi
dente, não tencionava tomar parte oeste de
bate; não dese.iava mesmo acompanhar o 
nobre deputado pela Capital Federnl na sua. 
longa viagem de cabotagem pelas costas do 
Brazil, para mostrará Gamara que S. Ex. a.o 
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aproximar-se dos portos de Santa Catharina 
perdeu o rumo e esteve ameaçado de oau
fragur. 

O Sa. JosÉ CARLOS dá um aparte. 
O Sa. PAULA RAMos-O illustre almirnnte 

da navegação tle cabotagem. referindo-se no 
porto rle S. Francisco, descobriu que as colo
nin;; situadas ao norte de Santa catharinn, 
nos limites com o Paraná, colonias de Join~ 
ville e S. Bento, exportavam grande quanti
dade de cere~es P'' ra os outros portos do. 
Brazil. qnando é S>tbirlo que o prodncto prin
cip>tl de exp1rt.-t"ão por aquelle porto é a 
herva mnte, e não é por cabotag-em, pois os 
principaes mercados consumidores daquelle 
producto são as republicas do Prata e o 
Chile. 

O Sr. JoSÉ CARLos-Es6i feita a correcção; 
agora. beba. agua. 

O Sa. PAULA. l.tAMos- s. Ex. com a sua 
'flolitica original, que eu denominarei de po
litica recreativa, referbdo-se ainda ao por·to. 
do Desterro, disse i1. Camara q ne a export;;
ção ,1;, banana era feita por cn.hotagem pelo~ 
va.pores do Lloyd Brazileiro e da Companhia 
Frigoritlca. qua.nrlo ê sabido que tal producto 
é qunsi que exclusivamente rernettido pnra 
Montevidéo e Buenos Ayres nos vapor~ 
Pomana, Fortuna e ,1Jal~inas, que fazem via
gens quiozen,,es só Fura esse tirn. 

'·' SR.. JosÉ CAP.Los - Então os navios do 
Lloyd não levam banauns ~(Risos.) 

0 Sa. PAULA RAli!OS-POt' cabotagem, não. 
Apenas quero dizer algumas palavras sobre a 
inconstitucionalitlade attribuida ao projecto 
em discussão. 

Parece-me, Sr. Presidente, que não podem 
ser taxados de incon 'titucionaes o projPcto do 
Senado e o suwtitntivo apr·esentado pelo meu 
ii lustre amigo, o nobre deputado por S. Paulo, 
sob o aspecto em que os encararam os iii us
tres f'artitlnrios d:< prompbt nacionalização da 
cabot~em, isto é; em fHco do parngrapho 
unico do ••rtigo 13 c\:t Com;tituicão, vi:<to r,ne 
t:~es projectos consignam es,;a nacionali7.~ção 
da que trnta o preceito con,tituciott:<l. 

A qnestito do pr;~zo é dependente ole lei 
ordinaria, e assim como m>trcou-se o prazo 
de dons nonos podhl-se ter mnrcarlo o de qua
tro ou dez. 

0s que descobrem no5 uous projectos n. que 
tenho allu1ido, o do Senaolo e o suh:;titutivo 
do tlobre deputado p0r S. Paulo, disposições 
attentatorias à Constituição devinm ter com
batido, como inconstitucional, a lei de 11 de 
novembro de 1892. 

0 Sa. NILO PEÇANHA-Não é tanto assim. 
O Sa. PAULA. RAMOs-E' t.'io inconstítucio

n3l o p1•ojecto que adia por dons annos a 

exeeução da disposição contida no parngrapl· o 
unieo do art. 13 da Constituição, como o que 
o faz por quatro anuo<_ O Congresso, con
feccionanrlo a lei de 11 de novembro •'e 
189-2, estabeleceu o prazo de dons ao nos, como 
porlia tGr estabelecido o de quatro, e os pro
jectos ag-ora apresentados em nada contrariam 
nquella lei e cingem-se apenas a 11ma proro
gacão de prazo, necessaria e indi~pensavel 
em vista das circumstanciaes excepcionaes em 
que se acha a nossa marinha mercante. 

0 SR. LA.URO MULLER-Mas o Congresso 
só pode mnrcar este prazo um:t vez. 

0 SR. PAULA. RA)10S -Dizer isto é dizer 
que o Congresso não pode revogar leis que 
elle prop1•io fez. Eu, porém, Sr. Prc sidente, 
sustent~ •.. 

0 Sa. NILO PEÇA.NHA.- Que o projecto é 
inconstituieonal. 

0 SR. PAULA RAliOS- Que é const itucio
na! e~te projecto, mas que sãG incon>titu
cionHes o projecto vindo do Senado e o substi
tutivo apresentRdo pelos nobres repre,n
lantes pelo Estado Jo Para, não por causa do 
que preceitua o art. 13, parag-rapho unico, 
mas sim em face da disposição clara e termi
nante do artigo 8• da Constituição. 

Voto, portanto, pelo substitntivo npresen
tado pela nobre deputado por S. Paulo 
por não encontrar n•lllP. consi!!nado principio 
algum que attente vootra a. Constituição. 

Embora seja partidario da liberdade de c.~
botagem, como son da liberdade de commer
cio, cu,•vo-me resp ,i toso twt~ a disposição 
constitucional. Du-~a !ex, sed lex. 

O projecto vindo do Senado e o substituti
vo apresentaria l'ell. illnst.l·e bancada paraen
se pe•lem 11 proro~aç.'io de prazo para a S':om
pa.nhias estrangeiras que ft\ZGm a. navegnção 
de cabotagem entre o Pari\ e o Amazonas se 
naeionalizarem, isto é, pedem um favor para 
nqnelle• dons Estado,;, ~m materin de nave
gação, favor de que não pndcm absolutamente 
'!"Osnr os portos dos demais l':stados do Brazil. 

Taes projectos attentam contra o art. s• da 
Constituição, que estabelece o seguinte: 

.:Ao ::overno federnl é vedado crear distin
cções e· preferencias em favor dos portos do 
nm contra os dos outros Estados.» 

Com tnes projectos essa.' distinccões e pre
ferencias são creadas em l'avor dos portos do 
p,, rá e Amazonas. 

0 SR. EÉ:s-AS MARTI:s"S- A interpretação 
é !"orçada. 

0 SR. PAULA. RA~IOS -A interpretação 
nada tem da forçada ; a disposiç.'io do art. 8• 
é elnra a terminante. 

0 Sa. LAURO MULLER- Foi bom eu ter 
requerido que o projecto fosse à Commissão 
de Les-islação. Constituição e Justiça. 
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O SR. PAULA. RA~Ios- V. Ex. não tem 
ra.zão, porque o projecto em dh;cuss:'i.o é o 
substitutivo apresentado pelo illustt·e depu
tudo por S. Paulo, e mesmo porque V. E:c 
votou peh lei de ll de novembro de 1892. 
Trata-se hoje apenas de prorogaQão de prazo 
e não da ma teria consagr-ada na lei que acabo 
de citar. 

Prcvada assim a constitucionalidade do 
substitutivo, dou ainda o meu voto a elle 
por~ue :teretlito que á Gamara. quando votou· 
a lei de 11 de novembro de 1892, julgou que 
o prazo de dons anncs em o rigorvsameute 
necessario para que entrasse em vigor a dis
posição do para~rapho unico do art. 13 da 
Constituiçiio, isto é, que em meno5 tempo 
as companhias nacionnes não podiam munir
se do material necessario par .t fazer o servi
ço de e:tbotugem e as estrangeir;~s s:ttisfazer 
ati exigencias da referida lei, para se nacio
nalizarem. 

Si o prazo de dous annos era i o dispensa vel 
e necessario para. que elles conseguissem ha· 
bilitar-se jlllra fa.zet·em tal serviçu, pergunto 
eu; não é justo que o Congresso, ou mesmo 
o Poder Executivo, interrompt~ a contagem 
deste prazo por todo o tempo que durou a 
revolta, durante todo esse período. em que 
as companhias nacionues não só não pode
raro rornecer· se do material necessa.rio p:lm 
esse serviço, mas ainda viram-se privadas 
dos seus na vi os, que cahiram em poder dos 
revoltos0s ou foram tomados pelo proprio 
governo~ 

Não é justo que se dê a interrupção na con
ta~em do bmpo qtlando se trata de compa
nlnas que se occupam da navegação de ca
botagem, si tal interrupção se tem dado em 
relação as emprezas de estradas de rerro e 
nucleos coloniaes! 

0 SR. LA'CRO MULLER- Neste caso o prazo 
não seria de dons anaos. 

0 SR. PAULA. RAMOS- Mas OS motivos são 
muito mais fúrtes em relaÇ<i.o its companhias 
de navegaçiio, pois ficaram com quast todo o 
seu material estrag-<~do. 

A prorogação do pr.tzo é mais uma exigen
cia do commercio e da lavoura, do ·que das 
companhias. 

UM SR. DEPUTA.DO- Deviam estar prepa
radas. Isto é nma exigeocia do Norte. 

0 SR. PAULA RAMOS- 0 facto é que não 
estão preparadas para attenderem de prom
pto ao transporte dos productos. e quem vae 
soO:rer é o commercio, pois as companhias 
elevaram de muito os fretes. -

Na questão de cabotagem, como em todas 
as questões de interesse geral, esqueço-me de 
que sou representante de um Estado, para 
lembrar-me de que sou representante da Na
ção. Não venho advogar os interesses de Per-

nambuco contra os de Santa Catharina; ve
nho sim at!vog;lr os interesses de todos os 
Estados, que são os interesses aa Nnção. 

Não qu"ro prejudicar os interesse vitaes de 
Pernambuco ou· de Santa Cath<Lrin;t para ser 
agt-adavel a algumas companhias nacionaes 
de naveguçiío. 

O que não posso admittir é esta divisiio 
que se pt•ocura fazer no seio da Cama1'a, cm 
representttntes do norte e representantes do 
sul ; em representantes do sul que que advo
gam a immediata nacionalização da cabota
gem. e em representante' do norte que ern
pen ham-se pela prorogação tlo prazo. 

0 SR. LAURO Mur.LER.- Não ha tal, basta 
dizer que as repl'esen!ações do Pará e Amtt
zonas pensam tle modo diverso. 

O SR. PAULA lLuros -Tal distíncção ain· 
da ncaba de ser feita pelo nobre •leputado 
que me precedeu na trinuna e tem sido uota
tlu pela propt•ia imprensa diaria. 

Que as companhias nacionaes não estão ha
bilitadas par•~ fazerem já o serviço de cabo ta· 
gam não ha duvida; basta ver o numero de 
navios de que eilas dispõem, calcular a tone
lagem de cada um delles, para veriftcar 53 
que são insutllcientes p:•ra rlar vasão aos pro
dtJctos dos di v~rsos portos do Brazil. 

0 SR. BEVIL.\QUA- Apoiado; O mais é de• 
cretar uma lei para revogar depois. 

0 SR. PAULA RAMOS-Quando atfirmamos 
qutl o c~mmer~io recluma cont1·a a prornpta. 
execnçao da let ds ll de novembro, pela im
possibilidade ahsoluta em que s~ acham as 
companhias nacionaes para attender f.o ser
viço de cab3tag-em ; qm,ndo perguntamos 
pelo> elementos de que dispõem actualmente 
taes companhias, respondem-nos que as com
panhias estrangeira.tl entrarão na concnrren
cia, nacionalizando-se. 

1\!as, senhores, é preciso não conhecer a lei 
de 11 de novembro de 1892, para exigir que 
faes com!Janhias, em um prazo tão limitado, 
se nacionalizem. 

E' facil pass<Lr tlo poder de estrangeiros 
para o de brazileiros os navios; não é cus
toso arriar o paviliio ioglez, francez ou alie. 
mão do tope do mastro de um navio e içar a 
bandeira hrazileira.; mas o que não é facil é 
ter ,,manhã tripulação nacional, na proporção 
de dous terços, Jlllra todos esses navios de 
que necessitamos ... 

Pergunto àquelles que combatem a proro
ga çiio do prazo no dia 12 de novembro, isto é. 
do boje a nove dia~. é possível à. marinha. 
mercante nacional fazer o s-.rviço de cabota
gem, do Ama 'o nas ao Rio Grande do Sul, 
com os elementos de que dispõe~ (Pausa.) 

Não ha um sô dos defeosores da immediata 
nac!onalização <,la cabotagem que me responda. 
-Slm .. 
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· 0 SR. LA.URO MULLER- Por este argn• 
mente revogue-se o artigo constitucional. 

0 Sa. PAULA RAMOS-Não ha necessidade 
de revoo-ar artigo algum da Constituição, 
mesmo p~rque para tanto não tem poderes 
esta, Camaar. 

A Constituição diz tambem que as terras 
devolutas. que não forem necessarias à União 
ficarão pettencendo aos Estados, estatue a 
abolição do aoonymato da imprensa i mas 
pergunto aos nobres deputados, taes dtspost
çõe< já estão em vigor 1 

Devemos por isso revogar esses artigos 
constitucionaes ~ 

Desejava ainda most~ar quo: a p_rorogação 
do prazo ê uma necesstdarie. 1mper1osa, uma 
exi;rencia justa do commermo •. embora con
trarie interesses de com panh1as nac10uaes, 
mas acabo de ser prevenido que já ha nu
mero sufficieote para poder proceder-se as 
votações e. tendo o maior desejo que este 
projecto paosé quanto antes nesta cttmar~, 
vou concluir a série de consideraçães que ti
nha encetado. 

São essos, Sr. Presidente, os motivos que 
me levam a votar pelo substitutivo do nobre 
deputado por S. Paulo.. . . 

Julo-o a questão suftictentemente dtscuttda, 
e re&o-me da tribuna convencido de que 
tenho cumprido o meu dever. (!1fuito bem! 
muito bem!) 

Nin!ZUem mais pedindo a palavra, é encer· 
rada e adiada a votação. 

Entram successivamente em 2' niscussão, 
que é sem debate. encerrada. :ficando adiada 
a votação, dos artigos ~o proJecto n. 147, de 
1894, autori~ando o governo a abrir os cre
ditos supplementares de 7.176:528$ para o 
exercício de 1893, e de 11:488$740 para o 
actual. que serão applicados ao pagamento 
do augmento de vencimentos dos patrões das 

, embarcações do Arsenal de Marinlla desta. 
capital. 

São sucoessivamente e sem debate encer
radas as emendas i! o Senado ao projecto desta 
ca.mara, n. 35 A, a.utorizando .o _Poder Ex
ecutivo a abrir,no corrente exerctc1o.o credito 
de 527:422$ ao Ministerio da Marinha sendo: 
27:422$ para. abono dos vencimentos o 
que teem direito os almirantes membros da 
Conselho Supremo Militar, de accerdo com 

, o art. 16 do decreto legislativo n. 149, de 
18 de junho de 1893, e 500:000$ á verba

·ETentuaes-pa.ra occorrer ás despezas com 
V:;;:~:~~n:;i~~~i!~~~ por lei, gratificações e: de custo e outras 

sobre as eleições de que trata a. lei n. 85 de 
1892, art. 83. 

Entra em discussão o art, 1 o. 

O Sr. Oincinato Braga- Sr. 
Presidente, o projecto que esta em tliscussão, 
udopta'lo pelo Senado, e rejeitado pela Com
missão de justiça da Camara dos Srs. De
putados, é uma das poucas materias, que 
obrigam-me positivamente a vir à. tribuna, 
fazer com que os meus distinctos col!egas 
desperdicem algum tempo ouvindo-me. (Niio 
apoiado,.) 

Quando o plano adoptado pelo nosso dis
tincto e~-conee-a, o Sr. Assis Brazil, foi aqni 
no anuo passauo por uma pa.lavra apresen
tado à consideração da c .. mrra dos Srs. Depu
tados, eu. que estive presente a esta discussão, 
o n.poiei quasi sem restricções, pelo menos 
quanto à substancia desse plano; e até em 
um dos dias immediatos a essa apresenta
cão desta tribuna tive occasião de ma.ni
festar por este systema todo o meu apoio .. 

Hoje, creio que da Gamara sou o umco 
assim compromettido pela defesa do projecto 
do Senado; e por esse motivo. arredado, 
como sempre costumo estar, da tribuna, não 
duvidarei destoar hoje desse procedimento 
que tenho mantido para vir def:nder o :pro
jecto do Senado, que nada ma1s é smao. a 
consubstanciação do pensamento do nosso dts
tincto representante no estrangeiro, o Sr. 
Assis Brazil. 

Suhmettido á consideração da commissão o 
projecto vindo do Senado, o nobre deputado, 
distincto callega pela Capital Federal. cujo 
nome peço liceQa para declinar. o Sr. Tçm~ 
Deltino apresentou-se perante a comm!Ssao 
adduzido considerações pelas quaes, no seu 
entender, o projecto do Senado devia. e deve 
ser rejeita.do. 

Essas considerações foram impressas e dis
tribuídas pelos membros da Camara, e tenho 
aqui um destes impressos, no qual vejo os 
argumentos principaes adduzidos pelo dis
tincto collega. aos quaes pretendo responder 
neste momento, adduzido razões que me pa
recem cabalmen•e procedentes em justificação 
do projecto adoptado pela outra Casa do Par
lamento. 

Para ligeiramente recapitular, eu diria que 
o projecto apresendado ao criterio de Senado, 
e por este acceito, procurou apanhar na so
ciedade e trazer para o Parlament~ todas as 
opiniões e na medida. das forças reaes destas, 
al.Jstrahindo do systema de, arbitt"arirmente, 
estabelecer na lei, que tal ou qual opinião 
deva constituir imprescin<iivelmente tantas 
ou quantas guintas ou terças partes do nu
mero. tatal dos membros do eleitorado. 

O projecto apresentado pelo Sr. Tomaz 
Deltlno à consideração da Commissão de Le-
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gislação e por esta accoito, baseia·se na lei racter de responsabilidade e que por isso 
eleitoral vigente em todo o paiz, pela qual merecem ser trazidos :i. assembléa que se 
a minoria só póde disputar o terço da repre· trata de eleger. 
sentação. Outra superioridade deste systema consiste 

Argumentando contra o systema. do Dr. na adopção em uma só eleição, eclectismo 
Assis Brazil, diz o nobre deputttdo qne por do voto omninomina! com o voto de lista, 
elle as minori<•s prejudicam-se enormimente. apanhando de cada um o lado acceitavel. 

Eu devo dizer, entre parenthesis, que con- Estas supermri•lades por si bastariam partt 
sidero a Gamara habilitada no assumpto com recommendar enormemente o plano de que 
solido lostm de conhecirr;entos, que dispeu- me estou occupando. 
sam-me de fazer aqui retaliação enfadonha idém destas vantagens, outras ainda po
e aborrecida a proposito dos diversos syste· deria eu atlduzir, mas, as luzes da Gamara 
mas d~ voto conhecidos, 5l mesmo a proposito me dispensam de fazei-o. 
do proJecto do Senado: Contra este systema levanto u-se unanime.: 

Desempenhar essa tarefa seria tomar o mé'nle a Commissão de Justiça da Camara dos 
tempo á Ca:;a inutilmente. Deputados ; no parecer que a mesma apre-

Em todo o caso direi em traços muitos su- sentou :i. consideração da Casa, confrontou-o 
cintos o que o projecto Assis Brazil anopta com o do substitutivo do honrado repre
como condição essencial para a representação sentante pela Capital Federu.l, e optou por 
das minorias. este ultimo. 

Cada eleitor votará em tantos nomes qmm· Em um dos seus argumentos de justifica
tos forem os deputados a se eleger pela cir- ção, o sub;titutivo assevera que com o 
eunscripção eleitoral a que pertence. systema preeonisado pelo Senado falsea-se 

Supponha-se que são l\J deputados a eleger. a vontade popular, podendo acontecer que 
Em 10 nomes vota cada cidadão; o primeiro candidatos bem votados em pt•imeiro turno 
desses considera-se votado emprimeiro turno os sejam preteridns por candidatos meU (IS v o· 
restantes, em segundo turno. tados do seguodo turno. E;s;~ é a primeira 

Para sanar o incuveniente de um segundo objecção a que temos de responder. Eil·a 
excrutino, a votaeão dos dons turnos effec- formul:Lda mais clammeute. 
tua-se e é apurada a um tempo. Suppooha·se, diz o autor do substitutivo, 

Os nomes v"t.ldos no prtmeiro turno nii.o que concorrem as urnas 10.000 eleitores. O 
de candidatos elegivets por numero de votos qúociente é o resultado da divisão do numero 
de um q·tociente eleitoral ; os outros votados, de eleitores que comparece as urnas. pelo 
em ~aguado turno, são de candidatos ele- deputado a. eleger. Sejam estes em numero 
giveis á pluralidade simples, isto é, por méra de cino, de dez mil divididos po~ ciuco, te-
maioria de votos. remos o quociente de 2.000. 

Os que são votados no primeiro turno, isto Dos nomPs collocados em primeiro logar 
é os collocados em primeiro logar nas listas, nas listas, os que tiverem obtido 2.000 votos 
teriio atting-ido o quociente eleitoral, sempre estão eleitos em primeiro turno. Esses nomes 
que, fazendo-se de dividendo o numero de podem ser repetidos no segundo turno, mas 
eleitores que concorreram ás urnas e de desde que estão eleitos pelo primeiro é des· 
divisor o numero de deputados â. eleger o necessario pleitearem em segundo, e neste 
quantum do quociente encontrado nessa ope- são desprezados. 
ração tenha sido alcançado em su[ragios Argumenta o autor rlo substitutivo: Ima· 
por esses nomes que tiveram votação em gioe-se que foram votados em primeiro turno 
primeiro log:\r nas listas. os candidatos A com 2.800 votos, B com 

Desta D'laneira pretende o autor do sys- 2.500, C com 2.000, D com 1.500, E com 900, 
tema que as opiniões em voga na sociedade e outros F, G, H etc. com menor numero até 
possam ser representadas em seus diversos o total dos 10.000 eleitores que compareceram 
matizes, e por modo que em uma circumscri- ás urnas. ::legue-se que se considerarão 
pçã~ eleitoral em que militem tres, quatro eleitos por esses primeiro turno apenas A, B e 
ou mnco agrupamentos políticos possam to.los C, porque só estes alcançaram o quociente 
elles tr;ozer pa1-a a repre>eutarão federal, exigido, isto é os 2.000 votos. RecoiTer-se-ha. 
estadoal ou municipal os seus po•·ta vozes. pois aos votados em segunUo turno para. 

Pelo systema actual do terço só poderão da.hi tirar os que tiverem recebido maior 
ser representados dous partidos, aquelle que somma de suiiragio~, afim de compor-se com 
constituir à maioria e o que constituir uma esses o numero total dos cinco que devem ser 
das 1ninorias. eleitos. Supponba-se que neste segundo turno 

Ora, a P•·imeira superioridade do plano for;\m votados-A com 800 votos, B com 700, 
que defendo consiste em que elle permitte a C com 000, D com 50\l, etc. até lO.OOQ votos;._ 
r~pr~entação proporcional de todas as opi Terão A e B, votados com 800 e 700 votos 
mões, de todos que adquiriram um certo ca- apenas, conquistado logare(que com 1.500 e 
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900 votos não os conquistaram em primeiro partido militante fraccionara suas forças no 
turno os candidt1tos citados D e E; o que é pleito do primeiro turn~ afim de tentar a 
um absurdo. eleição, por quociente, de mais de wn dos 

Antes de responder propriament~ a ma teria seus candidatos. · 
desta imp:·oce:lente c~nsura ao systoma ques- E' coosequeocia que cada candidato votado 
tionado, occot-re-me fazer uma observação, em primeiro turno representara uma fracção 
que o ussumpto r<ch<m:t: uma parte das forças vivas de seu partido, 

Os sociologistas não se devem preoccupar conc.mtradas todas, unidas todas na 'Ootaç<io 
com a rep~esentação de opiniões que repre- para segundo turno. Ora, presumir que um:t 
sentam mear individllalidades, meras sym- vott1ção parcial do primeiro turno seja maior 
pathias, meras personalidades. Quando se do que o todo. 
quer conhecer a opinião commum dos nossos Mas, não nos poupemos ao labor de esme
conc'da lãos deve-se ter a preoccupação de ver rilhar detallles : supponha-se ainda que a 
representados nas assembléas deliberativas normalidade das causas nos vae tr-ahir, e que 
pr·incipios ~ não pessoa;;. Partindo dl),hi devo essa disp~rsão, esse fraccionamento de votos 
dizer que e de ~nppor que os partldos que. do prrmerro turno, repete-se no sogundo, 
pleite:~m as eleições o raçam de motlo com-'! onde aliás a conventraçãode forças devia im
pleto. porque assim o exige ambi~.ão da vis- perar; dar-se-hia então a anomalia tle app.t
toria na lucta diante das urnas. recerem no segundo turno su:trr.>gios dallos 

Não é de presumir-5e que um partido que tão variada e dispersi vamente que cada c:tn
tem direito a votar em 5 nomes compareça didato de um partido numeroso, mas muito 
em uma circumscripção eldtoral que da 5 J.ividido, tivesse em segundo turno menor 
deputa·ios para votar em um só. Si .o _eleitor num~ro de votos que em primeiros, e que 
vne a urna em nom0 dos prmClptos que por I~so es;e partrdo po leroso, grande, de 
adopta não irá, assi~tindo-lhe o direto de v o- maioria attestoda em primeira turno. visse 
tarem 5, votarem um só ca.nditlato. Por·tanto, seus candi'latos, alli su:trragados larg<lmente, 
{e abordo assim a objecção figurada) todos preteridos em segundo turno por outros me
os eleitores, do partido que no pt·imeiro turno nos votados que elles o foram no primeiro. 
deu votação de 1.500 e 900 votos a D e E. Mas esse é precisamente o caso de uma 
todo; esses que assim votaram no primeiro maioria anarchica, indisciplinada, não obode
turno, igualmente teriio votos em segundo tur- cendo a nenhum pensamento de ordem, maio· 
no, seja reJetindo neste turno os nomes, D. ria incapaz de governar, maicria que em 
e E. jil. v'otados em I• (e cnju repetição qualquer systema eleitoral do mundo passa
em segundo o projecto permitte,) seja adop- ria a ser minoria, por depauperação de ele
tan•lo para o segundo outros nomes de can- mantos, por incapacidade propria. 
didatos do mesmo parti•lo ou agrupamento. Essa consideração, portanto. não anniquila 

Portanto, es·a~ 1.500 ou 900 cedulas que o systema ; torna antes eviuente uma de 
app<lreceram no primeiro turno, apparecem suas excellencias: 
ainda na apuração do segundo; não se dará, IJess'arte, Sr. Presidente, creio ter respon
pois, que, o intlivitluo que tem maior nome- dido cabalmente ii censura fdita pela Com· 
rode votos no primeit·o turno seja prejudica- missão de J•lstiça ao projecto do Senado, na 
do no segundo e menos que essa c:1.odidatura parte referente ao pretendido absurdo, a que 
não tivesse sido o resultado isolt\~o de sym- no seu conceito a reforma nos iria levar. 
pathias pes~oaes ~ quG _esses 150? votos tives- Passarei ag?r:.t a considerar outro pon.to 
sttm obeôectdo, nao a tdéas poltttcas, .mas a atacado do proJecto ; e vem a SGr o at~rtburr· 
outros sentimentos pessoaes. ;;e-lhe a. creação de embaraços e ute de im-

Or-a., dessas c•tndidaturas devemos es- possibilida•ie da represeuta~;io das minorias. 
ca.mar, tanto quaulo possível, as assembléas .->.ttenda a Ca.mara á incoherencia dos ata
deliberativas, tau to mais que o pt·oprio elei- cantes : a censura até aqui tem versado so
torado, a quem era livre <>mpurar taes can- lJre a possibilidade, que ·traz o projecto de 
didaturas em ambos os tuwos, por sua ltvre representação da minoria com prejuiso da 
e autonomica; v<•utade, auaudou0u-as no maioria, materia de que vimo> de uos occu
segundo : e nós não nos devemos, superpor parmos ; agora versa sobre a p~ssibilidade 
ã vontade dos eleitores. que traz o projecto de representação da maio-

Mas abstraia-se dessas consit!era:;ões, e sup- ria com exclus<io da minoria_ 
··ponha-se que ellu.s não colhem ; sttpposiçilo, Ora, esas objecçues eçidentemaute são in-
. embora .toda.gratuita, porque faz violencia á cong-ruentes. excluem-se. 

• · ·•· verdade dos Taetos diariamente obsen·ados. Examinemos, entretanto, us autras• razões 
todo caso concedidtl. sd e só para ue· de~jeição t.lo plt\UO que pt•ecooisamos. 

argumentação. Diz o autor do substitutivo : 
· · ,votaçuas para o pri- -< No pt·o.cesso act:::almente empregado para 

.• isto é, que um as eleições federaes, as minorias teem a 
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grande vantagem de se fn.zer representtw, no 
menOti por um tcH·ço, podendo ir m11íto alúm 
disso, conforme a força de '!'lO dispnzerem. 
No de dons turno~, por·ém e'sc snluta•· prin
cipio tle ga,r"ntht ás minorias é restr·ing-illo. » 

M:~.s, ucccitemos por 111omentos o confronto 
entre os dons systcrnas, mesmo nessn. hypo
the-:;,; tola casnistica c toda destavomvel " 
ambos. 

Antes de mais B<ld<>, devo dizer ~uc con
fesso não entende•· como podem as minorias, 
pelo systema actual, f<Lzer maiti do qno o 
terço dos e<\ndidatos. Ou ella, fazem o terço 
ou nem este conseguem ; si fazem mais do 
que o terço, deixamm ipso {acto de ser rni
norht ; tornaram-se maioria, po!'que toroa
rJ.lll-SC capazeS <le f~zer dous terços. 

Ai nua :>ssim, o plano que adoptamos é o 
melltm•. PDt· elle. :t minori't ao menos se faz 
repre:;ent:u· iultlllivelment.:;. 

O autor do substitntivó, no desenvolver o 
peSt\mento contido no trecho que ncabo de 
let·, exemplifica, úeoce <\ um caso concretos 
justiJicativa elo conceito emittido. O caso li
g-urado por e:;se distincto collega. preconisa
dor ela :;nperioridade Ú<l lei uo terço, <i o se
guinte : 

Snpponha-se que compar~cem it eleição 
12.000 eleitores, :;endo 8.000 da maioria e 
4.000 ela minoria ; cud'1 circulo dá, pelo nro
secto do Senado cinco deputados. Portanto, o 
quociente eleitor'' l para o 1• turno é 2.400 
(12.000+ 5=2.400). A maior·ia ümi. em pri
meiro turno tres candiúatos (:3 X 2.400=7.200). 
ao pãsso que a minoria, qualq11er que seja a 
sua forç..1. d'3 arregimentação, só poderá ele
ger um candidato pelo dito primeiro turno, 
por neste cada eleitor vota em um nome. 

A minoria de li>cto só tJóde nesta hypo
these eleger nm deputado no primero turno 
porque el!a só tem 4.000 votos, c o quociente 
é 2.-100. 

~las se este ar~umento prevalece contra o 
systcma aéloptaclo pelo ::ienad.), p•·evalece 
lambem co!ltr·a n :;ystem,.t do terço preconi
sado pelo snbsti tu ti v o ; o terço de cinco 
quanto é,'ll 2/3. 

Ora desqrezarla a f,·acr;ão, como manda a 
lei Federal <lCttml. !•)remos que a minoria 
p~lo sy •. tema do torço tauüJ(:!!l sé fari1 um 
deput·1<1o. 

Podanto. si é um argumento proce•lente 
contm o •ystema preconisatio, por nós, o é 
tambem contra o systemu tlo terço acloptado 
vela commissão, o não ha. razão pal'"J. pre
ferir-se, por essa censura, um dos systemas 
ao outro. 

O mal, commum a amuos, consiste na 
má escolho. do numero representativo dos 
c~cdttlatos a eleger por cada cirCumscri
pção. 

Figure-se a hypotltese de no,·e nomes. pre
eonisad,l peh emenda que ag-or:-. apreseuta
utos. est.'ltuindo que o ccnselt10 da intenden
cia d" Cnpital Federal seja composto por 27 
membros. 

Pot· esta hypothese e impossível encontrar 
esse resultado. 

Ca.war.~.. V. Yl! 

Pelo sy,;tema do terço. a minoria póde não 
faze:- siquer um rcpresecta.n te com os seus 
4. 000 votos. 

A m:tiol'ia, composta de 8.000 votos, rara a 
unanimid.tcle da representação. 

E' racil demonstrai-o. 
Em vez de em prcq-nr esses mesmos mnne

ros, emprcgn.rei cm 1gna.l proporç:<Lo por amot• 
•.hl sangi!eza da de·.luc:;iio, os numeros 200 e 
IOJ. t«l qual corno ra.z o Sr. ,\s>is Brazil. 

,\dmitt:tmos assim que 200 são os votos d<t 
maiot·ia, !OU os da minorht, e :3 o numero do 
candidados elegiveis pelo circulo eleitoral. 
Ora., para a minoria. não ser representada, 
para que ell:1 não elej<t candidato algum, 
uem ê preciso que a maioria tenha 200 votos, 
ou dous terços mais que a minoria : -basta 
que a m:liori · tenh" a~em\s 153 votos, para 
que estes excluam da representação os outros 
nomes. 

Sejam.-\., B e C os c:tnrlidatos da maioria : 
esta. divide suas forças em tr·es grupos, cad:.1. 
qual de 51 eieitores; cow> cada eleitor só 
póde votar cm dons nome;, a disposição para 
o combate scri esta : 

Os eleitores do l" g-rupo vot:u·ão cru A e B 
)) }) 211 >> )! l::S 1; C 
» » ;ju )! C O A 

Dasse nrodo recebeu rada c;rndidato 51 ,·o
to:::; de cmln. um do::; grupos: - r1uer dizer, 
cadu cantlidato rer:ebeu ao todo lu2 votos. 
E '11lal ''o caod1dato d.> minnria '1U~ potleria 
ser eleito, si esta si> conta 100 votos? 

Ahi (!'sta n. unanituidad11 dn. repre:5.1;!!lfH\t.i.O 
feita por m:~io;·ia relatit·ame~te pc'[nena. O 
systt-wa! po1s. dt:·~·e :o;er !'l?pudia.do. 

S·Lhe~se~ Sr. Pr·esidontc, que o systema. ·re~ 
prescntativo é nm mal necessario; si po;si
vel fosse caüa cidadã<' <l~Jveria ser ouvido e 
deliberar sobre os iuteresses publicos ; em 
uma populaç:1o cb 20 habitantes, teriamos 
20 deliberantes; mns, si a população é de 
20.000 habihlntes. que não podem deliberar 
em nssembléa, ~ si se conserva o numero de 
20 <lelíberantes. todas as regras <la cqui<lade 
e da justiÇ<L exigem a mzoavel proporciom\
lictade d~ um deliberante. por cada mil habi
tantes. 

Por outra: si um partido nascente que ji1. 
"ttin::iu ao numero de 1 000 adeptos, por 
iSSO mesmo QUO eile COostítoe a Vi!l'e~ima 
parte da opinião public<>, manda ajustiça. que 
e!le tenha tambem r vigesima parte 'da re-

·. 5 
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preseDtilçiiO dessn. Opinião, isto e, que fJOSSa 
eleger um rej)resentante. 

Ora,é e>ta. necessi•bde ~ne o projecto q•1e 
defendemos attende inteiramente no primeiro 
turno rle elekão por quocionte. 

E é justíssimo que tod,,s as minoritlS sejam 
representadas. 

Por que não hão tle ser ele:nento de t!scali
sação da maiori<l 1 

Não ha razão de justiça absolutamente ne
nhuma para. excluil-a. 

Quem é que já mediu no pniz a força da 
minoria •} maioria p:cr" dizer. como pret~nde 
a actual legislação eleitoral do Brazil. que a 
maioria e o terço e " minoria Jous terços do 
povo1 • 

Baseado em que espirito de justiça e ele 
ordem~ de lo~i~.a, vem a lei estatuir contrtt a 
naturezn dos casos que em dad<\ sociedade a 
minoria é a su:< terça parte, e ;c maiol'ia ma
thematictl.mente du~ tet·c··s pn rtes de !la 1 

Não é tudo. A lei do terço dà representa
ção, assim arhitr:lr'ia,sómente ha dous partidos 
paliticos. EntJ·etanto, quem ha que na cres
cente efferve~cencia de opiniões d;c sociedade 
de hoje. pos"a sem Yiolencias recluzil-as ape
nas a duas? 

Que poder, aomo a sancçáo rle direito, assis
te ao legisla.rlor para es:;a discricionaria re
ducção de credos políticos ? 

De que novo instrumento, de que theodolito 
ou cl "PS serv·~·se elle para r•?duzir ã. (luali
rla•le i cla,sificação das opiniões populare;, 
terrr>no fer·til •livi•lidn em tantas glebas, de 
constitaições tão v:wi<ldas ? 

De tal :trbitr·io da lei, Sr. President~, teem 
n·1~ci·lo injnstiças graves; teem-s:e ot'iginario 
abuso,; em politic·r tão condemna..-eis. qua••S 
os cor eh •V•'S politicos. alliancn. hybrida de 
partirlos ryuP muitns ..-ezes se excluem. 

No men E•tado. no t~:npo •lo lmpPrio, s<i 
se C•zinm repres ·nt:q• na assembléa gera: os 
partirlos liber:rl e conser~arlor: todH·ia. tono 
o mundo sabe quão fon·t" ~ra jit ali i o partid•' 
republic,no, sem tet• ain•h eonseftnhlo injuo
tamente !O!<Cll' na repr,sent,ç-ão n··cional. 

a.via dislrictosem querivali,avnm entre si 
em forç:t nurneric<1. os tres pa1·tidos mili
tante•; entretanto, a fdta de uma lei que 
a<lmittisse a proporcional rep1·esentação d~s 
opini/1<s. excluía r!o p~trlamento opiniões em 
igual p' de respeibcbilid:vle. 

O systema que preconiso pro>ê o remedio 
a esse ma.L 

E na Capital Federal, onde a sociedarle faz 
tantos ~rupamentos em torno de id<hs de 
ref<Jrma. Social tão t!iversas. aqui m ·iS do que 
em qualquer outro ponto <lo paiz. :t lei deve 
facilitar :t repres"nl:lçã.o do maior nurn<·ro 
.PO$Sivo<l de opiniõ •s. 

>:-c . Pois nilo con~tituom aqui collectivida<ies ·'S 
:,:,()l!oth?liços, os operarias, os mouarchistas, os 
~~:..::~;;.~:~~~~}.:-~": .. "-.. ,---

posítivistns, os parlamentaristas, os p~esi
dencialistas, a esper;, talvez que a Jii,erdade 
de pensamento seja secundad·r pela gar-antia 
Tias maniféstações delle na collaboração das 
reformM na R.epublk·:t ? 

Por que não permittir a representação des
sas collectividades. valvul:l. tão pacifica pvra 
sahirem em caminho a consecução de suas 
pr~ten,:ões 1 

0 SR.. LI.'>S DE V ASCONCELLOS- 0 seu pro
jecto d.tria resultados negativos: daria mui
tas vezes occasião a serem as eleições nnuulla
das, a !tentas as difticuldades de sua pratica. 

0 SR. CIXCIX.\TO BRAGA- Perdão ; cami
nhemos por partes, s~jamos logicos. Por 01~ .. 
cuidamos do estudo, da critica, à substancia 
do ~ystema. 

A materia do processo a que refere-se o 
nobre deput:1do em seu aparte, será tambem 
daqui a momentos por mim encarada. 

0 Sa. LL"S DE VASCONCELLOS- 0 qu9 préga 
o Sr. Assis Brazil é muit'l bom ; mas na 
pl'<<tico.dá resultados desastrosos. 

O SR. CrxccrATO BRAGA -Tenho receio 
de responder ao nobre deputado pd:t C:apitnl 
E'ederal, receios que proveem d:t possibilidade 
de ver-se S. Ex. melindr"do por minhas pu
h vras, dictadas aliás pela mais sincer-J. in
tenção rie járnais ser· lhes desagrada>el. 

Não fõra isso, e diria que S. Ex. com os 
outros distinctos represe_ntantes do nosso par
tido na Capital l"ed"ra!,-lmpugnam o projecto 
parece, pelo medo '' liberdaâe. 

0 SR. Ln;s DE VASCOSCELLOS- Não me me
liorlro: estou aqui contra t\ 02posição form:cl 
d1 policia do Sr. Valladão. 

Acho que são justas as pretenções elo syste
ma, são moralisadoras até, mas na pratica 
são desastrosas. 

0 SR. CINClSAToO BRAGA- Discuto a sub
stancia do s..-stema. e esta niT.o fvi uttiogiu.c 
pelo aparte do nobre deptlta<lo. 

V. Ex. se refere ao processo: demonstra
rei que não ba ditficulrlade alg-uma para o 
eleitor em ,·otar por este systerna. 

Como di>.ia. o Dr. Assis Bra.zil, autor rleste 
systema, chamou a este argumento que to
<los produzem contra elle, o medo Ja liber
dade da manifestação r! e opiniões. 

Não quiz dizer isto pelo receio de que de 
algum modo se melindrasse o nobre deputa
do; mas ... 

0 SR.. LL'>S DE VASCONCELLOS- Desejaria 
até que oo parlamento todas as classes esti
vessem representa das. 

O >:a. C!NCINATO BlU.GA •.• o arg-umento 
•laqu,lle publicista é que os que &1o contra
rios a e:> ta. rliversi la•! e de manifestação de 
opinião teem medo desta manifestação. 
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Effectivamente para os Jmrtidos qu:J tem as 
su .. s machinas montadas ist11 é de::;a!.n·ada .... ·~I; 
mas qnem ganha. com a rBfôr·ma. s~Diio lil~f.n·
dade. sinão a minoria, est<L para. cuja garan
tia princip··lmente est~\UlOS :\. fa.zee lei~? 

(H a.. outros apartes c o Sr. P1·esillen!e re
clatruL at!ençr"io .) 

O Stt. Crxcr:>ATO BRAGA.- E' just«mcnte 

Cone! uinr!o, Sr. Presldente, não h a cer
ceamento n<t repre:;eutação d;~s minori•1s pelo 
projecto do Dr .. \S:'ÍS Brazil; ao coatrario ha 
oppnrtunilhtde nara se manifest«rem uma 
vez que n system't t•'nha um>t re;tlisação 
pr;.t.tica. Si este sy..;tema .. é reconhecido como 
melhor de ~ntre tantos outros d•· que não 
me pl'enccnpo agora pa,-a n·io <tlong~~r-me ~u
fadonhameote~ si e"'tc r'; o melhor, imprnee
detJtA come. é !'U·1 C!'itic; •. , p·!rece flU(~ não de
Vil). havt"'r ~~sct·np;1lo er11 -rec::!'be~ est·1. reuo
Viiçi:o utilissim<l., temHndo umn. expel'iencia 
qne S~" em a lg-nns uonto..s •lo paiz pód.e pr·o
unzieresu!tvdos lit\"Oi":l\"E:iS. :;el-O-ha õP.rn Clll· 
vida, e prineiiKJmeute a~ui na Capital fe
deral. 

o qne o pr~Jjedo previne melhor; u arregi
mentação de to•l"-" ~s opiniõr:s. 

Alót11 1lisso, é um incenth·o p\rrt que nm 
partido •ttte porventura se ,·euh'L a for·mur. 
aiudn. que pouco nt11!1eroso, não diga: não 
V•~t1Cen105, pot• ÍS50 não YalllO:; it Ul'lla. 

:.. eleg-ibilidade por qnociente tem oda ;·ao
tafrem: anima.. as :1ggremhções Oê.H'ti-lari tS a 
!'odearem-.:.;n de mainr nnmero 1le elem~ntos 
disciplinados e d~~ m'ds a, mais eum esperan
c,:a.s da attingirem o quociente. 

O SR. T!!O)!AZ L•ELl'IXO dá 11:11 n parte. 

0 SR. THO)L\Z DELFDIO- DemoGstro-me 
V. Ex. que: esto é o melhor ponto. 

O '>rt. CrNCIXATO BRAGA. -On. ~r. Presí
dellte, si ;l qni. na en pit•,I. on,1·'! ;·,, ir:•pren:Sa se 
acha wai~ di:;:::emni<11la. :::in.r1ui n;. c;·. ;,ibl ,,nlle 
:se r~ncontr-<tm eru gt·ande numeT'(l hn:ncns me
lhvr pr~~pa .. ratlos, :si aqui nã.o pó·:d :;.;r ox;Je
rimentado n:n proct'S:)o novo, em l)<·,rte Dlgu
ma. poderá sili-o. 

0 SR. C!NC!NA.TO BIUGA-0 meillorpontu 
po,·que é (·cule ln o lJl;,i{>l' numero de opi
niõ~s esch· J'ecidas ,., arr-e:.;imentaJ,~~. necessi
tando de Yaivubs Vttri:_das de expansão. 

0 SR. FUI:QL'!:ÍI WE:t:XFCE:- P6:J.~ l!avcr o 
maior uun1aro de opiuiõ..:s; arregil.u<ntadas, 
não. 

O >R. CINClXATn BRAGA -Aint\;t >lSSim: o 
pro.iedo é nm e::;tnnulo lezitimo n que SI~ nr
reg-imeute:n~ e:::per:tnçosns de Y~re~n-se re
l"'''sentad .• ;; na,; a;sembléas do pr.1z. (.>!.par
tes.) 

Estou agom :percebeurlo. estou veotlo nos 
aparte~ elos nobr·e ... dt:>pntados que a razão. o 
mt~l, a impropriedade 'lUe attribuem ao >rs
tema e,tu na abstenção numerosi,.ima dos 
eleitores, o a mã. vontarle rle irem ás urnas: 
Ora, e5Sa 1·azão '' prentl ecer no caso. preva
leceria pm· igua.l coutt" todos os systr:m3s tle 
importação, o não sômente contra este. 

0 SR. T;<O)IAZ DELFlNO- A abstenç-Jo é 
geral, da-~e no mundo inteiro. 

O SR. Cmcr~ATO BRAGA.- O systema da 
eleiçã•) por qllodente, alUado ao da eleição 
por pluralidade, deve ser adoptado. 

Para a maioria é um estimulo, pa"a que se 
arregimente, para os que cuid,,m de interes
Fes presos ao prinaipio da autol'ii!arle é uma 
razão de m«is para que se acuute!em, para 
~ue liscalh;em " rli:;ciplinem muito o seu elei
tor:l•lo; mas. liizer·-se que um syõtema ·por 
melhor q~:P. seja não deve ser adoptado aqui 
porque " eleitorado ab:.ndona os meios, não 
é meio de combater uru systema. 

UM SR. DEPUTADO- E' por falta de arre
gimentação partidaria. 

Penso hav~r sufficíentemeote demonstr;tdo 
este ponto. 

0 St,. :V!ORAES BARROS- E r1uito bem. 
O S1c THO)!AZ DELFrxo- Di oo1:: torr.arei 

~ paln:\.-r,l, a.tim de Lzer alg-um~3 o:...servt~çõcs 
a resyeito. 

O S1:. Crxcl~ATO Bt:.AG.\- E t•3J'eí ocr:a
::;ião de~ como sempr<', ouvir o nohre ~lepn· 
tarlo com o maior pr.:zer. 

Vou passar a ontr•l ]lonto do pr: jP.cto. 
Sem uo~ referil·n••·s (con<iní<, a ter). 
Refere-5e o substitutivo á wiu arregimen

tação de força. rle rnmoria. 
i'\este c~so, mais r!o que em ~ualquer en

tro, o pt'O.)ecto attende :t ess:< J'epresentaçiio 
da minoria an;:rcbi;ada; porqnnnto, é muito 
maio; fhcíl a um candi1lnto dest;c comea-uir 
suO:ragios que o hahilitem a eleição por quo
ciente, do que con~egnil-os capazes de ele
gel-o pelo terço:- o quociente ordinnria.
mente é nm alg·arismo relativamente brtixo. 

No system)l do terço é que absolutamente 
a minori<1 'lue não estiver bem arregimen
tarht e que não fizer até, em al~tUDl<>S ocn:t
siões, os seus concha vos, não podera se fazer 
representar ; per tal systema, como ja de
monstrei, é preciso que a minoria seja, por 
assim clizer, qnasi maioria, para conseguir o 
terço dos represent<1ntes. 

0 SR. MgoEIMS E ALBUQUERQUE- AC.'l.ba 
de dizer-me um colleg-<t que o Dr. Mo
reir't da Si! va aqui se ucba, tendo obtido ape
D<~S li \'Otos. 

0 Sa. C!NCL.'<ATO BRAGA -E' esse um facto 
anomalo, singularissimn ; posso dizer, uma' 
condescendencia de adversarias, que· não si
gnifica cousa alguma para a qu3stão em·.con- . 
troversia., · 
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O projecto do Senado estabelecedous alinos, 
o subst1tutt\'O estabel~.ce tres annos. 

E' pos~ivel gue '' Camnr~ queira antes ad
opt;u· o prazo do substitrrth·o, que reputo ac
ceitavel, e nii•) o po;S(t fazer, não possa. de>
tacar .:sta p ute da emen•h e incluir no pro
jecto. 

Por isso rerligi. em separa,lo, estas duas 
emendas. A Camara far:i. o que quizer, fica o 
caminho aberto, a.qual se.itt das soluções ,jnl
gc:v!" melhot•. 

E' o que tinha. :t dizer, Sr. Presidente, e 
•lfrradeç•) n. r~ Ex:. a :1tten(;ão com que con~ 
sentiu-me exo,•bitar rla. horn par[L concl•lir 
as minhas con<iderações. (Jlu:'to bem, >lwito 
ben1.: O Orador fi COinJ'í .. :':?nentado ]'01· SBUS CO[

lCfJ((S.) 

Fica a discmsão adiada pela hora. 

approvados; é nece8sario que seus actos não 
envolvam, por uma <leplo;-avel contradiçiio 
muito commum em quadra como estn.. o mal 
que S. Ex. di~se ter tido em mira comb:tter 
atyrannia. 

O despc•tismo milita~· do Sr. marechal Pei· 
xoto. ou o do Sr. almirante ~!ello, a quem 
na Mensa;;em se attl'ibue a tt•efega ambiç:'io 
do mandv, e sempre o uespotismo e da peor 
especie, o da caserna. 

U1r SR. DEPUTADO - Kiío apoiado porque 
o Sr. Floriano Pebwto estav:t com a consti
tuição. 

0 SR. VALLADARES-~lostmrei que S. Ex. 
não 1•espeitou a Constituição, esteve e está 
fóra delta. 

Não básta>3. que S. Ex. tivesse material
mente esmagado a revolta; er-J. ·necessario, 
era obrig.:ção de s. Ex. l\1zel-o. M modo que 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 0 sect triumpho fvsse a effectividade do im
perio da lei. 

Continúa a 2• discu~são do prc~jecto n. 144, Sem isto, Sr. Pre>idente. não valeria a pena 
de 1894. ttppt·o<and.o os actos do govern11 1 tamanho sacrlficio de vidas. os rios <le S3,n
pmticados por motivo da. revo!La de 6 do gue que correram neste paiz, o grande sa
setembro. crificio p-'cuniario que se tez. e qu•·• ha de re

pe:·cutir dolorasamente sobre a. situação ft
nanceirn. da Kaçiío por muitO$ annos! O Sr. Valladare,.- Sr. Presiden

te, acredito q tle n:. minha -exposição e na de
monstroção inicbda no ultimo dia de sessão· 
tornei patente o pensamento da opposição, 
em relação ao projecto da honrada Commis
são de Constituiçiio, Legislação e Justiça; e 
bem assim. o alcance politico que ligo ao voto 
da opposição. 

Não póde a opposiç-.d.o, Sr. Presidente, ac
ceitar o fundamento do voto do honrado de
putado pelo lU o de Janeiro, que ,julgava bas
tante para canonizar os actos do Sr. mare
chal Presidente r1a Republica o facto de ter 
S. Ex. vencido a reYolta., e8ma.gando de vez. 
no entender do illnstre dt>putado fluminense 
o espírito de caudilhagem, em nosso paiz. 

Não devo contestar, Sr. Presi(1ente~ ao 
honrado tlept1tado o serviço prestado pelo ii· 
lustre marechal Presidente da Republica ao 
Brazil; e t!Ll serviço serti. enorme, si effecti· 
vamente elle conseguiu esmagar de vez o 
espirita de caudlihagem neste paiz; não se· 
ri:,o de mais todas as homenagens. a S.Ex. por 
este grande serviço pre8tado ao Brazil e a 
civilização, com tn.nto que os amigos de S.Ex. 
co~traditcrios, não pretendam que se tribute 
a S. Ex., como homenagem, o sacriticio da 
nnssa liberdacle, e ate o da nossa vida, e a 
dos homens Civilisados, que demandam as 
nossas plagas. (Apoiados). 

Não basta, não e sutftciente que S.Ex.tenha 
esmagado de vez esse elementoqueabateoca· 
racter nacional, que depr-ava os coscumes,para 
que ,;e torne digno dos applausos do parla
mento, para que todos os seus actos sejam 

Não valeria a pena. si tudo isto tivesse um 
objectivo. senhores. o accla:nar vencedor um 
homem sobre as ruin·~s do editicio constitu
cional, com o sacritlcio de todas as nossas 
leis que garantem a liberdade e a vida hu
mana. 

Não. não, Sr. presidente, mil vezes não, 
victoria á esse preço e um grande perigo 
para a Nação, porque e difficil chamar a or
bilegal quem se põe fó1'3. del!a e e o retro
ces.."' da civlit~ação pm"J. a barbaria ! 

Era necessario que S. Ex. triumphasse 
dentro da Constituiç-:io e com as leis que ga
rantem a liberda,le e a Yida, para que nós 
nO$ pudessemos sentir tranquillos, para que 
S Ex. tivesse prestado um serviçu de ver
dadeira ponderação, muito maior elo que 
vrestou. 

Sem e-ssa clausula, a do triumpho com a lei, 
sem contestar o serviço que s. Ex. prestou, 
esmagando a revolta, eu me abstenho de 
a:Urmal-o, aguardando os acontecimentos 
que a logica dos facto~ sóe produzir, para que 
mais tarde a historia profira o seu veredictwn 
de justiça sobra o verJadeiro papel do Sr. 
ma1•ecbal nesta campanha, que na sua Men
sagem disse ter tido por objectivo consolidar 
um regímen de democracia. 

Permitta Deus que sim, mas ag~ardemos . 
os acontecimentos, e, por emqua.nto, aprecie
mos os actos e tactos consequentes á luz da. 
censura da lei. 

O Sr •. marechal teria consolidado. as insti
tuições, si a. norma da sua politica fosse a. .lei .-
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qne .offerece. g:Rrantias a. todos, não deixando I não me :poss. o conformar com as. tl:eo~ia~ sus
.\U.4o> mow:os para as luctas, e um ~incero t<'J?tada:; ~1.? n<:;bre <'~putado pelo R1~ 'e -;a.
de.~jo de obkr a >erdadetra paz. que e a paz ne1ro que nao sao. ~om cer:r.~za.. a~ d_o 1llnstre 
chri,;tã que nobilita. q~e de>a o homem. . relottor d~ ·~~U:ID'$,;:tO. espmt·J culw:ado nas 

Um mustre brazilelrO. um J!lu~tre JUr15- SCiencHtS JU!'ldlt-as. 
COIJ~ulto. fil!:o de :S~ Paulo. a. pa.tri~ do ht·n· o SR. DL"\'o Bt:Exo- o meu parecer está. 
rado depuwlo relll:~~ da;_ c?m:mssao, orador escripto. 
c•.·mo :;. Ex.. espu:·no c,.rJStaO como o de . •• . d b 
s. Ex •. como S. Ex. cultor da sciencia. do O SR:, \ .U.LADA;J".ES-A ~l!eorHL_ o ~o re 
direito. o cousellw.iro G;vn·iel Dias dos Sa .. tos. de;puta o pdo ~10. de .Jan.,Jro, tunda-se no 
dizia.: " cumpre que se comprehenda ou se m~rregno eoustnuewnal.. · 
sai lia em que CfiDSiste a paz. para evitar as O SR. DIXo BcEXo-};ão adrnitb interregno 
lucta> ,1>ngr·~.ntas que Hruinam os Estados, constitucional. 
e para que não se f~nde a tyrannia, preten· o S:a. '.".ULAl:lAP.Es- , .. theor-ia que não 
d~ndo fundar a paz · !': . . ·" •• . posso deixar tran>itar· por e:na casa sem con-
. A vercade::~a paz .. ~ 1Z1a. o iJlu,,r: ~aul~>'ta. te,taç-âo f.Jrmal, porque é a barba· ia, marro
e a .P::Z ~e Je.~s ~hrJ.to. e~ qu:.e•ta •0~- co~ quina que, se conünuar e progr·edir. ha_de 
ra"oe, r;enero.o,, _e a que;;" ba.ea _no, .entl nos traze;· dissabores e grandes humilhaçoes 
mentos' e fra;,ermdaJle: '.'ao ~ode >er 0 '€_ro- perante as naç0es forte-s e -~ivílisadas. cujos 
~ucw da ganancia. da Iilancia. d!' ~obe, ba, go>ernos. de agora por diante ficarão de so
uos que pretendem a -~o~o tran>e tmpor a bre-an;;o no interesse da liberdade. da nda e 
sua vo:'ta~e sem COl_l;tra>ee · _ _ até da propriedade dos seus nacionues. 

A pr!lllelra cond1çao. senhores, para q_ue .e )!eus senhores. com franQueza o di"o. não 
~o_:;,;;a ~EJ•_:r;utr es.'<a p~, sem a (!U~~ .~ao h~ posso conformar com o peri;;ar do hvnra~o 
m,,Jt'?.Ç:(Je~.~ue se .J!lan.enham, e p.(clamar deputado por S. Paulo que. seja-me permlt
~om :;mce11uaqe._ e tornar uma _r~lld·de_o tido a>sim me exprimir. declar,;u-se muito 
1mper1•~ d~ lei, ~o~ o qu~ t~do~ ~en;em-~e mai> adeantado em principio de prepotencia. 
m::nq UJllo~. ~,erto; r e. que ~eus dJrelto> serao do que o honrado deputado pelo Rio de Ja
respe•tado,. · ..!.JJo.ado,.~ . - oeiro ! S Ex. d'sse que. em nome de um 

E: ta _e a paz >erdad~u-a e _conse~_tan~ _com partido. com a ,ua respc:.nsabilidade., e a de 
a dJ~·mdade,_humana, o cont~no, <.lZla .? SéU partido. >inha diz .. -r, ;;nba coníéssar de 
ffiu,tre lJ~!-U,lsta. e a_ cc•_mpressao quo:_ IDal5 pJ,.,no. que foi scient;; de todos os actos e at
tarJe. ma15 cedo. ~a.1,; dta> .. men<;S dl<t~, uad; tentados: que lhes <'eu o seu assentimento. 
deterJIIw"r_ reacç~es,_ ~caswnanc~o to1~s a; afrirmando em seguida sor >U<t opi~ião que 
tempe~t.'Vies e de,grc.ça., que a., !neta. do. muito;; r1elles podiam e de>iam ter SJdo pvu
que -~ewper~~·soem pr~d~~U'. _ . , pados. . . 

E!." a P~ 1 f"ulta~te da _.el:_resultante do, Esses attentados. esses ataques ao Braz1l. a 
sen •. tmento> é.e>ado~o~ altru:•taS que o ~on- <onstituição. nã·:· fvram •'eierminados p~la 
rar.io marechal de:er .. _ter tunda_?.o. ~ 'en- necessida:e; não e 0 ca;;o do 11ccessitas caret 
ceudc.. c~m a CúJIStltUJçao: mas nao tora da l~qe e1-aru attentados. es<·u:;adc.s. desneces
.:onstltUio;a ·. íunciando a sua prepotenc1a. sàrios que de;iam ter sido e>lt:t~c·s. os quaes. 

(;)r SR.lJEPnAno-hto era impossível. com não obstante. S. Ex. :·ppro>a. canonisa em 
a Cvnstitniç.ii,v JJão se yóde >encer re•olw.s nome de seu partido. tie certo por con>enien
daquella.;,. tan;o que l<OUYe o estado de sitio. cia, par:idarias; purque pela8 d~ Nação não 

i.• SP.. v.,L:..-n.u·.ES-Realmente admiro 0 póde ~er. '"ISt? CjU~ Dão eram _es,es ~cto~ e 
aparte do nobre deputa<lu. Hom·e. 0 estado attentados exigidos }Jela sal>açao puhlka. 
de $itio, mas o estac.lo r1e sitio está na Con- A camara >ê que o honrado d.;putarlo não 
stituiç-ão e as attribuiçõesdo go>erno dur"nte iu>oca a salvação publica, sempre in>ocada 
o estado sitio, em relação as pessoas, estão p<lra cohonestar todos os actus despoticos e 
determinada,. pela Constituição. tyrannicos! 

Em mater1a de competencia, o que a lei Neste regímen de democracia adeantada 
não conf<re, nega: tal e a regra de direito, não se da sat1sfação a opinião:-conressa-se 
em virtude r a qual o go>erno não podia ter que o go•rerno commetteu attentados desne
ido além tle deter e deportar par-J, sitios do cessario>. escusados; e P"de-se em nome de 
territorh nacional. E <le 'boa fé. senhores. não sei que conveniencia. de um partido que 
me re:;pondam: de que outras attrtbuições o nobre •'eputado por S. Paulo <tirig~. a ca
necessita o gu.-.·ruo. a.Iém des.~as, quando elle noaisaçãv des,es atte!tlados! 
dispõe do canhão pa:ra reprimir qualquer Não será de ma.is, senhores. accentuar que. 
manifestação de caracter sedicioso ~ segundo o insu,"PeiLo testemunho do Sr. que. 
: Por estas considerações, e por outras que· a sabedor de tudo, pl-enamente a tudo de.u seu 

. lllUstração da Camara me dispensa· de expor, assentimento,· accordou, conveio, pelo que 
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deve. de certo modo, ser considerado como 
col!eétor ou pelo meHos cumplice. certos 
<lCWS attentatorios ila Gonstitnkão e das leis 
não eram necessarios e denam ter sido 
evitados. 

O testemunho do nobre deputado. en•ol
•endo verdadeira confissão. porque S. E:s:. 
diz que collaborou, não póde ser recusa·1o. 
Mas c"mo. senhores, com tal testemunho. 
pro~uzido perante à :s'acão, a Gamara poder<\ 
appro•a1·. canonisar actos e attentad ·S gra
víssimos. detrimentosos a >ida e à liber·dade 
humanas para um dos que para elles con
correram. sendo on>irlo pre>iamen,e. amigo 
do governo do Sr. marechal, confessa que 
taes actos, que taes attentados. e1•am escu
sados; não toram exigidos p· la necessidade 
de sal•ar a ordem constitucional ~ 

o nobre deputado. implicitamente. confes
sa que hou•e luxo de arbítrio, de prepoten
cia; pelo que não tinha direito de exigir ~a 
Gamara. que representa a educaç~o. que não 
representa o partido do nobre deputado, que 
ê apenas um grupo. aliás respeita\·el. a ap
pro'l"ação de atlent.ados que envolvem a ne
gação das :.arantias constitucionaes que cum
pre a Gamara manter a todo o tr-.Lnse. sob 
pena de inL-orrer na justa censura de faltar 
ao prim~iro de seus deveres ! 

Ninguem póde extranllar. senhores. que a 
op~osição não se conforme com o mister de 
turlo canonicar quando um insuspeito amigo 
do governo do Sr. marechal confessa. que 
muitos dos seus actos não teem escusa. al
guma! 

Não e possi>el, senhores. sem concorrer 
para barbarisar este paiz, mormente depois 
do niscurso r1o nobre deputa~o por S. Paulo. 
ao que parece. uma esp·cie de a•lditamento 
ao parecer da Gommissão que, consta, não 
agradou a todos. deixar de protestar contra 
a approvação r1este parecer que. siquer. en
volve tudo que se praticou durante esse 
negro e longo período de estado de sitio, 
dando por b 'm feito tudo, escusando todos os 
atteutados :- isto, senlwres. depois, repito. 
que um amigo do governo confe.sou que o 
governo não tem escusa para muitos desse~ 
atten tados. 

O parecer da honrosa commissão, em si, 
devo e.;ta justiça á · illustraç~o e ao patrio
tismo do nobre relator da Gommissão, não 
exigiu tanto da Camara. 

O nobre relator, em aparte com que hon
rou-me, foi explicito, declarando qne não 
justificou todo,; os actos do Sr. marechal, 
que apenas o parecer reconhece em seu favor 
escusas ! 

Ainda assim não merece o meu assenso e 
da opposição, mas. em todo o caso, antes o 
parecer do que·o discurso do nobre deputado 
por S. Paulo, que não reconhecendo escusas 

por muitos attentados, não obstante os ap
prova e pede que a camar-J. si;a·llle o 
exemplo! 
' o parecer e laconico demais. quando tra
tando-se de assumpto gra,·issimo. convinha 
fos..<e mais desen'l"o!vido é explicito. 

O illmtra relatur incorreu na censura de 
Horacio no brcr:$ cs•e lalrJ'tO. ob.~c10·us jfo, 
•a.criticando " clareza rlo pensamento ao de· 
sejo de ~et• bre>e. 

E" que. homem a .. dl!·eito. S. Ex. sentiu
se .lllal diante de aücntndos : 

E;pirito lnc;do. e 'ucado no estudo do di
reito. não sophismado. mas apurado para 
transmittil~o aos seus ,,~bcipulos. compre~ 
hendo a so:ffreg:uidão do honr-.:tdo p:·o!e;•or 
po1· desempe •har-se da C·•mmis;ão de dar 
pJ.rec-er sobre os actos do Sr. marech,.J. du
raDte o est •do de sitio. m<l.S e.;ta consideração 
não exclue <t obrig.-açii<l que se impunh<t ao 
honrado relator da Gommissão, de produzir 
um par.,cer mais desen\olvido. deSc:endo <i, 
analyse dos actos e factos mais import, ntes. 
Seria muitO pll'il desejar que um e•piritO lu
~ldo e insuspeito, como o de nobre deputado, 
pt·ores-or de uma das-Facul·lades de direito, 
,·ivendo tora rlM lucttlS apaixconad:Js da poli
tica ac~i'Ç'"a.. proteri~se te: minantemente a. 
eensura que deve merecer-lhe o topit-o da 
Mensagem. em que o Sr. Presidente da llepu
blica se dirige :.o Sul'remo Tdbnnal l'ederal, 
1\J.zeudo-lhe <:<l.rga, por :;er creado tropeços ao 
go,·erno na repressão d:l. revolta. 

Como este. ha outros topicc•s da Mensagem 
que de>iam ser ponderado; pela Gommis..<ão. 
consigntl.ndo·llles apreciação justa no seu. 
parecer. cumpria 6. commbsão lazer sentir 
ao honr:tdo marechal que carece de compe
tencia paea irrog<u· censura ao Supremo 
Tribunal. o ma.is cle>a lo representante do 
Poder .J udiciario, tão soberano como o Poder 
ExecntiYo: pelo ·que não e;;tá sujeito à sua 
censum e •'e>ia salient.o<tr. para appplicar
lhe <l. de >ida critica, o grave attentado com
mettido pelo Sr. tnarechal, invadiu, como 
de facto invadiu, a esphera do Poder Judi
ciado, criticando-lhe as sentenças e deixando 
de r!ar-lhe o rlendo cumprimento. · 

Estou de accordo com o Sr. marechal no. 
topico de sua ?.lensagem, em que affi.rma que 
não ser-.i. de mais todo o esforço •· harmonico 
dos agentes dos poderes constitucionaes, no 
sentido da repressão da caudilhagem ; mas · 
cumpre não confundir a harmonia de esforços 
com o esbulho dos outros poderes, ou a sua 
absorpção pelo Poder Executivo. que é o que 
estamos presenciando : o Sr. marechal des
preza, annulla as decisões do Po.Jer Judicia
rio. e. não contente com isso, legisla sobre di," 
reito penal, despreza a lei do orçamento; não 
temos mais fixação de despezas ; · crêa bata." 
!hões, etc. 
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V. Ex .. Sr. Presidente. como eu, deve t€r que o tribunal entendeu de.-er ser concedido, 
lifo com •erda~eiro d~sa.grado, o topico da por não estar o governo. durante o sitio. ,,,1-
Mensa.gem. com que o Sr. m.arech·\l confessa. svrict> a. :prazos. o tribunal não podia dPixa.r 
de plano que deixou de dar execução a.~ sen- de tomar conhecimento do~ recursos de 1<«
tença.s ou ar·est,.s do ~upremo Trilmnol. con bea.<-cm-pus que :perante eUe fossem inten
cedendo hn.beas-cm·pt~.s a estrangeiros e a mi- tados. 
litares. Sr. Presidente. des.,java ver a ana- O governo, durante o longo período do 
lyse detalhada. a apt·eciaç,ão desse topico, no sitio. encheu. entulhou as prisões de llomen$. 
parecer da honr·ada commissão. IJara que" e não cogitou dos processos. não os man•'ou 
her·esia jurídica e os perigos que encerra. niio promover, quando e incontestavel que a ad
transitasse por esta casa sem uma censum ministração de justiça civil e criminal !'une
severa e insuspeita, embora a commissão, no cionou r1urante o estado ue sitio ! 
ponto de "l"ista em que se collocou. obedecesse Estamos nos barbarisando. senhores ! 
;J.O qne chama imuerir, das circumstancias. Ninguem ignora que mesmo ago1•a. que es-
que deseonheceu o' Sr. GliceTio. e desse esse tamos na plenitude da effectivir1ade das ga
acto e outros, como excusados. na phrase do rantia.s constituci.onaes, o :>r. Presidente da 
nobre relator da Commissiío ; embora depois RP-publica não se importa cem ellas, porque 
tivesse de admittir a es~:usa pa1·a. eõitar ma! consen·a presos homens sem processo ! 
maior. etc. Assim, sr. Presidente, não tran- Mas. como dizia. terminado o esta.do de 
sitaria por esta casa a doutrina de que o sitio, os detidos requerem habea.<-corpu.<. 
Poder tem de execu\ar um aresto da d"cisiío. O governo não sabe explicar porque, em 
pcide entra.r na sua critica e nii.o executai-o ! . tão longo IJeriodo de reclusão. não se formou 
O honrado relator dlt Commissão sabe melhor culpa aos desgmcados ! 
do que eu. que e regra geral de processo- O que íltzer>, senhores? O que fazer esse 
quem exec>.Ua. decisões g7te caibam na compete..- tribunal, que não esta acima da lei, como o 
cit< de out,·em-nrlo pode ap>·ecial-as e deixar governo. sinão tornar conhecimento das peti
•le execut<tl-a.sob :pena da autoridade ou :poder ções de ltabeas co.-pus? 
de que proferiu a decisão deslocar-se, por urn Alle,cram. e é i•to moti"o de granr1e escan·· 
verrladeiro:.abuso, para as não executar. dalo, o recu1·so de habeas co>-pus concedido em 

Quaesquer que fossem as considerações, favor de um individuo de que fallou o hon
por· mais procedente que fosse a critica. que rado deputa.tto :pelo Cearâ. se me não fa.lht\ 
o :;r. marechal Presin.ente da Republica a memoria, Nilo Deodat.ti, contra o qual ,;e 
tivesse para oppor a essas decisões penso. formula a grave. a odiosissima accusaç~o •le 
e o nohre relator rla Commissii.o não IJÓ'le haver ten;.ado fazer saltar o tunnel grande 
deixar de concordar. que os inconvenientes da E;trada de Ferro Central por• meio da 
desses arestos devem ser considerados muito dynamite. 
inferiores ao,; que resultam da suppressão de Na verdade, senhores. trata-se de um a.t
!.d>efls-co>·pus, consequencia logica do acto tentado dos mais grn.ves e que :por mercê de 
coniessai!o. Deu~ ficou em simples tentativa ; mas que. 

E' uma questiio de competencia. cumpre si preconsumado. teria cuswclo a vir!n. a mui
conhecer e respeitar" esphera de acção de ta.s centenas de pe;S(•as. velhos e moGos. mu
cada um dos pr.>deres. lhcres e m·i:tn~.a$, dos quaes o per,·e1•so uão 

O Poder ExecutiYO realiza prisões, O\\ tinha offensas! 
melhor, ordena a detenção de pessoas que Mas, pergunto : porque o 1(0\"erno não des
julga prejuclíciaes a ordem publica na forma. pertou a sua policia. ordenamlo-lhe as ave
d:c Constituição, durante o est.ado de sitio. riguaç,ões ou pesquiz:~.s ~ 

Assim procede porque durante o estado 0 Sa. LAURO }lGLLER _Nessa occasião 
t~ci~~~es~stii.o suspensas as garantias consti- cuidava-se dos bombard.,ios. 

Durante esse período o habea.<-coo·pus o SR. V.U.LAD,\RES- Qual bombardeios ! 
que é uma das g-J.r;mtias constitucionaes, Essa historia nós todos conhecemos ! A ad
não poderá ser concedido. ministração da justiça nunca cessou nesta 

Cumpre ler e comprehender a Constituição Capital, e depois de varrida a nossa bahia, 
que suspende as garantias constitucionaes depois que o Sr. marechal, que tinha obtido 
durante ·o estarlo de sitio, e não de:pois, inde- o grande triumpho contra os revoltosos que 
1inidamente. fugiram, continuou o estado de sitio em 

Diz a Constituiçiío « •.. e durante este plena paz ; não havia moth·o para sobresal· 
estado ficarão suspensa~ as garantias consti- tos ; e houve tempo i!e sobra para os sum-
tucionaes, etc.» m~,rios de culpa. 
, Consequentemente, passado esse período. I O gonerno não cogitou disto, :porque julgou

depois de decorridos oito,dias da terminaç,ão se em. paiz conquistado; não pensou mais em 
_ do. sitio, prazo legal para a tórma~® da. culpa, volta_r ao regímen de le,cralidade. 
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O tribunal. qup, nunca tink fanccionado 
fc\ra. ,,a lei. conhecen<io ·dos ~'ecur-os. np
plicon-a. o que .ausou gr•ande extranheza ao 
Sr. marechal e aos que o cercam. os quneB. 
mal acostuma.'1 0:'~ \lra.m nn curialissimo lwo
cedimento do tribunal um !lteLO e:;cand<tlo>o ! 
A' policia nunc:t f'altüu t.empo )Xtra. inqne
riro.'. porque e&'e er<t o :'êa dever, q uc ella 
não desempenllc•u. purque não qniz. 

Os que pega.va!n em :.umas~ que combatiam. 
el"a.m ü$ :::olda•~os 1lo exercito- .. 

0 SR. LAUW MULLER -Perdão. cra.m ch·is 
e militareB. 

0 SR. VAI.LAl>.\REs-Dcixe-mc V. Ex. Cüll· 
cluir. e depois reclame. 

Os que com batiam emm sr•Hano;; <lo exercito. 
da guarda naciunial, os batall1.>es de volun: 
tarios. 

A policia ... nã.o direi que dormia socegada. 
O SR. LAL-no MuLLER-Póàe-:;e r1izer que 

dormi<' acoruadtt na bem;. da pr:tht. 
O SR. VALLADARES-!sto posro, senhores. 

que re.z o tl'ibunal. compo,to de juizestr•gados. 
deante da lei. quando elle não tem a liber-:a.de 
que se arrogo.. o governo de viYet· fôra. da leL 
e deve apre.ciar os factos occunentes. para. 
•!e conformidade com o allegado e provado. 
julgar, applic:tnào a lei? 

E' er1·o Cl'll-"SO. ou m:i. fe. pretender que o 
Supremo Tril,unal. conhe .. endo de recursos 
de /l((beas COl"J'"·'· deva apreciar a situar;ão 
ou circumst:tncin$ de n:ttm·CJ.<' politica. p:wa 
jul::;ar ou decidir, tomando-os cm consi
dera~ão. 

O Tribunal. conhecendo de recurso •1<' 
hftbcn.< cm·pu.<. em que o recorrente, nas suas 
razões ou allegaçües. debate a quest:.1o •h Jc
;;nlidarle do preBidente. tem apenas •'c veri
ficar oi no C:tSO <len-,:e on nilo ttmn pri;:ão 
lel'al. tendo em visto os requisitos <l:t lei 
que constituem umn. p1·i~ilo rc~rular. 

A gar:tntin. da liberd:tdc que o hflbea.< r.orpu' 
eucerra desn.pp::receri:t. si o juiz ou o tri
bun:tl ti\·e,~e o arbítrio de ,lar o n:"lo pro
vimento ;.w recurSLI. consultando a. Cflnsi
dera~.ii.o de ~OnYenienci:t. politica .. 

Os que n.;;;im '·Pinam n:;,, c mprehendem a 
nrttureza da funcção do Tribun:ll. qu!" não 
póde di,;pensu.1• alei, em these, e menos em 
materia de habea ... -cm-1 ~u.'(. 

0 SR. PAu'LA RA)!OS-V. Ex. deve lembrar 
que o proprio tribuual já tinha decidido que 

. ~ã.o tomava conliecimento de criminosos po
l!tJcos. 

0 SR. VALLADARES - J:i disse que es~ 
tando o tribunal a principio, com muitas 
vagas suecedeu. com e1feito, que opiniões 
que eram vencedoras foram a1bal vencidas. 

Nos ultimas julgados. pela alteraç,;io do 
:pessoal, a. opinião, à prindpio vencida tor

Cruno.ra V. V li 

nou-se vencedora ; e essa opinião que por 
ultimo triu:nphon e a Yerdadeira, e a que se 
conforma. co;n o direito e com a lei. como 
,!emonstrei. · 

Cumpre coilocar a verdadeira questào que 
consJstc cm a.precia.r os arestos ou deci
sões em f~-

Para. m.m pouco import:t que este ou 
aqnc·lle minist.ro Ya.ria<sc ou niio de opiniii.cõ. 
Eu quize1~t r,nc a ,-m·da,leira doutrina. que 
Yen h o de eXlJOl'. tOs:::e conBignado no parecer 
ll:l. bonratla commissã,o para. com u. 
:·~utm~idade do corpo lcgisln.th·o. não 
tran~it:.u· com ....-isos de Y~rda.de. 1)elas l3.cu
n:l.~ <!,;parecer. :t lltculdade crimilwsa que se 
arJ·og;ou o go\·ernn.de não cumprir n.rcstos do 
Potl€1' .ludicia.rio. bem como o a.ttcnt.:trlo não 
mett(\~ gl'n.ve. con:-:isttmte cm se priva,r o cs
tr:1n?eiro do_ hrr.bco:o:-crii'Jm.,· e 1las 1nais ga
r:tnt.J:lS consutucwnae:;. 

Kiio tn(•norattent:tdo "nccr:a. a. opinião que 
o g-•• ,·crno em p:tne poz em prntica.,esttt e.que 
prr,,o;r políticos cleti<lo< pelo governo durante 
o estado de ;;itio. cessado este. niio podem 
valf~r-se '1o ludJctt.~~cmJ)I'.". não obstar a. Cons
tir.nição. confo,rme demon"trei. dispor expres
samente que as g:tranti:ts constitucionae;; 
fic~1rtio suspensas d11rantc o c.~tado de sitio ! 
A Camara está Yendo como e omisso. r1efi.ci
ente. o p:wecor· :;obre ma.teria.s primordiaes 
qur interessam a. liberdade, a p1·opriedatle e 
t~.té a viria humann. 
~ Poucu importo que um ou outro individuo 
tenha lograilu e~ca.par, isto é, que. comquanto 
realmente crimino~o .. obtivesse habeas-corJm.~. 
Dis~o não e culpado o Supremo Tr·ibunal, mas 
o gnverno quecer0on-se tle auxiliares ineptos. 
1ie$idiosos ()u ignorantes das leis, que não 
soulJeram providenciar, pelo que vc:rd:tdeiros 
criminoso:::. po· 1 ~ra.tn e::;ca.pa.r por hn.br.a.~-co1·pu."· 
por não se lhe; ter IOl'llllldo culpa em tempo. 

A commisHiiO deixou em silencio :t materh• 
Jlmuwdt•a. c:dou os a.busos grn.vissimos do 
Sr. marechaL em u.n.tcria de cre(~itos. que se 
eleY:tm :t ma Í$ de 1\•.1.000 contos, tenrlo despre
s.uJo to:!as as re~ra.:; lega~ de direito 1inan
crh·o. 

Para Q S•·· m:ti·cclml n. fixaçiío Ie.,.nal das 
despezas niio existe. po1·que elle arroga-se 
a l>•culd:t•te tliscricionarüt. de abrir credites 
<Upplementares e extraordinarios, elle não 
tlisr.ing-ue um do outro, sobre todos os ser
viços. qualquel' que $eja a sua natureza. 
Gasta discricional'i:cmente, e, esgotadas as 
verbas, vn.e abrindo creditas ! Não ha paiz 
algum ciYilisado. qualquer que seja o seu 
reg:imen, em que se proceda por tal fórma! 

Deixemos. p::-rém, o assumpto financeiro 
para melhore' dias, e tratemos de materia 
mai< g:rave, por que entende com a vida. e 
liberdade humana, e do mo(lo mais irritante, 
mas que, não ob.>tante. deixou de merecer 

6 
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um topico. mesmo ligeiro, nn parecer da 
honrada com missão. refiro-me a doutrina do 
-interregno co;lst!;ncio.~al. durante o e~t::do ele 
sitio! em virtud~ du. qual o Sr. m~t.r·eclw.l in
vestiu-se de dictaduro. ba.r1Jara! 

S. Ex. a.ttac:o:1 :;s ~at·antia~ constitu
cionaf·s dt.1s e ... traugeiro~ que pela. Constl~ 
tuição são cullúcado· em verdadeiro pé de 
igualdade com o::. nadon·.,es. em tu•lo qllimtc• 
re,peita à liberdade, à stgm·an·;u. individ\lal 
e de propr-iedade. 

A ConstiT.uição é expre.sa ,-obr·e este ponto. 
Não obstante. conto' me o peusur do ::;r. ma
rechal e do ~eu=' ministro~~ o estra.n~E>-il·o 
neste paiz pôde ser pt·eso e drpcwtado 'sum
maris;:;imatnente, ee!n 10rma, nem ~St1·epito 
de.iuizo. não s;; preoccnpHnde o go\·errw com 
os seus interesses e prop• iedado que p:1derão 
ser ..acrificar\us pelo akopello d~S",J, clepur-
tação barbara ! · 

A Const.ituiç~o jgua.lou o estrangeiro ao 
nacional em tudo que r·espeita. ,, iíbe• clad~s. á 
segm·ança indh;c'.ua: e de propr.edMle. pelo 
que. sem violação d<1 Constir.uiçi•o, nem meB· 
mo o Poder Legislat.iYo podera 'oercear. dirni
nuit· as ga1·antia:::. dr)~ ~stran;;eiros corno. 
po1·w.nto. se anoga o Sr. marechal a ii<dlifl,,
de de pdva.l' o estr·a.ng:e;x·v •'a gal'a::r.ia ·,,o 
Ju~bea-::.·cOr}rU$. e it de depo~tal-0 '1ÍSCriciona
I'Íll.illente ? 

A. Constituiçii.o, no a1·r,._ 72. di$pGe que ga
rante por igual ao brazile;ro e ao e;;1a·a.ngeiro 
em tudo q ua.nto rbSpelta a sua lioer•.lade 
individual. 

O art. 72 di$pi'íe textualmente:« A. Omsti
tviçao ~~t-:gur-~ a br·azileii·('S e e.,·t·ranqc~: o~ a 
ill,·iolabiliclade do• direioo' conc0rneuws á li· 
wrda :e. à ,egurauça iudt \'idulJ.l e a proprie· 
dade nos tet'lli'-'s ~· gumte>: 

s:; L• ~inguem púdt· >er obrigado a fazer ou 
deixar deixar d•' limo-r al;;urua (>JI;sa. síuão 
10m vinud1· d·· lei. 

§ 2. \' 'l'odo$ ~') i:;uae~S p~ra.nte a. lei. __ 
S 13. A' excer>Ç:~_, ,,o :flagr<1Lt.e delkt.o. a 

JH'Jsào nito J~Jderã. e~t:":<:Ut<.tr-~e. s:n~io depoi-5 
úa pl'onuncíu de• íudtci•>do, salvo; osca:;o; r.e. 
te1·wiuado• em lei. etc. • 

digam democratas. clenunciam sebastianistas 
a quantos uão 'e enthusiasmarn peio direito 
tr.arroqui11n que pretendam faz~r >"ingur ; 
n1ao é a doutrina dlJ. Con<tituição, doutrina 
que o :,;·•verno nãc potlia alr.erar porque a 
uleim;;, l1t.tribuiçiio ou r .• cult);•de que a c:onsti
tuição lhe confere durante o estado de sitio 
etn t·ela~ão i\, pessoas ê a de dci.e1· em pr:sücs 
íJ .i (i destinada:• a•J~ crh~tiilo.-:os cm-·1~eccionw:s e 
ele •·Optn·tcw }JrJ.I a sil:o do ccrntorio nacior1aL 

E' esta a attríbuição ou fo.culdade que o go
verno teru em relação tt pessoas. 

E eru ma.teria de comvete!lcia, ensina o il
lustJ·e Yis onúe de S. Vicente. o que a lei ex
p1·e::;sa.meute nãso coufere~ nega. 

Competencia quer dizer-poder, aUtoridade 
legal. ~ pu r is;;o é uecessario q ne conste da lei. 
Ni.nf:ru!:>m pôde se arrogul' fac~ldade ou auto
ridade que a lei não lhe conlere, môrmente 
quando essa a.utor•dade ou poder entende-se 
curo a liberdade e até com a vida humana 
como essa que se arrogou o Sr. mare"!ral, de 
legislar sobr·e direito e processo criminal .. 
u>urpanr'.o uttrihuiç0es do Po,'er .Tudicia.rio, 
para con!eril-as as com.missões compostas de 
:;eus prepostos aos quaes commetteu o _,usti
çamento dos seus ad~ersaric•s, sem lhes facul
t<:.r a, deleza na. forma da Cons!.ituiçã.o e das 
l~is pr cessoae,;! Pela Cunsr.ituição o gover
no so pudta. deter dur«nte o est.o-;·'o de sitio, 
nc•s terr!Jps expc,::w;;, ou deportar, do mesmo 
modo. · 

São !à.culdades que não descid?m definitiva
mente da ~urr.e de nin!!'uem. Com aue direito 
o gov,rno mandou ruz'ilar por com.inissões es
p<:ciaes? Em que dispc•siç(n:s con.stitucionaes se 
baseou o Si·. marechaL li. tê depois do seu 
iuterregno constitucional, de burlaras deci
,;[,e; •'u Supremo Tribunal, em uetl'imento da 
;iberdade dos estmngeiros. 

A nosoa. Coustituir,:ão e mais adeantada que 
as constituiçüas ·de outros povos que teem le
;;,sJaao ,;obt·e este a.s-umpto. mas a doutr·ina 
cunstil;ucional. que foi po;;ta á margem pelo Sr. 
marecha.! I.>residenw. não ser•e mais. talvez 
por isso mesmo; por is;o foi aqui o:trerecido 
wu projecto que não qup.ro qualdiClir agora., 
o qual expressa bem ou concrdi.za os attenta-,.; 14. ~inguem pvdr:rá ser conservado em 

prisão sem culpa formada. etc. 
§ 15. !\ingue1u sera sentenciado~ slnão pela 

autoridade cou~petett!e. euc. vf.rtude de lei. ant1j~ 
rior e :!!a fórma por e/la regulada.» 

do,; que ven:w de proil.1g<tr, e tal projecta já 
foi considerado lioa í'ructa c' estes tempos pela 
C<.lmmi,;são COlllpetente. 

Por esse projecto se i'á ao go>erno facul
dade de deport.ar estrangeiro,- sem formula, 
aem tramites de ju~tiça. sem recurso efticaz. Não foi de cei•to n•;:lta~ dísposií;ões e espe

cialmente na ultima que o Sr. marecll;;.l se 
baseou pa.r .. expedir decrews, em \"ír·t•lde dos Mas. Sr. Presidente. se e esta a attribuíção 
quaes surgiram ess:B :-:inistr~ commjssões~ do t·ove1·no, em estado de sitio. de:er oH de
que não ~ão 'tiribun~ ;s consignados era !e~ por:.ar para sit~o do ten·itoda nacional. eu 
anteriores emanadas do Podel' Legisl:ltivo, ·iesej~da ou,-ir a opiniito do honra.do depu
unico competente p<;ra fazer lei;;. tado, meu collega mais moço. porem com 

A doutrina que estou expondo poderit pa- certeza mais adeantado do que eu, o no1Jre 
recer inconvenien.te aos que, com quanto :se relator da CoiD.l!ÚSsão .•• 
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O SR. DP-<o Iffir-:!\'o- Ni':o ft:priado. j r'ire'to de f~>zer--lhes applicar a pena rle 
o SR. VALLADAr.Es- ... em rela(·ã() ús 

1 
morre~ pi':'n; irz:eparavel. .j~ aboli? a! . 

que ... tl•es que e:::r.1.u !'OU:::cir.ando que 5e JH,ri(~m!. _ Or·;1. ::s:·· 1 rCJ~nden~e .. c.1'e.a ·as esuas comr~ns
{·.oncrr:ri7 .. ar no t>hj(~C'ti,~r1 dn \·r-i.o en1 ~P1Ittrad:1 1 !'if•r~ .. n. 't\lensR.gem e mte1ramen~e s lenc10sa. 

~~~~~~fàFl1~~~~\:~:~~~:.ftf~1~;::~~r:I.[}:~~~~~ 1

1 

t;::ii:~.,:~~~if~;~1l:~~:~~~tE:;~~:ª 
7.u:nes quê er-::tm do<·t$ 0 ii1 Tã. d~~c<lm11ando c .. m arma~. que na_o _t1nhar:n l1g:aç-oes com a 
:para a fe:·ocidadf~ ~an~ niiJa.:·1a: -~~~(;~~õ~~1·~~u~Y~â~~~~ a. Jt1lga.mento destas 

O SR. DINO BrE!'fO dit un: npn.rte. J For-mula-~e me"rno e com todos os visos de 
O SR. YALLAD .... r~E~-E· -, f~,ct> rifi. Cünstitu1~ bt:m tunda.rla .. a aceu$ac:.ão de que essas com

(~ão n~.o sei c.,mo canoni:--ar o neto : e:;.r.a s6 mis::;~ies d:? p1·eposr.os do Sr. marechal não 

~~~ ~f·c~~da~~~ !~~~~~~;~* ;~;~~~~~;~~$~~~e!ir0 ~:~~-~~~~ ~~~~ff~~1:~ .1~it~~.q~~~ ;~~;l~~;~~= 
Presidf'nte da Re]iuhlica .. "pel~. Cem~' iwir;ií.o. ,;ma mente, niio ficando de!les rastilho siquer, 
não nóde r1isptr~· definitiV;·menre: cln sorr,e de qu:mto ma1s pr·oce~so escr-1pto! 
ningüem. por·que a. Con,r.im;ç;;.,., ;:ó llie con- Si o goYerno tinha clireito, como af!irma.m 
ieriu a~ tacuidades-de de:c,· e de tiepo,·trn·,- os seus n.miaos. 11~ crea.r com missões para 
semp1·e dvntro do pr .. i7.. julf!'r-t.r os re~~oltosos~ seg1.1e-se que os ~_eus.jul-

Senr1~ _estas a.s fficuHadc~ qne lhe et.infer·i11 p; dos ou scntenç-. .-1.~ :;;}o <1.ctos legitnnos ou 
a Consi,ltnkã.o. durante L~ e.::r.ado de sitio. nã.o rc.-~ula1·e~. ~Ma~. em r~J caso, t~?;nho o dir~ito 
podia o Sr. rnto.rechal arr'•!'!L1"·:Se a ÜLc·uld:vic cte'e::.:tra.nhar e de per;:untar }lOrque as seu
de lt-gislar. crea.n•lo dire:to crimina.! e pr·o- tent:as e as :":cu:-: exec.uçôcs continUam em 
ce::sual nuvo. em virtudt.• do q~·.l 1mr,oz a comnleto sieil!o official? 

r-e~~O ~~e~~~te~;~Us~cli~~~~l)P~l~~efr~;~.~~;~;~: th~~:~~.S~ ~~~~~~~~n~~~~~~:n;S~~S~·~;t,Ci~ 
nario que deéretvu. a. ::\a\·.3.o í1e\e tc.-u· :-::l- br~.ziJejro:' chc•ic~::- de sen-i(*.OS .-~nteriores á 
ben~o (jUe !'or~m ju<tii:ado~. per·d~ram 3. "l"iC.a ps,trü. (Hn n; m-tr.< .j 
braz1le~r~s e e:::r.ra.ngerros ~ o ~R. PAt.J .. \ RAMOs-Diz-s~. 

O top1co da )len>:<.gem ~ue ;e refere "o . _ 
r.erri"l"el decret.o que :a! C:i~póz é .,,, mais O :li~. \ .\l.LAllARR:'- ••• o ba.rao M Batovy 
imoort.antes! );'ão de.,ia. com tc•t1s :1. ce1'itt:..zf-l. ~~ :-:rn !ilho. :oo:t)U intt)rm::lõo qn~ um outro om· 
tr·a·'nsitar por aqui ~em a critiC'~) d0 irlu~tr:.f!(, c~a.l ,·aJlil;;o ~1~_ m:n~ t) ~nwrrn. o Sr. _:.~t)J'PlH\. c 
eollei..ra. dwno lPnte iifl' uma fi$.:: t:;. ult"l:;d,-;.s dtvt~.i·:-.o~ ma1~. 0nt:r•c o~ qnrtr.s o ~r. Pa.ula. 
rle dÍ!"eiío."faz~l1tiO ~t:nr.it~ ::o n:.O.ét(")S:ti m:l'l"l'\- Fh•itns. 
chal que S. Ex. incorreu ~.,.m P:r:n·i::::--im~ ('C·n· o S:R.. PAn .. \ l~.A'.\!tl:o:-Di~~~r:tln t .. 1.mbem 
sura do d.ireito-incori"eu em crimt:. ... r. 1J·ar- qtw fni 1ip~11lacin. 
tcs.) o :'R. D;~,, Hn:~o-Di~'"rn.m t.1.mbcm que 

O SR. FRA:\t:A CA.l-~\-At.HV-- ~tH) :l!h.'\ia:\'. (1 ~r .. Jo ... t• ~1ari:'l11c) n1orret1 nn pris~o. 
0 SR. YALUDARF.S .•• 11tz~ndo-lhe sent.Íl' 

que a. • ·onst:tu ç;1ü. c:1katln. :'-'-ihrc principio:o; 
aa '*erda·'toir::. $Ob~rn •)ia ptt!it.h·:t. !::lo P<)•\1., 
cc•nferir a, ning-ut·m a 11<cnlda.:e de jn~t.,çar 
os ~eus adv<'l"~tl'it):::. 

A honrada commissão. dcsempenh:1.ntlo-~e 
de um de,er patriotico. deYül.. no ~eu uare
cer. em ternws explidt·)s e ~e\e1·o~~ ~lazer 
>enth· ao Sr. marech:tl que a nossa Con-r.i
tuição. consa.granr~o o ~)rincipio do direiro 
dos poderes, creou um PNter Judici:trio. com 
toúas as condiç-ões de isenç'i.o de ,utimo 
~- O?-tros indispcns::~xeis pira. rttiministr:.:n• 
JU.stiça: pelo que " Poder Ex' cu ti ,·o nii.o 
P_9de ar:·ogar-:5e a tão liH})O:rta,nte attribni
\'"-ll: que, por ccnsrqncnei<t. o Sr. m:trech:tl 
~'tpartes) ni:.o tinha, o d.h\•it.n de :-'Ubtra.hlr no 
.]Ulg:tmento do Poder .Judi.,iario. milit:wes. 
civis e estrangeiros. p:tra julgai-os pot· com· 
missões que Cl'eou e que niesmo lhe assistia o 

O :'R. VA!.L.In.,RF.,;-Bo;ltos se tl,lo e são pre
.Í~ld.d:l.r-:-:. :1.1•:': .. rtl.•'ltt1~ t10 Br:u~il. porque este 
g .. wrno do Sr. m:tl'<'chal. que diz ter conso
l;.!:•··o p:m1. ' mpre um rel!imen de demo
crad:t. lJãO d:i S:ltisJhç-:10 de SC!IS actos, !IãO OS 
ex11lica. despre>:t, a opinião, julgando-se ga
ranticio ~o pela túrç-.a.! 

Si o ~overno esi a va com a lei, porque ainda 
hoje. cstranguht~:t a revolta, não publica 
tnd0 quanto fez! 

O SR. PAuLA RAliOS- Não se deram actos 
contrario~ à lf·i. 

(' ÔR. VALLADARES- ~!as V. Ex. não de
fendé o goYerno com essa simples negativa, 
qu"llllo os nome>; elas victimas já se acham 
puhlicados pela imprens:t estrange:ir-J. • 

~f:·.s, Sr. Presidente. commíssões foram 
cre:\das. dizem os amigós do gover.no, que de 
accordo com a lei. • 
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Si assim é. exerceram f:mcções legaes de 
que ioram inve>tido~ pelo governo do Sr. 
marethal ; a~ ~P.utença.s que prol", riram 
devem e;;iar arcbivada> 

o goyerno n:to de,·ia liinitar-;:e simples· 
mcni;t, t1. l\lcosagem de;,acompanilada. ou a. 
relação de f&cto,; e de documentc.s; :c Cou>ti
tuiç•ão ordena que elle relaurá.. motiv"'ndo·se 
as medidas de exce!":.iíO que. houverem >ido 
tomadas. 

Ora, quem me dirá (jue es;:es fuzilamentos 
dec~etados pOl' commissiies :ulrede nomea· 
das não s€'jarn medidas de exeepçiío. velo 
que dos tet·mos da Con~tltul<~ão~tlevedam ser 
relatados na. ~\lensag-om ; e nn. P•·irncit•a se1·· 
"<'iu. a do5 aconw~imeutus, C!'<' i o que de lO de 
abr·il. o ~r. mar~clla.t relatou f.ccw>. re!;,riu 
case>. de pl'isüe>. ro::metteu it Ctuiwro. do
cumentos. 

E:>ses arestO$ sLnis:i.l•os devem ~star regis
trados, senho1·e;;. nãv só pa.ra que ;e cmupc·a 
a Constituição, si uo c-a>o couber. fazendo-se 
eiTectíl'.c a J·e·po!:sabilidacle <'a;: <>uturidades 
11ue houveJ·Bm ColfJmeLti•'o a1Ju,os. Cúmu pot.·
que a morte é um facto JUrídico. •1o qual 
l'ésultam direitos impvrtanti~símos. seguudu 
noss.sas leis e 11e tcdos CtS povos. 

E' por h;sú que ha o rcgi;Ll'O dw obito~. ba· 
seado t:In :LLU:stado> de medico;: úU de autor· i· 
dades pul:ciaes. etc . rm1·u. reves,i•· esse !'at•to 
d<: perfeita. authe.nticidade. A morte s:. <n· 
voh·e-se em segrE,do quando con~ti>ue um 
crime. 

Si. o go-.:erno mandou fuzilar. julgan•lO·>e 
com direita para isso,..:, necE>~sar o que fiquem 
regularme:ne regr~tl'tH.los. o:; num€·::: do$ dc--:5M 
gra<;advs qu<:~ fOl'ccru fut.iiado~; 

Como c"nsequenda tla. m.:rroo surgern rela
ções Ue cli:-E::itos. em. ft\V\Jr Uos succes:o,,t'('~ tw .. 
i'út·lna Uttr lei; a morte p~:1Je (li11" h.<gar a liquí
daçüe~ j udicía1·ia~ ; 

Nüu é l'eg-ulm·. ~~uhor~s. que o ;.{oYerno 
aggrav& fi, sone da~ fhmilia~ tt u.: perder·:·w us 
seus ch~fe~ .. cullocant..lü-ú~ 11a, situação juriJiett. 
úu çidos<c. não ]JOúenJo J'equerer mveutctrio 
do• bens deix~•da,; ! 

Incerta a morte de :;eu,; d1el~s. outro,; nJ.o 
poderão utilisu.r~::e Ue rnuntepw:., apt'ZUl' •ie 
necessitados, pel"' impussibi!idaáe e11r que ~e 
acham, 'Pelo segredo QUe o gúvet·no rno.utelll 
em rela<;;ii:o ;; fu;damentos,que os >eus amigo~ 
dizem legítimos. vorq ue não yodern exhibír 
certidão de obiws que não lor;;.B! dadas a re
gistro. 

0 8&. DINO B~:E:-;0 d:i. Ulll aparte. 
· .. O Sa. VALLAI>A~tES-0 assumptu ~dos mais 
_ ,,gr_ayi;s) .. Bem sei que o go,'erno não púde dar 
·: certidiío:. de obíto. llliLS sei t~.m bem que nu o 
'·>:Pf>de0 manter em segredo os obitos que de
,,.:. cretou, por,, Slla$ commisoüe.>: que pul' seus 
i\[P~epostos,_deveria ter commux•icado M oí!l.cial 
~;;,>L~- . 

do registro competente as execuçõPs .rea.lls2.. 
das ou ao menos as consi~nada nes;;a J>!ensa. 
,;em. pa~a todos os effeitos de direito. 

E' aD~olummeme !leces,a.rio que sej~.m CO· 
nhedr\tS rc~gularmente DS ViCt-iJn;:S desr.a~ 
comm:~sõe5. 

T:te" ~xecuçües niío poriem sel' c~uonís;ldns, 
como :tifirmúu o nobre depu•ado pPlo Rio rlc 
Janeiro .. pelo im per i o ela.~ cJrcnnJstn,neias. 

Ella$ con!';t.~tuem~ .:::enhm·es. :tcto~ crimino
sos e de gl~lnúe pe1·versi<.htde. pelos qu~es o 
Sr. mn,redw.l devH·ht ter ma.nclado responsa.
hi!iso.c· os seus prepostos. repeliindo >l.Ssim 
e>i!<t po.:·tidpaç:clo nelles. . . . . 

E' ciaro que. umo. \'(:Z det1dos os mdlc!lldO> 
ou o~ urEsioneil·o::. Do·~eri~m ser ent"regu.e~ a. 
jLüzes ·ou tribunae~- ordiuario!'. que o1Ie:reces
><"•n p:;Jr:tnr.itt rle cnlrntL de r.rn.nquillid:Làe e 
cln·ezt~ de et1tendímeuw. o que e; 1m certezll. 
1úio se eucontrasa neesa.s cununi~sües pai~ti
dm>itl.S. domíuar!as pelas paixües ela luct:-t, em 
que e;;cw. v:tm e!n·ot-·id:l.S. 

O SR. P~'l:L.>.. RA)!os-V. Ex. pens<1.'que 03 
l!le•ll hrc>:; do;; tri hunaes ordinarios não se 
ac;ram empenl.atlos na luct<•? 

);o m .. u Esr.ado pelo menos os juil.es to
nltLl·~.ru parte nella. 

O SR. YALL.IDAP..ES-A palavra do nobre 
depu Lado merec,"-u•e muito, ma~, sendo como 
íil•. }Jtute na lucta que se tr3.vou em Saut, 
catha.r·ina. nàu ba;;ta atirar tal accusa.;ão 
sobre a magi~trawra de sua terra. puru de
fender o go <el'!lO. 

A r.u ·o accre.ce que a Jucl a Bl"J. p:.rcial, em 
Santa Cathar-iua. no Rio G1·aude e Paraná. 

Que nece:;:;idade ]la via dt: tal a.ço 'amemo 
nos j.ut:;amentw, q uu.udo. resw.belt;cida. " 
Ol'dr'"' H!lq uttlle~ pou tú>. o. ,]ll>tiça puucos 
•lias •!epoi~, poder·i:J. t'ttocciouar re.;ular· 
rneute ·? 

:-;.:.s temo~ lido. Sr. f'rrsideur.c, neste paiz 
nw vi ut en to> re v,, luciunar iu, iru porr.antl ;sim os. 
Ü\'euttJ:::; em )tliua.;-:;~ f.!m Peruu..mbuco e uu Rio 
Ura.nJe rlu :Sul, nos ternpo~ que se ch:un"m 
l!Oj<: OlliÍllOSO~. 

De]lüi$ de ee~~3.da. :I lucta, ns l'evolu<:ion:J.
rio~ militaré> li.ll·am julgaJos pdos seus tl'Í· 
Guua.es comper.entes e os dvis pelo jury, e 
nem po:· isto o imperio üeixou de cunsoiidar 
a ordem l~lfJ.l que couseguirn<Js te!' completl.. 

Nada expliC<> e:;se lo1·rniúu vel Je<::reto. 
U)r Sn.. DEPUTADO-E' preCISO não esquecer 

que es;;;e decret··, é íla mono.rchia. 
0 SR. VALLI.J)ARES- E~tà V. Ex. muito 

enganado. ruo~"raudo <l.t~ que niio leu o de
crt~to legislativo de 1851 ! Cumpre J:cr o seu 
a seu dono! 

v decreto de 1851 cogitou do caso tle"'uel'I'a 
externa, desde <t primeira. pala na até a ul
tima. : é e.;se o objecto da lei. 
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Nilo se tem o <1ireito ele dizer que se lbi i t;>cs commio>s0<·.;; lbi respon:;abilisa:!o. c C>>e 
procura.r nos annaes du imp,·rio o que e1re- gravb~1mo etTO roi um do~ factores de 7 de 
cüvamt:::nte não ~e roi procurar lã. porqu~ lá abt•il. t!nu~ ou tH~~ annlls dei;ois. seguindo-:-!e 
não exbtia. a. pE·~atla. cl:tva. que se pl·rieudia. a. abdictH,'ÜO eh"' l)í·dro I. 
afim de esmagar. para. sempre. to·' O$ os ele- Aqui tem a. Cama.ra. : :1. no~~a. hist.oria. rc
rnentus dt: resistencia. o que se julga. h(ü~ ~istrn um t~H:to criminoso. de nomea.('ão de 
indispenstvel pa.rn. 1hntlar l~ma. l.~oa. llemo- eommi~::;ties p:1l'a o julgamento de rebelde$". 
crnciu.. j E>m l-"':2~. Uaud.ü-~P .. 0111 emb.efJuencia. a. rc-

Todos que conllecem alguma. cousa da nossa. :-pfllt:-:;a.bilil~ade du 111ie.isLt'O GotlYêa.~ si não me 
historia, senhore~- :::abem qne a. lei tle 1:-·51 lh.I:w. a memoria. J. nos:-:a hi:::to:·ia.~ portanto. 
Yi::;a.va a. guerra com uma. das Republica::. consigna. esse facto que foi reputado crimino
visinha:;, dawlo~se ent:lo o receio Ue n.uxilio ~~~. c o citaclv decreto de 1851 cAgitn. de caso 
interno. di,·el-so. 

OrJ.. niio se pirde est:tbelecer p:.ra.llelo .\o Sr. marechal. portanto. caue "· rc~pon:s<l.· 
entre aquelles que commettem a int:1mía de lrilidadn tl<- atr.eut.ado qne .i:i r.,; I'cputa.,1o tal 
cola.borur com os invasore$. com o~ inimig-o~ en! lS~S. :-.ob o p~·imeiro imperio : e que me-
de s~ta patria. e os (iUC pega.1n em a.rma.s tt"t~m I rc-ce :1 ilJ)lau~o~ lloje sob um rcgimcu üe:mo- ~ 
movimento rev-t~lucionario. contn1.. um go· crn.tico ! 
verno que a revoluçüo consi<lera mào ou l.y. O 'lecl'eto Jo Sr. m;u•e0hal. pretexmndo 
mnnico. para punil-os como :t lei ue 1851 restaumr o decreto ue 1~51. mas na. rcali
punio o:s inimigos da. Pn.tria.~ lei que foi cha- dacie cre..1ndo dtreito bnrb::tro que nunC<'t fi~ 
ma da. - Cóí·ta. cabeça. gnrou e!n noss(1S Cod igos~ nem em nos~a::; 

Os que ~e envo!Yem em umn. revolu~.ão Co'lecçÕPS ele Leis, COHYenceu aos :unigos e 
pódem labor:. r em erro, mas são impul~io· prepostos de S. Ex. que <'sta,·am em um pa.iz 
nados por motivo não ignominio;o. e mui la> prC':<o ele conquista. b"rbat>;t; de que em c:he
Tezes são levat\os por motiYO nobili:-:simo. o~ gado um ve:rdadeiro t/ies :,·li~ pa.r:.l. os Estado:-; 
no5sos \.!OIDp:.ttriotas que se envolvel·am un que ru~~em consittera.dos re\·oltosos pelo go
revolta pe 6 ele setemu•·o pódem ser qu;t!ífi· verno ou por >eus prepostos ! ! 
t~a.dos de de::;vairo:!os; a.ccusados t.le !!Ttl..Yl:-5· .\os ncfa.ndos a.tr.enta.rlos de Santa Catha
simo erro politicO : mas. a UÜO serem UTii< rina, l'l'UctOs <ies;é Üil eitO 111:\.l'l'Oquino cre· 
que pretendem para ;i o pre,·ilegio da. honra a.r!o palo Sr. mar<·chal. podet·iamo$ juntar 
e do patriotismo. ningnem tem o <lirr.ito <le e rcf.,rit· muiws our.1·o~ .ii publicados. para 
confundit-os com as mbera.veis inilili~o::-> tia. \'Cri-!''nlln. de no:o:$tl. ciYilbat:iio. pE'la. imprensa 
P:ttria. tramando conr.r:. ella. em caso de (·urop~«. por<tUe a no•sa só tem tido t1íreito 
gnerr<\ externa. qne.:, ele que c:ugituu a. lei de publicar louvamiuhas! 
de 1851 ! No P:r •-anil t:tctos ou nttcntados identicos 

Aqui t.em o nohl'll d"illlt·rJo qnc me ;\·!vct·- se pr:tticamm. 
tiu que o clecretu tll· ~~~~~ ,. prod11<:to da mo- ToLO o mundo conhece o morticínio mal~ 
narchia -qual o ~cu vcrdadéu'u coureúdo. repug-n:1nte. do qual tOram victimas o barão 
EU e na< la tem tl<e comm um com u rll'creto r lo serro Aznl e outros ! Conjunctamente, 
fmtrtcida do Sr. m .rcdml. l'oram bal'b:trn." lr-J.i<;OP.il·amente victimarlos 

Xão tenho respous:tbilitlade peb política ,[,-, ma1s r luze irr-J.zilelrns. algun~. son informado, 
regimen passa.Un. u:lo era. a.iwJ.u. O:iSt~iJo para pel·tenccntcs .s melhores lhmilias do Pa.ranà., 
a, politica. acnn.ntlo-tne r:n tiiu em tenro p1~- e bons ddadfios. O ne~ro attentado deu-se na 
ri0' 10 ~~a in!U.neia; mas julg-o neceS~H.t'iO r0~- estrnü:L t.le Curítiba. a. Paronaguã.. 
tabelecer a ver. i ade. par;, que carla mn tenha 1 Deus me li uc de impor a. Gamara o sacri
responsabilitlade que !~e cabe peranle os con- fido ole ouvir. com todas as suas minucias, 
tempor~•neo~ e perante a llhturia. como me tui cont:l•lo por pessoa ferledigna, 

E' neces:;ario que ,e di;.1a allO e bom som a. historia desse lngubre acontecimento que 
que o Sr. marechal não lbí buscar nos arse- deixa bem claro de quanto e capaz a perver
naes do imperio armas para fel'ir os seus ad- sida·'e lmmana! Os prisioneiros foram illu
versario;, mas tà.uricon arma> fratricid:J.S de <lidos. <lizeudo·lhes os seus algozes que eram 
sua lavra. remetti•los para esta capitaL Foram mettidos 

Em minlt:1s reminisceucias historicas me I em 11m carro da estrada de ferro assim en
recordo de commissüt·s, em 18·~8. e. portamo. ganados, e conduzidos ate o kilometro n. 64 
em tempos muitos att'ltsados. ainda 110 rei-~ ou 6\J. junto a um enorme, profundissimo, 
nado ele Pedro I, príncipe educado sob um horrível despennadeíro! Ahi tiveram os des
regimen absoluto. graçados certeza do seu tragico e proximo fim. 

_Tenho lembratl\::J.S <1e n.ome;H;ão ele commis-1Snub_er:"mqueiam serprecipit:<'\dos ao abysmo 
sues, ne,sa quadra remoussnna. em Pernam- quas1 msondavel que se abna aos seus pés e.:. 
buco. pamju!gani.,nto tle rebelcl··s; mas te- junto ao qualpa.rou o comboio! Ouvi que ao.::· 
nholembrança. de que o ministro que creou barão não se permittiu, siquer, o.lgllDB;;IJ!i·~"f.: 

.-.· 
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nu to~ q~e implorou Jlam re~a-r:! Seguiu-se l mal ia., o;: p~~pnst•lS <lo Sr. marechal conside· 
a execuçao t.remen<la, que consiStiU em se1·cm rHnm·~e em um Gaiz p;-eso de conquista bar· 
o:;: ffil~Bl'flS at1rudos ao ab.r:::mo ~ Sendo ;~gar- ba.1·a ! 
rado o bu.riio do Serro Az11l para se~ [Jl'e•:i pi-l A nubr-c eommi<:,ão tem o de,·er de patrío· 
tarlo a.o ahysmo qne cunsu::te em uma. gr·uta.! tisrno e de cnnst:icncia-rle enunciar-se :'iOhre 
prof'un~lissím:l.. o infeliz. impei!Jdo pel,, ,;0nti·1 v ncro dkt~.ror·í;ll •;119 ,,,,.s er·imes ;oroduzi~. 
ment.o 1mper1oso da conservaçao. a.eu.rrou-sc> pm• lionrn. sua. e ;nrn. que o mundo eívll1· 
a uma verga c~o carro e rct.o com tor~as ~·~ 1 "ado não crein es· . ., pobre BrnziL niio somente 
energ1as que o msü~cto da conservaçv.o '0" ·em uma quadra de profunda depres;ii.o moral, 
commumcar aos míPhzes em transes taes? mo~ em v·er,..l<11leiro :·?:t ·nr;r~ssfl p:tr:1 a. barbarw,! 
Para remover o obstacnlo um rios executo- };'o inu:r·<·s'e m-'>mo dos crcrlitn< do >;r.pr·e· 
res amputou os braç:os do bar-ão a golp:·s d~ ,;.ientc d:r Rrnnhiic~. é ne~es:<ario um pro
sabre. desfecbando->e-lhe em segui<la tiros testo da comnii,·io. cornnosta na sua rnaiorín. 
de rewolver. um uos qua.·s resv:.Iou entre r!e 11miuos de~. Ex. • 
o couro cabeHudo e a pa.1·t~ exter-Iw .. '~<:; r)sso E~ nê(:(::-;s 1rf(l que :::e dig:t que to..es atten
cranea,no; ontro quehmu·lhe a clil.Yle:ua e,. bulas nunc~ til!'a:n c·~non\sados pelo Sr. ma
querda. e outro "<"asou-lhe. um olho e. pe- rec))al; q·;;, s. E·;. crs m::ndou pnnir; que 
netrH.ndo1 de certo~ lbi o que causou-J11e:;. r ã.o ns cnnsidera ~:r··no rilia.dos a seus decretos 
morte ! ! _ . . que não port:am ,;r,r ex~cnwdos assim. 

u Sr. marechal, que nao pode I.cmorar o Eu que Yejn n~ss.os ar.t<>nt"doso prod<Jcto da 
que todo o mund" hoje "1l!e. a.pprovou estc" lo,.:·ica. dcs regímen, sem lei. desf'jo "er con· 
attentados~ Orrlenou actos de tal na;m·eza ~ venciue> ue qrre e~r.ou em er,·o: e o meio mai:; 
No caso negativo. como. para honra sua. e1• ~fficaz de s~ me cr.nvencer do meu er-ro. e até 
quero crer. manrlou ~yndic~r a respP-i.to? r!e que 'ou m<>no" j,:sto paru. com o Sr. ma
Quaes os r~.sponsave1s ! Ja íoram pun·uo>? rechal é m•"trar.,m.me os amii!"OS ,Jc S. Ex. 
Sel-o-~Jão 1 São qnesitos . qne devem serre- r;ue tne, ;cttenta•''" mei·ecer-J.m- "'sua rcpro
spondtdos com clareza. no mtere,se do ~r. mn· va ciio. "o me1ws ! 
recbu.L. para que não Sfjn. contlemna.do elo s. Ex. tornou qu:~.JqnN· met.~hla repressivrt~ 
menos, ã. e~ecração da historia! O Sr. ma- 11aud11U - a::> ruenus sYn .icar ~ubre tae$ 
rechal tem se :;clw1o n:alrot.lea~o, e po;- is,;o irl.ctos que· ,íá :;e c.cital!l "no úomínio da im· 
tem. commettJdo gravJsSJ!Dlls Jaltlls, e tuuos prens:t ew·opb ? 
os dms se compromtJtte ma1s ! . . , . , . , , , ... , . 7 • 

Os uoze outros infelizes corupn.nbeir·os do . O Sr .• DJ::<o LUc:<- -o, .lec< ~w~ nao auto
barão do Serro Azul. cujo carlnser toi :un- ';•zat·am -en.:ellHca;~~ a.tr.~·~lúadts. que o nobre 
ça.do ao abpmo. tiwram a terrh·el sOJ·t~ <le «eput.,Jo acaba'!" .de! H. 

serem precipitauos. de~apparece11do. na~ pro- O ::iR. V.\LL\D.\t~ :;-Direi uo nobre depll· 
funrlezas do terrivei >Orn•uouro! Um uelles. ta,o\o qu··· :;ewlo ,.,.,.,]:tdeiros este:; factos. todos 
:Porém, sendo pr€:cipitado. aga.rrou-s:e. ou nósde'-#emoe: vn·l~I-.1.1' os :--:eu~ autores. c(•n
:ticou preso a 11mtt arYore ~ \-erg:lndo lla.rm~niío .. ~a.mente t(lllúi3 os no$~Os 

E' possível que ao tní>ero. por nm insraute e, r rços no senttt:o drt 8Ua real expres8i"to Ie
illuminasse a mente Ull!laio de espemnça de ;rnl. isto ê. pat·a a puni<;ào uos:mtures de ta.es 
salvação, que rar·a logo <li$Sipou-:;e. Os ex- a.tr(>cidade,; •rue. <letxad·>s impun~s. hii.o rle 
ecutore~ da_barbarn. seat~nça tízera.m :;obre n_r-ra.stm· o Bt~·~zíl _para uma ~íiuaçi!t"l lleplora
elle uma de.<carga de fuzilaria que destruiu a hilissimn." •las t·<;r.c<;ões fo1·midavei~ dtt viu
arVOJ'e e impelliu p:m1, o aliysmo o inleliz, dieta pr·ivaua. que é a coasequencia logiea da. 
crivado de balas! cessação <lo reginl<'ll le;.ral ! 

Ora. senhores, estes factos deprim~ntfs •la Es;e 'ecr·No exbm·bitante da Constituiç~o 
nossa civilização. mostraram que nem julgu.- c•m que o go,·e,·no assumiu uma verdadeim 
mentes regulares eram profeJ·lllos ! dic:tauura, incutiu nos agentes do governo 

Davam-se execuções fer·ozes. summarissi- noções Julsas, e <lesde então .iulgaram-;e des· 
mas. verrladeiros assassinatos ! obrigado~ r!e quaesquer tin:; legaes em reillção 

Pergunto, estes factos não constituem gra- aos seus adver.-a · ic•s.e ate em relaç:ão aqueiles 
Yissimos attentados 1 que simpif·s:neme ~uspeitavam taes. ou que 

Não são elles fructos perniciosissimos da tinham mteres,eem denuncrar adversarias do 
sanguinaria dictadura que o go1rerno arro- gOY(>rno ou da Republlc:1! 
gou-se? Sem duvida que :5im ! Como cc·m~equeHda t1eram-se attentados 

Tae; attentados são lomcos, são fructos na- a:raYissimos contra a vida humana. contra a 
turaes da terri"<"el dict(idura que o Sr. ma- Íihel·dttle. cont1·a a. dignidade pessoal. contra 
rechal assumiu. legislando sobre •'ireito e ctlei. castigos cm·pm·ae,; aviltantes, em esta· 
processo _criminal. como não o porleria fazer bele•:imentos publicos ! 
o Poder Legislativo, sem violação da Consti- Tivemo;:. Srs. de:putaclos, os morticinios do 
tlli\'iO J Co.mo consequencia. de tamanha ano· Pa.ranil., e.m que !oram victimas cidadãos re-
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sp~itaveis e pacificas corno o barão •'O Serr" dade do saque. ãe satvm· a familin pamnaense 
AzUl e outros. atê os ca>ti,;ros avlltanres. pri- ·'a tleôbonm. ela vioiaçã".tio ]melar das mães e 
sões ordenadas por pt•epo::;tos do :.;'overno e pri~ t.lu.5 :::nas puris~icnas tHlw.s~ 11 r1ue constitue 
são por elle creada.ta.miJ~:,m '1e (·u.racter avlltan semp1·c o caJu Dlelllf:::itv l~l~h:o Uos saques : 
te~eo Sr marechal não ig-norn esse~attentatlo:o.: S1 ~~ iu!Phz brazi~eiro HÜO merecia, um px-e-
~ão quero tomar mnitr, r.ompo á Camara. miu ror tão :1-.:slgna.laJ.u --erviço. com certeza. 

tomando em consideraç•iio o assassinato ti<' nenLum e>pi ir.o justo lhe impori.c a sorte que 
um elos companheirCis do bariio do Sern• te\·e e :J.05 seu; cva:panheiros! ( Hct ttm 
Azul. todos, diz-se. vinculados :t e!le' em al"o·te.) 
um rnei'IDO crime que nilo apurou na fôrma Diseulpe-me o illuw·e deputado nue me 
das nos,as leis! hcmet eom u seu a narre não concordar com 

Qual foi o crime de>se honrndo braziieír0. S. Ex. • 

:~~Eri~l:~~~~~~~ ~:~H~~~~r~:~Jii~:~·: ~d1 ~.ffi~f,:~,1ea0_
1

~,~.~e~;s;'·;):u~~n1~l~.';>ll'l'l~\;~tu·~~~e:,.~,-J,n.F •. 1·.1~~u~~.'rn~:n;:1,~1d1=_o occupava um o.lw ca1·go da Republica: cl'" '. . • - - . , , , . , 
presidente do Tt·ibunal de Contas ! nica~ões no imer·io,-, a '"Jle:·an<;a qne todos 

O barão de Ser·ro Azul era. Ulll capítnlisw. ;;e,.·h~!l!OS :d.mer1tar ;·~~ q11e o govE-rno que 
no Paraná. era um banqueiro, Ullluegociamc: ~n:~n ·,,va taL tos reeuroos ao Rio Grande, o 
não se en'fiolvia na politica. !mpetlrs:-:e E: te:. 

Invadido o Eotado do Paraná. r.omada a sua Xó' tivemos vnlent<'S ::;eneraes em fuga! 
capital. o. infe!iz barão aclwu-s., •'eante de O;·a. quando os ;;eneraes fugi«m. podia-se fa
um vencedor violento~ accusado pelo gov1)rno zer um gra.nde crime a bnmc:m alhe-io ás 
e por outros por aetos •'e verdadeira se! vage- lU<: tas da ;;uerra c0mo '' hv.rüo, pelo lacto de 
ria. o caudilho Gumercindo S"l':>Íva ! tnlllsig:ir com o venceJ.or para evitar mal 

Tr•mada a capital. 'ou informado ticou ell:t maic•:·? 
sob a pr~ssão de um saque. porque o vence- R<>ponda-me, concestando-me,qualquer· ho-
dor queri<t dinbeir·o para satisfazer as ho~··.fas roem de jusl'l•a ! 
que comma~Hlava. E;;e ilJu,tre lJr.tzile.iro er-a um homem de 

Reconquistada a capital pelo governo. ill1- neg. c:inB, um capitalisto.. um simples ne"'o
putou-se ao brão o crime de tel' üteultado ck:me. ao qual 11ào se podi:1 contestar o di
dinheiro a Gumerein•1o. tigurando como ••O· reito de delesa regu!:u·. de apurar .o seu cri
pa.rticipantesd~sseet-irneos.seusc:ompaniteir(•::;. me rc'al 011 _suppusto! na íôi~IUa da lei, pe-

?vlas, <'r. pr ·sitleote. ê preciso ser r"zoa.vei. rame um tnbuna.l verdadeiro: niío polUa ser 
é necessario ser justo, e e por is:o que >u;- :J.~sim baruaramente sacrificado no planalto 
tento o julgamento por tribunal compo'l o d>.' <lu Pi1ru,nó. com surpreza, :i 65 kilometros da 
juizes que met·e•:am set· considernuos t;;.es; e capital. em lagar ermo, <1drede procurado! 
não por commi~5ões de enet·g-umenos~ ~~·o:n~ ::;r. Presidente, o que potler<"i dizer mais á. 
mi~sões compostas de homens 'tue estavam Camccra do> Srs. Deputa·los, abusando de sua 
envolvidos na ltH'ta! paciencia (~<ao "I'oiadus) em relação ã. Meu-

Qual era a situ:t~ão desse homem. deante sagem? 
de uma invasã.o formida.vel, cujo cllde ex!- Ahi esta a sua parte financeira, em que, 
gia-llte dmlt<'iro ? de euv. lta •·om cr·editns relitativamente o 

Era o do infeliz vittjor assaltado tem região ruosumptn de guerr(l. encomram-se outros 
deserta; propüe-llte o O'alteador o terrível d:- cuja natureza repelle inteir,·mente a facul: 
lernma:-o. uotsa ot< a vida! dad·· que se arr·ogou e Púrlrr Executivo ile 

A recusa s"riu. inr.eiramente iznpz·ofiqua. drscULtl-o, e>quecemlo-se absolutamente da 
porque o Banco diri.üdo pelo inteliz barão r.e- distinc;<io, que se acha na lei e nos princípios 
ria a sua bur·ra arr· .. m bada e. porranro. maior elll relaçiio, a o; cre.,itos supplementares 
prejuizo do que o de 200:000$. que se diz foi extraordiml'ios. 
a quota com que concorreu o Banco pai"J. O Sr. marechal nos seus creditas, que de
quantia não pequ~na. falia-se Em :)00:000$ a veria ser todos extraordinarios, deverialimi-
500:000$. que era exigida pelo vencedor, sob ti1r-se a as,umptos de guerra, porque só as 
pena r1e,no caso de recusa.de saquear a cictatle. de::>pezas relativas a tal assumpto não pode-

u~r SR. DEPUTADO dá um aparte, ;;:~~ 0 ~J. E;;:e~~~~- F:!o 
1:! ~r"tem;:~~:n: 

O SR. VALLADARES-0 honrado barão sub- sagern, não se importa cc•rn a lei do orç&
mettendo-se. e. segundr• a accusa(,'.ão que se men to ; 11 bre creditas a sua vontade r · . · . 

lhe fa,.la, org:a.nisando ''n:t'' cornmi$Sií.o com-~Jsto não e ma .. teria. que comporte .cont.esta. Ção .. · .··.·.·.···:· 
po,ta. d?s se_us _companheiros para arrecadar seria, a v!oiação da Constituição, em queiõ·;··; 
a contrthm,.,w 1IDJ10Sta pel~ v.,nced_or ; e pr~- Sr. marer;nal incorre q uasi que _diariameiité;-·: i. 
stou o relevantlSirullo serVJço de llvrar a c1- em materJa. de despeJlas publicas; cuja1!XliÇãoo~ 
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legal desappa.receu dia.nr.e de sn:t prepotene;ia! I A reun'iío do corpo legislativo. jle.r" a. de
Ainda ago1<t, com o Parlamento runccionanrlõ, Cl''·taçãr. da~ l~is a.nnuas. torna-se um:L inuti
elle está r!isp •ndo dos dinlreir•rs pnblic•-,s. !idade dPoip8nr!io,a .. supe1·tlua.mente despen
a.hr·indo creditas que ur;J, e!w.ma tXtravrdi- drosa. e hc•je s" po ler· ia t!:r uutra expllcação 
na.rios ; ora. supplementa.res : oru. n:1.o lhes em nada hourcJ::-<.1.. pa.ra, sens mf'mbros4 que é 
dá. qualificativo a.lgum : -,·r~.'iúln~ rthr:1· w,-t~. dal' ap!J rencias de regulares iJ.Ct05 consuma· 
credito- con.'iülenmdu ... por cn.uza. que lhE: do:::. com viüla.c,~ão cb. Con~titui~ãD~ ra.zen~lo-se 
occorre ! <>5 repre;entuutes da )lar;ão cumplices sem 

Ora quando a. Camarn., ~::m geral se mos~1·a. qur: pc,~sam (: ignamente explicar t-Sf:n. curo
propensa a twlo canonisar-, pi.i.ra que discu· piícidade! A presença Uo parlamento sn con· 
tir couza.s destas? stiLue hoje um:t realidade oneros;1 para u. 

Não sei qual a I'C!!ra que para o Sr. mare- ~a~fto, porque o govel'no o rlespreza para 
chal preside a. ;J.b •r-tura. de creditos. porque tutlo o ma.;s: 
S. Ex. decreta uns por :;i e pede outro~ ao A regm de direito fin<1uceiro. e que resultl. 
Congresso! r'cJ direJto c . .:nstitucional. '1ue estabelece po-

Continuamos em plena dicta.dura finan- dere:; distlnctos. sobre >tbertum de cre•!itos é 
ceira ! Em paiz n~nh.um civilbado ~e .:ulga· :1. t:-eguin-ce: 
ria possível, em um regímen constitucional. o Ha crerlltos extraordinarios. e credites sup
governo procerler como procede o Sr. ma.re- plementares; o~ ,;upplementares se dão em 
chnl, não se importatldo com a lei que fu:a as relação aos serviços que. por sua natureza. 
despezas publicas : torna-se muilio .:lllfidl. senão impossiveis.fixar 

Nem mesmo em um reglmen autocra.tico n fJ.lPJ.nU .. u/1. a despender-se cont elles; dão~se 
ou absoluto. em pa.iz civ!lizado. (JUe tenha os credicos extraoNina.rios quando se tra.t..'t 
uma or•ganização racion:J.!, tie poderia toler-ar de despezas reclamadas por factos não pre
tal abuso ! .-inos c que não porliam sel-o como: peste, 

A Russia tem seus orç•"mentos de rlespezas Jbrne. guerra., inundação. etc. 
que se executam. e sem isso. não teria cr-e- Tem-•e engenclrado rEversos alvitres :L res
dito. porque quem tem <linheiro não o contia peiro para o estado po•siveL conciliar-se a 
aos prodigos, que gastam :;em regras ; e o Jixa.ção das despezas com a exi.:;;tencia dos cre
gove;;no do Sr. m<J.recht1.l despende jour mr ditos supplemenmres e extra.ordinarios. 
jow·, sem normas fixas! H;:. o ;;ystema inglez. CJ.Ue me parece o ver-

Mas, Sr. pre:;idente, porque discutir a <ladeiro. r1e bem examinar os serviços. e í'~"i:ar 
parte <hi ;>Iensagem. que s•.; relere ao pro- as de;peza.s por d~termmaçõo JegaLcarrcgan
ducto do suor de~te povo. ao dinben·o quan- t1o n governo nos caso::; extru.ordina.rios. com 
<loas suas liJJerdades,asu:r.digni•lade pessoal. u.t·espons"lrilidade •lo quedespenrler de mais. 
e até a sua \'irla. estão sendo postas n. pr.rva e Ha r:. ~ystema. itr,li11no. que crea n:t lei do 
sa.crifica.das. como acabo <le expo1· :i. Camara? ot·c·amento um chamado grande fundo rle re-

Scria. dc:scer a um a::;~uwpto. 11e muttu :Serva que. comquauto po::;:.;a ~~u.r logar a. 
menor import:J.ncia! ;;bu;os. comtU'10 tka-:;e sabendo até oud~ clw-

Que no:; importa o uosso •linheiro, o pro- ga1·üo as tlespezas publicas. 
dueto do imposto que pa;;ctmos. qua.nd"" H" o :;y5terr"' que" nosso ;.roverno acceitou 
nossa. liberdade. a. nossa \~üla~ e u. nossa 11i~ de um maximo eonsignado no o1·çamento 
gnidade pessvo.l~ uiio teem 1Íl .. i~ a:i ;;u.rJ.n· pa.ra o:s et·e•iitos snpplement:J.rc~s. sinii.o me 
tias consignadas na Cousr.ir.uicão e nas lP's '! eng-ano. ainda é, pela lei de -1.000:000:':. desi-

Nã.o obstante. eu receberei como rnercê a gna.ntlo·:se :!.;-:; rubricas da lei do orçamento 
palavra autorizada do uob!'~ relator rla Com- uus qua.es o governo poderá abrir ererlitos. 
missão sobre'' ütculdade que s<J at-roga u :>r. Ha ainda outras combimt\:Lies. todas teu
marechal em ma teria de ;1bertura de credi- dente~ ao de,idem: ""' de lazer um11 verd11rle 
tos, não •1irei depois da cessação do estaclo de o. Jbmção das despezas .. 
sitio, mas mesmo durante o sitio, em que ~las o Sr. marechal Peixoto não subonlina
S. E~. julgan·lo-se intçirameute desobrig«rlo se a systema algum. A sua regra encerra 
ele cumprir a lei do orçamentn. S. Ex. só um alrsolutismo. uão direi iileunsciente, mas 
tinna arbítrio em relação a despezas pura úe- com cer-tez11 impreviuente, perigos0 e 111ta.l ao 
bellar a revolta. credito publico, de ir gastando sem regl'a. 

E' necessario que o Sr. relato1·, com a ,;ua sem contrapeso e me 'i•'a. O Sr·. relator rla 
autoridade rle amigo rio governo e de lente. commissão dir:i. se isto é correcto, e si é com
faça bem claro que estado de sitio não quer patiYel com a nec~ssid,.de de bem ciment;J.r o 

. dizer a creação ,1e um regimer1 irradonal, credtto publico! 
· . porque tal regímen n"da remeileii1; accres- Peço mil desculpas a Camara pelo tempo 

.... cen<lo que as pmtica.s <1e S. Ex., em mate•·ia que lhe roubet. (Nao apoia<los l 
,:_<de,. abertura de creditos, supprim<l completa- 1· Sr. presidente, embora discorde da honrada. 
~<,!#!~te· a :fixaÇão das despezas. I Commissão na maneira por que encarou a 
?XS,·~·· 
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qrrestão, da tornada de contas ao mamcball Empenhemos todas as nossas energias. to
Presidente. faço votos para que a esponja. dos os nossos esforços e attenção no estudo 
que ella passou sobr·e todos os actos e factos. das grandes questões que temos a resolver, 
em nome rlo princípio da autoridade e em das grandes questões e,colares.principalmente 
homenagem a s .. Ex. o Sr. Pr,,sidente da no que diz respeito ao ensino militar, das 
RepubliCa. como d1sse o nobre deputado pelo grandes questões iudustriaes e economicas. 
Rio de Janell'o. por ter de vez supplantado cuja solução. Sr. presidf.Dte.exigem as novas 
ou extirpado o eó<Diríto de caudilhagem. os gerações, exigem as industrias, exige toda a 
pronunciamentos militares neste paiz. pro- Nação emfim, para que este pai.z possa pro
duza o effeito rle eff,;ctivamente plantar e greoir. Tenho concluído. 
bem radicar este p. rinc!pio. tOrnai-o inabala-1 (Jiuito bem, muito bem; o orador e cúm
>el. embora eu não creia que o principio da primentado.) 
autoridade se possa radicar. sinão a sombra Fica artiada a discussão pela hora. 
da le1. sub-lege! . . . 

Estimarei muito. Sr. Presidente. e fa<;o Passa-se a. hora. destmada. do expediente. 
>otos pela boa s'mde do Sr. marechal, paro./ O ~R- 1' SEcREl'ARio procede a leitura do 
que. pm· dilat•dos annos. goze da paz que segumte 
affirmou ter plantado. no repouso do seu lar, 
onde deve reinar a alegria, pela raunião de 
todos que se amam. 

Faço ardentes >otos pela realidade da no>a 
phase de liberdade e de paz que o honraria 
deputado pelo Rio rle .Janeiro. o Sr. Belhario 
de Souza. annunciou dizendo-a producto dos 
actos constantes da :VIensagem-inspirados. no 
entender de S. Ex .. pelo mais accend1-ado pa
triotismo. intuito de consolidar de vez um 
regimen de liberdade constitucional. 

Disse S. Ex:. que foi esse o objectivo patrio
úco do inclyto Presidente. e que, de confor
midade com tal objectivo. de>em ser aprecia
dos os seus actos e factos consequentes. para 
canónisal-os todos por um acto de approva
ç-ão sem restricções do parlamento nacional! 
Enten'le S. Ex .. e parece que tambem a hon
rada maioria da co'''mbsão, de quem ainda 
não failei. que. como conseque11cia de tal 
. manitestaç~o <lo parlamento. entraremos em 
um >erdarleiro período de paz, como effrlito 
logico desse acto altamente politico. que com
municará á autoridade neste paiz toda a 
íbrçu e prestigio de que ba mistér para. des
empenlla.I·-.,e de sua grande missão de ordem 
ou de paz. que vn.e ser uma realidade. de 
:1gora por deante. 

Não creio na realidade do !ructo saborosis
simo que me annunciam. porque o amanho 
empregado não é o adequado p:J.m produ
zil-o. Folgarei. si os factos me convencerem 
de que errei ; mas, não posso clar ao parecer 
da. maioria da commissão o meu voto. porque 
não seria um voto de consciencia, segundo o 
modo por que aprecio os actos e factos que 
discuti. 

Bem >inda e duradoura seja a paz que nos 
annunciam. e da qual tanto ha mister o Bra· 
zil. em a nova phase de go>erno. em que as
se>eram >ae entrar a Republica. 

No presupposto dessa paz, farei appello ao 
patriotismo de todos os dignos representantes 
da Nação que me honraram com a sua atten
ção, em hora tão adeantada, dizendo-lhes : 

Camara V. VII 

EXPEDIENTE 

communicação do Sr. r!eputado Benedicto 
Pereira Leite, de que por motivo de força 
maior deixa de comparecer ás sessões da 
camara por alguns dias.- Inteirada. 

otllcios: 
Do Sr. l" secretario do Senado, de 3 do 

corr•ente, commnnicaodo que foi <.levo! v ido 
saucciouado um do:; auto;.:-raphos dct reso
luçüo Jo Congre:;so Nacional, declal'ando ap
provados e como taes considerados como leis 
dv p:üz, com todos os etreitos desde a sua 
úecretação, o:; decretos ns. 1.594 A, 1.599 B 
e 1.594 C, de 4, ô e 7 de no;·embro do anno 
dndo, e ns. 1.682, de :<8 de fevereiro, 1.687 
e 1.688 tle li de m«rço tio cot·reute anno.
lnteiradiJ. . 

Do mesmo senhot· e d·; igual data, com
mun icando que foi d·!VOl vi do sancciooado 
nm dos a.n togr·o.phos d.L Resolução do Con
;;resso Nacional que concede a Companhia 
1 ndustrial de Construcções Hyt.!raulicas, pro
rogaç:io tle prazo par-.1 inicio das obras do 
porto de Ja.ragua, Estado das Alagõas.
Iuteiradn.. 

Do Ministerio da Industria, Viação e Obras 
Publica;;, de ~ do corrente, Sottbfazendo a 
req ui:;i,:ão desta C<\mara em offi.cio de 20 de 
''"o;to proxirno pass:1do.- A quem. fez a 
requisição. -Ao Sr. tleputado Tavares de 
Lyra. 

Do mesmo ministerio. t!e 31 do mez .pro
ximo passado, satisfazendo a requisigão dtlSta. 
camara em officio n. 227, de 24 de 011tubro 
proximo findo.- A' quem fez a requisição. 
(,\ Commissão de Orçamento.) 

Do Mioisterio dos Negocias da Guerra, de 
3 do corrente, commuuicando que nest-a data. 
de>olveu ao Sénado o autographo· da; reso
lução do Congresso· Nacional, determiliando 

7 
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que na execução das sentenças proferidas por 
tribunaes militares, seja computado o tempo 
de prisão preventiva, etc., ao qual negou 
sancção.-Inteirad". 

Acta da apura~ão ~:era! <Ja eleição que se 
procedeu no !• districto do Estado do Para. 
-A' 1• Commissão àe Verificação. 

Requt>rimento-Do Visconde Duprat e outro 
apresentando uma planta que deixou r!e 
acompanhar o seu anterior TP.~Iierimento, 
pedindo a concessão de uma estr·ada de ferr·o 
constituida por duas ~ecções. ~endo a r a <h 
Estrada de Ferro Central no Cumto de S;inta 
Cruz a ltacurussil e a 2• de Sapopemba il 
Bahia do Rio de Janeiro. na il!Ja do Gover
u~.dor, meJeante certos favores.-A' Com· 
missão de Obras Publicas. 

Vae a imprimir o seguinte 

PARECER N. 120 DE 1894 

Tndefm4 e o ,·equeri'fn,ento em que a Cornpanhio. 
Brazil Great Soutbern Railwav. cessiona>·ia 
da Estrada de Fen·o de Qv.aral•im a Itaqui, 
pede -,;a1·ios {avo>·es para kva>· a effeito a 
referida estrada 

A Companhia Bra:;it Great So,them R"il
way, cessionaria da Estrada de Ferro de 
Quarallim a Itaqui,obteve a concessão do pro
longamento da mesma estrada até Santo An
gelo e de um ramal para o Passo de São 
Borja. 

Esta conc~o foi julgada caduca por de· 
creto de 6 de maio de !S93. de accordo com a 
clausula 11 do dec1·eto n. 380. de O de maio 
de 1890, que estatue a pena tie ca·'ucida~e 
po.ra o caso de interrupc;-.J.o dos trabalhos por 
mais de tres mezes. 

A companbia em petição de 8 de agosto de 
1893 requer que seja o governo autoris.cdo a 
renovar o contracto para o prolongamento de 
sua linha ferrett a Santo Angelo com um ra
mal partt o Pas:>o ele S. Borja, podendo a com
panhia transferi!· a concessllo à nova compa
nhia que organisar·. 

Ainda a dita companhia pretende que se 
lhe marque o pmzo de tres annos para a 
CDnclusão das obras a partir da assig-natura 
do contracto innovado e que se lhe conceda 
isenção de direitos para os materiaes que im
portar destinados a construcção e trafego da 
dita via ferrea. 

Em requerimento de l5 de setembro deste 
anuo, a dita companhia pede que o prazo 
par•a a conclusão das obras se,ja contado da 
data da approvação das novas plantas, que 
ella diz serem necessar·ias. 

A Commissão de Orç-amento julgou do seu 
dever, em ma teria tão melindro5a, ouvir a 

repartição administrativa competente. O Mi· 
nisterio i1a industria, Viação e Obras Publicas, 
depois •le considerar que a agit<'J.ção politic.~ 
em que tem permn,necido o Estado do Rio 
Grande, até certo ponto pôde ser levada 
em conta à companhia como justifica.tiva 
da não execução do contracto, accre"centa 
o seguinte: 

«cumpre-me. porem, ponderar que, temlo 
sido anresentado em data .-le 24 de agosto do 
anno 'proximo passado um projecto, em vir
tu<le do .d.l são accrescentadas varias lin hn.s 
ferreas "' re<le estr·ar.egica i! o referido Estado, 
nüo parece con-veniente que o pedido de q?l .. e ora 
.<e frata tenha solução antes de ser resolvido 
acerca do referido projecto. podendo occor1·er 
que no plano que for adoptado em sua alta 
sabedoria pelo Cungaesso Nacional venba a 
não figurar o prolongamento para Santo An· 
gelo ou seja considerado de conveniencia pas
sarem a :;er administradas directamente pelo 
governo, as linllas da fronteira. » 

Além da justa apreciação elo Ministerio da 
Industria. Viação e Obras Publicas, pelo 
exame dos papeis da supplicante, parece que 
ella só pretende a concessão para com ella 
fazer negocio traspassando-a a outra compa
nhia. 

Conformando-se completamente com a in
formação ministrada pelo Poder ExPcuti vo, a 
Com missão de Orçamento attent.-l.s tambem as 
circumstancias precarias do Thesouro. que 
não lhe permittem avulumar os seus compro
missos quer no presente quer no futuro, e 
tle parecer que a supplicante não seja atten
dida. 

Sala das commissões.3de novembro de 1894. 
- Jo,<o L'·pes. presirlente.- Augusto ,!Ionte
>teg>·a, relator.-F. P. Jiayrink.-A. Guana
bara.-Augw;to Severo.-Gançalves &1·reira. 
-Arfhw· Rios.-:llmeida Na[Jueira. 

Vae a imprimir o seguinte 

PROJECTO N. 156 DE 1894 

DetcJ•mina que, o soldo e a elopa dos officiaes 
effecti'Vos e p>·aças do exe1·cito e da armada, 
s1:ja;m reg11.ladas petas tabetlas que apresenta 
e dà out>·as prolJidenci.as 

A' Commissão de Orçamento foram presen
tes o parecer n. 110 do corrente anuo. da 
Commissão de Marinha e Guerra. com voto 
em separado do Sr. de,.utado José Carlos, e. 
juntamente, a mensag·em do Sr. Vice-Presi
dente da Republica, de 3 de outubro proximo 
findo, relativa ao augmemo do soldo e etapa 
do exercito e da armada. 

Conformando-se com o parecer da maioria 
daquella honrada commissão, que opina pela 
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a pprovação das tabellas apresentadas n1t 
mensagem do Poder Execut:vo. entende a 
Cor"missão de Ore.amento que deve ser con
vertida e.n lei a re.-:pec;iva propo,t,'\; formula 
por isso o seguint~ projecto, que tem a. honra 
de submetter à approvac;ão da. ca.mara : 

!' tenent.e ................... .. 
zu ter tente ... 4 •• - ••••••••••••• • 

Guarcht·marinha .............. . 

20tr.=<OOO 
140k0"0 
12U~OOO 

N. 3- Tabe\la elo soldo c1ue devem parce
her as praças ele pret do exercito e ar
mada. 

o Congres&o Nacional clecreta: l'o,to< 
:O:.oltlo úüu·io 

Art. 1.' O soldo e a etfLpa dos offieiaes elfe- o , · 1 ctivos e prJças do exercito e da arma.d'" 'erão -= · SargentO-IlJUt 1\nte. · · · .. 2.é;OOO 
2$000 
1:1;250 
18000 
$750 

regulados pelas tahelbs que acompa.nlla.m a :~ m ' ~argento rpvtrtet·mostre. 

presente lei. ; 
0
g : ~~. ~~::~~~~b::: .':: .":::::: 

Art. 2.' Ficam remidas as di vidas á Fazenda. I 
Nacional deixadas pelo< i'unccionarios civis e -~ -~ ~.~\:r:~t~~~~;,;~ci,~,'1 ~~-. ·::: milit<tres que succumbíram no serviço da 
Republica. ~ 2 co.;n~l:;:n_~:~~ •. _e:'.'~:~.~ 

Art. 3." E' o,utori~ado o Presidente da Repn- -~·§ . AnSJ"'""da ,, ma,rinhoiro 

2!?000 

8550 

$500 

:-;.[•)(/ 

x:;oo 

b!ica. a decretnr os necessa.rios creditas no ex- .~2 ( de 1 ~ clas<e .......... . 
ercicio vigente c no de 1895 p,,rn. a exccur;fl,o ~ :;I Solu;~do e m;u·inlwiro de 
da. presente lei.. a = 2' c\a:-;se ........... 4. 

Art. 4." Revogam-se as disposíçiíes em o~ G''"met.:· .............. . 
contrario. ..: ;;; Mestre ri e m11sica, ...... . 

"" 2 i\fnsico de 1;1. clnsse .. .. . 
2~tl00 

~~~~~: 
N. 1-;e;~~~~: ~~ ~~~~ae: ~~a~~e~~~t~evem f8"\ ~~~~~~n;~,i~;~~~!~;~~··_-:-:: $650 

2sOOO 
Gr:t.dnnções 

MarechaL ......... .. 
General de divisão .. . 
General de brigada .. 
Coronel. ........... . 
Tenente-coronel. .... . 

~~~?~~::::::::::::: 
Tenente ............ . 
Alferes ............ .. 

1:000$000 
800$000 
600::;000 
40<J~;OUO 
320$000 
280!'!;000 
200~000 
140$000 
120$000 

16!5000 
16.ÍOOO 
J():i;iiOO 
sso::o 
8.\;000 
S$000 
·1~001• 
4~Qn 
4$ooo 

Continúa em vigor a tabella. a.pprov:.dn 
pelo decreto n. 96 A. de l de no vem bt•o ~e 
1890, que regula as dilierente:; gratillc-'lr;ões 
que competem aos officiaes do exerc>to, se
gundo os cargos que exercem. 

Os officiaes das guarnições do Pará, Ama
zonas e Matto Grosso perceberão mais a quarta 
parte da importancia da etapa. 

N. 2-Tabella do soldo que dev~m perceber 
os oíliciaes da. armada 

Grn.dn:u;ões 

Almirante ............... - •.•. -
Vice-a1mirante ............... . 
Contra-almirante .............. . 
Capitão de mar e guerra •... , .• 
Capitão de fragata ..•...•.•.... 
Capitão-tenente ........... - ... . 

:Soldo men•;l. 

1:000$00( 
80il$<JI 0 
600$ .Q. 
400$000 
320$000 
280;5001J 

Obser "açüc$ 

Os volnntn.rios perceberiío, em~n:mto 
forem pr tÇ~Zis de pret, mnis nmn. gratiticação 
h~ua,, a. quinta, part(: do :;oldo Ua. primeiréL 
praça. 

Os volunta.rios '' t·corntndos ~uc, llnrlo o 
:;en tempo de set'l'it:.O~ continttnrntn nt~S lilui .. 
;•ns com ou fem en;!..~j;1mento, pBrceher;'i.o 
1~~t1.is nnt\1.. grati!icaçüo igual ú. metade do 
;o;oldo de prilnen·a prn.r.~, .. 

Os espingat'deiros, eoronheirc1s, scrrn.lllei
ros. sellcit·os, carpinteiros d•' segc, cocheiros 
e rerrn.dorcs vence,·i\•) o soldo dB calJo. 

os :;rtitices rle 1'og-o percehcrito soldo do 
2" sargento. 

os cornetns, cln.•·in~ " tn.mbol'es-mores tam· 
bem per·c0heL·ão ~olUo rle 2" sargento. 

Sala das commissões, 3 de novembro de 
18'.J4. - Joiio Lopu, presidente.- A.lmcida 
.Yt,yueira4 reh•tor4 - Artkur Rios. - Au
!l.ISCO ivlontene[lro. - ,t/cin4o Guanabara. -
Augusto Severo.- F. Nayrinll. 

Srs. Membros do Congresso Nacional
As diJl'erentes causas que nestes ultimas 
tempos teem peiorado as coudições de existen
"" das cla...-ses menos abastadas, não podiam 

deixar de vir aggravar consideravelmente as 
lus servidores ~a nação, cujos rendimentos, 

já escassos, tornam-~e de dia. a dia mais 
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insuflicientes para. que possam manter-se com Capitão .....•....•.... 
o decoro inlterente à .po$içiio social que oc- Tenente •.........•.... 
cupam. Alferes .............. . 

200$000 
140$000 
120$000 

E' certo que o Governo Provisorio~ a. urin
ei pio. e ,na.is tarde o Congresso. procurâmm 
r-emediar essa rnal. conceoend·' aos funccio

Observaçõe.< 

4$000 
4$000 
4$000 

uarios led~rae~ o augm<:lutO de vencimentos continúa em vi"OI' a tabella. apnrovada 
que. U!'!;ic!OS pelu.s ;:n·cumswnctas ... li!Sta.nte· pelo decreto n. 96 ~-1. de I de novembro àe 
mente sollclta':"m oos poderes pubucos. I :890. que 1·eaula as differentes !n'atifieações 

Curnpre.yol'elll. !lOtar qu8 nesses .. act~> de I qU<> competem aos officiaes do exercito, se
governo nuo nouve a necessana eqmaude. gundo os eaJ·aos que exercem. 
para algum~s ~.:utegor·ws ~1 e 1u~ccl~na!·:os. o Os otficiaes '"'das f;uarniçõe.s r1o Parâ., Arnazo~ 
~ugD?-:uto 1ez-~e n.u. ruz<.L? de ~o n/.::_ soort:: a. I nas e Matto Grosso pe1·ceherão mais a quarta 
totalwude dos vencunento~ que entuo pe~·ce- pa.r·te da imnortancia da etapa. 
b1am, ao pus:;o que para outr·as teve lO>-'ar . ·· . " 
em menor pJ•Oplwção. corno succe'leu com 0 "!1l0 de .Janel.I'o. _g de set~mbro de 1894.
exer·cito e u arm<!.da. que apenas 0 tiveram .::>:v:auo Se,·gw Júacedo da .l:'ontoura Co•tallat. 
sobJ"e o soldo. ( Dec!·etos ns. 113 A e 113 C. 
de 31 de dezembro de 1889 e 2 de janeiro 
de 1890 ) 

Pelas cuusus a que ,·enllo de reler·ir-me. 
essa melboria o\Jtida )Jelos funceiona1·ios fe
üera<Js já niio satislaz as novas e p-a.lpitantes 
necessidades que sollr-em e!les na quadra 

N •. :e-Taoella do soldo que devem :perceber 
os o:ffi.ciaes da. armada. conforme a men
sag-em neS'tia daüa dirigida ao Congresso 
Nacional. 

actual; ~ o Con:;re~so, estudandu accurada· 
mente o ussumpto, pr-atica:·ú um acto de €qui
dad<J au::rmeutandu de novo o,; •eus venci
mentos ein uma .Justa e uniforme pr·oporçã.o. 

Quauw aus milital·es que, cunlorme já disse. 
tOram QS menus u.quinhuu.do::; nos o.ugmentos 
anteriDJ'!'S. p<treee-me que Jicitr-ao sufticiente
mente r~u·ibui~1o~ ~i a.puroval·des as tres ta
bellas que a esta acowy~nlmm. 

Pela ~onnexiio do assmnpto. proponho 

Almirante .................... . 
Vice-aimira.me ............... . 
Comra·almira:ate ............. . 
Ca.pitã.o de mar e guerra ..... . 
Ca.pitU.o r1e fragata. ....... ·~· .. 
Ca.püão·tenente ....•...•...... 
l" tenente .................. .. 
2() tenente . ........ o •• o ••••••• 

Guarda-marinha ............ .. 
tambem decretei> a temis~~o da di>idu iJ. Rio àe janeiro. 29 àe setembro 
Vazeuda N«cional deixada pelos funcciona· João Gonratoes .Duarte. 
r-ios cil·is e militares que succumbirem no 

Soldo men~:~.l 

1:000$000 
800$000 
600$000 
4fl0$1100 
320.'\;00IJ 
2811$0110 
200$000 
14li$000 
120$000 

de 1894.-

serviço tla B.<:lpublica. 
Corno sabeis. actUaimer:te essas di>idas são 

pagas por tlescE>utos rnensa.e::: no meJO-suldo 
OU UlO!lte-piO desses runcc·onarioS- Uulca 
hel"d.D<;a que úe ordi11ario ''erx:am- e o Brazil 
lelizmerJte uiio precisa. pru·a regular a sua 

N. 3-Tabella do soldo que devem perce
b:;;!l" as :pracas de ~ret do ezerci\io e ar
mada. nos ü'érmos da tuensagem. dirigida 
nesüa. da."t'a. ao Co::tgresso Na.ciona.L 

v!da economíca. diminuir o pão r' o orphiio ou Postos 
da víuva de quem o tenha uem servido- "' Sargento-ajudante ....... 
Saudo-vos. ~ g'j Sa.J•gento qua,rtel-mestre. 

Capital Fe<leral. 3 d.e outubro de 1894.- :; s l" sargento •. ··•· ....... · 
Floriutw Peixu:o. - õ 2a saJ•gento.~ .. · · · ··· ···· · 

c·;:; ·\Furriel ................ .. 
:g ~ Sargento-mandador .... . 

N. 1 -Ta.bella. do soldo e e'ta.pa que devem -;;; "' Cabo. corneta. clarim e 
perceber os offi.ciaes doexerci"to,conforme ~.~ tambor ........ ~·:··:·· 
a mens"-gem nesta da 'ta d.ir1gida ao Con- - =: , Ansneçada e ma.rmneJI'O 
gresso Nacional. õ::i I dê l• classe.··· ....... 

~ ·5 Soldado e marinheiro de 
Graduações Soldo mensal Bta.pa dia.ria ~ § 2:. classe .. . ~ ........... .. 

:Marechal .............. 1:000$000 16$00úl ~..=: Grumete ................ . 
General de divisão.... 800$000 16$000. 0 ~ , Mestre de ffiUSlca ...... . 
General de brigarla.... 600$000 16$00@ ""'~,Musico de 1• classe .... . 
Coronel. . .... • . . .. . .. • . 400$000 88~~~~ ~ 8 ', Mus!co de 2• classe ..... . 

.• Tenente-coronel....... 320$000 ""'w ~ \MnsJco rl_e. 3• classe .... . 
Major ....... _......... 280:\>ilOO 8$00@ '-' TelegraplillSta .......... . 

Soldo di:~.rio 

2$000 
2$0UO 
1$250 
l$000 
$i 50 

2$000 

S650 

$500 

$400 
$300 

2.$000 
1$000 
$i 50 
$650 
~00 
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' quo acomp,mh:\m a men>ag~m do Pofinr f.:J.:-
Oest:r'l>açõe.< I Consi<1eranr1o. que nas ta.hrellas n. 1 e n. :?. 

Os -voluntarios nerceberã.o~ emquanto ecutivo. o :u.Ig-Jr:f'nr.n d? ~nld.o :no~ jlORtM ~nh-
for·em Draças de nref ma.is uma ~ra.tificnciin a.lt,P;rno~ n" 11 pod~ ~.Rt.J:-:_Fa.z~r HS nr~f'fl~Hia.iiP-F 
·{1'u,1l a:'" quinta pâ.rte do soldo da. primeirn I rln nffim2t·l. qn. e n~;:;.~:-..::; pr.lm~Ir. as ~~l.Ct ÇIIP~ Arn 1~ ~era..l nao :-~P lltf'OffRrN'P.(1 rc~ct!r:-:.' 1 d1· :.r.m1n111 

prQ~.a~olunta.rios e recruta,õos que. fincln o ll~~ ~raJ,ificaqfíe-.. .pelo dC>s~mpPnlJrt flt· í~í'l!H· 
eu ~emno de ~erviço. eontinna.rem nas fite\- I mJs,oe> ··~pe,•:•?~ · 

s c·oni ou sem enf'raja.mento .. perceherào Cnnstüern:nno. q1w n l)ffici:'d ~nha.H.et:nc~ 
ra;,is uma ('J"ra.tificaç~o· io-ual á meta.de ct~ qna.nr~o 1·r.formarlo c~f!\Plll~m~l:l.rnf·;jtn. ft~n. :n ldo de pritbeira praça. 0 r·ed~::_:tdo a urnr~. cnn~ 11,:;1.(1 vr·.'-;;,r,or•la 111~l:l T'f•
~0 Os esnint'l'ardeiros. ~~oronheirO$:. serrai hei~ rtu.c~no ele seu~ ;reme:~ ~!>t·nt[)~ .. 1 1 ~~ta.mnn r.p ilro~ 
ros. sellêir;s. carpinteiros de sege. COl:.heiro::: J pnl:::. 0e ter df1.do a, -pa.l,ru1: 1ttn:l ,.Jdn. 1n tp,r;. 1''' 
~:o ferradores vencer-â.o o soldo de· ca.ho. ~er"t~lcO~~ ne:rt :-:.omprl' lScmt~l. ,j~~ &'1.P.1'1fi"to~ f' 

- Os artifices de fo~o nerceberão solrlo de pr~v~,coe' ; 
'>li _ n-,c.nt =" • •. on:miern.ndo~ que cArt.am~nt~ <Hl r1m~~~n.l 
:_. o~~;Ue~S- clarins e tambores-móres t:1.m- :q~ba,lte;ono C~.lle ·.! ~~t'YÍ(~O ma.'tS Í~~\dí' <· pnr 
bem nerceberã.o solr~o de 2."' sar(l'ento. t"lfl, d~ regrn'" n~~AA. f'poca qur~ ~JO''f'n H.1llJ-:-

A ::-> . ta.r \orm:l. f1mÜ1:1,. ('.onsulern.çno qtw n:~>, P 
Rio de .Janei~o. 29 de ~etemhro de !8~4.- para. o Congresso Nn.cin·•:cl dnixa.r •'e ".tlenrlM: 

Bibiano Sm"'_qio lWaccrln rla Fontou.ra t:m:w.llat, Considcra,ndo, o.mrln. que n:t ci t:uJa t;).hnlln. 
-.Toão Gonça.l11es Du.arte. n. 1 lhi eontempl~.rla, nma f'.tapn. tlinrw !m.r:l 

l'ARECER K. 110 DE 1894 

A' Commissão de Marinha e Guerra foi prf
sente a mensagem do Sr. Vice-Presidente da 
Republica na parte em que altero. as t.a.bellas 
de soldo e etapa do exercito e arm .da, ncr.ual
mente em vigor. 

A commissão nada tem que altera.r as tabel
las apresenr.adas e é de parecer que e;;sa pro 
nosta do governo seja submettida a discussiJ.o. 
• Entretanto, pensa que a. Commis~ã.o de Or· 
menta seja ouvida a respeito. 

Sala das sessões, 25 de outubro de 1894.-
0'Diàio A.brantcs~ relator.-Salgar).l) dos Stt'll.tm:. 
nresidente.-A.ntonio de SirnU!?:ra.- Thomr/...,;, 
éa:oalcanti.-Josd Carlos de i:ar·valn.o, vencitlo 
com voto separado e projecto. 

VOTO EM SEPAJUDO 

Uma vez que a Gamara approvou o reque
rimento do illustre denutado Sr. Francisco 
Glicerio para que a tüênsa.gem do Poder E:x:
ecutivo na parte relativa a augmento de ven
cimentos uara o exercito e ma.rinba fosse 
enviada á. Commiss;i,o de Marinha e Guerra. 
para emittir parecer. entendi do meu rlever 
anre~entar a minha oninião com toda fran
queza e concluir com ·a apre;oenta.çã.o rle um 
projecto de lei. como quer o regimento 
interno desta Cama1·a. 

Tenho certeza de internretar os sentimen
tos da Gamara dos Srs. -Deputa.dos que quer 
praticar um acto ne equidade augmentando 
de novo os vencimentos para o exercito e rna-
inh~ em uma justa e uniforme proporção, 
or lSSo: 

:-:.er nhom1dfl. cJes11e o mare.ehn.\ até a,,l :"líf>rf"~. 
proporcional em t"nlor &/IS rliffcr.entP. . ..:: p:1~Los 
do exercito. r que·. no entret.;o.nw T'"''a " ma
rintw. a. omiss~.o tnrnou.se enrnpler,:,., q nmHio 
é certo qne a. chama.da ·n~c~~n /;,, !m~oi. ,·nl
cnla.dt~ Rm lS:!nn cl;~wio:-: T'n:r.1 <"rl1.(la. pt'n(·~~ .• ,:. 
sempre n. :ne~ma tn.nt0 pnrn. u r..Jm;ran!.~. 
como pa.rn. o p:rnmer.e. n .. ~:tmlo p.1r .·(,nl:J dil 

official d~ mn:rinhn. e cL1s d;~~ eln$ ... , ... at.nf·\:a,~ 
n melhorüt dos rf':-:pect,h~ns J':lnc~ll~~~ li ho:·;\c'. 
ou qnanclú nqu<'tl•telado:-:: em ter·r·n : 

GonsirlPT•n,nrli)_ qUC' só :.).o~ ;!.!CW·rn~:-o dt• mur 
em commf!.nrlo~ cte fhrçn ~r· t.(•m 11 hona~iLJ 
nmn, gra.r.iticaçào parc-1 repreB'ent:tç:iC!d<• mr.;n.; 

Con~idera.ndo. finalmente. 'I"'' ''" l;o ht·lln. 
n. 3 .. que t;ra,t,a. dn ~o\ do que dpv(·;n )l<'r'!·í·ltf'r 
a.s prn.C::.:\5 de pret, do cxcrc1 ii\ ~· :1 t·madn .• nos 
tm·mos da men:::.agem~ est.-~w wd wdn.~ n!'Õ do 
bflt<'l.lhão na,va.l qtl(·\jú. rit.Si!.pp:tT"C'CI'll 1io qw\dro 
eífect.ivo da. armn.dn .. a.s t!o "orpn rk mn,rinhei· 
ro.s na.cionn.es qnetf·em uma. or::;anl~l('.:1o toda. 
e:-:pccial. nlêm d(~. (jlle. em vrz de sil1rlo men .. n.l, 
estabelece sole\ o dinrio. mn:·n~.~i.o que nã.o tem 
I'azão de ser, <l.present.a o seguinte 

O Congress0 N a.cional decret'l. : 

.~rt. L" Os ~nltlos rlo;; officiaes do exercito, 
dos corpo• dn. Armn.tla. Saude, Fazent!a e 
orn.ça;; de pret de ambas 8S classes serão re
gulados it cont,,r cio di>\ primeiro r1e .janeiro 
o1e 1:395 em deante pelas seguintes ta.be!las. 

Art. :::." O soldo de que traUJ. estas tabellas 
nii.o ~.prove,tará aos officiaes que dentro de 
um anno. a contar •1aquella c1ata, obtiverem 
reforma, continuando esta até então a ser 
regulada pelas disposições em vigor. 
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Art. a.• O oficial de marinha ou das elas· 
ses annexas. q••ando embarcado receberá em 
dinheiro a di.trerença entre a etapa dia ria mar
cada p·ora o oficial do exercito e a impor-
tancia da ração do paiol. ' 

Quando desempenhar commissão em terra 
r_eceber:i. por inteiro o valor da etapa, si nã~ 
t1ver abono em generos. 

Art. 4." O soldo é devido aos officíaes de 
terra e mar, r1esde a 'lata do decreto de pro
moção á effectividade do posto. 

a) Quando a algum official s" r1eclarar no 
despacho da promoção vencimento de "nti
guidade,anterior à data do decreto. entender
se-ha. que o soldo e devido só mente da data 
tio decreto. 

b) Ex7eptuam-se unicamente os que forem 
promovi_dos em r~sa.rcí f!lento ele preterição ou 
os que tiverem direito a promoção por anti
guidade, devendo, n~tce casos, pa,o-ar-se-lhes 
o soldo da. novr~. patente, desde o dia da an
tigm~ade que lhes for mandada contar no 
decreto de prornociLo, que deve ser aquelle 
em que se deu a vaga. 

2. Teem direito ao soldo integral das respe
ctJva.; patentes os prisioneiros de guerra; 
os offic1aes que forem presos para responder a 
processo. no f~ro mili~r ou civil, até sentença 
em ulttma mstancta ; os que exercerem 
quaesquer comtníssües ou empreo-os de ca
racter mil~~r ou cí~l •. ou desempenharem 
cargos pohttcos P&dffilmstrativos no governo 
geral da. Republica. ou no dos Estados e os que 
torem suspensos do exercício em virtude de 
sentença, 

3. Os officiaes reformados que exercerem 
empregos ou commbsões privativas dos oftl
ciaes dos quadros activos da armada e ex e r-

eito perceberão por inteiro o soldo que aos 
effectivos competir. segundo suas patentes, 
»bonaodo-se-lltes para isso a differença entre 
o soldo da refot·ma e o integral que ror ue
cessaria para equiparai-os. 

4. E' expressamente prohibida a melhora 
de 1·eformas ou equipara.cão desuldos aos of
ficiaes reformados antes desta tabella. 

5. Os auditore; de guerra perceberão o 
soldo correspondente á sua patente, si forem 
rradua·1os em alguma; os magistrados. porém. 
que s~rvirem como taes. perceberno soldo de 
l" tenente ou c:rpitão durante o tempu em 
que exercerem o cargo, isto é, da iniciação á 
tel'minação do processo. 

6. Os officiaes effectivos, sentenciados em 
ultima instancia á pena de prisão por ma.is 
ue doas annos ou ainda que s~ja por menos 
tempo, si a condemnação for acompanhada de 
pena de degredo, serão privudos do pagamento 
do sol· lo, vi,;to terem perdido a patente; si, 
pm•ém. a pena fôr de dous annos ou de me· 
nos tempo <.le prisão sem comminação de degre
do ou baixa de serviço, se llles abonará o 
meio soldo. 

1. Os officiaes do exercito e armada feri
dos oa contusos em comba.te ou em serviço 
do Estado não soffrerão desconto algum. 

Art. 5.• Em regulam~.nto especial fica o 
governo autorisado a di~criminar todas as 
disposições relativas ao fOldo e gratificações 
que competem aos officiaes do exercito e ma
rinha, e bem a::sim das classes annexase pra· 
çasde pret. 

Art. 6. • Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das Commissões, 27 de outubro de 
1894.-.lo.,é r'.arlos rle Cm-on.llw. 
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N. I-Tabella comparativa do soldo e eta-pa que devem ])erceber os ot!iciaes do exercito 
e marinha 

SOLDO ~1ENSAL 

ETAPA DIA.RIA. 
POSTOS 

Antigo 

Marechal. •.•.•.••••.....• I 750$000 1:000$o0o 1'100$000) Almirante ................ í 
General de divisão ••.•...• i 600$000 800$000 Vice-Almirante ........... 650$000 \ 
G&nPral de brigada •.•••.•• l 450$000 600$000 Contra-Almirante ......... í 500$000 J 

16$000 

Coronel. .................. l 300$000 400$000 

'~\ Capitão de m. e guer ...... í 
Tenente-coronel. •.••••••• l 240$000 320$000 350$000 Capitão de fragata .•.••..• í 
Major .................... l 210$000 230$000 300$000 
Capitão-tenente ••••••••.• í 

8.$000 

Capitão .................. } 150$000 200.$000 250$000 ; 1• tenente ............. : .. 
Tenente ................... J 105$000 140$000 2' tenente .................. í 200$000 \ 
Alferes .................... l 90$000 120$000 150$000 . 
Guar~.a-marinha .......... í 

4$000 

OBSERVAÇÕES 

n o official de marinha quanno embarcado, e bem assim o das classes annexas, rece
bera em dinheiro a differença entre a etapa diaria e a importancia da ração do paiol, que 
actualmente e ~alculada em 1$200. 

Continua em vigor a tabella approvada pelo decreto n. 96 A, de I de novembro de 1890, 
que regula as di1fcrentes gratificações que eomp~tem aos officiaes do exercito, segundo os 
cargos que exercem. 

Os olllcia,es das guarnições do Pará, Amazonas e Matto Grosso perceberão mais a quarta. 
parte da impurtancia da etapa. 

As differentes gratificações que competem aos officiaes da arma• la, segundoos cargos que 
exercerem, serão re.,"llladas em tabellas especiaes. 
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l'W. ~ - Tabella do soldo que devem perceber as praças de pra~ do exercito e armada 

SOLDO MENSAL 

POSTOS ETAPA. DIARIA. 

Proposto na Proposto no 

Sargento ajudante .•...•..•• , .....•.•..•. 
Sargento quartel-mestre ..•. ' •..•.•....... 

mensagem substitutivo n 

~:g: ~:~0;\:~~:::.::::::::::::::::::: 60$000 ....... 75$000........ 2$000 
Sargento mandador ...................... . 

EsE~~r~~~-::-'::::::::::::::::::: 1~ 37$500 ....... 45$000........ l$600 
Musico de 2' classe ...................... j 
SegundJ sargento .... , .................. 1 ~~~~ã'dé"3;~i~::::::::::::::::::::::J 30$000 ....... 36$000........ l$400 

Forriel ................................. I 22$500 ....... 24$000........ 1$300 
Musico de 3• classe .............. , ...... f 
Cabo,corneta..clarimeta.mbor..... .... . .. .. 19$500 ....... 22$'>00 ....... . 
Anspeçada, marinheiro de I• classe....... 15$000 ...... 20$000........ l$200 
Soldado e marinheiro de 2• classe....... 12$000 ....... 15$000 ...... .. 
Grumete .. ·;............................. 9$000 ........ 12$000 ....... . 

OllSERVA.ÇÕES 

\) Os inferiores que embarcados, quer aquartelados em terra receberão em i!inheiro a 
d.i1ferença entre I$200 e a etapa diaria marcada nesta tabella. 

Os inferiores das c lasses annexas da armada perceberão a.s mesmas vantagens desta 
ta.beUa, e bem assim as praças do corpo de marinheiros nacionaes que pertencerem ás com
);l&nhias especiaes. 

Outro tanto acontecerá com osartificesemquanto não for organi.iiado o quadro definitivo 
da. brigada de artüi.ces militares da armada. 

Sala das commissões, 27 de outubro de 1894.- Jose Carlos de Car1Jallw. 

O Sr. Presldeilt;ê - Achando-se 
a.dea.nta.da. a. hora., rlesigno para. segunda. feira 
5 do corrente a. seguinte ordem do dia.: 

I• parte (até ás 2 1/2 horas): 
Votação dos se.,auintes projectos : 
N. 147, de 1894, autorisa.ndo o governo a. 

a.brir os cre<1itos su pplem entares de 7.176:528$, 
para o exercício de 1893, e de ll:488$740, 
para o actua], que serão applicados ao paga
mento õo a.ugmento õe vencimentos dos pa
trões das embarcações do Arsenal de Marinha. 
desta capital (2• diSCU8São) ; 

Das emendas do Senado ao projecto n. 35A, 
desta camara., que autorisa. o Poder Executivo 
a. abrir no corrente exercicio o credito de 

527:422$, ao Ministerio da Marinha, sendo 
27:422$. para. abono dos venci:nentos a que 
teem direito os almirantes membros do Con
selho Supremo Militar, de accordo com o 
a.rt. 16 do decreto legislativo n. 149, de 18 
de junho de 1893, e 500:000$ a verba-Even
tuaes-para occorrer ás despezas com passa
gens autorisadas por lei, gratificações extra- · 
ordinarias, ajudas de custo e outras despezas 
não previstas (discussão unica) ; 

Do projecto n. 102C, de 1895, (do Senado) 
fixando o prazo de dous annos para que as 
companhias estrangeiras, ao serviço de nave
gação de cabotagem, entre os Estados do 
Pará e Amazonas se nacionalisem (3• discus
são); 
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N. 151 A. de 1894, (do Senado) creando 
roais uma auditoria de guerra no Estado do 
Rio Gran'le do Sul (2" discussão). 

N. 97, de 1894, reformando o ensino das 
faculdades de direito (:3" discussão); 

Discussão unica do parecer sobre i1 emenda 
offerecida na 2" discussão do projecto n. 140, 
deste anno, que autorisa a abertura do credi
to de 800:000$, para occorrer ás despezi1s com 
festejos e recepção d:t Commissão Oriental ; 

Continuação r1a 2• diõcussão do projecto 
n. 121 A, de 1894, ( do Senado) dis
ponrlo sobre as eleições de que trata a lei 
n. 85, de 21 de setembro de 1892, art. 83; 

l" discussão do projecto n. 114 A, ele 1894, 
m~rcando a gratificação mensal rle l :000$, aos 
ministros de Estado, para representação; 

2" discussão do projecto n. 136, de 1894, 
(Orçamento da Fazenda); 

2" discu-são do projecto n. 153, de 1894, 
autorisando o governo a abrir o credito ex
traol!"linario, de 100:000$, para comprar as 
terras e aguasdo rio Covanca, de proprierlade 
do Dr. Joaquim José ele Siqueira e sua mu
lher, nos termos do contracto de 2.? de janeiro 
de 1894; 

2" discussãe do projecto n. 154, de 1894. au
torisando o go>erno :1 abrir o crerlito supple
mentar de 108:713$995,2 para as obras d" 
prolongamento rla Estrada <1e Ferro de Porto 
Alegre a Uruguayana no exercício rle 1893; 

2" discussão do prQjeeto n. 75 A, de 1894, 
(do Senado) concedenr!o ao Estado de Goyaz 
diversos proprios nacionaes, situados no mes
mo Estado " de que a União não precisa; 

2' discu•são do projecto n. 77 A. de 1894, 
isentanrlo de pagamento dos impostos de im
.portação e <lireito> de expediente os mate
riaes importado$ para o serviço ila illumina
ção publica da capital da Ba.hia.; 

2• discus~ão do projecto n. I I 8, de 1894. fi
xando os ven ·imentos dos empregarlos d·• Es
trada ~-e Ferro Central do Brazil; 

3" r1iscussão do projecto n. 29 C, de 1894 : 
Redacção para :3• discussão da emenr1a da 

Camara dos Deputados ao projecto do Senado 
n. 29, do corrente anno, determinando que 
continuar-ão em disponibilidade, na Lôrma da 
Constituição, os juizes de direito e os des
embargadores não contemplodos na organi
sação da magistratura da União, ou na do> 
Esta'los; 

3' discussilo do projecto n. 56 A, de 1893, 
declarando temporarias as funcções de todos 
os orgãos do ministerio publico tanto da jus
tiça federal, como da local, do Districto 
Fe·leral, respeita•los os di1·eitos adquiridos 
pelos funccionarios actuaes ; e deroga espe
ci:Ll mente varias disposições ; 

Continuação d<1 2·• discussão do projecto 
n. 83, de 1804, autorisando o Poder Execu
tivo a reorganis;tr o serviço de immigração e 
colonisação d<1 União. de conformidade com as 
bases que ttpresenta; 

1" discussão do projecto n. 108, de 1893, 
declarando uullo e de nenhum effeito .o 
rlecreto de 15 de outubro de 1890, que con
cedeu diversos favores a Ma.noel Gome• da 
Costa Figueire·lo, bem como toda e qualquer 
isenção de direitos a fabricas de velas, e dá 
outras providencias; 

!• discussão do projecto n. 119 A, de 1894, 
autorisando o governo a contractar com 
Richard J. Riedy, ou quem melhores vanta
gens offerecer, o assentamento. de um cabo 
sub-fluvial entre Belém e Manáos, mediante 
as condições que eo;tabelece ; 

i" .riscussão rlo projecto n. 133, de 1894. da 
emenda ao pro.iecto n. 141 A, de 1893, oífere
cida em 2'• discussão pelos Srs. Torquato 
Moreira e outros, isentando do imposto de 
importação os mate:-iaes destinados it estrada 
de feno « Viaçào Ferr·~a de Itabapoana » no 
Estado do Espírito S:tnto ; 

Discussão unica do projecto n. 143, de 1894, 
autorisando o Poder Executivo a conceder ao 
bacharel Joaquim Pires de Amorim, juiz. 
seccional do Estttdo tlo Espírito Santo, seis 
mezes de lícen~a com O!'flenado, afim de 
tratar de sua saude onde lhe convier: 

1"' discussão do projecto n. 108 A, de 1894, 
declarando da exclusiva competencia dos 
Estatlos legislar sobre a nave,aação dos rios 
que banham sómente o respectivo territorio, 
e dâ outras provi·'encias. 

2" parte (as 2 1/2 horas ou antes); 
Continuação da 2" discussão do projecto 

nl44, de 1894, approvando os actos praticados 
por motivo da revolta de 6 de setembro. 

Levanta-se a sessão ás 4 horas e 20 
minutos. 

3• discussão do prQjecto n. 56. de 1894, 
fixando em 150 o numero de alumnos gra- !27·' sEssÃo EM 5 DR NOVEMBRO DE 1894 
tuitos do internato do Gymnasio Nacional, 
mantidas as actuaes con•' ições de admissão ; 

!• discussão do projecto n. 113, de 1892, Presiden~ia .~~os Srs • . Rosa e Sil,a,. Coelho 
autorisando 0 governo a melhorar as refor- L"boa (- secretar:o) c Rosa e Stlva 
mas dos officiaes do exercito concedidas por 
decreto de 3 rle fevereiro de 1890, equipa-I Ao meio dia respondem á chamada os Srs. 
rando-os das V>1ntagens do decreto de 19 de Rosa e Silva, Thomaz Delfina, Coelho Lisboa, 
abril do mesmo anuo; I Tavares de Lyra, Lima Bacury, Gabriel SaL 

Camara V. Vll S 
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gado, En6as Martins. Augusto i\fontencr:ro. '!nio~. Po•1cede Lecn. urbano Marcondes. João 
Carlos de· Xo·r:1es, Bdein filho. Hnll:1n<h de Luiz .. Jo1io Penid.o. _Ferreit·a Pires. llodolplto 
Lima, Viveiros, Lrti:é 011mingu·~s. Gusto.vo Abreu. 2\[anoell<'r!lgencio. Carlos das Cll"gas, 
y.~ras,Edmtrdo de Berrê·lo, Cllri$Üllo Ct'uz.

1 

Lamar·tiue, C•JSt' i.Vlachado, Ai varo Carv<tlho, 
Anisio de Abreu. Gabriel Fet-reiea.. Fre.derico caeb.1s •3arda.. Dt)nün::rues do Castro. Costa 
Borges, Gonc:alo de Lagos. Tllfnlltl.Z Cu.val- .iunior .. luiio de ~'!esquíta .. Moreira rla Silva. 
cauti, Udefooso Lima. .Juiio L••P'JS. Pedro p,u\ua Salles. P<mlill·• Carlos. Joi'to de Faria. 
Borges. Francisco Bene•rolc. llel•ecio ~IIJtlLe, Ale:mnth·e Castru, x_,.,·i·3r do Valle, Luiz 
Josê Bevilu.qua, Au;.rusto Sevet·o. F!.·and:-:co Adt)lpltu c ::\lariauo Ru.mos. 

E s >m cau.~a o~ S1·.s. .José :Ma-rittno. Gaspar 
Drummoml. Gon•)aives ~{.ia. Fernandes Lima, 
\';tz ole Mello, M•m>eb) de Bart•os, ForteR 
.iuuqueira. Dominf!os de i.\loraes. Casemil•o d:1 
Roclw. e Alberto S;\lles . 

Gurge!. .Junqueira 1.\y· e.s. Silva, i\Iariz. Trin 
darle. Arthur Orianclu. To!entinu de Carva
lho. ~!artins .Junlor, Coelho Cintl-a. Ltüz tle 
Anllr·ade. At·miuio Tt1.vare:;, Cl-un~~a~ves Fer
x·eil"<>, Lourenço tle Sá. :.ret!eiros e .\llm
. Jquerque, Miguel Pernambuco. C:wl•;s 
Bo1·ge.ttoclla Cu.va.L::<.tnti. o~cu.·,.i:u1o Loureiro. E' lida. e sem ~1cbatü <.1..}?pro7ada o. a~~tn di), 
olympio de C.:11npos. :Mc~nezes Prado; Gemi· ses~o a!1te1·io!'. 
niano BrazU. Gnn ~leia Lima. Zama. Santos 
Pereil-;_t, <ülgn"to ti_, F!·ei~as, Cllil\Otl. PRI~IEm:, PA~tTE DA ORDE~l DO DIA 
Francisco SoUre ~\Ia.nod CaBt~ul''· At·is~i:1e;-: I 
de Qneiroz~Edua.t·do Ramos! Vergné de AlJl·eu, . ·- . 
Rocll'i:rues Lilna. Tolentino •!os Sua tos. Ar- <~ao havemlo numero purn. se votar as ma-
thur Rios. :vra'!:coUno Mora .. a, Pa.t·tLniu)s :vion- ter·ii.l.:; lruli.cl.tdus ntt or·dem do dia. passa~3e ú 
tenegr-o. Tot·qurt~o Moreit·a. Ga!Uino Lo~·r.to. m;.nerl:.t em àiscussão. 
Antuuio ele Siqueira. FtE·qul:n "\Verneck. .. To~é E' sem debate en~errada a discussão unica 
Ca.elos. Fr<1nca Car·valho. ÜlicUr Gocloy. At- do na-..·e'.!er ~ob~·e <..temendo. otrerecí~1a do pro
du do Guan:1bara. Amerh-;o de ~Iattos, Lins iecto. u. 140 deste u.uno. uutorisautlo o ao
de Va~co~e~~llo::;;. Alher•to __ Tor·1·~s. Heiisariu r1e "'·.re~:no tt dispende1' até a, fJ.Ut\ntia üe 50:000$ 
Souza~ brlto voetho. üUZebLO ele Queu·oz. uartt ::;u.tva-:· o cuseo dtl. fra!..ru.ta. A.nu:.=ona.~, 
Costa Azevedo~ :Nilo Peçn.nm~. Ernesto ~t·azi. iicu.ndo tt votaçiio ::u.liada.. ~ 
lio. Sebastião de Lacet·ll~~ ~tl!uLino de ::;ouza .. ~· , ... . ., 
.funior, Antmlio Oiyntho. :.;,1yrink. Almeid" . Cl;mm1xg-/ :.·~ d~8C~ssao elo proJect?. :r:· 1~1 
Gomes. Landulpho lle M<J.g:J.lhüe,;. Lima Du- '~ .;~o l8.,o •• (~o ::;.~n~ttl?) ~:s~oml~ so~re "~l~ 
arte, Carvalho Mourão. Gonçalves Ramos, e(·'~·~'"1-,~ ~- d~~;:- :~'","' a Lt 1

-
8"· d. hs:J_ 

Luiz D~t-;i. Fer!·a.z .Junior~ Francisco Veü~a. a.~ · e.n ··~..-uss .. to,. 
AlV•tro Botelho. Leonel Filho. Oct>1.-ianõde 
Brito, Laulounier Godofredo, Riueh·o de Al
meida. Valladares. Cllpertiuo de Siqueit·a, 
Theotonio de ~Iagal!Jüe::;, Pinto t:a Fou~eca. 
Artlmr Torre:;. Simão ela Cunh>t, Ole!r<>r·io 
Mo.cieL Par11iso C11valcanti. Alli:edo Ellis. 
Almdda. No:;neira. Dtno Buenu. GU8;jU.\\J 

Godoy. Adolpho Gcordo. Vieirn. de i\Ip~·aes. 
Herculano de F1·eita.s. '),!ora~s Barro~. Cinci
nato Braga, Franciscu Gltct!rio. HernlenegLldo 
de ;vror·aes. Ovídio ele Ahr,.ntes. V1·tm.no de 
Gouv-eia. L:nu·o IY!uller. Pau.lu. R;tmos. I·,ran· 

O @i~·. ~~·li cu C<>e1ho-Veaho a tri
buna. Sr. Presidente. tão sómente pn.!'u lêr e 
justiti::!ar em poacu.s puln.,"1·as umas emendas 
ao projecto~ em discussü.o. Sü.o us seguintes: 

Ao art. ·1" (lf:j: <<Para n. divisão do eleitora
r1o Ui1l'U. secç~ões .. ot·g-u.nis:..v;ü.~l <.hts mesa~ e re
aulã.risaçUo dm~ r.ea.1)al.hos t!ieitoru.es, ure,·n.le
Cerão us ~lh;pJslçf)es do UI't. :-;s § 4~( du. lei 
n. 35. de :!C tieju.netro de 1892». 

Ao ttl't. 5" (L!:): <<Em vez de preto!•es-díga.
s-e-}1l"esident.e do conselho muntcip:.tl.>'>' 

cisco Tolentino e Enüiio Fllum. Ao art. 8'' 1,'P): «A <.l.ntu·n.çfi.o se :fi1rá 
Abre-se a sessão. 11<>:· dist!·ictu : para es;;e fim serão consti-
Deixaram de comnarecer com c:tusa. p::.1·ti- cuidas junta~ compostl:s d~ me'tade e mais 

cipada os Srs. Mu.ttâ Bacellu.1·. Fil~to f.)il'e:;. Ulll:- pDlo meno:' c\~~- J?res1dentes ~a ~esas 
Sá Peixoto. Benedlcto, Leite. Costa. Rod-:·ig-ues J elelt~waes de <.:~ch.t C...lStl'ICt~ sob ~a d1~ecçao rlo 
No~ueir·a Paranao-mi., Torres Portu.,·al. cunlw. presi(lente do vonselllo da_ .nr.enuencta.: guan
Lima Clra.teaubriand. Pe:·eiru de Lua, Mar· to ao ma.ts, observar-se-lla.o as •~tspos:r;oes do 
cionilo Lins, CorM!io da Fonseca: Clemen- art_. 44. ~ seus !<~~agraphos da lei n. 3'-', de 26 
tino do iYionte, Neiva, Tosta, Paulu. Guimu,- de.Jauetl'O de 1~. '-·'' . 
l'il.es, Leovigildo Filgueiras, Jo;é Ignacio. A~ art. 9" (ir'): «Em vez ~e _pretor-d1ga-se 
Flavio de Araujo, Sebastião Lanctulpho, pres1dente do Conselho MumcrpaL» 
Athayde Junior, Cleto Nunes. Lopes Trovão. Salvo a re:lacção, s~o es;;as as emendas que 
Fonseca Portella, Silva C>tStro, Ago;tiullo, offereço á consideração da Camaradas Srs. De
Vida!; Fonseca Santiago. Barros Franco .Tu- putados, no proposito de excluir (isto e a ju~-
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tificatlva das emendas) de a"\cluir os:pretm•es 1 Fe·dnra.l paialnflnen::!h1 r~1~2 exArc..~m ;1n. pro~
de inter'Ç'iretu nos tra.ba.llxo8 elcir.o!":.tc:). , p ~riüa1lp, 1la priuwi:·:~. (::dalle do pmz. eumo 

A lei cit::ula, a lei ~~. qne me repoN.o. Ue ~6 pH!:t qw~ pnrle1!l exercer sohre :1. mn,rcha g-e
de ju.t~eiro 1\e _1892. conõiderou _ sal~hunen~c. railif,s nr.;:·oci"s pnlllicos. 
como u1eonven1ente _a lntervcnsao na ffi(l$'lS~ o 11rojecto qne n ontra c:1sa rio Congr~sso 

~~~~~l~~~~~~~]~:: ~:~M~:::~~~~;:i~:~:3i!~i:1!~~:~~ 
a~:::;un~a ''o ruodo })Gr que o:-; pre~ores da. Cn.· apn!xotwd~l r: npnxnn;•dor,. qne ah::e p~r 
prtalt<etleral ~e des··mpenharamtto papt·i qne nm:c dedicatm•in. olnrp~<mW ;ws :mt!-
ll_le~ 1'01 con(erido pela. Jci eleitoral do Distrl· ~~ s cornpnnh,dro:; de~ lut::~~ o cmerit.o 
cto Fer1eml. . . . . i1:ttJ•intn. cnjn;; ;:n:·vicns :1 ]'l"_'l]"Hl;;;HH]:t 

O meu ~ito e. r.orno a. rllzcr, cxclun .. com- corno a t:(:msniJd:u~.:"'i.o dn. kopnl,lica s.ao w:~st1- · 
pletamcntc do pi.·oces..;o eleit.oral ns encarre- rna •.rni:". j101110 ru nntn"".rul pela snperior•iflade 

~ ~,~~~::~~~::~~::::: 1 ~1~::Lw:~ff·;~:~Jii~~~~;{:~~~!s 
o:fferec1da~ p~üo nobre !'epm;:ldo PC,Tao oppor- 1 ex:)rninad:t po1• v·arios a.::.pe:_·.to:;, torJn c! eol.:-
tunamente tomadas em conslderaçuo. 1jnnct11 d, seu t:.::::if'm·r.~o tonclendo n. um lml de-
. I tet'lni nado. o. Sr •• lJo.-é (Ã~rlo,..,-Sr. Prcsirl~m:e. ~ão 1,odin. 0 í'l'rd~cto conseg·uir mai::; ~ym-

muito pouco terei de dizer ttce-:.·cn r1o pro.Jecto 1\nn.tllit:o' ~ val:~ntP. dt'!r!·msor do qne o 1lip;no 
qu~ ~ra.ta da reformo. el~i~oral p~Lra a.. eleicão ;lepnta:ln panlist:t, cu,jo n~mc pcsn pnrrr:is
ciotuturo Conselho 11unH!tpal. n:t C:.tpltal Fe- ~:; 1 , n:tr<l dr-!.(;lirm:·. oS:·. Cmc·nnto ;-::·a.C"<l., qns 
det-ai. 1

1 

desc'no;·olvcn nrua. ar.zHrr:c!!Jt:u;fio n.r.~n~n.. t_le-
Traz·me ú. ~!·ih.unu. urua.. uni_ca r:l1:[1,o~ a.p~·e- talh:trln., segnirln. e · c:t.lma~ ouvida c;om m

senta.r dcsdeJi.~ umu. emenda .• reln.trva u.tn- tGrc~~n rn:tnire:-.to. 
C<?llipttt!bilidu.úes. E . o f.•ÇO n:t ~cgund~ I Sr. l':"<'>irlcmte,niio >e tem !e·.wlo nté no e:r
chscussao. pa.t•a. que }H1J:L tempo d~ ltluBtre::.- tr.·emo :l~ cnnqn!~ta::.; rlernocrntica~ rpmndo :-:c 
colleg~s de bn;~c~da e m.e:{mo na._ ~?f.ma.ra,: tem poclarnario 0 snffn1.g-in nnivcrsn.l com _:L 
api'(•cw .. rem o.s ütflerentc~ _ln~ompar.d}i~Hhtde~ :'Dbern.nla 110pnln r~ de rtne elle é corollnrw 
que entendo dev~reJ? eXJStlr· rnt l~L. e pn.rn.\ f\).~·c.~·~clo e 1.rlil!JHJivel nffirmac.~ão: 6 IH~cessa.r·io 
q~e se po.S~'U. .cnnstrutr de m~c~o _ma1s con\;· rerrmtn.r 0 ap~rt'eir;on.r 0 emprehcndirnr~n~o, 
l~tent~ a~s_1ntere~ses c.}o mun1~t1?10· a futu~ u. o~·c:1 nízrt.nrlo 0 safl'r:l~io, tornando~o o 1n
... onstttU1Çn~ rlo yonse..:lw Mumctpa.l. . ~tl;nrnento sincero 1to reg·imcn representa-
E•~ tenoe:ru.dtscussu.o. Sr. prc~~<len_w, tcret tiYn. . 

enS(\JO de ([esenv(IJver ns pondera,:::cs.. ~1ue Crmlwcc y. !':x. n p\~:·n;;n typicn. de i\ltrn
me ~conselhn.rn.m n. n.pr·csentar estas emenr~as.. !Jean : \<as :ts~cmhlé:~s pndcm Rei" compa1·a· 
(Afwto bc·m.) I da:; n .. c:Lt·tns !!'COC'rnphicas~ que devem rcpro-

~,~~n!:,~;;,'~~~~~~~~~~:,~~~~~:~~;;~: ri:~~~~{I~f~~~;~~~;rft~~~!~ftt~§;}t~ 
g-eral a proi'~s:to. do ]ll"I'.JCCIO de J,:_cle:t(lrn.l necto é 0 cue imscrun 0, t!iO"erentes proces.
}1::\:r:t :1 munJcmn.ln1acle do D:st!'JCto l··erlera1, e :.0~ e .. , . .-~.t .. 1m·ts clla.mados da.. nroporcionah-

f~:;~~ e:~~~~~~-~ ~\~,fi~~~;~~~1•0 r~ no niio _'E\Í." ;J,~,,~ ~::;;.~~~os. ~s· op;niõcs de ~nrios mn.tizes 
A Cn.max·a por ·ma. '·ez p~r~ce c,es:nter·e~sa!·- que :-e c·tend(1m e se entrechocam no ca.mpo 

se_ do n.~SUI!Jpt~. como :\I esta ... cn·cn.m .. sr.r!- dn n~çü.;~ devem occupar esp::t.ço da a~sem
JlÇuo terrt!ort,!1] Jr:sse )lltl'te ~.'enr>., '::"!'o'!\ do, blór e ahi se rlebnt~rcm como nnmo, pnoto
communhuo orazlletrn. e do, .edera~oco do que ""rnphia redu7.icht. 
05 _r:q~~~i~~e~s~~~lpn.es, entretanto, que ::;. lVIn.s: .. si :t sele~çã.o lhe~ dá o ~ireito d_e in
renov11m os fundamentos e:n que assentam terV"ir nos negoe1os -pu?l~cos, a v1da na.cton~l 
os edificios Iocaes, colmnnas de ouro e bronze ;,ó se mamte~ pela demsa.o, p~la combmaçao 
do !!l'andioso monumento federativo si tcem rlo esforço e aa vontade do mmor DU?1el'9• na 
por"toda a "[>arte importancía, om n~nhnma a ss;:~mb!éo,: dahi a formul:t dtt orgamzaçu.o do 
terão mais consideru."l""el do qne no Distrtcto su:ll:rag!O, formula achada, penso por Ernesto 
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.Naville: «a maioria é o principio d • decisão, 
a prop01·ciom1tidade da elei~ão .» 

A opiniri.o que fot~ mais 1a1·gr.t e do~ina.r no 
paiz domine na assembléa~ m~s qu.g as outras 
opin~Ges se ;·~p1·esentem i.~ah. ~ua impor
tancta. O parttdo, pr·oce;>o da ot·~~. .. aisar opi
niões~ que tive1· roa1m•h_ de vótos el~ia a 
mn.ioritL dos represeulantes, e não tr'~dos. 

No nosso paiz não é ruais licito a maio ri • 
eleg-er a totalidade los re~:·esentautes da 
nação, do Esta•\o, d.) município. Comquanto 
a representa:;ã.o das rninorhs n:l.o ~ste.t :. con
sign<tda sinão na parte da Constituiç:'io que se 
refere à Camara dos De!mtatl•>s, " inter·pt·e
tação liber<Ü, mais fiel ê dedic .da á orrl•.m e 

. aos princípios democraticos, alarga a dispo
sição a todo o sutr1·agio. 

O esmaga rnento com ?leto de metade menos 
urn por metade rn<tis uro n[o é rnais pe:·rnit
tído. 

Dos systema.s pt·opostos l•llra. dil.r de facto 
a cada cidadão o direito de represe o taçilo, 
que as modernas constituições democr11ticas 
rBconnecem em tlteoria, •1uatro prlncip<'e> 
eristem : o voto por quociente, o •oto por 
listas <:Oncarreotes. o voto liroit>1do. e o voto 
curnulati'\'o. 

Desde 1853 qu:; o ::;ufi'ragio propo!'Cion·ll 
esta sujeit..l à sa·wção d>< exo·n'i~n•Jia e d, 
pr-atica e por clivet·sos mod.os eitabelecido em 
varios paize5. 

A elevação de vistas do Sr·. Assis Bra.zil e 
seu ardor civieo, qu-s ronlto moco o le"t"ar-am 
a escrever A. Republica Federal, lh·ro classico 
entre os prOp<tngadistu,;, e que poderosa·nente 
contribuiu para formar a estructur·a ,oliàa 
e scientific;a do Brazil repub!ic.toQ. a"to<cram 
air1da so:1re o ~eu e::;pi1·ito para qo~~ pens:tdor· 
liber-to das paix0e;; pol!ti:"-", concebJsse uma 
ot·~aaisa.cito do sutfrag-io 13 ad""or;!'as-;:· eorn 
calor cornrnunicati\"O U:l. ~!Jerr.oc~acia Repre
sentati'Oa>. 

O seu segundo Jivrv completa o p:·irneiro. 
e a elle se pr-:nde na rn.1i-; e;tr·eit:l logica 
deducti..-a de processos dernocro.ticos. 

Entretanto. que SJ: rne vermita dizei-o, o 
artificio que p!'OiJVe para repre-; ·atar a:> opi
ni~es não me parece de to lo origio:<l. Estu
dando os processos até hoje pro postos ,, a 'l"en
tados vi que a diJrerença entre o seu artidcio 
e o àe Thomaz Hare, proposto por este emi
nente publicista em 1859. até certo ponto é 
nenhuma : um e outro systema repousam na 
mesm:< unidade representativa, sen'io a quot:1 
eleitoral que dá. direito a um r lpresent<>.nte 
deterrni!lado> pelo processo ordinario p:.tra 
tirar as medias, dividin•lo-se o numero de 
votantes. pelo de representaot2s :\ eleger: 
todo o candidato que obtiver esta QUota está 
efeito~ 
;:':.O:jn~oo.esso de Thomaz Ha~e é descripto 
~lo_: Sr. -Assirl Brazil sob a designação de-
~é~~;~-~,-~->' 

escrutínio de lista coro voto trausrnissivel. E' 
o p:·. •cesso ar.l vo:;ado eom calor por Stuart 
Mill üO seu li t'T0-«0 go1le1"'nO rcprcsentati'DO>) 
-por- elle pr·or•osto aCamara dns Communs e 
diocuti•Jo ID.rz<emente na lnzlaterra. Muito 
roo liricado quanto ao cRmpo de soa appllenção, 
-9 ho,j~ ainda apresentado como processo a 
expei"imentar. 

O ~de o Sr·. Assis Br\\Zil se :>fasta. de Tho· 
m ,z Har·., é quando l'epelle a tl'cnsmis,ã.o de 
votos. No sy,;tema do p~ns .. dor brazileiro os 
su.trragios que no do in~lez ;;§.o tr-a.nst'eridos 
passam a beneficiar as forças das maiorias 
goveroameotaes~ 

Sinto não pod>!r demorar-me na compara.
<;ão. Até agor·a. creio, Sr. Presidente, que 
tenho conseguido obter a ad.l.tesão do nobre 
cleput"do por S. Paulo. 

:l S?.. CINC!!S"A1'0 3?..'-GA.- Perdão; aqui 
não é o caso da dizer: quem cala cons.ente~ 
m<t:> :;irn, quem cal<>. não quer interromper. 

0 S?... THOM.~Z DELF!NO- Entremos pro.:.. 
pt'ia.ment~ no ~x·tme do projedo e vejamos 
os ar..-um~ntos formula.dos nara a defes L do 
artit:icio dos turnos. -

Oa"s hy~ottleses a1·resente\ nas consi.de
raçõe 5 co:u que jnstidquei pera'lte a. illus
tr·rt.dêt. Comrnissã.n rle Constituição, Legislaç~o 
e Ju,;tic;a o ;;obst\tu\.\v<> que essa comrni>são 
.Jü:uou-se p?rtilhar unanimemente. Ou os 
parti-los não ieern no lo;:-<'r em que e appli
c~rin o systerna. ào Sr. :\Ssis BrazU .. organi
sação lbrte, poderos:1 e ·:on;;:stente on a 
te·$!Jl ~ 

A pritn"=ira das du ·1.::; alternativas veritica-se 
era t •das as gran ies cidn.des ~o mun lo hatli
tual:neote. e o símplas conhecimento dos 
J"esu',lado,; elei;or,.es da cidade do ldo de 
J-.neiro o debmri li. ;;ociedacie comprovttdo. 
1),; eldtores em pequenos grupo; -;otam como 
bem ! hes p~rece, sem obediencia:; nem 
plauos, 

O SR. EouA.Ruo i'l.A.~WS - -s· p~rque en
tre nós a anarchi:t polttic' é um mal en
Jemico. 

() 5?.. THOMAZ DELFL'iO- Limiw-me à 
constataçã~ do f<tcto sem entra~ na indaga
ção das caus~s. o phenomeno é m•is ou 
rnenos itlenti~'O em toda ?arte do Brazil e do 
mundo. ~ão ha quero possa negar que o 
:;utTragio é muito menos harmoníco e disci
plín<t•lo nas cidades do que nas regiões menos 
VO"o"'da:;. 

Par·a. mostrar· os inconvenientes do pro
ce»o vindo do Sen:do no caso de serem os 
partidos agrup ·mentos dotados de fraca 
energia e <:onsisteocia, disse o seguinte: 

Supponha-se qu' concorrem ás urnas 10 000 
eleitore;; e que ha no circulo a ele~er cinco 
canàidatos : o quociente do prim.eíro turno 
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serà de 2.000 >otos, isto e. só P"·icrão ser 
eleitos em primeiro turno os cidadãos cujo-s 
nome;;. escriptos no alto das listas, obtenham 
um~ collocação pelo menos de 2.000. lmaf:'i
n&-se que foram >atados os candidatos -~ Cc•m 
:?.800 >ctos, B com 2.500, C com 2.000, D 
com 1.500, E com 900, F, G, H. etc .. com 
menor numero até ao total de 10.000 votos. 
Por este resultado se consideram eleitos 6m 
primeiro turno apenas A, B e C. p0rque só 
esses alcnnçaram o qnodente exip'ido. 

Deve-se, po1s, recorrer aos Yotados em 
se!rundo turno nara. dahi tirar os que tiYerem 
tido maior somina de \Otos. afim de compn
rem o numero de cinco. 'supJ•Onba-se que 
neste segundo tnrno foram >otados :\.com 
SOO votos. B com 700. c com 650, D com 500. 
etc., até 40.000 votos. Estavam eleitos. ou 
antes. llr.avam preferidos: A, que sómente 
conseguiu SOO >otos e B que npenas alcancou 
700, ricando po,tos à margem os candidato:; 
D e E, >ot,·dos no primeiro turno. que obti
veram 1.500 e 900 vutos, o que é, sem du-
vida. um absurdo. ~ 

O nobr·e dept,tado paulista contestou que 
esse resultado pudesse ser possiw!. E' qne 
não cogitou suillcientemente no meio em que 
é ''Pf'licado o >ystema. 

Si quando ha partidos organisados é ne
ce;;sario. como diz o Sr. Assis Br;, zil. calcular 
õem. os eleütentos antes da distribuição de 
"otos par-.1 que a maioria >enca no primeiro 
turn •, o que não succederà quando ha apenas 
partidos mal esbocados ~ us eleitores em 
grupos discordantes e sem direccão votarão 
sem harmonia, e s: alguma influencia~ póde 
alcançar um certo numero de suffrag-10 que 
llle deu a col!acação victoriosa no primeiro 
turno. a força de cohe;ão dos votos não é 
tanta que as mesmas listas que tr,zem o seu 
nome se condemsem em outros nomes no 
se~undo turno. Em uma palwm: é o voto. 
independente si quizerem, m"s dispersi•o do 
eleitoradü lia cidade, que despedaça as com
bina~õe;; idealisadas pelo sy,tema. 

O Sr. Assis Brazil entre as >anta,g-ens 
vrincipaes aponta doas: dar ao governo' ele
mentos de apoio segnro por maioria solida. e 
fazer~surgir ao lado d"ssa maioria as opiniões 
diver>tentes. e bastante importantes, que 
n:errcem representação. 

Quando não ba partidos organizados, que 
elementos su!licientes v~e conseguir o lrD
>eroo com o seu methodo, si esse apaõ ha 
agrupamentos incoherente;; e desprovidos de 
signidcação? Ao menos o escrutínio propor
cional, pelo >oto limitado, o escrutinio vul
garmente conhecido pela lei do tet•ço, 
a~nelle que está consignado na lei n. 35 de 
1892, apanha o grupo mais for!e, ou os agru
pamentos governamentaes colhgados, e faz a 
maioria necessaria à manutenção da estabi-

lida.de go>erna.mental. emqna.nto o grupo 
menos forte~ ou os ngrupament,os opposicio
nistas enf~chados \encerão na terça parte dos 
eleitos. 

u Sa. CrxcrxArn BRAGA da um aparte. 
0 Sa. THOMA7. DEL'FIXO - E' O ponto de 

vista em que o nobre ,leputado se collocou e 
fol por iSS"t que ;.:br!u m:tr.gem a. r :s;~o~ta. 

V. Ex. não consitiaron o caso do Dístricto 
Ff•it:raL onde a eleição é disne~i\'":1: \OitüC·Se 
par., os Estados e foi encôntrar os pnrtidos 
m;tis ou m~nos eonsrituidos e augmentados. 

Como pr0cesso, o do terço e muito mais 
ordeiro ane o dos turnos e mo>tra muito 
menos as· falhas. 

?da lei do terço a clamorosa injusti~.a que 
apontei. de serem preferld.:>s candidatos menos 
~totad0.:-; aos mais votadcs~ não apparece a~sim 
nat<onte e com escandalo aos olhos 'o elei
turado. 

Nmguem em consequencia deli a podera di
zer qu-e perdeu a eleição, qne foi derrotado 
po1·queteve mai..:; uatos que os eleitos, e a.inda, 
considernção que me parece valiosa e mere
cedora de attençã.o, a legitimidade das corpo
ra.ç,ões não so 1Trerão cou te:;tações e prote>tos 
,;ternos. que lhes tirariam por inteiro a for\,'3. 
moral e o pre>tigio, sua primeira sal>a
guarda. 

?-las. disse 0n ohre deputado paulista, si 
assim é como dizeis, o ;y,;;em~. de turnos tem 
a vant:•gem rle reprorluzir com a rt.lelidade •I e 
um espelho esse est<ldo de cou:>as, apanhando 
todos os a....~uoameu tos. 

Si o nõbrê deputado quer ser implac:t
•elmente logie::o e conduzir por um encadea
mento rectilineo a sua concln~ deve cht:~"'1tr 
a. querer qu" es>a representaç-a.o por mtga
lhas e por esf<,relameuto das OJ>iniõ •S va al
cançar- os ~ndes descobridores da sciencia e 
da arte. as ar-awles iniciativas iudividuaes 
que ellas màis do que todos os P"rtidos do 
mundo juntos. tem contribuído par:t impul
sionar no progresso :JS nações e a huma
nidade. 

Quer >e r ainda o nobre deputado como o 
processo que t:lo brilhantemente esposou, 
conduz ao absurdo e à iujusti\,'3. clamorosa~ 

Tomo o exemplo formulado: póne acontecer 
que por uão C•·nrtarem oo primei~o tl!:rno ou 
não o entenderem. venham os ct.ladaos em 
grupos mais ou menos numerosos dar os sens 
voto;; no segundo turno, e que os candidatos 
deste turno A, B. C, etc., obtenham 30.000 
su!Ir-.w;ios, 25.000, 15.000, serão esses can
didatos derro!a!los por algum ou alguns cao
did;,tos do quociente de 2.000 votos. 

0 SR. CrXCINATO BRAGA dâ. um aparte, 
O SR. THoMAz DELFINo-V. Ex. não me en· 

tendeu. Pôde succeder que os cidadãos por 
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não terem corr2prehenrlido o processo dos tur-' suo. força dearregimenta~ão, só poderá ele"er 
nos, ou por nao lh:)S merBcer a menor con- um can1Jidn.to. o 

liau~a o turno do quocien~e :·ntrem de prel'e· O noilre de1mtado paul is la respondeu ~ue 
renc:a· no tu,:uo d~ ~li::·a!tdade. . com o systema do terço o n•:.•mo ?"'daria. po1 ~ 

A .monuh~ CO?.eom.la. >e e obr:J.do eletto- que t. ter.;-a porte de cmconao extstc pel'feita. 
~do, ~. mms amdct do lll>t:·umento que lhe ,~té aqni o que fic-<tra l:quido era que um 
!ot conll,ulo. artlii•!to>ro.le o.outt·o; ma; su:;tcnto que ainrln 

De caminho devo t•esponder ~•o nobre depu- ~ te_rço e supe~Jor· ne.ta emergencia. Repare 
tatln paulista qne decrara não ter me com- s. J::X:.: a mmvrl<t ue 4.000 votos se qnizer 
pl'ahonrlidn, qnando na jns!ilicacã.o rio sub.sti- fazer trlumph.~r o seu ~andidato no pf'imeir-o 
tnth·o cscrt!Yi: ... ,no i'l'úCeS$0 actualmente en1~ turno t~ m. !le Lbr-th<:::; .400 voto~, pelo me
pregado para as eldç-ões federaes. as minoriils nos; ora, I.JOde acoutec:er, que a minoria se aU
teem :.~ grantle vo.nta~em elA se fazer repre- :;tenha. e que o quociente uü.o scj 1 attinrrido. 
sentar no menos por um i.erço, podendo ir C:ntretanto no voto liwitct lo in!'allive!rÊente 
muito além disso, confo~·me a forçtt de que o candi•.iato da minori•t triumpha. 
di>puzercm>>. Si ton:ei cinco representantes par,, o ex-

Ou a minoria faz o terço, dis2e S. Ex., ou emplo fo1 porque t:tl ertt o numem que dava 
f.\Z dons terços. deixunclo tb ser mino:·ia cccda clist1·icto uo prfÜ;;cto: os algarkimos to
para. passar ne,;te cc>so a lll<lioria. mados ao ac;•so, ~ão rellondos, para facilitar 

O nob~e deputaclo r:ão me comp;·eher:deu O calculo. 
porque não attendeu a que e~crevi winorias }las con~er-:emos os. algarismos e imagine
e não minoria. Si, de facto, b dous partidos 11~os qu~ nao ctnco porem nove representantes 
que disputam a Yictoria.· S. Ex. tem razMs da o ctrculo. A maiorí'' fará seis eleitos 
sobejas; mas se hu. como no meio que esta- Wx 1.:3:3:3) e a minoria para t'ctzer tres tem de 
d;lmos juntos e par;\ o qual buscatuos 0 me- >Ocr · 4.000 voto:; d;w 3.'.)99 aos seus candi.!a
lhor in:;t~umento eleitorcl, que lhe con>enha, tos-0 que ê imposáveL ou excessivamente 
mino!'ias, não lhe nssiste, então, razão a!- ditll.cil. 
guma. Se~á 110rve~tura dos algarismos tom~dos 

Supponho. o nobre deputHÍO que >ão à> 0~ !ll:JO> resultados obtidos! Tomemos outros. 
urnas eleaer nove repr·e~eutantes a uma \ ão 3·750 &leitoi'es ás ur>nas; a maioria di:::
a>sembléa,- 100 eleito:·es, divididos em tr·e:; [Jüe de 9 .24,3 votos, " minoria de 4.507; o 

qucciente éentãorle 1.527. Ne5tecaso a ma.io-
f:X~.~~~;r ~/~~~~~!:~cg!'~S~:t~t~~ig~~frr~e~~t~n~ r-i..t dá sei::: represent~ntes e a mioorla dous. 
lettm do codii!o fnr.iamental. com 45-elei- Estns varias llypotheses fazem saliente can
tores ; o segull~~o, iudiYiünalista ú. Spencer staotem~ute a superioridade do voro limi
com 25 eleitore>; o te~ceiro, collectiviota, lado, sen: COf?te:;taç-ão muito me.is garantíuor 
com 35. t'ara a m1nor·1a~ 

Si o grupo indivhiuali>ltl se une ao grupo O nobre •lepu:ado paulista referiu-se ao 
conserVado!" c oL~tem, 1ucompatiLilis;.1..to. pe}t rodisio. 
orientnção inteiramente oppnst;> das it],jas, O rodis!o e umtt fraude e uma deslealdade 
úe razer c'\usu 1;ommum c·:om o:; socidist •S. partidaria com que não é licito "rgument~r: 
um ou dc,us r.'presentnntes, teremos que no. meu enten 1er tanto importtt usar deste 
o governo lcu·il qn:ttro ou cinco rep:-e- mew par::t. sutl'ocar as minoria:; romo roubar 
sen.t~~nte:; e que as minorias fat'ã.o quatro a. veto~ nas mesas eleitor-..te::. 
cinco representantes. C:re:o que, Liad<t esta o sa. Crxcr:<ATO BRAGA_ Esta dentrJ 
explicnçüo, nãn lm..-erti. duvida. '}ue tenho du. lei. 
raziio em ucr•;ditar f[Ue o systema do terço 
Ü.l.Yorece as minorias. 

Vejamos agora o caso em que os parti<.lú:; 
teem fortes aggreguçõBS e vüo comptlctos ú.s 
urnas. 

Nestas circumstt<nclas, affirmei que as mi
norias teem muito menos g<':·antias e facili
dade de representação pelo systerua dos 
tur·nos e formulei o seguinte exemplo: 

Supponhamos que com p<trecem a eleição 
12.000 eleitores, senclo S.OOO da maioria e 
4.000 dtt minoria. A primeim l\trà em pri
meiro turno tres candidatos (3~<2.400, que 
é o quociente ele 12.000 por· 5=7 .200), em
quanto que a segunda, qualquer que seja a 

0. ~t:. THO:.L.~Z DELFL'<O .-Quem emprega O 
rodisto. comruet_re no meujnlg-.lr, falta grave: 
elle uem e conr ·:;sa,·el. 

0 Sa. CIXC!XATO BRAGA- E' CODfessavel 
de_sde .que_ se parte do princip'o de que a 
mmor!;t nao o.pre;enta forç,\ sudiciente para 
fczer-se reprt;:;entar·. 

0 SR. TRO>IAZ DELFIXO- );estas condições 
não ê o rudisio qu~ tem log,r, ê cous<t di-. 
ver:;a. 

"\s sohr;lS dos votos precisos para le<J.l
meute fazerem os clous terço; de represen
~~~i~~ vão luctar com a minoria. ilJ~igniii-
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Demais. n rod;sio ó impos:;h·ci de emtn·c· 
g-!\r ne$tn: cid:'..dc, c:o~r~o em ~'in:drp.u~r chtadc 

~~~~r.:~~~~~:~:;~~,~~~;~:~;::.~;,~,~~~·\~1:~::·~ ,!:;~:~ 
Sr. Pre:-~i:lcnte, a w;-;pcc~.;:lo do ::>yst.cma. dn 

~.:f~~~;oe~l~:~~~frj~t~?~~ ~;}I{; t:~~.t~~: ;~;~:' ~:t~--~n ~\l:,i.;~ i6 
tentar uma t\3tr·ograc.ln\~:"io. 

Elle n;i.o 6 !jimples nem e!n.ro p:tl'tl. ~ct· c~nn~ 

~~~(à~~~~i~~~tf{~;:::i 
simples o q:1o nã.o ~erit f'iji:'<.tntn as flue :;.;J'
virem neste pt·c~ce:s:;o·~ 

0 Sr:.. CINCCSATO BP..A.GA dá H~ll i.l.prttte. 

O St:.. TH03IAZ DELFixo-~il.o e ~~:ipil'ito p:tr~ 
tídario. Pois em nowe 11~: que inture::;~e par
tida.rio e=::tU.!'d f ,1 hudo, ~i llt.:,:.:'O a c:Xi~t~!llCia 
fie p:1rtirlo:-;? E lnjn~tiça. rptr; o uobr·o dc:pn
tarlo me ll1.Z. 

Devo ;,dnda ob~erv~t q:tc sendo o:; re:-;ui
tados finne~ dependentes do 'fl!OCicr.t!l ollt1do, 
a falta. dtt npnrtu;ão dr~ algnns '\"'Otos a::s 

Ptll' nltimn r.li.rci, sr. Pl'êSid"lltC, quo :1. dUn
cnld:Hll~ o P ~~o:sconhecinwuto do processo n? 
::1uío dL~l:·~:hifln~ de ~nífr;tg-in l[hpcrsi't"O! dn. 
plena expar:::.fio ú. pol:t!c:t;.!OI11. Comprehender 

~J~~~~~1i1 :.:~· ~: ~~:~ci~:\'i;j ;:~:~o~·~\\~;.~~~~~ 1~\Ja~ll1~~cl~ d~~ 
o pt"iYiieg-io de alr;uns h:dHJÍS. 

A:s mi;Jqrl;!s ~em convícl..'0r·s nem ide:ts. só 
f'!llas terão a lw~r·;:r na. conrm-iio e nn. desor· 
dt}t:t tL qne o-s ,.t;tn~ l1cm in~encioo::Ptos u indc~ 

J'·):::~~l;~~<~~;~~:~·~,{~ !::~·:;;~u~~ deitoeado precisa 
saha1· eomo c'~ rpHJ n vob vac ;vJ su11 destino, 
i:O:lO Ú, Cot!lO 1j !lU.: ;~ Sua. Ytlllta.de t: nca.· 
t:\(!:.1. 

!:;:', :~ssim a. (:dn<!ttr)To nleltOJ·al dt• povo su 

~~~~{~:~~~·:~, ~u c;~ tL~,;~, ~~r~l,~~ ~:},~do~0 ,:~~~~~~[~~ 2;~~~~~.~~ 
t1·i runp!to~ (: vir:tnrias. 

o ';):_h.tema, do St·. A:-;sis Br~tzil~ repito-o 
tnais n:-na Vfn, ü nm c::;!Qrço tio pc:n:;adoe pa
tl·iot::~ leal c entiJ~l:..;i ::-;ta; UlUS o processo 
uswtl do voto pr,)porcion:ll limitado, ~imp!es, 
c!;~,ro. ;to ;dc:tnt:e do tqios, nos hahito;::; tias 
p(Jjllliaç0<~.-;, ~~-lho llt'~f'erb;el. (.:.lbtito úcm, 
muito ÚUiJ't.. 0 Ol'r.tdO'J'' d Cl.tiH}'I1·intC1Ha.rJo.) 

mesas põ.lc alter•1r extraoz·rlina.riarnente o t(} t:.;r. D5no irtu~no (EsLe discu:J"!u) 
· re:;ulttuJo da. dei(:.IT.o: e é f;H;il imuginar tLei.r.r:~ ,Jc .-;r:r ;t,HI;licado, tent.lo sirlo enl;·c.fJw: em. 

até onde U. ;_Ül!!l·a.;_;Úo ;:;l:irie Cili::g'~ll~ f1Ua.ndo lCínpO fi'J 'JI"CJ,dOr .) 
se annulh.ll' alg"liffia s~~cc;ão eif:ito:·al. 

No processo do ter(;o : 1 ,~, g~·;tntle sing-1:!m:n Ficn. · n. discu::.:s;í.() intcrrompich1 até a con~ 
na apur;1ção, e si 0 :lc;o;vio de \'o tos !lrt~ 1ne:\a:-; dus5.o da. votação das matcrias. 
eleitoraos e as HnnnihH;ü::s pa!·.::he:-i podell) E' posto n. Yút!JS e ;1.pprovado n requeri~ 
alterar o resultado gr:::a.a.I~ i:\tO tr.nn p:-ohtl.t,ill- mt:DLIJ do ;;i·. Fra,ncisco caiccrio. propondo 
tla.de.s muito I!1t:J(Jr·e::; (;é r::uitu uwb. ditTJc.il íliW :J. :~r~:~n. Sl:•ja. a.:Jt.orisada. a convocar ~cs~ 
acc:necer do qne nc, dos ~nrno:-;.. sõe~ nucturna~, quand0 julgar crmvenientc. 

~r esmo (;•JmO pr\)ces!'i0 t:li:Orieo nn.u eo~i- E' SIm rl<:lm.ü~ a.pprovarla. :1 RcllnC(~'To final 
taram os que propocm o;; tlli'!!'Jti na !'alta dn projecto n. 8 O. tl:; 18!J4. fixando as for
]'lOioslvcl Jc uúuc<lt;ilo jnlitica" eleitor:!\ da r;ns rl<: tcrm pa1·a" exercício de 1805, o qual 
pgg~i~~ão, no qn,; uiio ::,into ner.es;o;id;:de: do ú f:nviado ~. sa.ncr;5.o. · 

O eleitorado do Distl'icto Fer.l<;ra.l ú ~uqn·c
hcndicto com nm ;y~tC:!!!a de dci.;ilo i!tti:ira
mente noyo 1):lt'a í~l!c.,. •jllO n.liit:-; nnuea ro: 
TJl~atica.do C:B:l [)U1•tc al~uma do ltPJWlO. <<. .\,:: 

e:qH.:tJencias noJ.:a~, diz Leon Dli!lut, :.ão J~o
'lern se1· tent::da::;cum Y~tll:J!.!'(!!n :-\i!m :~s~nti
meuto daqudles ~ue as :;of!'J:cm.» o le;;i;la
do~ do Con;;re;so Federo.!. prutende Íinfklt' 
sutitameute a gra.nde cidade um ~ystemti. de 
eleiçüo desconhecido e nlio discutido nem 
apreciado por e! la. 

Sã.rJ succP.s~i-vamcnte e sem <lnhn.te appro· 
Vt'ldas a.~ rcrlacçõc:s rlus pi·o,jectn:-; ns. D6 C, 
1~0 B" !~, de l>l04, ~s quaes sii.o enviados 
n.o Sen::tdfJ .. 

C lido, julga.r!c objectl) de rle!ihr:ra~-ão e 
envl~ulo AComrni~s~io de Fazenda. e Industrias 
o seguinte 

PP..O.TECTO N. !58 DE 1804 

.-iutm·isa o Go·verno a contractar, nas conrliçõC$ 
ryHe e.rtnbelece~ o s;r.:rvir;o ria navegação entre 
os prwtos de Heldm tJ o de Stmtos •"Om. escala 
pelos de S _ Lu:~, Fo,·ta/e~a, Recife, Balda e 
Rio. 

O erro úo I!H;tllQr!o exper·1mental esta. :leniro 
de outro erro aiuàa maior. Esta. dd;tr1.! é o 
campo meno~ proprio pn ra ex perienci:1s: o 
orrlinario e '\·ul.c-tw bom senso tiO legi~!a.dor
que estud,t. medit:t e ob;erv;\ mo;tm qne :>s 
expe:·iencins como estas teem sua~ conrliçõt:;:; 
d_e applicaç>:io e~ m<:ios c'_:lmos onde os par- O Con;;-resso Nacional decreta: 
t1dos obedecem a or1entaçao e onde os resul- Art. I.• E' o go>erno autorisado a con-
tados podem ser previstos e cteterminacf.os. 1 tractar, com quem melhores >antagens offe- , 
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recer, por prazo d.o cinco annos e até cento e 
trinta-contos d• r3ls a.nnuaes. o ser>i90 de 
navega.ç-d.o entre os portos de 3elê:n. no E!o'ta,... 
do do P<U·à. e o de Samos. no de S. Paulo. 
com escal.!1, JBlos de S. Luiz. Fortaleza. R;,. 
cife. Bahia e Rio. iJa•endo _;:8lo meoos uma 
\iage:m por mez 

-~·r.. 2. 11 Os ~aporas ampr·-ega.dos n-ess~ ser-· 
>iço ~a>erã.o ~r ma.rcha nunc.-a inier·ior a 
quinze milhas por hc;I·a B a.ooomrnoda.çVes re~ 
gular~s pal~ passageiros de 1:.. 2.. e 3•· 
classes. 

_.tl,rt. 3. u Ca.da. v t -~ gem SBrá i~ i ta uelo 
mesmo >allor de>de 3-:>lém aw Sanws. -

A.rt. 4~[1 . .'a.e•ogam.-s~ as disposi~~l>Bs em 
conu·ario. 

Sala das aess5es. 31 de oumbl'o de 1894.
BenediC'!.o Lei:!.e.- Vi~eiros.-Lu.i:; IJo,Hi-ngues. 
-Gus;at~o "F~as.- Eduardo d~ Berr&to.
Chri...o:tino Cru:;. 

s~.o successi o.amen~ i)OSWs a 7otos ~ a:o
pro•ados em Z' diseussii.'o OS 5"_.,"11Í!l8S aru
gos do projecw n. 147 de 1894 : 

Ao ar;;. n. 4 do or9amento do Ministerio 
da iVlarinha .• >;lrba-Conselbo SuPremo Mili
tar- du. guanr.ia. de 27:422.$. pâra occorrer 
a.o abono dos -rencimentos a. aue t.flem di:-eito 
os alm.ii·antes membro:: r1c. CÔnselho Suoremo 
'·.:ilir.a.r. de acc:o!·do com o ar't. 16 :o dêcrer.o 
n. 149. dB JS de junho de 1893: 

Ao n. 28 do me;;mo a:"dgo de lei do orc.a
merrr.o do mesmo mini5t.erio~ à ~erba-EYen
tua.es-d.aauantia. f ... e 500:0ú0S~ :>a1·a occorrer 
ã.s dest.t~as- com Dassazens a.u1.Õriz.adas nor 
!~L gial.ificações êrr.r-a.Õrdinarias~ a.iuda.s- de 
cus1o e outras dê:>7ezas nã.o i~r·enstas .. 
d!c~:~~ _projecto an\iaào â Comm.issão da Re-

õn~~r~0~~~:o ~~~Je~· :~~~~~~~ ~~:e~;mJ;J~ 
á Co.mmi::;~sâ9 de i..."'.on.stüuição~ Legislação e 
Justiça o projec-.;o n 1 Cr2 C. d~ 1 894. :fixando 
o rn·a.zo de dois annos para que as compa
olâas estrangeiras ao se!-nço de na\e~~ção de 
c.-a.botagem en.t!'e os esijados se nac10nalbem. 

O Sr. :XHo Peçan.ha (pela m·dem) 
o Congresso Nacional reso1..-e : ;:qyg~ ~:d'~Gâ;~sf:minal para o substitutl70 
Art. l.' E' o go.,.erno autorisado a abri..r , ~ , . . 

os seguintes c:·adiws sup;;M.memares na rn-1 5}0~~ ~<:aaa. ;· ?al!lara a}J]J!'O"<'a o requerl
br-ica.- Arsenaas- uara serem a1mlica.do;; ao l!Ln,u pal'a a o;;açav nom.mal. 
118-gamento do ~ugiDê:r;o de >enciiii<"ntos dos • -Pro~edendo-,;e a 'l"otaç:ão norn,mal r~pon
pa1irões das emoa.-ea.<,iias do A:rsanal de :11ari- aem s:m. b'to e.appro"<'am o prOJecW n ID-2 C. 
nha des;;a ca.l)i;;aL de 1894, os Srs. Au~'1l>..O ~omenegr·o. Bricio 

De 7: líô.<i;õZB oorrasllondente ao exercício ?ilho. Eollanda de l.irna. Yi>eirus, Luiz Do-
de 1893 · .,. - mingues. Gus-w.~o Ve!"as .. Eduardü de ~---,.._ 

De ll;488$í40 idem ao de 1894. redo. Chmür:w Cruz. Frederico Borge;. Gon· 
Art. 2. • Re>ogam.-se as disposiç5es em eon- çalo de Lago;. lldefon::o Lima, João Lopes. 

tr-al'io. - Pedro i3orgas. Eel..-ecio :liun;;e. Jose Be>ila· 

O Sr. ·ver-gne de -~breu (.:nla 
orrkm) requer dispensa de im.er:sticio para o 
projecto entrar amanha em 3'' discussão. 

Consultada. a ea.ma.:ra eoncede a disPensa 
pedida. -

SãQ successi"<'amenre postaS a >otos e ap
pro"<'ada.s as seguintes emendas do ;;enado ao 
projecto n. 35 A, de1894. autorJsando o Po
de!' Executi"I"O a abrrr, no corrente e:s:ercrcio. 
o credJto de 52i:422.$ ao ~!inis;erio da Mari
nha. sendo 2i:422.$ para. abono dos >enci
mentos a que têm <Ureito os almirantes 
membros do conselho E'upremo .'>1\litar. de 
accordo como an. 16 do decrew 1egi~la'ti>o 
n. 149. de 18 dejunuo de 1893 e 500:000S a 
-verba .:...Eventua.es-, par-a occorTer às des
pezas com as pa.ssagen:; autorizadas por ld, 
gratificações extraordiuarias. ajudas de cusw 
e our.ras Jesp~zas não pre>iôtas. 

art. !,• E' o governo autorizado a abrir, 
no corrente exercício, os seguintes creditas it. 
le.i n. liH B, de 30 de setembro de 1893 : 

qua. A.ugusw Se..-ero. Ta>aras de Lyra.Fra~
crsco Gurgel. Junqueira Ayrrs. Sil>a Mariz. 
Trindade. c,_,elhc• Lósboa, A.riliur Orlando. 
Tol~ntino de Car.,.alho. ~fartim Junior~ 
Coelho Cintra, Luiz de A.ndrade. A!'minio Ta: 
"l"are:, Gonç-a1..-as Ferreira. Lourenço de Sá. 
~1E:deiros e Albuquerque, !>f1guel Pernam
buco. Carlos Jorze. RúC!Ja Ca>aicanti. Octa
"l"iano Loureiro, Ó1ympiode Campos, :Menezes 
Prado. Geminiauo BrazU. Gou"<'eia Lima. 
Santos Pereira, Augusw de FreitaS. :Milton. 
)funod Caetano. Aristides de Queiroz. Edu
ardo Ramos. Vergn-= de Abreu, Rodrigu~ 
Lima. Tolemino dos Santos. .-l.rthur Rios. 
Marcolino ~!oura, Paranhos Montenearo,Tor· 
quato Mol'eira,Galdino Lorew. Alber-to Torres 
Paulino de Souza Junior. Antonio Olymho, 
Francisco Veiga. Lamounier Godofredo, . .U
fre"o Ellis. Dino Bueno, Ailolpho Gordo. Vi
eira de Moraes, ~lonas Barros. Hermenégildo 
de ~loraes. Urbano de Gouveia e Paula Ra
mos (66). 

Respondem nao os Srs.Li.ma. Bacu.ry ,Gabriel 
Salgado, Enéa.s Martins, Carlos de- Novaes, 
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Anisio de .-\."breu. Gabriel :Ferreira. Thoma.z· O S.-. Ovid!io -~bran~s (r1el.a o•·
Ca>alcanti. Francisco Bene>olo. Antonio de dcm) insiste em identico nedido. 
Biqueira.. :Fm·quim Werneck. Jose Carlos. Consulta,da de no>o. ; Gamara não conce
Oscar Godoy. Alcindo Guanabara. Tllomaz de a exonerll.('ão nedida· nelas Srs. Antonio de 
Del!i:lo. Americo de Mai:tos .. Lins de --vascon- Siqnei:ra e OvidiÔ Ab:-a.rites. 
cellos. Erico Coelho. Eusebio de Queiroz.Cos;.a 
4..Zevedo. Xilo Peça.nha. Ernesto Brazilio. Se- E" ~nnuncia.da, a votaÇ'..:1ro em 3:l di~cussã.o 
bastião de Lac:rda .. Ms.yrink. Almeids. Go- do P!'Qlecto n. 97. rle 1894. reformando o en
mes~ Landulpho de Ma.galhã,es. L-ima Dnf .. ~e~ sino nas fa.culda.des de dü-eito. 
Car>alho Mourão. Gonçal>e5 Ramos, Luiz 
Detsi. Ferraz junior ~ Al''Ç'aro Botelho. Leonel 
?ilho. Octanano de Briw. Vali,; dares. Cuper
õino de Siqueira. Theot.onio de !>!agalhães. 
?into da Fons~ca. A::-thu:- Torres. Simã.o fia 
Cunha. Ole!rario ilí:lciel, ?ar-aiso Ca>alcanti. 
Gu~a~o Gor,oy. Eerculnno de Freir.as, Cincl
nato Bra...o-a. Francisco Glicerio. Ondio Abran
tes. La.u-ro :\ful!er. Francisco Tolentino e 
Emilio Blum (49.) · 

O Sr. Presicient.e-.\caba de ser 
annro•a.do em il• discus..<ão por 66 contra 49 
•Õws o seguint.e substituti>o ao pr-Qje~to do 
Senado : 

O Congresso Xaciona1 decret.a. : 

O $r-. '"-""deiros e -'.lbuquer
([t"te (f.•ela. o1·d.em) requer a r~tirarla. dr,s 
â:I~~~ que ol!ereceu ao projecto n. 97, 

Consultada .• s. Gamara concede na retirada 
ped1da. 

O Sr. J\ .. dolpbo Gordo (-pela m·
dcm! rt>quer preferencia na vot~.ç-ãô na.ra o 
substitutivo que oiierec:eu ao :1.rt~ lt) dÔ nro· 
,jecto n. 9í. de IS94. • 

Consulw.da .. a Gamara a:lo c.mcede a nrefe
rencia pedida pelo Sr. Adolpho Gordo. • 

Em s0.;:uid1 e po;to a Yotos e annrova.do o 
seguinte substitutivo da commissÀÔ: 

Art .. t_c- E- ft.."Cado o !)1"3.ZO de àons an.nos Sab~tituawse o a.rt. P do :p1'ojecto n. 97! de 
na.ra. que os na~os que se ent:"'ega.m à na- 1894! pelo ~egniute: 
~egação de cabonagem eut'-'e os portos mari-
ti,~'ios ou flu>iaes cto paiz. se naciona.lisem de O Congresso N:l.Cionn.l decrd:t: 
accordo com as dispo,;iC()es da lei n. 123. de Art. l.' A contar do nrimeiro anuo le-
11 de no>embr·o de 1S92. c ti v o. depois d:t Jmblic.'tç,i:Ô desta lei. o ensino 

_-\rt. 2. 0 Revogam-se a:; disposições em con- nas 'Faculdade:; de Direito ~cr:t feito em cinco 
trario~ an ~:r:~- distr-ibuiab em matcrias pelas seguintes 

. . c.~a.eJrà$-: 
E' con.51derar.o preju,1icado o substltUti.-o I 

o:!i~recido pelo Sr. Eneas Martms. 

o $r. Pres.idenLe - O pr(\jecto' 
n. 102 c. de 1894, va~ s~r enviado ao Se
nado. 

E' po;io a ">otos e :~ppro;:tdo e:!! 2: tiiscu~
são O :tl't. Un!CO do prOJCCW Jl. bl A. c.e 
1894 (do Senado): 

Art. unicJ. E' cre:1.da. mais uma auditoria 
de <>uerrJ. ao Est:tdo do Rio Gr:tnde do Sul. 
co~ sede na cidade do Rio G r:1.nue. 

Vou $Ubmetter a apprvvaç:to da Camnra o 
requerimento q uc foi feito na ses$iiO <le 3 do 
corrente pelo Sr. Thomaz Ca,·nle<Uiti. cm que 
em nome da maio~i:1 d;c Commi;:siio de ~!:tri· 
nlla e Guerr:t pedia dispens:J. dess:J. commis
são. 

Consulta<Ô:t. a Ca.mara. niio concede a ex
oneração pe lid:t pel:t maioria da Commissào 
de Marinha e Guerra. 

O Sr. -~ntonio de Siqueira 
(pela ordenf) insiste no seu pedido de ex
oneração. 

Camara V, VII 

I' c:tleira- Philosophia de direito. 
2' c:tde r.\- Dit·e·to N~nano. 
3' c:<deira- Direito publico e constitu

cional. 

!·' c:\deira- Direito ci\"il (l' cadeira). 
2' C:!.<lcir;t- Direito criminal (1' cadeira). 
;;;.' c:v'eira- Direito internacional publico 

c dlplo:nac1:1.. 
4' ca 1ciJ a- Economia politica. 

:p anno 

I' c:tdeit•a- Direito civil (2' cadeira.). 
:?.• cadeim- Direito criminaL (especial

mente dit·eito militar e regimen peniten~ 
ci<"'io (2·.cadeira). 

:3 · cadeira- Sciencia de finanças e conta· 
lJilida.M do Estado (continuação da 4• cadeira 
do 2" anuo). 

4." cadeira- Direito commerçial 
deira), 
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..J.o anno 

1' cadeira- Direito civil (3" cadeira). 
2" cadeir-a- Dir-eito commercial e especial

mente direito marítimo, íil.Uencias e liqui-
daçiio judiciaria (2" cadeira). _ 

3' cadeir-a- Theoria do pr-oces~o civtl, com
mercial e crimina.l. 

4" cadeira- Medicina publica. 

5n anno 

1" cadeira- Pratica forense (continuaçiio 
da 3·' cadeira do 4" anno). 

2" ca·lelrtt- Sciencia da admtuistração e 
direito administraoivo. 

2" cadeira- Histm·ia de rl irei to e especial
mente de dir-eito nacional. 

4" cadeira- Legislação comparada sobre o 
direito privado. 

0 SR. PRES!DEI\"TE-0 projecto nãO pôde 
mais ser retirado. 

O SR. Auousro DE FREnAs-Eu -receia;-a 
mesmo que não fosse possível issó, e entãc 
devo declarar a V. Ex. em nome d<L commis
siiõ que esta votarit contr·J, a a'1opciio defini
tiva do J.l~Qjecto em a, disc;;ssiio. porque não 
quer assumir a J.•,spon~ahi!idade de-~ta re
íorma. uma vez que foi ubo:ida a frequeucia 
obrigutoria ~ 

0 SR. PRESIDE1\"TE-Na fórm<L do Regimento, 
:cs emendas foram vot<Ldas antes do ·projecto, 
por conseguinte segue-se a votação definitiva 
dD pro.iecw em 3' discussiio. · 

Em seguir! a.. submettida a votos a. adopção 
definitiva em 3• discu~são do prqjecto n. !J7, 
:le 1894, é este rejeitado. 

SEGlTKDA PARTE DA ORDEM DO D!A 

E' consi'1erado prej ndicad•l o substituti;o 
que ao art. I·' offereceu o Sr. Adolpbo Go::do. Continua a 2' discussiio do projecto n. 144, 

E' posta a votos e approvada a segumte de 1894, approvan:lo os actos do governo pra-
emenda dn Sr. M•l.l"tins Junior e ourr-os: ticados uor motivo da revolta em G de se--

Ao§ 3' do m·t. 1":-accrescente depois rlas tembro.· 
pala;-ras-me'1icina publica-desde que >a
guem os logares de preparadores actualmente 
pro>idos-

E' annuncíad:1 a -votação das emendas do 
Sr. Bricio Filho. 

O Sr. Brieio Filho (pela ordem) 
requer -votação nommal. 

Consultad<L a Cam>Lra não approva Ô reque
rimento :pal·J. a ;-otação nominal. 

Em seguid>L síio succ;,ssivamente postas a 
>otos e appro>adas a.s seguintes emendas elo 
Sr. Briclo Filho. 

Suppr!ma-se o § 4' do art. 2° relati;-o a 
ftequencia obrigatoria; 

Supprima-seacla.usuia. I" do§ 6"do mesmo 
artigo. 

O Sr. Adolpho Gordo (pela or
dem) reque1· a 1•etirada das demais emendas 
que offereceu ao pro,jecto n. 97, de 1894. 

São succe>si>amente postas a -votos e re
jeitadas as emendas do Sr. Leo>e;:rildo Fil
gueiras ao art. 9' e os additi>os otlin·ecid.os 
pelo Sr. Erico Coelh~. 

O Sr. Augu:.sto de Freitas (pela 
ordem)-Sr. presidet1te, depois do voto que a 
Ca.mara acaba de dar sobr·e a frequencia obri
gatoria instituída no projecto da commissão, 
a commissão julga-Re no dever de requerer a 
V. Ex. que consulte á Ga.:r!.ara sobre si con
l!ent~ na retirada. do :projecto. 

O Sr. Francisco Tolentino 
(mov:mento de attençao)- Sr. President~, 
no <tpproximar-m'j (test.t tribuna, ver1htdeiro 
posto de 110ura, t~ntus e tantas -vezes euno
br~cido uos rastos da. no::;su. historia politica, 
•into o maior ucttnlu~meuto dominado pela 
mais prorunúa emoção. 

E' que na cccreuch o.bsoluta de dotes ora
torios (não apoiadas), sem nome co~lllBCído no 
po_iz, e rle>cJnhecenclo as melltor;,,; pr·axes 
íJt\,rhmenta.t·es, me 1·econbeço it:~cornr~~tente 
pu.ra oc:cupa.l-a, roórmeute pelu. pt·imeiea vez, 
e nestB mvrnentfJ .cheio ~e tan"'.:a ::;olemuitlade, 
q uaodo se rea.lwern a:; portas da discussã.o tJttra 
dar .franca pas:::ngam ao pro.jecto que ora se 
acha. soU DO"i~O exu.m~ a a~recia<;U.o. 

Sei -e Uem c ,rnprchendo ~a. t;ril. vida:le de:,"ta. 
situação am que o assumpto mais mo:neuto;o 
se desdobra. na téla da discussão, exigindo, 
com o patriotismo com que foi elle raduzido 
a projecto. a motivação e j!lstificaçiio dos 
votos dasla Garoara. 

Si:n, Sr-. Prc3ideote. é por õetna.is grava o 
assurnpt!1 que ora oc:cr1rnt ti. no~sa attenção; 
e:·~. :.:u::t gorax"i li.lcle allia-se :.1 que dec.:o:rr·e ria 
dt:ci:iã.o ú-::::->tt:.. Cam~~r·::~-que deve sr-r extrclme 
de qu t~S·l:l.:Jr paixüas a !'esentimantos, e só
mente -rasada nus :nolde:S da mn.ior ,iustiça~ 
(.4poiados.) 

Eu~ pois~ me cvns1Jero fr;~co p~lrn duminar 
as dirllouldades q na me assober-bam, creadas 
pelo. mbsã0 a que me impuz, di!llculdaàes 
essas iosuper-a-veis, que crescem e So multi
plicam, trazendo-me a comicção'de que, só
mente as luzes dos ·distiuctos membros desta 
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Camara, me poderão gui:tr na estrada rla dis
cussão, onde só vejo e;-pinhcs e s;-rtes, mo~
traudo nas suas a:;perezas os obstaculos que 
tenho a venc~r. 

Demais, sr. Presidente, contemplo na vas
tidão rlestns b;mc>tr!a,- 'l'aleotes e extreouos 
eomhn_tentes que, mu.!H?jnndo com maestria as 
suas armas ne:;tus pugn::tS tii.o glorie~, .~a· 
l1erü.o ser generosos com o o:~ndor·, c(imo ,Ja o 
foram até ugora, pt'esta.ndo-lh~ a. ntteuçà."J a 
que não tem rl1reito. (cYao apoiadas.) 

E' lle:>Sas bancadas que contewplo e ve.jo, 
com as alegrias de verili\deíro hrazileiro, ao 
lado rla v:dente e distinctoc pleiade que aqui 
representa a moci'i<lde cbeia. Clas mnl:::; nobres 
aspir·a;.:ões - como a ma.is solida gu.1·antht da 
patria republicana., a que l'epre::;enta., não a 
velhice, porque o saLer e a illustrotçii.o não 
envelhecem <apoifldos; ·muito i1em). mu..; os 
homens e:cperimeotaclos nestas lides, de
monstrando to los elles á mais lJrilha.ote J<O<·
fia, os esplendores rle talentos pl'h-ilegiados 
e inveja veis na constante ex:hil>i~ão das me
lhore> :prova> do maior P'ttriotismo (apoiados) 
que coc.stitnem esses olc'\"'a.rlos sentimenta:;: 
que se traduzem e se apoiam na. abnegação e 
devotamenw sincero peb cu.nsa publica. 
(Apoiadas: muito bem.) 

Desconlieceudo, pois, os segred(:5 da tt·i
i.moa, mas mediado a e~ten~ii.o da minha 
1·esponsabüiUade~ es~'orçar~me~hei, não o~J
stante para, neste va:,to campo da discus~ão, 
collocar-me no Jogar de;;tinudo pei"· utscu!'i· 
dade do meu nom2, e àahi, com v .. r;or·reCÇ'ilo 
e sinceridade preci:;as, dirigi:· a V. E~.~ 
Sr. Presidente, assim como aos dem;:i:; il
lusti·es colleg-as, os mens mais respeitosos 
cumprimentos. 

Sr. l';·esicleo.te, no tra.nspor os umbraes da
quella -porta ; ao TleDettar· neste recinto ; ao 
oc~unar esta cadt-irn dennis de .ha-rer r~res
tado' euro n deYidn ;nlêmni.!:tde o C(::fw:·o 
misso exi:S'lào pel;~ Oonstituiç:üo, tilwo er::1pn ... 
nhRndo uma lmn(leir;J polltic;.-n, do g-enê:·o~o 
partido r,·p:Jlolícauo tio E,;tarlo ele Santa C>t
ttlarirw.. q11e me elegeu rr:t:·n I'<'f>t·e~!·Dt1.r a 
l<ação e ao qua,l dt:>de ja m~nire:.to o,; ~eilti
mento:; du. minha et-:"rnn ~ratidü.o; desse pnr
ti?o qoe todo llll ;;"tl't·iclo ~por amor a Rt·pu
bhca., pelos seus iniwi.Z(IS decla.racln~ ; llf:':;~:e 

princípios republicanos. entií.o abastardados 
e sophismados pelo ambicioso emissario que 
para alli fui enviarlo,e por sua camarilha.que 
esquecida dos deveres que a dignidar1e politica 
impõe, se;·'l"ilmeme a,"'lLchou-se ás ordens da
quelle emissn.rio cntregando-lne o governo do 
Estado, por meio de uma irrisoria vor.ação 4e 
um Congresso a1nr1a mais irrisorio, anniqul
l<mdo :J.Ssim as tradicções cathtn•inenses e 
tmnsloz·manrlo u.queae Est1.do em verdadeil·a 
feito1•ia ou burgo pôdre ; desse pn.rtido que. 
tendo a altivez de romper em franca opposição 
áquelle nseudo govermctor e a.o seu partido, 
so:ff;•eu desr1e logo as maiores atrronw.s, 
vendo a sua imp;·ensa atacada> e apedrejada, 
p:•esos em immundas .Prisões os seus ma,is dis
tinctoB clJel'es e deportados outros,como o meu 
distincto e particular amigo e collega que se 
senta ic minha, tlireita (apoiados) em pleno re
gímen c~n:;tituci?na1; ia.ctos ~"'teS que 'Vieram 
repercutir, com "todos os horrores, nesta Ca
mara ; assim como as demissões as mais acin
tosas a s:eus correligíona.rios,os assal-cos ás ca
maras municipaes á viva !'orça armada. e 
to.ntos ont:•os desmandos qne ainda perrluram 
na memoria de todos (rtpoiados) como a disso
lu~.ão do Supr·erno Tribunal de Justiça contra 
os ma;s claros preceitOs da Constitui~.ão e a 
nomeaç,ão de um outro tribunal nullo e 
illegal ; desse parcido que. sempre firme ás 
suas idéas nn. defesa dos bons princípios de
rnocr:;.ticos. so tl'l·eu, por isso, durllnt.e a re· 
Yolw.. todas as tc.rturas,vendo despoticamente 
pres~s o,s seus cbefes, cercadas e varejr..das 
constantemente as suas ca.sns pelos esbirros de 
nma policia desmoralisada, <1. esrespeit:mdo 
a.."5ím o lar do pacifico cidadão com o estre
nito das armas, sem o respeito deYido ás J'a· 
inilia.s,como se estivesse ropenetrando em ca
s:.s de me;Mlinas ; Yendo saquearem os di
nheiros do Egtado, aínna mesmo os dos cofres 
do Thesou;·o. sem attenção aos das caixas es
pecíai·s destinados aos subsídios aos hospitaes; 
yendo atirarem-se na pilhagem de todo ge-
nero. no commercio, na !aYoura, nas indus
trias. depois de obrigarem os cidadãos ao ser
'l'i('O da guarda nacional. onde foram com
mett.icb.s as mt ... im·es a.trocida.des, de-.sde a. 
prisão até a surra a chicote na praça pu
t,!iCll .. como se p1-esenciou na cidade de S. José, 
por ordem do celebre ex-tenente Manoel 
.Jo~qnim Mach:>do, então ele.,ado pela re
,·oJuç,jio ao posto de coronel commandante 
superior da gull.l'da nacional daquella co
marca! (apoiados); clessepartido que, no seu 
po>to de honra. mão grado esses horrores 
soffridos, agull.l'dou o dia em que vencendo a. 
lei. triumphando a Constituição, assimsse a. 
"o! ta da legalidade, com o socego e a paz da. 
iamilia catbarinense, com o re.--peito aos di..; 
reitos do cidadão, com a plena seguran~da 
w.tonomia do :&."tado, que é no regímen fe· 

~~;~i~op~t~r~t~~~~:l~o~~n;Á~'~'~ {;e;~.lltl:ll:1t~s ~:~:;:~;~~ 
tecimento do ad-çl'tü~~ da· R~pul~!ic~~ - c~~Lo
con-s~ ao bdo do seu r'rimeiro c-n"t'el'wubr, 
a.uxiliando-:> eftica:: e desin:eres;;a'<:lamente n~ 
p~imitiva org~.nis<~ção rio Estad<•. pelos sen~ 
di'l'er,os oxgãos. na ímpr~n>a e no seio da re
pre;;ento.ç:ão e:,-tadual ; desse partido que, 
apeiado do poder nor e:!feito <'as tristes e iD· 
dignas al'ruaças de· dezembro e entrando em 
dura adversidade-combateu rlia a dia, hora 
a hora, minuto a minuto, Jlelos verdadeiros 
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derativo a sua mal• possante ancora. de salva
ção (apoiados, muito bem) ; desse partido, 
emftm, que do mesmo posto em que na ad
versidade se collocou, saudou a 16 de abril 
do corrente anno a nova aurora que vinha 
trazer á. patria dias mais felizes, e cGrrendo 
aos comi cios eleito!'aes elegeu 1. s seus represen
tantes. entregando-lhes es:;:a bandeira, que, si 
nes:;e pas>ado de hontem soffreu tantos ata
ques dos inimigos da Republica, no presente 
caminhar:i. ovante. sem recu<~.r, avançanth• 
sempre, aos cl·rões luminnsos do mais santo 
patriotismo. em defeza da Constituição (apô:a
dos, muito bem), para alcançar o futuro das 
grandezas da opulenta nação brazileira, que, 
acami)ada na Americn. livre, aguar(\a o leliz 
advento que assegure ao universo inteiro a 
re:llização f~liz da sublime trilogia-da liber
d de. i~ualdade e fraternidade rlos povos. 

·(.Apoiados, muito bem.) 
E' com essa bandeira, Sr. Presidente, que 

e aliás aquella que triumphou a 15 de no· 
vembro de 1889. com delirante enthusiasmo. 
que penetro nesta Gamara, pa.ra prestar o 
meu insignificante auxilio (n<io apo:ados), á 
obra gloriosa da consolidação e sustentttção 
da Republica.. 

A' sombra oella, pois, ê :10 lado de meus 
distincto; collegas de represeniaçã.o. oão iJOU· 
parei esforços. sacrificios me~mo. para colla
borar nessa honrosa mi:;5ão. contribuindo 
assim, na frnqueza de minhas força~. para o 
progresso, engrandecimento e f~licidade da 
nação de que somos aqui os seus mais fiei:; 
representantes. (.iJ.Iu:to bem.) 

Sob estas considerações, pois, constitui as 
minhas credenciaes politicas. as quaes en
trego a V. Ex., sr. Pre;idente,paraque 
possa, devidamente acreditado perante esta 
Camara,cumprir o mandato que recebi do ge
neroso e patriotico partido republicano do 
Estado de Santa Catharina. (Mu:to bem.) 

Agora. Sr. Presidente, entrarei na arena 
do debate, encarando o projecto que se (\is
ente, em todas as suas partes. 

Fal-o-hei como o mais obscuro dos membro; 
da Commissão de Constituição e .Just!ç<J. (JUlo 
apo:ados) embora reconhecendo o quanto de 
temerario vai neste meu procedimento (n<<o 
apo:ados) procedimento que me ê ditado pelo 
cumprimento do mais eleva(lO dever de jus
tificar perante esta Camara o voto que pro
feri no seio daquella. commiõsão. 

Antes, porém. de aventar outras consiue
rações, não me posso furtar ao 11esejo de de
clarará Gamara, que ha.ven'~o sido desfeito; 
os receios, os temores, as horríveis impres
sões que os acontecimentos da revolta pro
duziam no seio da populaçi>o desta capital, 
torna-se agora muir.o facil aos nobres depu
tados que se oppõem aoprojecto, combate: 
rem-n~o negando competencia. ao Poder E:x;" 

Pcut\vo par:. a ,;ecretação das medidas por 
ellejulgadas imp:·ascindiveis naquella. diilicil 
occasião. (Apoiados.) 

Quizera, sr. Presidente, vel-os col!oc·,dos 
na posição dilticil e melindrosa em que teve 
de su>tentar-se o chefe do Poder Executivo, 
naquelle per iodo horroroso,coma e normissima 
respon&tbilidade de Yel:l.1• pela fiel obsermn
cia do principio dtt autoridade e salvação da 
R:•publíc:t, e cercam ente a esta hora outro 
e lJem diverso seria o seu procedimento. 

0 SR. FRANÇA CARVALHo-Apoiado. 

0 SR. FRANCISCO TOLENTINO- Sr. Presi
,]ente, o que foi a. revolta; os actos, os mAis 
attent:üorios das leis e da disciplina militttr; 
os prejuixos que ella trouxe, quer morae.<, 
quer materiaes; a maneira horrível como ella 
começou e findou nesta. capit.>tl, e. finalmente. 
os actos pratic.":os pelo Poder Executivo para 
comba.tel·a e debellal-a; estão na consciencia 
de todos ; nínguem os ignora, porque cahiram 
sou o domínio publico. porque, do seu conhe
cimento ad \'eio para o. che1e do Poder Ex
ecutivo essas enthusiasticas e justas ovações, 
con~agradas nesses respeitosos preitos da mais 
justa homenagem ·prestada por todas as 
cla>ses socia.es. (A.;po:aclos nume>·osos .) 

S1•. Pr·esidente, quando as lavas incendiarias 
da medonha revolta, rompendo os nevo~iros 
da madrugada de 6 de setembr·o de 189:3, alu
miar-am a maior indisciplina de uma parte 
da armada nacional, tentan•'o reduzir a 
cinzas o renome e as gloriosas tradicções da 
altiva nação brazileira. que, à vanguarda do 
progresso e da civilisação. acampa na Ame
rica livre, um homem extraordmariamente 
grande e giJ.ndemente patriota, ergueu-se 
para com batel-a, escudado no seu prestigio, 
no prestigio e bravura do exercito, na bra
vura da. mocidade das escolas militares e civis. 
na lealdade e abnegação da guarda nacional 
e na soberal'Jia e dedicar;ão do p~vo brazileiro 
(apo:atlo.<. ,,u:to be>n), e symbolisando a ima
gem r~a patria offendida. da Republic., ata
ca•~a. descobrio-devassando desde logo o· an
tro onde se aninhava essa vibo:·a que, repre
sentada na negra esquadra revoltada, vomi
ttrva, aos roncos incessantes e aterradores de 
sua grossa artilharia-a con fmão, a dôr, o 
P"'anto, a morce, a desola~ão e o luto, á' 
inerme, pacifica, moralisada e civílisada po
pulação desta gmnde capital. ( .Apo:ados; 
muito bem.) 

Esse homem, Sr. Presidente, foi o marechal 
Floriano Peixoto; foi o chefe do Poder Ex
ecutivo. ao qual pedia a Republica a sua sal
v,,ção; foi, emlim, o grande patriota, o eme
r·ito militar. que. com tanto acerto e perse
verança soube defender a Coustitui~ão e a 
Republí.:a, livrando-as dos. botes dos inimigos 
da patria. (.Apoiados; muito bem.) 
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O a.rt. 34 n. 21 da Constituição-conferin· Demais-o§ citado se refere. não a actos, 
do ao Congresso a attribuição r1e declarar mas a medidas de repressão contra as pes
em estado de sitio um ou mais pontos do ter- soas, a impor. 
ritorio da União, na emergencia. rle aggressão Si só com taes medidas. isto é-as do § ci
por forças estran~reiras ou de commoção in- tado, devesse agir o chefe de uma nação para 
terna, r1eo-lhe o direito ue-app>·o~m· ou s'«s- abaíáruma revolta, uma, guerra etc., então as 
pender o sitio que hou~er sido decla,-ado pelo revoltas e as guerras venceriam sempre, de
Pode>· Executivo. ou seos agentes n<ponsaveis, vido a inetficacia de taes medidas. (.!poiados.) 
na aus•ncia do Cong1·esso. Accresce ainda uma outra circumstancia e 

O estado de sitio declarado pelo Congre~so, é que á falta de uma lei complement,1.r sobre 
pela citaila resolução e ampliado pelo chefe o esta,lo de sitio. é que por mais rle u~a vez 
Poder Executi>o em virtu,le das graves cir- se ve a Cnma.ra em duvidas desta natureza. 
cumstancias por que passava a Nação, foi (A.poiados.) _ 
realisado. As garantias constitucionaes, pois, a que 

Por meio de mensagens, o chefe daquelle se refere a Constituição e çue ficam sus
.poder trouxe ao conhecimento da Gamara, pensas pela decretação do estado de sitio. não 
não só a ampliação que deu itquella resolução, são somente as que dizem respeito às medidas 
estendendo o sitio a outros Estados e pro- a impôr conwa a.< pessoa.•, mencionadas nos 
rogando o seu prazo, como as medirlas de que citados paragraphos como o affirma com a 
lançou mão e os actos que praticou durante autoridade do seu r1igno e illustrado relator, 
esse tempo, na ausencia do Congresso. o parecer da Commissão de ·constituição e 

Tudo isso consta de documentos officiaes. Ju~tiça. 
constituindo factos incontesta veis. · Uma outra impugnação ao projecto, diz 

Pois bem. O Congresso, tomando conheci- respeito aos decretos promulgados pelo chefe 
·menta desses actos e medidas, por uma outra. do Poder Executivo. sob ns. 1681 de 28 rle 
re..'Olução-prm·oga o estado de sitio se,. des- fevereiro e !1385 dé 5 de março. ambos do 

~P~~~·~~e:~~~!~~~~e~:o~;;;,:~~0,~ (~;~{~,f:J co~;~n~er:s~~~~te. a salvação da ~epub;ic1, a 
tanto que proroguu ainda e~se mesmo estado sa!vaç-d:o da' instituições de 24 de fevereiro e 
de sitio como fica dito. (:1poia!los.) da paz publica e interna do P''iz. dep··ndia 

Logo, si a Camara não suspendeo o estado da promulgação de taes decretos, infeliz
de sitio e si o approvou, prorogando, f. claro mente. (apoiados); - negar essa verdade. é 
que to·los o;; acto.< e medidas dec>·etad.o• pelo negar tudo. (A.poiados.) 
Poder Ex~cutivo dtm:mte oquelle esrado de si- Demais, já existiam taes decretos e o Poder 
tio, não póde agora desapproval-os. (.4.poiados.) Executivo mandando cumpril·OS nas tristes 

E' por isso que, disse eu que-toda arru- cmergencias porque passava a patr·ia. não 
mentaç~o contr.1ria ao projecto-esphacela- fez mais do que acercar-s~ de elementos que 
Ta-se dtante da propria Constituição. ( • .J.poia- garantissem-lhe a salvaçao da Republica. 
dos.) (A.poiados.) 

Mas. rliscut•mos ainda outro ponto. Taes decretos não <ieram, como se disse, 
Negam <tO Pode:· Executivo-algumas das produzir effeitos retroactivos. pois só ~e re

attribu\~ües de que hnçau miio, porque-di- leriam aos que. depois de serem elles man
zem os 1mpugna<lores .do pt·ojecto:-o arG. 80 dados executar, se torn:tram passiveis de 
e seus §§ da Constituição-restringe essas suas penas. 
uted•das. 9 feder Executivo. tinha. pois. nas attri
- Em primeiro logar-o art. 80 da Constitui- bUJÇoes de suspender as !laran!ia.s con.,titu

çao quando refere-se "'decretaçii.o do estado cionaes dLwante o e.<tado de sitio o direito de 
(!e sitio, positivamente dtz-s.<,pende·r-se ahi mandar executar taes decretos. 
(no territor10 da Uniiio onde for declarado 0 Accresce. Sr. Presidente, quehrtum !!Tande 
estado de sitiO) as gamntias const'tv.cionaes principio que diz «que muitas cousas ]n·ohi-

Quaes são essas crarantias? · · · b:"da~ 11ela lei n<.To se ;:1·aticmn; ·mas uma 'Ce:; 
_ :,.. • 

0
, • • n • prat:cttClas cmn efficac:r.t e p1"estig;o á m.esma 

. Ser-,10 ''~.~ue se lefete o_§ 2 ns. I e 2 ISto lei. derem se1· respeitadas.>> 
e-~ detençuo em togar nuo destmado aos pre- Quando mesmo escapa;se essa attribuição 
so• com~'"':s-e a ~esterro P.ara outros si tios ao Poder Executivo, o que negamos em face 
d.o terrttorto nac,onal, UU!Ctt e exclusi-va- da Constituição, eUe se abrio-aria á >Ombra 
mente~ _ . desse principio. porque a R~ publica ficou 

. E~tendemos qu: na~-porque na garantia salva, a lei prestigiada e o principio da au
de dt~e1~o~ dos ?ldadaos ennum~rados pe~a toridade acatada. (A.poiailos .) 
Constlt_lll<;aO-e:.'1."1stem out1·os mu1tos, que sao Os actos e medidas do Poder Executivo 
C?!lhecJdos da Camara e que tôra ocioso espe-j dm-ante a revolta, não podem deixar rle· ser 

. ci1ical-os agora. approvados agora por esta Camara, como já 
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o foram na occasião em que a mesma Ca
mara., pódendo desapprovat-os com a sus
pensão do estaflo de sitio, não o fez. proro
gan'lo o qu~ havia sido . decretado pelo 
Poder Execut1vo na ausenCla do Congresso. 
(A.poiados .) 

Será esse um acto de justiça que se impõe 
a. torlo aquelle que se desvanecer de ser ver
dadeiro patriota. (A.poiados .) 

Sim. Sr. Presidente. não se fali e em ex
cessos do Poder Executivo. e reconheça-se. 
ao contrario, que dle se impoz ã. veneração 
publica, salvando a Republica. (.4.poiados.) 

Excessos, ;;i os houvesse, seriam louva veis 
em vi-ta dos fins a que se propunham elles. 
(A.Jloiados .) 

Excessos-c0mmettemos todos nó' ; ex
cessos commetteram os nobres deputados na 
impugnação deste projecto; excessos, mas ex
cessos enormes. criminosos mesmo. commet
ter;•m os inimigos da patria. os con;purca
.-'ores da lei, os inimigos da Republica .. 
(A?Joiados .) 

Si excessos do Executivo. são todos ei'ses 
actos a que se refere o projecto, elles devem 
oer approvados. ("lpoiados .) 

0 SR. COELHO LISBOA - E a Camara já VO· 
tou uma moção a.pprovando todos esses actos, 

0 SR.. FRANÇA CARVALHO-Apoiado. 
O SR.F~'ICISCO ToLE:<~TI..'lo-Sob estas rudes 

consider-<~ções que se apoiam na verdade :los 
factos e nas disposições expressas da Consti
tuição, acredito ter justificado, em bom mal... 

O Sa. WEa~cK-Perfeitamente bem. 

O Sa. FR.A.'Icrsco TOLE=-mxo-... o voto que 
dei no seio da Commi~são de Constituküo, de 
que laço parte. 

O Stt. rR.A:'iÇ .... CA.R.V.<Lno-Discutlu muito 
bem. 

O Sn.. FR.A:-<crsco TotE:-<nxo - Por i;so. 
Sr. !'residente, passarei a outra. ordem de 
consider-ações. 

Sabe V. Ex. que a revolta. de 6 de setem
bro accentuou-se de modo horr"roso no Estado 
de Santa Ca.tharina. Foi atli o theatro das 
maiores atrocid:tdes prn.ticadas por aquelles 
que. desfraldanr\o por escarneo, a bandeira 
branca, nos topes de seus navios, levavam o 
maior terror aos legares onde apartavam ... 

O SR.. \VER..'IECK -A devastação e ades
honra. 

0 SR.. FRA.'ICISCO TOLENTL'IO-... de par com 
a devastação e a deshonra. como diz em 
aparte o li lustrado collega;ea.ccrescentarei:
c"m o saque e a pilhagem como dã. so
lemne testemunho a negra. hiBtoria dessa re
volta, que mais ta.rde se assignalarã. com as 
mais negras côres, salienta-ndo aquelles que 

se tornaram màns brazileiros leva:' os pelas 
mais inconfessa. veis ambições. (.4.poiados.) 

O Estado de Santa Catl!arina, pois. serviu 
de forte ponto rle apoio a essa revolta, tor
nando-se mesmo importante para todas as 
suas operações de guerra. (Apoüdos.) 

Foi alli que. com sorpresa de todos. se 
operou a mais negra traição por parte 
daquelles que, collocados no governo rlo 
Estado. não sou bern.m honmr as tradic:ões 
gloriosas rlo nome cnharinense e. atraiçoando 
o Estado e o governo rla União, ao ~ual ainda 
na vespera. protestavam todos os seus esforços 
para reprimir a revolta. ... 

Os Sas. LAuao,P.RAMOsEBunr-Apoindo. 
0 Sa. F'RA:'<CISCO TOLENTINO ... coltocavam

se ao lado dos 1·evo1ucionarios. contribuindo 
assim para as desgraças que o terrível furacão 
da revolta espalhou sobre aquella pacifica. 
laboriosa e moralisada. popul:.ç:ão. (Apoiados 
d.a rep-resentação catharinens~.) 

Foi alli que, logo após a chegada nesse 
navio terror, então denominado RepubliC(l., 
installou-se o governo provisorio dos revolu
cional'!os-com applausos publicas de todcs 
aquelles que costumam festejar o sol que 
nasce e <tp~drejar o que vae caminho do seu 
ocaso ..• 

O SR.. WER..'IECK -Verrladeiros abyssinios. 
O SR. FtuxCJsco ToLENTJNo ... como verda

deiros <tbyssinios. 
Os SRS. LAURO MULLEP., P. RAMOS E BLUM

Apoiado. 
O Srt. FaAXCisco TotEm'INo-Foi alli que os 

revolucionarias. de posse rlo poder, por meio 
dessa. traiç;ío d(> governo do Estado, desenvol
veram as maiores violencias contra os repu
blicanos. prendendo alguns dos seus cheles, 
expe.dindo escoltas para as prisões de outros 
que se occultaram (apoiado• da representaçao 
catl<a>·inen•o) ; e:;tabelecendo os chamados ã. 
policia a. quasi todos; ordennndo grosseiras 
busm.s em seus domicilias; obrigando aos que 
se achavam l'óra d:~ capital a regressarem a. 
eUa com suas familin_,, sob a. commiDação de 
violencias; mobilisa.ndo a guarda nacional e 
obrigando aos republicanos que della eram 
otll.ciaes a resignarem por documento assi· 
gnado as honras dos seus postos para servi
r·em como soldados ; obrigando-os outrosim a. 
revistas diarias e prendendo-os ás menores . 
faltas ; >U.ieita.ndo-os a outros actos de verda· 
deira violencia. como o de obrigarem aos 
republicanos que e1•J.m negociantes a entre
gar gratuitamente :1 quantidade ~e generos 
que fosse determinada. pelo governo provi, : .. 
sorio, sob pena de prisão, corno aconteceu-a.-,~.> 
alguns que não se su.jeital.'l1m a essas. ordens(; : 
sendo por isso c~nduzidos presoso ~,~z:~g:~ 
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dos nanos re"l""o!ucíonarios, onde eram tra- olica. que o leão de aço-o ex-.-l.quidaban, 
tados deshumanamente: apropriando-se de esse nano in"l""enci"l""el. como apregoa"l""am os 
na"l""ios da propriedade particular de republi- revolucionarios. cedeu ante a força. da esqua
canos para mettel-os ao fundo, no canal da dra lezal. da bravura de seus officiaes e 
barra. para assim impe-1ir e o!:star a entrada especialmente do bravo e intemerato para.ense 
de navios que consideravam suspeitos. i~to AI tino Correia. fazendo com que aquelles 
depois de já terem preso a bordo dos referidos rebeldes desamparassem aquelle posto que 
na-rios o proprietario desses navios, um dis· elles chamavam de honra. mas que não SPU· 
tincro republicano; prendendo omros muitos beram honrai-o na hora tremenda da expia
republicanos e expedindo escoltas emlnladas ção. (Apoiados: mui' o bem.) 
contra outros, com or:lens reservadas; proce- Foi poucos dias depois que a portou as 
dendo, enfim, a tantos outros actos despoticos pla.zas catharinenses o distncto coronel ?.Ia
com todos os seus horrores. (.-l.poiados da reira Cesar. investido da :1lta missão de 
representaçao catharinense.) governar aquelle Estado. assim t:io vietimado 

Foi nessas cireumstancias que os re\"olucio- e prejudicado pela revolta. 
narios se apoderaram do Estao1o de Santa Co:nprehende. portanto, a Camara que, 
Catharina, encontrando desde logo por p1rte tendo sido feito aquelle militar a maior 
da pseuda e quixotesc11 assembléa legislaü,.-a. accusação pelo nobre Mputado pela Bo.hia. a 
que então funccioo:J."I""a. urn acto de confrater- respe!to re iàctos. que não provou, attinentes 
nisação a esses novos dominadores. a todas a seu irmão Dr. Paula Freitas. sou obrigado 
essas violencias e desgraças. (.>poiados.) a levantar do tapete d;:, discuss~o essas 

Foi tambem nessas críticas circu:nstaocias accm:ações para. rendendo um pr·eito de jus
em que se "l'iu o partido republicano-sem tiça. áquelle illustre militar. defendei-o, como 
poder agir. sem poder protestar. assistindo I mP- cumpre. 
wdos os dias ás violencia.s infligidas a. $eUS Em primeiro logar. não ne~o ao nobre 
membros. (.-l.poiados.) deputado o direito tle accmar a qualquer 

Verdadeiro supplicío de Tantalo. roí o desse fuuccionario, e,opecialmeme a respeito de 
:partido que. apezar de tudo, não fez côro com factos da natureza daquelle que ora occupa a 
a revolta (apoiados), preterindo soJfr·er a sujei- nossa atten~ão. 
tar-se ou agachar-se i>.s ordens desses ini- ltespeito e>sc direito. mas quizera rel-o 
migos da lei e da Republica, como o fizeram exe:;,ocitado e 3poiado em prova robusta e 
os que, estando no governo do Eswdo, inatacavel. (Apoiados,) 
o atraiçoaram, batendo palmas à revolta. O nobre deputado. porém, visivelmente 
(.4toiados.) magoa'' o. não exhibiu a pron. do facto grave 

B .esse supplício. Sr. Presidente. prolongou- que accusou. 
se a.t<i ao dia 16 de abril, em que a e>quadra A leitura dos proprios telegrammas. feita 
legal, ao mando do experimentado marinheir·o pelo nobre deputado, é uma prova contra
almirante Gonçal '1e; ia desalírontar a lei, producente, e ella não satisfez certamente ao 
salvando a'1Uelles povos da oppressão e no- espírito da C:amara. 
lencias desse governo revolucionaria. Ser·ia preciso que fosse exbibida uma prova 

E a lei foi desafi'rontada. a. Republica trium- plena para que a accusação,a.liás gravíssima, 
phou, e a.quelles po,·os, sedenta~ de justiça e I pudess,; proceder. 
de paz, viram o raiar sublime de uma nova Sem ella e apezar de serem os mais nobres 
era, sob o prestigio d<l. lei. aos hymnos victo-- intuitos de quem a fizer perante a Camar:l., 
riosos da salvaç-d.o da Republica. (Jfuito õem; ou antes perante à nação, o facto que. a 
apoiados.) constituir, não póde considerar-se inoontes-

Já havia então passado a primeir·a phase tavel. 
do governo revolucionario : um outro ~ucce- Ma o nobre deputado accusou assim aquelle 
del"d. ao primeiro. isto e, um outro que já mais distincto militar, e fel-o naquillo que elle tem 
chegou a organisar-se. porque, devendo ter cle mais ltOnroso em sua vida-a sua farda. 
representantes dos tres Estados onde cam- (Apoiados.) 
peava. a revolução, Santa Catb.arina, Paraná Sr. Presidente, o nobre deputado foi in· 
e R.io Grande do Sul, só poude reunir os justo. 
dos rlous primeiros Estados, deixando de O cor0nel }foreira. Cesar prestou serviços 
fazei-o com relação ao terceiro. porque o importantes ao Estado de Santa Catharina, 
segundo chefe da revolta nesta capital já reorganisando-o, moralisando a sua adminis
havia _sido derrotado, e refl!giado ~ bordo tra9ào ~guiando-se sempre pelos sentimentos 
de namo de guerra estrangeiro, curt1a na tu· de J ust1ça.. (Apoiados.) · 
ra.lmente as dores do mais profundo remorso Ao iniciar a sua administração, encontrou 
pel~ mal~ causados!' Patria. (Apoiados.) a maior confusão em todos os serviços publi-
. Fo1, po1s, nesse d1a memoravel para os cose nos cofres publicas a:penas a quantia de 
annaes da.·historia catharinense e da. Repu- 480 réis!!! (apoiados) e é facil de se compre-
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hender o que de miserias não apresentaria 
aquelle Estado depois da revolta. (A:poiados.) 

Pois bem. Com seu tino administrativo, 
com sua illustração, elle foi reconstruindo 
tudo, de modo que, ao entregar a admlJÚs
tração ao distincto catharinense Dr. Hercilio 
Luz, devia ter justo rlesvanecimento de fazei-o 
oob tão bellos auspicias:- tão importantes 
eram os seus serviços. (Apoiados da npresen
taçúo catharinenseJ 

Aprecie, pois, o nobre deputado pela Bahia 
os acontecimentos com calma e sem as natu
raes suspeições que a angustia produz, e 
reconhecerá 0 que a sua accusação carece de 
prova. (.Apoiarlos da •·epresentação cathm·i· 
nense.) 

Sr. Presidente, o nobre deputado pela Bahia, 
depois de haver pintado um quadr·o tristo
nho, accusou o distincto coronel Moreira 
Cesar -..como valente na. paz e covarde na 
guerra!! 

Valente na paz e covarde na guerra! ! ... 
Sr. Presidente. aquelle honrado militar, 

que é aliás a disciplina personificada (apoia
dos), póde ter defeito;, porque tor1os nôs os 
temos e não nos é dada. a gloria. de attingír· 
mos o gr'á.o de perfeição (apoiados); mas a sua 
farda honra a classe mil<t~r (apoiados); o
seus serviços prestados em prol da Nação, são 
por demais conhecidos. (Apoiados.) 

Na guerra propriamente dita, elle não os 
prestou, porque a ultima que a nação brazi
leira teve foi a do Paraguay (apoiados), e a 
esse tempo não era elle ainda praça do 
exercito. ·(Apoiados.) 

Mas, si procurarmos o seu nome entre as 
diversas phases por que depois deese tempo 
ha passa''o o Brii.Zil Imperio e o Brazil Repu
clica, o encontraremos como o de um bata· 
lhaAor pelas idéas livres. (.4.poiados.) 

Por occasião da campanha abolicionista, 
esse militar homado occupouposiçãosaliente, 
apezar mesmo dos obstaculos e tropeços crea
dos pelos que, governanrl o a esse tempo o 
paiz, se oppunham a principio á. reallsação 
daquella grandiosa ídéa. (Apoiados.) 

O seu desideratum era ver o seu paiZ sem 
rei e sem escravos, e contribuiu efficazmente 
para vel-o realbado. 

Nesses tempos em que era um crime, crime 
gravíssimo e a.té considerado de lesa-nação
agitar-se qualquer idéa no sentido de ado· 
ptar-se a republica como a melhor fórma 
de governo, esse militar publica e solemne
l'l!-ente manifestava, por meio de propaganda 
ser1a, as suas ídéas republicanas- sem se 
arreceiar do rei e dos seus governos. 
(.4.poiados.) 
. E' cel'to que essa sublime ousadia., essa 
mdisciplina de tão bellos ensinamentos valeo
lhe por mais de uma vez tm.usferenclas para 
lagares longínquos, como castigo á sua inde-

CIUilar" v. Vll 

pendencia e à independencia de suas ideas 
(apoiados.), castirros esses que não ~rrefece~m 
o seu enthusiasmo pelas grand10sas 1deas 
r apoiados), e disso deu innumera.s e eloquentes 
provas. (.4.poiados.) 

Por occ:~sião da revolta, estão ainda na 
memoria de todos, os relevantes serviços que 
esse brioso militar prestou à causa. da Repu
blica (apoiados). quer junto ao Více-Presidente 
da Republica, auxiliando-o efficazmente, que!' 
no commando de seu bravo batalhão na ilba 
do Govern:~.dor e em outros pontos atacados 
pelos revoltosos. (Apoictdos.) 

Mas. o nobre deputado o appellida de Ya· 
lente na p:~z e covarde na guerra! ! ... 

Sabe V. Ex., Sr. Presidente, quem são os 
covardes~ 

São os que fogem; são os que abandonaram 
as suas posições indo procurai' guarida em 
navios estrangeiros. (Apoiados.) 

Ct)vardes na guerra- silo os que. á simples 
approx:imação das for<:as l~gaes, simulando à 
estrategia. do medo. fogem, deixando as suas 
hostes entregues aos tristes etreitos de sua m& 
orientação. (.4.poiados .) 

Covardes na guerra, são os que na hora do 
combate, viram costas ás forças contrarias 
-correndo sem cessar. espavoriüos e receiosos 
até ·'apropria sombra-como Jel-o o denomi
nado Tôrvo degolador na cidade do ltajauy. 
(Apoiados.) 

Covardes na guerl'a-são os que, de posse 
da barra do Rio Grande, com um exercito 
maior de dous mil homens e cinco vapores ar· 
tilbaoos-deixam o posto conquistado depois 
de tremendaderrota, indo depois, desarmar-se 
comltão grande exercito em pa.iz estrangeiro, 
( .4 poiados .) 

Covardes na guerra, mas verdadeiramente 
covardes- são os que não tiveram a coragem 
do propriodever, mt hora da expiação, ocul
tando aos seus soldados a intenção de fugir 
e entregando-os (sem que elles soubessem) â.s 
fõrças contrarias-ileixando-os completamente 
abanrlonados como fizeram os chefes rebeldes, 
na babia desta cidade, no dia 13 de março. 
(Apoiados.) 

Co\Tardes na guerra, são enfim, os que não 
tiveram a. coragem de arcar com os e:treitos 
de seus actos, fugindo á respon~abilidade 
delles-como esses inimigos da Patria, tra
zendo la_,"''"imas à orphandade, luto á. popu· 
laç.'io esooresalto á.jordem e desrespeito á.lei. 
(.4poiarlos .) . 

Esses é que são os covardes na guerra, e 
são hoje os valentes na paz, lá no estrangeiro; 
longe da l?atria, promovendo-lhe ainda· a· 
maior guerra. (.4poiados.) 

O nobre deputado fallou ainda no sangue 
das victimas. 

Sangue das victimas-encontraria o nobre 
deputado-nas ruas desta cidade, nas p~.~:· 

10 
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e jardins· e até no interior dos hospitaes- Fil-o mal, sou o primeiro a reconhecer essa 
onde as balas rebeldes amontoaram victimas, verdade ("ão apoiados); mas guiei-me pelos. 
fazendo jorrar o seu precioso sangue. (.4po:a. sentimentos da justiça e do patriotismo. 
dos.) E. pois, vou terminar; mas antes de fazel·o, 

Sangue-encontmria o nobre de-putado em seja-me permittido dirigir um appello a to
Nitheroy, dado a Patria por aq uelles interne- dos os representantes da nação- pedindo
ratos defensores da Republica, naquella tenaz lhes patriotismo, muito pariotismo - para 
e energica resistencia, que constitue uma das 0 exame e neciSão do assumpto grave 
mais he!las paginas dessa recente historia, que ora prende toda nossa attenção. Srs. 
dessa nobre cruzada em defesa das nos<as li· deputados, a patria tem em vós fitos os 
herdades. (Apoiados.) olhos, aguardando que o desenlace desta 

Sangue-encontraria ainda o nobre i!epu- questão importante, esteja na altura da situa
tano nas fortalezas, no littoral desta cidade, ção que atravessamos. 
em todos os póstos e praças militare,, onde Sejamos antes de tudo-patriotas. Lembre
os martyres Qa. Republica, morriam por ella, mo-nos dos dias luctuosos e amargos que já lá 
abraçados á imagem r' a patria. (Apoiado<.) vão e que tantas dores e angustias trouxe-

Sangue-encontraria ainda o nobre depu- ram ao seio da nação. (.4poiados, mu;to bem.) 
tado-nas campinas do Sul, nos planaltos do Esqueçamo-nosdequae~querresentimentos, 
estado catharinense, vertido em prol da causa d u1 · · t 
republicana, da causa da lei e •la justiça. por e quaesquer escrup os por ma1s JUS os que 
esses valentes batalhadores que ainda lá se sejam, para só lembrarmo-nos que si não 

não fosse forte o braço que conteve a re
conservam honrando o posto onde os collocou behlia audaciosa de muitos, dominando-a, 
a defesa da republica e levando de vencida anniquilando-a de vez, teríamos necessaria
os inimigos da patria nesses actos de reconhe- mente de assistir ao triste e horripilante es
cida. bravura.. (Apoiados.) pectaculo, vendo, MS arrnidos da maior ln-

Sangue- encontraria ta.mbem o nobre de- suborJinação, rasgada a Constituição, dilace
put.ado na invencível e brava Lapa. onde o radas todas as leis, desrespeitados os nossos 
genio guerreiro de Carneiro-assignallou na mais sagrados direitos, e 0 que mais e-'enne
longa resistencia de 26 dias-com os ferimen- grecido 0 brilho da nossa integridade e tra
tos, com a. sua. morte emfim (que constitue o dições e perdida para sempre a mais bella 
maior desastre para a Republica (apoiados · •• d b · d rbe d d 
geraes) 0 maior feito operado no período da conqUls.... os o retros a 1 r a e, que sym-
pefesa da integridade da patria e da. Repu- bolisa o advento da Republica ne,ta patria 
blica (a:poiados), feito que passara a. poste- que é livre, que é inrtependente e não mais 

supportaria o peso de uma qualquer dynas
ridade, cobrindo o glorioso nome daqnelle tia com a vingança dos que a promovem sur
heróe e rlos seus bravos companheiros-dos d la d t· te r.u: · b · M ) 
applausos e bençãos a que tem direito a hon- a e c n es mamen . 11..u:to em, apow s. 
ra e a abnegação de verdadeiros patriotas. Façamos com que essa borrasca que cahiu 
(.4poiados geraes.) sobre o projecto em discussão. seja desfeita. 

Sa.ogue-encontraria o nobre deputado onde aos hy:nno? da nossa gr ... ti•ião e reconh~ci
houvesse um soldado defensor da Republica mento _aque)le q_ue, chefe do poder ~xecutlvo, 
(apoiados); mas sangue generoso a attestar passara a h1St?r1a com? o verdade1ro. salva
de modo edificante e sublime o desprendi- dor da Republi~, _(apotados) como o l!berta· 
mento, o devotamento, o sacrificio levado ao do~ do~ nossos dire1to~, aos appla~sos da pro
extremo, o patriotismo dos que se batem pr1a. hberdad~, admll'u~o. res~e1tado e c:o
pelas causas da Liberdade. (Apoiados.) berto das bençaos da. patr1a. (Mutto bem, apow.-

Sangue, emfim, encontraria o nobre depu- dos.) 
tado, a poucos passos do palacio do governo Sim. . • desfa.çam-se no vasto oceano des
do meu estado. em Itajahy, Blumenau e ou- tas discussões:-essas vagas que altn-as e em 
tros pontos dalli, onile os revolucionarios de- constante marulho, tentam corruir e enfra.· 
golara.m victimas, dando assim o mais he- quecer os fortes alicerces da Republica, para 
diondo exemplo da maior ferocida~e e cani- que, na serenidada de suas aguas, possa sin
balismo. (Apoiados.) grar garbosa. e ovante ~· grande náo desta. 

Sr. Presidente, niio preciso prolong~r mais opulenta nação, sob o governo do habil timo-
o debate. neiro que a tem conduzido com patriotismo, 

Tenho, certamente, abusado da benevolen- livrando-a do imminente naufraugio que a 
cia da Camara (não apoiados); m··s ella me revolta preparou, entregando-a ao seu legiti· 
desculpará, porque tinha necessidade de assim mo successor que expontanea e livremente 
pronunciar-me. fora eleito pelo povo e recordando-vos que ê 

Cumpri o meu dever dizendo á Camara a aqui o verdadeiro altar da patria (apoiados) 
maneira. por que encaro o assnmpto que se onde se sagram os seus heróes, premiando-se-
_discute. · ~ lhes os altos feitos. (Muito bem,, apoiados.) 
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Sim .•• sejamos justos, ass~gurando a todas das medalhas commemorativas da campanha 
as nações cultas que, nesta parte da liV1'e do Paragua;y, não pór1e o governo adiar a re
.America, ha um povo que, sendo patriota., sa alisação de obras de reparos e decoração, não 
be ser reconhecido, e que soube fazer justiça só no palacio da presídencia da Republica, 
ãquelle que, collocado na posição de seu pri- como em= outros edificios occupados pelas 
meiro magistrado, s&lvou a Republica e com mais importantes repartições, que terão de 
e!l'> os nossos creditos e tradições. ser visitadas pela mesma commissão e forçoso 

Tenho concluído. (Muito bem, muito bem. foi inicial-as com a maxima urgencia, de 
O omdor é abraçado e comp>·imentado por seus modo a ficarem concluídas antes de 10 de 
collegas.) no>embro proximo futuro, quando de>e ef-

Fica a discussão adiada pela hora. fectuar·se a cerimonia da entrega de taes 
. h . . medalhas. 

Passa-se a ora destmada. ao expediente. A despeza., quer com umas, quer com ou- · 
O Sa. 1• SEcRETARIO procede á leitura do tras obras, que já. foram iniciadas e que não 

seguinte podem ser interrompidas sem grave pre

EXPEDIENTE 

Olllcios: 
Do Ministerio da Justiça e Negocios Inte· 

riores, de 31 de outubro passado, restituindo 
sanccionados os autograpbos das resoluçõe& do 
Congresso Nacional autorisaudo o Poder Ex· 
ecntivo a abrir os ereditos neceessrios :para 
pagamento do subsidio dos deputados e sena
~ores durante as prorogações õa. actual sessão 
legislativa, mas tambem dos serviços de etno· 
graphia, redacção e publicação de debates do 
Congresso Nacional. no período da mesma 
prorogação.-Inteirada, officiando-se ao Se· 
nado. 

juim para a União, é calculada em cerca de 
350:000$000. . 

De>ido t.1.mhem á insutll.ciencia do credito 
votaifo na >erba-Eventmws-pela qual cor
rem, entre outras despeza.s, as que se refe
rem não só a eleições federa.e.s em toda a. 
Republica. nos termos do art. 64 ela lei n. 35, 
de 26 de janeiro de !892, mas VJ.mbem as pro
>enientes de düierenç.a de cambio com o ?a· 
gamento dos pensioni$tas da. União na Eu· 
ropa, estão por pagar despezas des:;-a >erba 
que montam a 90:000$000. 

Do mesmo mo'1o foi insufticiente o credito 
>ota.~o para refol'mados d~ brigada_ policir;l, 
tornando-se preciso o credito de 26:"00$. nao 
só para pagamento dos ofticiaes e praças ultr· 
mamente reformados, como dos que o forem, 
p()r necessidade do serviço a.té a.o fim do 

Do mesmo ministerio, de 5 do cOrrente, en- actual exercício. 
tia.ndo a se,"Uinte Nestas condições, venho solicitar do Con-

ME."iSAGEM 

Srs. membros do Congresso Nacional. 
A reconhecida exiguidade de dift'erentes 

verbas consignadas no or~amento do Mlnis
terio da .Justiça e Negocies Intet•iores do ex
ercício vigente, não permittiu que o governo 
se desobrigasse de modo satistll.ctorio do en
cargo que lhe incumbe, com referencia a di
>ersos serviços relativos a.o alludido minis
terio. 

Assim é que com a diminuta quantia de 
250:000$, consignada no orçamento para
conservação e reparos de edifi.cios, pr<:lprios 
nacionaes ou particulares-a cargo do mesmo 
ministerio, não foi possível concluir-se obras 
de reconhecida urgencia e necessidade em 
proprios nacionaes occupados pelas reparti
çiies de sande publica, nos que se destinam 
aos quarteis da brigada poli~ia.t e em outl'os 
onde funccionam diversos estabelecimentos 
subordinados a.oreferi"o 1lllnisterio. 

Alem disso, devendo em bre'\'e chegar à 
esta capital a commissão da Republica Octen
ta! do Uruguay, incumbida da. distribuição 

gresso Nacional a. concessão, -por cont.1. do 
actual exercício, dos seguintes creditas sup
plementa.res: 

De 350:000$ á verba-Obras; de 90:000$ á 
>erba.-E>entuaes; e de 26:500$ á verba
Polícia do Districto Federal (retbrmados da 
brigad;;). 

Capit:l.l Fedf'rol, 31 <le ontubro de 1894.
Flo>'iono Peixoto.-A' Commissão de Orça.· 
mento. 

Requerimentos: 

Do Dr. Heleodoro Jaramilo, pedindo pri
vilegio exclusivo para montagem de uma fa
brica de refinação de petroleo e seus <1eri· 
vades chimicos.-A' Commissão tle Fazenda. 

Da Companhia de Estradas de Ferro do 
Norte-Brazí!, ce;sionaria das Vias-ferreas de 
A.racajti. a Simão Dias, no Estado de Sergipe, 
e de Tamanda.ré â. Barra em Pernambuco, 
pedindo permissão para emittir nesta praça 
a medi•' a das necessidades daconstrucçã.o das 
estradliS, debet<!u>·es, em uma ou mais séries 
na importancia approximada de 9.500:000$000. 
-A' Commissão de Orçamento; • 
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Fica sobre a mesa, até ulterior deliberação, 
o seguiote 

Projecto 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1. o Fica o Poder Executivo autorizado 

a. mandar pagar ajuda de cu~to ao Dr. Ma
noei Clementino de Oliveira E:;corel, le~te 
da Faculdade de Direito do Reci!e, removtdo 
parii a de S. Paulo. 

Sala das sessões, 5 de novembro de 1894.
Paranhos Montenegro. 

O Sr. Fran~a Carvalho pede_ã 
Mesa que faca inserir na acta a declaraç:ao 
de seu voto que ser·ia dado, si estivesse pre
sente, contra o substitutivo do sr. Moraes 
Barros ao projecte sobr·e cabotagem. 

Vae a imprimir o seguinte 

PROJECTO :S. 159 DE 1894 

Cré'l na cidade de Cayemw. wn consulado d, 
2a classe e autorisa o governo a abrir o era.. 
dito necessario. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. o Fica creado na cidade de Cayenna. 

um consuh1do de 2• classe. 
Art. 2. o O governo é autorisado a abrir o 

credito necessario. 
.-\rt. 3. o Revogam-se as disposições em 

contrm·io. 
Sala das ses,ões, 31 de outubro de 1894. -

Nilo Peçanha. - Enias Martins.- Urban~ 
Marconrles. - Helvecio Mame. - Lui;; de 
Andrade. 

O Sr. Enéa,., 1\lart:ins pede á o Sr. President.e -Achando-se 
Me='a que mande declarar na acta que votou adeantada a hora, designo para amanhã a 
contra a frequencía obrigatoria, simples· seguinte ordem do dia: 
mente porqu~ do modo porque se a estabelece 1• parte (ate âs 2 '/, horas) : 
no projecto representa um vexame Imposto Votação do projecto n. 140, tleste anno. 
só aos alumnos das escolas de rlíreíto. que autorisaaabertur·a do credito õe 800:000$ 

o Sa. PRESIDENTE-Na fórma do Regimento pat·a occorrer ãs despeza.• com festejos .e re-
o nobre deputado só pó1e mandar a sua de- cepção da Commissão Oriental ( 2• discus-
clai"J.ção sem motivai-a. . são); 

o Sa. ENÉAS MAaTir'<s-Limito-me a isso, 3• discussão do projecto n. 147, de 1894, 
autorisando o Governo a abrir os creditas 

Sr. presidente. supplomentares de 7.176:528$ para o exer-
Vem à Mesa as S~"1lintes · ·"" cicio de 1893, e de lJ :488$740 para o actual, 

Declarações 

Declaramos que votamos pelas emendas do 
Sr. 81 i cio Filho e pela adopção do projecto. 

Sala das sessões. 5 de novembro de !894.
Bricio Filho.-Paula Ramos.-Emilio Blurn. 
-Ju'i1(lueira Ayrcs. 

Declaro que votei contra o projeeto de re· 
fo1•ma das Jaculrlades de direito. 

Sala das sessões, 6 de novembro de 1894.
Gttbriel Ferreira. 

Declaramos ter votado contra a emenda, 
npresentad>• pelo Sr. Bricio Filho, suppri
mindo a frequencia obrigatoria nas academias 
de direito. 

Sala das sessões, 5 de novembro de 1894.
Antonio O&yrttlto.-Cupertino de Siqueira. 

Declaramos ter votado contra todas as dis
posições alter·ando os actuaes regulamentos 
de instrucção publica. 

Sala das sessoes, 5 de novembro de 1894. 
- Jose Be,ilaqua. - T 1tomao ea,alcanti. 

que Sel'ão applicados ao p~gamento do au
gmento de vencímentos dos patrões das em
barcações do Arsenal de Marinha destaCa· 

pi~~~tinuaQão da 2" discussão do projecto 
n. 121 A, de 1894, (do Senado) dispondo so
bre as eleições de que trata a lei n. 85, de 21 
de setembro de 1892, art. 83; 

I• discussão do projPcto n. !14 A, de 1894, 
marcando a ~m~tlficnção mensal de I :000$ 
aos ministros de Estado, para representação; 

2" discussão do projecto n. 136, de 1894, 
( Orçament~ da, Fazenda); 

2" discussão do projecto n. 157, de 1894, 
determinando que o soldo e a eb~ pa, dos offi
ciaes effectivos e praças do exeretto e d~L ar
mada, sejam reguladas pelas tabellas que 
apresenta e dá outras providencias. 

za discussão do projecto n. 153, de 1894, 
;tutorisando o governo abrir o creditoextraor· 
dinario de 100:000$, para comprar as terras 
e ao-uas do rio Covanca, ne propriedade 
do Dt Joaquim José de Siqueira e sua mu
lher, nos tet•mos do contracto de 25 de ja
neiro de 1894; 

2• discussão do projecto n. 154, de 1894, 
autorisando o governo a abrir um credito 
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supplementar de 108:713$995,2, para as 
oilr<IS do prolongamento da Estrada de Fc_r~o 
te Porto Alegre á Uruguayana no es:erCJCIO 

de2~8~Zs~ussão do projecto n. 75 A, de 1894, 
(do Senado) concedendo ao Estaolo de Goyaz 
cti,-ersos proprio;; naeion;\es. situados no 
mesmo ~;stado e de que a Uuiiio não precistt; 

2, rJiscus;ão do pro.jecto n._ 77 A, de 18Q4, 
isentaudo do pngamento dos lmpostos ue lffi· 
porta~ão e Jireitos de expediente os mate· 
rines impor·tados para o serv!ço da Htumina· 
çii:o publica 1la Capital d;l Bahra. 

"' di:;cu:;s~o do projecto n. I 18, de 1894, 
fi(ando os vencimentos dos empregados da 
Estr·::vla de Ferro Central do Brazil ; 

3' discll>sã.o do pr0jecto n. ZO C, de 1894. 
Redacção para 3" discussão da emenda da 

Gamara dos Oeputi\dos ao projecto do Senado 
n. 29 do corrente anuo. determinando que 
continuarão em clisponibi!ída<le, na fórma. <h 
Constituição, os juizes de direito e os desem· 
ll<tr!!adores não contemplados ua. orga.nisaçil.o 
da. ~agistratura da União ou na dos Estados; 

3" discussão do projecto n. 56,-:~Je 1894, 
fixando em 150 o numero de alumnos gra
tuitos do Internato do Gyrnnasio :Sacional, 
mantidas as actuaes condições de adrnis>ão ; 

J> discussão do pro_iecto n. 113, de 189Z, 
nutorisantlo o governo a. melhorar as relor
ma.s dos olficines rlo exercito cGnce.firla.s por 
oecreto de 3 de fevereiro .de 1890, eqniparan
do.os nas V<tntagens <lo decreto de 19 de aoril 
do mesmo anno ; 

3" discussõo do pro.iecto n. 56 A, de 1893, 
declarando temperarias as fnncções de todos 
os org-iios do Ministerio Publico tanto da .Jus· 
üçn r~ederal, como da local, do Districto Fe
deral, respeitados os direitos adquirirlos pelos 
funccionarios actuaes ; e deroga especial· 
mente varias disposicoes ; 

Continuação da Z" discussão do proJecto 
n. 83, de 1894, autorisando o Poder Executivo 
a reorgnnisnr o serviço de immi:;rração e co
lonisação dn União, de conformidade com as 
bases que apresenta.; 

1• discussão do pro.iecto ·n. 108, de 1893, 
declarando nullo e de nenhum em~ito o de
creto de 15 de outubro de I 890, que concedeu 
diversos f« vores a i\Ianoel Gon>es da Costa 
Figueiredo. bem como toda. e qualquer isen
ção de direitos a fabricas de velas e da outr-ds 
providencias ; 

I• discussão do projecto n. 119 A, de 1894, 
autorisando o governo a contra.ctar com 
Rich:~rd J. Reidy, ou quem melhores vanta
g-ens oltérecer, o nssentamento de um cabo 
sub-flu>ial entre Belém e ~fanàos, medianb 
as conrlições que estabelece; 

l' discrBsão do pr0jecto n. 133, ele 1894. 
da emenda ao projecto n. 141 A, de ltl93, 
otrerecida. em 2• discussão pelos srs. Torquato 

llloreira. e outros, isentando de imposto de 
importaçiio os ma.teriaes destinar!os ti estrarla, 
de ferro Vinçiío Ferrea de ltaba.poaoa, no 
Estado tio Espírito Santo ; 

Dis:ussão unica do prQjecto n. 143. de 1804, 
antorrsando o Poder gxecutivo a cone •der ao 
baclv•rel .Joaquim Pires de Amorim, irtiz sec
ctoa"l do Estarlo do EspiritQ Santo, s"ís me
zes de licença, com o ordenado, atlm de tratar 
de sua saurle, onde lhe convier ; 

t• c!iscnssã.o do prqjecto n. ISO A, de 1894, 
cleclaran•~o dn exclu:;ão competencia dos Es
tados leg•~lar sobre a navegação dos rios que 
httnham som•mte o re5pectivo territorio e dá 
ontras providencias. 

2• parte (ás 2 1/2 horas ou autos) : 
Coo tinuaç;io da 2• discussã.o do projecto 

n. 145, de 1894, approvando os adas Drati
cados por motivo da. revolta de 6 de setembro. 

Levanta-se a sessã.o ás 4 hora.s o 20 mi· 
n11tos. 

128" SESSÃO E~t 6 DE NOVEMBRO DE 1894 

Presidencia dos Srs. Rosa e Silua. Antonio 
Olyntho (i' -oice-presit/c>ltC). R~sa c Situa e 
TltiJma: [)elfino (1° secretario). 

Ao meio-dia. respondem iL chrtmnda os Srs. 
Rosa e Silva, Thomaz DelHno, C::oelho UsLoa, 
Fileto Pires, Tavares do Lym, Lima Bncury, 
Gabriel s,t!ga•lo. Enên.s Martins, An~usto 
Montenegro. Carlos do Novn.os, Bricio r'ilho, 
Hollrtwla rle Lima, Vivoiros. Ln i?. lJomin~uos, 
Gust>Lvo Vcras. l':du:1rdo do Berredo, Chris
tino Cruz, GabriAl Ferreira, Anisio ria 
Abreu, Frcdtor·ico Borges, Gonçalo do Làgos, 
Thomaz Cavalcanti, lhlerooso Lima, .João 
Lopes, Pedro Borge;;, Francisco Benevolo, 
Hel>ecio :llonte, José Bovi!:oqua, Augusto Se· 
vero, Francisco Gurgel, Junqueir.- Ayres, 
Silva Mariz, Trindade, Arthur· Orlando, To-

atino de Carvalho, Coelho Ciotra, Luiz de 
dr,\ de, Gonçnl veo Ferreira, Medeiros e AI· 

buqnerque, i'vliguel Peroambuco,CarlosJorge, 
Rocha. Cavalcanti. Octaviano Loureiro,01ym. 
pio de Campos, Menezes Prado, Geminiano 
Brazil, Gouveh Dima, Z11ma, Santos Pereira, 
Augusto de Freitas, Milton, Francisco Sodré, 
Tosta, Manoel Caetano, Aristides de Queiroz, 
Eduar·do Ramos, Paula Guimarães, Vergne 
de Abrau. Flavio ds Araujo, Tolentino dos 
S•,ntos, Arthur Rios, Paranhos Montenegro, 
Torqnato Moreira, Galdino Loreto, Antonio 
•le Stf)Ueira, l"nrquim \Verneck, José Carlos, 
Franc"Carvalho, Lopes Trovão, OscarGotiOJ' 
Alcindo Guanabara, Americo de Mattos, Lins 
de Yascoucellos, Alberto Torres, Belisario d11 



camara dos Deputados-Impresso em 12/02/2015 15 10- Pág1na 2 de 16 

78 ANN' A.ES DA CA.i'!!A.RA 

Souza, Erieo Coelho, Fonseca Portella, Eu
zeblo de Queiroz, Costa Azevedo, Nilo Peça~ 
nha. Erne:;to Br•azilio, Barros Franco Junior, 
Setastião de Lacer·dn, Ponce de Leoa, Paa
!ioo de Souza Junior, Antonio <Jlyntho, JYiay· 
rinck. Lim<' Duarte. Ci\r~<'lho Mourão, Gon
çalves Ramos, Luiz Detsi, FerrJZ Junior, 
Forte> Junqueim. Francisco Veig-t~, Al"1aro 
Botelllo. Leonel Fill:lo, Octa.-iano de Brito, 
Laroouni(3r G:)t_i.ofr-edo~ VaUadares~ Cupertino 
de \:iiqueira.Tbeotuonio de Magalhães.Pintoda 
Fonseca. Sim\lo da Cunha, Olegax-io Maciel, 
Pru·;,iz Cavalwnte, Carlos das Ch'l-2'<\S, Al
fmdo Ellis, Dino Bueno. Gusta;o ~ Gódoy. 
Adolplto Go:-do. li'eir:.t de !'.iom<?S, Her~ulano 
de ~':·•=itas. Moraes B~rro:;, Cincinato Bmg-a, 
Fra:-~cisco Glicerio, Hermenegildo de Clloraes .. 
Ovídio AlmJ.ntes, Crbu.no de Govêa, Luíz 
Adolpho. Lauro ~luller, Paula R.amos, Fran
cisco Toleatino e Emilio Blum. 

Abre-se a sessão. 
Deixa de comparecer com causa partici

pada os St·s. Motta Bacellar, Sá Peixoto, Be
lledíctoLeíte, costa Rodrigues, Nogueira p,,_ 
rau<1gua, Torres PortugaJ, Cunha Lima, 
Cbateaubriand. Martins Junior. Pereira de 
Lyra, ArminíÓ Tavares, Marcionilo Lins, 
Coroelio da Fonseca. Clementina do Monte, 
Neiva, Leovigildo Filgueiras, Jose Ignacio, 
Rodrigues Lima. Sebastião Laudo! pho, Mar
celino MoUJ.·a, Athaiyde Junior, Cleto Nunes, 
Síl va C~tro, Agostinho Vida!, Francisco San
tiago, Grbano Marcondes, Almeida Gomes, 
Laudulpho de Mag-alhães, Vaz de Mello, J!vion
teiro de Barros, João PeDido, Rihei.ro de Al
meida. Ferreiro. Pires, Rodolpho Abreu, )fa.. 
noel Fulgencio, Lamat>tine, Costa Machado, 
Alvaro Carvalho, Carlos Garcia, Almeida No
gueit·J., Domingues de C<stro, Costa Junior. 
Julio de Mesquita, Moreira da Stl v a, Padw., 
Sanes, Paulioo Carlos. J oií.o de Faria. Alves 
de Castro, Xavier· uo Val!e e ~!ariano Ramos. 
E sem c'ws·t os Srs. José ~fariano, Gaspar 
Drummood, Loareoço de Sà, Goor;alves :~faia. 
Fernandes Limu, João Lniz, Artllur Torre$, 
Domingo de Moraes, Ca.>em;ro d<J. Rocha, 
Arberto Salles. ' 

E' lida e sem debate approvada a acta da 
sessão antecedente. 

O Sr. Presidente cumpre o dever
de informar i Gamara qu.;, hoje às 8 horr:; da 
noute havera sessão e pede a SS. BEl:. que 
compareçam a mesma. 

PR.IMEIR..-'.. PAR. TE DA ORDEM DO DL\.. 

Entra em 3" discuãsão o proje~to n. 147, de: 
1894; autorisando o governo a abrir os cre-: 
ditos supplementares de 7.176:528$ paran 
exercicio de 1893, e de 11:488$740 para 1 
actual, que serão appticados ao pagamento 
do au=ento de ;encimentos dos patrões da; 
embareaQÕes do Arsenal de Marinha desta 
capital. 

Nioguem pedindo a pa.!a;ra e encerrada 
a discussão e adiada a ..-atação. 

E' annunciada a continuação da 2• dis
cussão do projecto n. 121 A de 1894 (do Se
nado), dispondo sobre as eleiGões de qu; 
tr-ata a lei n. 85, de !S!Z, art. 83. 

O Sr. Dino Bueno (ES:e discurso 
dei:co. de ser publicado, ter>..do sido entregue em 
tempo ao orad<Jr .) 

ra~nfct~~u:taisd~e~t~ 1.~ palavra é encer· 

Entra em discussão o art. 2<'. 
Ningnem pedindo a palana. à encerrada 

a discussão . 
Entra em discussão o art. s•. 
E' lida, apoiada e posta con,j11ll.ctament< 

em discussão a seguinte 

Emenda. 

Ao projecto n. 121 A de 1894: 
Ao art. 3•-onde se díz:-aqui e alli

cinco~-diga-se: no-ve. 
Sala das sessões. 3 de novembro de 1894. 

-Cinci>'<ttO Braga.. 

Ninguem pedindo a. palavra. é encerrada a 
discussão e adiada a. vota.çã.o • 

Entra. em discussão o art. 4•. 
E' lida. apoiada e posta conjunctamente 

em discussii.o a seguinte 

Emenda. 

Ao projecto n. 121 A, de 1894: 
Ao art. 4.•-Para a divisão do eleitorado 

por secções, organisação das mesas e regu· 
l~risa<;ão. dos ~~balhcs eleitcraes, prevalece· 
r-ao as dJSpoSJçoes do art. 38 § 43 da lei 
numero 35, de 26 de janeiro de 1892. 

Sala das sessões, 6 de novembro de 1894. 
-Erica Coelho. 

~ã~ ha;vendo numero ptl.J·a se votar a ma- Ninguero pedindo apalavra é encerrada. a 
terta mdicada. na ordem do dia, pass>l.-se á discussão e adiada a votação. 
mate ria em discussão, Entra. em díscussã:o o a.rt. 5•, 
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E lida, apoiada e postlL conjunctamente em E" lida. apoiada e posta conjunctlLmente em 
discusEão a seguinte discussão a seguinte 

Emende< 

Ao projecto n. 121 A. 1894: 

Ao art. 5. "-Em >ez de pretores, diga-se: 
-pre:;idente do Conselho :.runicipal. 

Ao prQjecto n. 121 A, de 1894: 
Ao ~r:t. 12-0nde se diz-segundo, diga-se: 

-terCell'o. 
Sala das ses~es. 3 de nov-embro de 1894. 

-cincinato Br·aga. Sala das sessões, 6 de novembro de 1894. 
-E1·ico Coelho. 

Níngaem pedindo a palavra ê encerrada a 
Ni.nguem pedindo a palavra.~é encerrada a discll5são e adiada a >atação. 

di~ussão e adiada a votação. São successi,a.mente sem debate encerrados 

São successl<amente sem debate encerrados 
os art5. 6" e 7' e adiada a votação. 

os arts. 13 e 14 e adiada a >atação. 

Entra em discussão o art. 8'. 

São lilhts, a.poia.das e postas conjunctlLmente 
em discussão as seguintes 

E" lida, apoiada e postlL conjunctamente em 
discussão a segu~nte 

Ao projecto n. 121 :\., 1894: 

Ao art. S.•-A apuração se faril. <listctcto 
:por di:;tricto: para esse tim serão con:;tituidas 
juntas compostas de ·metade mais um, pelo 
menos, dos pre.idente~ das me.."ll.$ eleitoraes 
de cada diHricto sob a direcção do presidente 
do conselho de intendeucia. Quanto ao mal.s 
ob:;;en-a.J··se·hão as disposições do art • .J4 e 
e seus para..,"'t'apb.os da l~i n. 35, de 26 de 
janeiro de 18\l:.l 

Sah das sessões, 6 de novembro de 1894. 
-EI"ico Coelho. 

Ninguem pel!indo a. paL'l.vra é encerrada a 
di~ussii.o c adiada a votaÇ-1o. 

Entra em discussi!o o art. 9". 
. E"li?o.. apoiada. e post:l. coojunctamente em 

drcussu.o a seguiu te 

Emenda 

Ao :projecto n. 12! A, 1894~ 
A~ art. 9.'-Em vez de pretor, diga-se:

presldente do Conselho Municipal. 
Sala das sessões, 6 de nov-embro de 1894. 

-Erico Coelho. 

Ninguem pedindo a palavra é encerrada a 
discussão e adiada a votação. . 

São successiv-amente sem debate encerrados 
os arts. 10 e 11 e adiada a votação: 

Entra. em discussio o art. 12. 

Entendas add iti:ea.s 

Para accrescentar ao capitulo da lei n. 85 
de 20 de setembro de 1892: 

Art. 1.' Os delegados de hygiene e inspe· 
ctores escolares que exercerem esses C<~rgos 
dentro de seis m.e.oe.< anteriores á eleição. 

Art. 2." 0:; aposentados em cargos muni· 
cipaes e federa.es. 

Sala das :::essões. 5 de novembro de 1894: 
-.Tose Ctll"los de Ca1·,alfw.-A.nlonio Jose rie 
Siqueita. 

Entra em 1" discussão o projecto n. 114 A, 
de 1894. mareando a gratlticação mensal de 
l :000$ aos lll.iJ:llitros de Estado pam :repre
~enta~·ão. 

O Sr. J).ledeiros e Albuquer~ 
que (Este discursa deixu. de ser publicario, 
tendo sido entre!Jfle em tompo ao orador.) 

Nioguem rnnis pedindo a palavra, e encer
ruda a discussão e adiada a votação • 

Entra em 2• discussão o projecto n. 136, de 
1884 (Orçament~ da Fazenda). 

OSr. Francisco Veiga apre
senta alguns artigos additivos á proposta. que 
se discute no intuito de preenclier algumas 
lacunas que se notam na lef;íslação Vigente 
em relaçiio ã. nossa contabilidade publica, as~ 
sumpto cuja capital importancia exige toda 
solicitude por parte do Congresso, afim de 
que suas prescripções relativamente ao dis
pendio dos dinheiros publicos sejam, tanto 
quanto possível, tlelm~nt~ observadas. 

Antes, porem, de justificar as medidas que 
submette á consideração da Camara., o ora
dor e::tpende ..lon~ametlte retlerões que lbe' 
são sugg~ridas _pelo orçamento üa. Fazenda. 
ora em wscussao. 
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Depois justifica detidamente os additivos I O Sr. Tho:maz Delftno (pela 
dando regras sobre assumpto de con_tabilirl~vle ord~m) pede dispensa ~e inte~icio _para o 
publica, prohibindo ao governo ~);mr credrtos prOJecto entrar amanha em 3• drscussao. 
supplementares durante a reumao do Con- Consultada a Gamara concede a dispensa 
gra,;so. u.utorisando-os sem limita9ão ~e tem- pedida.. ' 
po on de garantia. mas com aud1encm sem-
p_re do Tribunal de Contas, quando n~cessa- o Sr. José Carlos (Jiela ordem) 
rros paraa verba-;-DI!Ierençade. cambiO-re- declara que elle e seus amigos vão fazer 
gularisando os ad1anta_m~nto~ feitos ]?arades- gratuitamente o serviço. 
pezas com diversos mimsteriOs, maiS ou me- , . _ . . 
nos de accordo com as legislações belga, por- E a.:ppt:ovado em 3• _ discussa~ e env1ado a 
tugueza e italiana. Commrssao de Redacçao o segmnte 

(O oraflor, a convite do Sr. Presidente, in
ten·ompe o seu discurso, para se pr!lceder d 
votaçao das materiaes encerradas.) 

E' lido;julgado objecto de deliberação e_en
viado á Commissão de Orçamento o segumte 

PROJECTO N. 160 DE 1894 

Autorisa o Porler Executi~o a mandar pagar 
ajuda de cu-to ao Dr. Manoet Clementina 
de OUoeira Escorei, lente da Faculdade de 
Direito do Recife, remo'llidO para a de São 
Paulti. 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1.• Fica o Poder Executivo autori· 

sado a mandar pagar ajuda de custo ao Dr. 
Manoel Clementina de Oliveiro Escorei. lente 
da Facnlrlade de Direito do Recife, removido 
para a de s. Paulo. 

Art. 2.•Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sala das sessões, 5 de outubro de 1894.-P. 
Montenegro. 

São successivamente postos a votos e aJ!· 
prova,,os em 2" discus~ã.o os seguintes arti· 
gos do projecto n. 140, de !894: 

PROJECTO N. 147 DE 1894 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. I .• E' o governo autorisado a abrir 

os seguintes creditas supplementares na. ru
brica - Arsenaes - pMa serem applicados 
ao pagamento do a.ugmento de vencimentos 
dos patrões das embarcações do Arsenal de 
Marinha. desta. capital: 

De 7:176$528, correspondente ao exercicio 
de 1893; 

De ll:488$740, i.tem ao de 1894. 
Art. 2.• Revogam-se as disposições em con· 

trario. 

O Sr. Presidente - Sendo im· 
portante a materia-do projecto n. 12! A, de 
1894, e havendo muitas emendas, sa.lvo re· 
clamação mandará publicar as referidas 
emendas e dara para a ordem do dia de 
amanhã. (Apoiados.) 

E' adoptado para passar á 2• discussão o 
seguinte 

PROJECTO N. 114 A DE 1894 

O Congresso Nacional decreta : 
O Congresso Nacional decreta: Art. 1. • Os ministros de Estado perceber-ão, 
Art. 1.• E' o governo autorisado a abrir o além de seus vencimentos, uma gratificação 

credito extraordinario de 800:000$ prra oc- mensal de 1:000$ para representação. 
correr as despezas _co~ festejos _e recepção Art. 2. • Revogam-se as disposições em con-
condigna da comm1ssao de offic1ae~, que a trario. . 
Nação Oriental encarregou de fazer entrega Continua a 2'' discussão do projecto n. 136, 
das medalhas com que commemorou a gner- de 1894 (Orçamento da Fazenda), a qual 
ra da tríplice alliança contra ? gove~n~ do havia sido interrompida no começo da sessão 
Paraguay, destinadas ao exer~1to b;l'll_zileiro. de hoje. 

Art. 2.• Revogam-se as dispos1çoes em 
contrario. O Sr. Francisco Veiga (conti-

E' posto a votos e approvado o parecer da nuando) expende novos conceitos e termina pe
Commissão de Orçamento entendtJndo que a -dindo á Commissão que attenda as condições 
emenda do Sr. José Carlos o1ferecida ao pro- precisas em que estão os empregados das 
jecto n. 140, autoris tndo o governo .a ilis- caixas economicas, alguns dos quaes não re

. pender a quantia. de 50:000$ para salvar o cebem o ipdispensavel para. a subsistencià a 
casco da fragata Ama.:ronas, constitua projecto mais modesta. Nestas condições; estão os da 
separado. caixa eoonomica. do Estado de Minaa onde 
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aliás os depositos ascendem a milhares de 
contos, e entretanto o re:;pectivo thes0Ul·eiro. 
empregado zeloso e honrado, mcel!e uwnos 
de 1:800$ por anno. Nas actuaes circurnst-•n
chts em que " vida e:;tá caris:;íma e1n toda 
parte, isto é~ uma. vet·dadeira. Iui::;.-~ria, nfi(• 
podendo o ot·ador por si pl'Opôc augnwnt•> de 
d"speza appella para" justiça da co:nmissiío, 
pediutlo·lhe que prov!tlencie :L res~eito con
vencido de que a Cr~mara. üppr-ovarú. o t'<IZO<t
vel n.ugmento de vencimentos, que foi pro
pnsto por esses empl'egados. (Jlfuito bem! 
1lfuito bem .• ) 

Fica a discnssão adiada pela llOra. 

..-1(klitivos ao projecto n~ 1 :JG (orçanMntu rJ,a 
r~en.da) o.f{er~cido.-) â cmnrnissão de 01'Çtl.

mentf.J JJara os tom.ar na con:;!deraçao que 
mm·cerem 

Dispesições permanentes ; 
Art. As quantias correspondentes ás 

rubricas do nrçamento ser-3.o <lespendidas e 
classificadas de accordo com as descrimina
ções das tabel!as explicativas que tive1·em 

servido de base para a vot<1.~ão das ver
bas, não sendo licito computar ao total 
destas as despezas que exedel'em os credites 
das consignações segundo as referidas tabel
las e as alterações nellas fdtas pelo Poder 
Legistativo. 

Art. As distribuições dos creditos, que os 
diversos ministerios devem realizar, segundo 
a legislação em vigor (art. 9• das Instrucções 
n. 213, de 15 de abril r1e 1840 e clecreto 
n. 998 A, de !2 de novembro de 1890) con
formar-se-hão com as divisões das tabellas 
explicativas do orçamento, salvo nas consi
gnações votadas em globo para serviços cujas 
dota,:ões não tenham podido ser préviamente 
cliscriminadas. 

Paragrapho unico. Esta disposição não 
comprehende as verbas do orçamento da Fa
zenda, eujas dotações forem distribuhlas aos 
Estados, como as de juro.• dive>·sos, jw·os do 
c'nzpres#mo do cofre dos orpluios, Juros elos 
depositas das caixas ecomicas e outras, cuja 
distribuição, não importando classificação de 
des:peza, póde ser al teracla, para mais ou para 
menos, segundo as necessidades occurrentes 
no decurso do exerci cio. 

Art. E' vedado ao Poder Executivo: 
a) fazer o transporte de sobras rle umas 

para outras consignações das tabellas explica
tivas e entre as dotações das verbas do orça
mento; 

b) abrir creditas extraordinarios ou sup
plementares durante a reunião do Congresso 
Nacional. 

Ar·t. A' excepção das despezas exclusi
vamente destinadas ao pagamento do pessoal 

Oamara V, VII 

dos diversos ministe!'io todas as outras só 
podem ser realizadas nas repartições de fa· 
zendlt. 

Art. As dividas de exercícios findos, li
quid:tdas ele conformidade com o decreto 
n. !0.!4õ de õ de janeiro de 1889, são paga
veis findo o trimestre eomplement<1.r e no da 
liquidação do exercício. 

Art. .As ctespezas com diíferenças de cam
bio não poderão ser computadas ás verbas dos 
minbsj;erios por onde correrem os servi~os qu~ 
a ellas rlerem causa, mas serão levadas a 
conta da· verbtt propria do Ministerio da Fa
zenda. 

Art. A' verba- diíferenças de cambio
poder·.i o Podet' Executivo abrir creditas 
supplementares em qualquet· mez r1o exer
cício e das quantias que fot·em necessarias, 
sempre, porém, com prévia audiencia do 
Tribum\1 de Contas. 

Ar·t. As despezas de car<1cter permi1-
nente não poderão ser computa<las a verba 
- Eventuaes - dos diversos ministerios. 

Art. Só é licito prover por meio de 
adeantamento rle quantias, ou antecipação de 
fundos os serviços votados na lei de orça
mento, nos seguintes casos: 

a) Quando a despeza não puder, por sua 
natureza, ser préviamente :tixada em de
talhe; 

b) Quando tratar-se de supprimentos ás re
partições iiscaes da guerri1 e da marinha. 
para o pagamento do pessoal e despez:t com 
o material dos corpos do exercito em movi
mento, dos estabelecimentos militares, pra,as 
de guerra e pontos Jbl•tiiicados. em caso <le 
guerra interna ou intestina e para despeza 
com os navios ou divisões navaes no estran
geiro ou nos portos da Republica. 

§ 1" 

Os adea.nta.mentos não pode1•lo exceder 
da. qt1arta pat"te da quantia votada para a. 
despeza do exercicio. 

A prestação das contas da applica~ão do 
adeantamento anterior não poderá excerler o 
prazo de quatro mezes e é indispensa vel para 
que se realise novo adeantamento. 

Art. E' permanente a disposição do art. 19 
da lei n. 26 de 20 de rlesembro de 189!, deter
minando que nos boletins mensaes do rendi
mento das <tlfandegas se mencione a impor
tancia dos direitos de importação não cobrados 
em virtude de concessões do poder compe
tente. 

Sala das sessões, 6 de novembro de 1894. 
-Francisco Veiga. 

11 
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SEGG:\DA PARTE D.\. ORDE~í DO DIA ! mercin.l Beneficente de Pernamlmco, em 16 
i de ago:;to de 1892,. 11ediu resp~ito&'l e instau-

Continüa a 2' discussão do projecto n. 144, 1 temente a esc!arec1da atten~.ao do . gover~o 
de 1 S94, approvando o~ actos cto ,zoverno I fede1·~1 para a demora e possrvel mterrupçao 
prutieúdos por moti•o da re<o!t<t de (j de se- 1 d!ts o oras, do. melhoro:u.::tto do porto ~oRe-
t•mbro. , c1fe, :«iin.fes;:ando o rcc~w de que mal> um:. 

" '1 vez fosse adinda a realização deste grande 
O Sr. Erico Coelho (Est'- disc<mo melil?r"r~e?to._ ~ . , . • . .• 

deixa de s~r publicarfo. tendo s:..rlo ~~'t!1·egzJ.e em\ Su::-pen~o~ _o~ t.~.<1lJ,1lL,?::. d~u::: dtas depo1~· te~npo ao orado1• .) 1 e:sta. ::~socwç-ao~ ~ommumc~nlt.!o o f:lcto, paa~u 

F. d' - ~- , 1 • I o v<Lhoso auxll1o rio !!O'I't:ruo para que nao 
Jca a 'scussa.o a .• Ja<.a pe a nora. tosse ainda uma ,-ez frustrada aquella s~cular 

Passa-se á ~ora des~n:vla do ex;pe•~6nte 

1 

aspiraç<io da commer.cio, e obteve immediata-
0 Sr. 1" ~cretarw proc:etle a le1tura do mente esta respostrt. •1:'e ella agradeceu: 

seguinte «Tomando em constdera\·ão -rosso tele-

EXPEDIE::-<TE 

Ollicios: 

gramma e tendo e~penho igual ao vosso pela 
realizaçüo do melhoNmentO desse porto, vou 
tomar promptamente serias e efficazes provi
denchls no sentido que solicitaes. » 

De accordo com as e:l:celientes di;;po;;ições 
Do Sr. l•· Secretario do Senado, de 5 <lo manífestatlüs nesta resposta e segundo a com

corrente. communicando 'lue foi refllt:ttido municaçiio feim a esta associação, em tele
à sancçiio a resolur;ão do ConQ"resso 1\a- gramma de ~5 dc.quelle mez. 0 illustre ante
clona! relevando'' prescripção em-que incor- ces:;or <le v. Ex. reuniu as directorias da 
reu D. Maria dos Santos Lucas para perceber companhia de Obras Hydraulicas, contra-
o meio soldo a ~oe tem direito.- Inteirada. ctaute, e da Empreza de Obras Publicas, em-

Do mesmo senhor, e de i;?nal data, commu- preiteir:c, e p1·ocv.r01, envida•· todo o esfo•·ço 
nicando que o Senado r·ejeitou. por 30 votos para >·esguardar 0 interesse publico, assim 
contraí, o <eto opposto pelo Sr. \'ice·?resi- como pediu esclarecimentos ao engenheiro 
dente da Repul;licct à reso!u<;iio ']Ue approva inspector do 2' districto dos portos marítimos. 
com modificaçües o codi~o d:>s di;:posíçües ?\esse tele.namc:a de 25 de a!rosto de 1892, 
com~u_ms á:; i?Stttuiçües d~ ensino sa perwr. havia. infelizment~, a par dos ~melhores de
- A 1rnprum: a resoluçao po1·a entrar na sejos pelo bem publico e de muita benevo
ordem dos tral;alhos. llencia para com esta associação, palavras que 

Do mesmo senhor, de 6 de no,emhro, com- denotavam uma hesitar;ão, um embaraço 
munícando que aquella Camar·a enviou á :;an- (seja revelada esta franqueza) que não tinhl1 
cç1í.o . o d~:cr·eto do Congresso Nacional qna razão de ser. 
estend~ as disposições do decreto u. 206, de Lia-se com e:treito : 
1894, 1cos a!umnos de todas as Escolas :il!í!i- «Questão muito complicada, porque ambas 
tares ~ue s:ttistizer·em as coDdiçGes do me:>mo as em prezas, quer a de Obras Hydraulicas, 
decreto.-Inteiratla contractante, auer a de Obras Publicas, em-

Do mesmo senhor, rle igual data, comrnu- preiteir-~, ,·e,cusaram:se coatirntw·, e o cou· 
nicando que a resoluç.'io do Congresso Na- tract~ nao da garan_lla_g:ov~rno ... !'eude de 
cional, prorog-ando:. actual sessão le"islativa, soluçao do poder JUdicmrlO questao entre 
foi convertida no decreto Jegislatíi'o u. 21:3, ambas essas e~ preza;;. >> _ 
de 2G de outubro de 1894.- Inteirada. -'> supposta d1fficuldade Da? est.-~v~ em sa-

ber _de quem o go•erno devi<\ ex1g1r tt exe
cuçao do coutr.lcto ; naturalmente do contra
ctante. 

Requerimento do Banco da Lavoura e do 
Comrnercío do Brnil, pedindo 'Iue s~j" auto
risada o governo da Cnião com a neces.aria 
consignação de 511 :451.)092, inJport<mcia de 
amortisação e ,juros venchlos <Üé ~1 de c.lezem
bro deste anno, dos emprestimos aos Estados 
de Sergipe e Piauby com a fiança da União. 
-A' Commissiio de Orçam eu to. 

V em à :lfesa; é lida e enviad(l a Com missão 
de Orçamento <1 seguinte representação : 

Hesitn.va-se em reconhecer que havia f<tlta 
de execu<;<1o, e tal que moth·tcsse uma medida 
energica, por não estar lindo o tempo estipu
lado para a terminação das obras. 

Posteriormente foi ordenado ao engenheiro 
do 2• districto que fizesse com a Empreza de 
Obras Publicas um contracto para a dragagem 
do porto; o qual foi celebrado em IS de no
v~mbro de 1892, e ainda pende da <~pproHt
çao do governo. 

Era uma providencht urgent\ssima, que não 
Illms. e Exms. Srs. presidente e mais prejudicava qualquer deliberação definitiva 

membros do Congresso - A Associação Com- sobre a execução ou rescisão do contracto. 

Associação Commercial Beneficente de Per
namhuco- Em 2! de outubro de 1894. 
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Não se deixa alguem morrer de fome á \ No se,g-undo caso, a empreza começaria 
espera que se decida, no fim de alguns mezes logo os trabalhos. O governo porleri_<t pagar 
ou de alguns annos, quem é obria:ado a ali- as obms já executadas com ~polices que 
mental-o- . ~ emíttisse para esse fim, arreca<.lar para o 

o porto de Pernambuco, antes do contra- Thesouro as taxas que deviam sel-o pela 
cto, era mantido em mão estado por uma Com:•nnhia ile Ouras Hydraulicas, e com o 
dra!!:agem insufficiente, que apenas servia produ c to das mesmas taxas t"azer o ser"<"iço 
pura que elle não ficasse muitíssimo peior. dos juros e amortisaçiio das apolices. Pode-

As dragas e arieiros da Empre:w. dt: Obras ria determinar o andamento das obras, de 
Publicas prestaram serviços relevantes, que maneira. que as taxas arreC<J.dadas em um 
não sómente o commercio, mas a popalação anuo bastassem pam a serviço dos .i uros e 
em geral os confes~ava e applaudia. amortisação. Poder-se-hia primeiramente dar 

O melhoramento do porto (]o Recife, como todo o impulso ú. dragagem, t<~r-se-lü'l. depois 
V. Ex. perfeitamente sabe, é uma aspiração o caes d;> Ramos, etc. 
secular e muito justa, não só do commercio, A empreza já tem vendido algum materia!, 
mas de tod<L a população do Estado; nasceu de que o governo comprou uma. parte, e é -
nos tempos coloniaes, e a segunda lei decre- de presumir que ella vá dispondo do mais 
tada pela Assemblêa Provincial de Pernam- para não ter retido, indefinidamente nm 
buco (ha 59 annos), tinha por objecto este C<'pital avultado e que exige despezas de 
grande beneficio. guarda e conserv,~ção_ Serit m<'is ditficil de-

Interrompidos ha dous annos os seniços da pois a continuação dos trabitlhos, quando o 
dragagem, que estavam sendo feitos pela governo quizer emprehendel-a. 
Empreztt de Obras Publicas, as areias arras- ~ Sendo a continuação d't (bragagem o ser
tadas pelos rios Capiberibe e Beberibe, se viço111ais urgente e de mais prompta e f<tcil 
foram agglomerando de modo a ficar o porto solução, e Q(le V. Ex:. já deliberou que se 
muito peior do que era quando se fazia, por fizesse mediante o cantracto que mandou 
administração, uma dragagem muito dimi- cobrar, pede esta associação que V. Ex.,· 
nuta, mas que, pelo menos, era constante. ilando mais uma prova de sua boo. vontade, 

Dirig-indo ao governo uma nova represen- se digne de resolver sobre o mesmo contracto 
tação em l7 de fevereiro de 1893, esta asso- sem prejuízo de qualquer deliber-ação fu
ciaçã.o ponderou o seguinte que pede licença tum. 
para repetir : Em 7 de março de 1893, dignou-se o go-

verno de communicar á c;;ta associaçãe ter 
« Associação Commercial Beneficente de deliberado mandar proceder ao serviço da 

Pernambuco. dragagem do porto do Recife, a que se rere-
lllm. Sr-- Como sabe V. Ex. a Em preza re a clausula 7" do decreto n. 10.157 de 5 de 

de Obros Publicas sus1Jendeu os trabalhos em j'~neiro de 1889, por conta da caução de 
consequencia da questão que lhe mo"<"e a 80:000.$ dapositacht no Thesouro Nacional 
Companhht de Obras Hydraulicas, e porque pelos concessiona rio;; das rereridas obras, nos 
esta não vagou o ser"<"iço ,jú. feito e approvado termos da clausula 21 do citado decreto. 
pelo eogenheiro·fiscal, na importancia de Não obstante a iosulliciencia da quantia, 
-l74:i71$141. Nestas condições póde o governo seri~• muito conveniente ~ue essa deliberação 
rescindir o contracto e adoptar um destes tivesse sido realizacla, porc1ue, além de me
al>itres: lhorar algum,t cousa, ao menos durante 

!•, fazer as obras por administração, com- algum tempo, o estado do porto seria mais 
~rando ú. Empreza de Obras Publicas o seu facil, umn. vez dado o impulso, proseguir-se 
material e insfallação jit feita; no trabalho pelos meios que ao governo pa-

2•, cont!'llctar com a mesma em preza a recesse mais adequados. 
~xecução das obras, pelos preços da tabella O melhoramento do porto do Recife sahiria 
Ja appro>ada ou mediante outro accorilo ; do esquecimento, não cahiria em exercicios 

3•, chamar nova concurreocia. fhulos, como se diz vulgarmente. 
No primeiro caso, o serviço seria muito A dragagem que se fizesse com a somma 

demorado, e talvez o governo não chegasse depositada em caução teria ainda mais a 
a accordo com a empreza na compm do ma- vantagem de haver da parte do governo 
teria!. Teria então de fazer acquisição de novo uma deliberaçü~ ( embora não fosse a mais 
material. um dispendio de 3.000:000$ e uma decisiva) em assumpto momentoso que vae 
demora de 18 mezes_ correndo a sua revelia. _ 

No terceir·o caso, a demor:L dos trabalhos No contracto effectuado entre o governo. e 
seria ainda maior, e é muito difficil encon- a Companhia de Obras· Hydraulicas _não se 
Ira: actua!me~te uma companhitt que se estipulon a quantidade de serviço que se 
arriSque a despender 3.000:000$ na. compra fazia em cada anno, tendo-se apenas fixado o_ 
do material. prazo suffi.ciente para a terminação das olíras~, 
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No caso de caminharem as obras morosa- invoca o testemunho dos deput,.dos que ou. 
mente, psderà suscitar-se alguma duvida viram o Sr. Moreira da Silva. 
sobre o direito de forçar a companhia ter mais Reputa o facto grave,e diz que tendo pe. 
actividade. Ainda assim não será justo espe- dido, na fórma do estylo, que lhe fossem en· 
rar cinco ou seis annos, quando fosse evidente tregues as notas stenographicas, daquelleo 
que pouco estaria feito no tempo ajustado, discursos, afim de requerer o que entendesse 
aguardando-se a consu,nmação de uma perda conveniente, foi informado de que o Sr. Mo· 
irreroediavel, a do tempo decorrido. reira rla Silva ficou-se com essas notas e re. 

Mas o caso é muito ruais simples: o contra- metteu á Imprensa Nacional dous discursos 
ctante das obras recusa-se " fazei-as, e ellas escriptos por seu proprio punho ! 
foram abandonadas h;1 mais rle dous ann<>s ; Conclue pedintio ao Sr. presitlente que sol· 
não houve simplesmente uma interrupção licite do Sr. Moreira da Silva aquellas notas 
temporaria, mas completo abandono, de que stene,"t'aphicas, e que tome as providencias 
o governo tem pleno conhecimento, pois ate que o proprio clecoro da Gamara exige. 
foi o comprador de uma parte do material, 
que estava sendo empregado no serviço. O Sr. Presidente- Informada d:>. 
· V. Ex., em cujo patriotismo esta associa- reclamação cto nobre deputado, a Mesa exigiu 
ção muito confia, desculpará a insistencia de as notas do discurso a que V, Ex. acaba de 
quem ha longos annos, em petições, otficios, referir-se e verificou que e:tfectivamente não 
telegrammas e relatorios, tem solicitado foram mandadas para o Diario ()fficial as no· 
com o maior empenho o melhoramento do cas tachygraphicas. 
porto do Recife, declarando diversas vezes Assim, a Mesa vae reclamar do nob1•e 
(uma dellas ha quasi 30 annos) que o ser•iço deputado Sr. Moreira da Silva a entrega das 
da dragagem era o mais urgente. notas tachygraphicas e providenciará de ac· 

Já chegou a tal ponto a obstrucção do porto, cordo com os precedentes e com o Regimento 
que até algumas ai varengas teem ditficuldade que não permitte referencia otrensiva a ue
em percorrei-o! Especialmente junto aos tra- nhum deputado. 
piches da alfandega é impossível nas peque· Vem á Mesa as seguintes 
nas marés a atracação para a carg:;, e des
carga das alvarengas. 

As areias trazidas pelas ultimas cheias con
tribuíram para este estado, que natural
mente irá peiorando cada vez mais, causando 
ao commercio consideravei:! prejuízos. 

Pede e espera esta associaçiio que V. Ex. 
tome em consideração o que fica expandido. 
-Barão de Casaforte, presidente.- Artlmr 
Gomes de J{attos Sobrinho, secretario. 

O Sr. Adolpho Gordo, <liz que 
no Diario do Cong•·esso Nacional de hontem 
vem publicado os discursos protllrirlos pelo 
Sr. Moreira da Silva nas sessões de 13 e de 
16 de outubro- Os discursos publicados po
rém, divergem dos discursos proferidos da 
tribuna.- por aquelle deputado e comquanto 
o orador comprehende que se possam fazer 
certas modificações, em seu discurso no sen
tido de ser-lb.e dada melb.or fórma de serem 
completados cortos pensamento•, ou de serem 
cortadas certas demazias, não comprehende, 
porém,que um discurso de aggressão a um Jos 
membros da Gamara, possa ser modificado, e 
augmentado com imputações injuriosas e 
offensivas. 

Foi o que fez o Sr. Moreira da Silva. 
Quasi que substituiu completamente os 

discursos que proferiu da tribuna, e nelles 
incluiu imputações injuriosas ao orador, que 
não podiam constar das notas stenographicas. 

O orador cita varios to picos, desses dis
cursos em comprovocação do que aílirma, e 

Declarações 

Declaro que, si estivesse presente,teria vo
tado contra o substitutivo apresentado pelo 
Sr. Moraes Barros, rela ti v o a navegação de 
cabotagem. 

Sala das sessões, 6 de novembro de 1894.
Ponce de Leon. 

Decbro que, si estivesse presente a sessão 
de hontem teria votado contra o substitutivo 
offerecido pelo S1·. Moraes Barros e projecto 
do Senado. 

Sala das sessões, 6 de novembro de 1894.
Füeto Pires. 

Vão a imprimir as seguintes 

:REDACÇÕES 

N. 35B- !894 

Redacç<io fina.t das emendas do Senado ao pro· 
jecto da Camara dos Deputados que autorisa 
o Pode1· Executi'llO a. a.bl'ir no co>'rente exer· 
cicio o credito de 527:422$, ao Ministerío 
daMarirLha pam as verbas Conselho Supremo 
Militar e E-oentua.es do exercício de 1.894 

O Congresso Naciona. decreta : 
.'\..rt. 1.• E' o governo autorisado a abrir, no 

corrente exercício, os seguintes creditos á lei 
n. 191 B, de 30 de setembro de 1893 : 
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Ao art. n. 4 do orçamento do Ministerio da 
)!arinha. verba-Conselho Supremo Militar
da quantia de 27:422.~,-pa.ra occorrer ao abono 
dos vencimentos a que teem direito os almi
rantes membros do Conselho Supremo Militar 
de accordo com o art. 16 do decreto n. 149, 
de 18 de junho de 1893 ; 

Ao n. 28 do mesmo artigo da lei do orça
mento do mesmo ministerio. á verba-Even
tuaes-da quantia de 500:000$, para occorrer 
as despesas com passagens autorizadas por 
lei, gratificações extraordinarias, ajudas de 
custo e outras despesas não previstas. 

A.rt 2' Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sala das commissões, 6 de novembro de 
1894.- Paranhos Montenegro, presidente.
HermenegiZdo de ffioraes.-F. Li1na Dua>·ie. 

N. 102 D- 1894 

Red<~cçüo final da emenda. subslituti"a da Ca· 
mara dos Deputados ao projeeto do :Senado 
n. 102 A,do corrente anno, que {ia:a o pmzo 
de dous annos para qt<e os companhiases· 
t1·angeiras ao ser.,iço de rw.,egaçilo de cabo
tagem entre aos Estados do Parà e Ama;:;onas 
se nacionalisem 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1. • E' fixado o prazo de dous a.nnos 

para que os navios, que se entregam á. nave
gação de cabota,aem entre os portos maríti
mos ou fluviaes do paiz, se nacionalisem de 
accordo com as disposições da lei n. 123, de 
li de novembro de 1892. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em con· 
trario. 

Sala das commissões, 6 de novembro de 
189-!.- Paranhos Montenegro, prcsidente.
Hcrmencgildo de Moraes.-F. Lima 1Juar:e. 

vão a imprimir os seguintes 

PROJECTOS 

N. 150 A-1894 

nado, para tratar de sua saudc onde lhe con
Vier, e de parecer que seja O projectO apprG
vado. 

Sala das commissões, 6 de novembro de 
1894.-A. Milton, presidente.-Ca,·los Jorge, 
relator.-P. Augusto Borges. 

N. 150-1894 

(Do Senado) 

O Congresso Nacional reso[ve: 
Artigo unico. Fica o governo autorizado a 

conceder ao 2" ofiicial da Secretaria da Indus
tria. Viação e Obras Publicas .. José Fernan
des Ribeiro da Costa,um anno de licença com 
or•lenado, para trat:tr de sua sande onde lhe 
convier. 

Senarlo Federal, 29 de outubro de 1894.
Uàaldino do Am.atal Fontoura, vice·presi
dente - Jo•ío Perf.ro Belfort Vieira, l" seere
tario.- Gil 1Jiniz Go1<lart, 2" secretario.
Jo•1o Soares Nei,a, 3" secretario.- Joal<im 
de OU,eira Catund.a, 4" secretario. 

•• 161-1894 

!Yfarca aos escri~ües da Corte de Ap)lellaç•Io do 
Dict'ricto Federal ,encimentos iguaes ao.~ dos 
escri?J<tes do Jury e da Repartiçt!o da PoLicia 

A' Comrilissão de orçamento foi enviado, 
pam sobre elle emittir o seu juiso, o reque
rimento em que Arnaldo Jorge Fabregas da 
Costa, serventuario do o!Iicio de escrivii.o da 
Côrte de .Appellação do Districto Federal,pede 
a decretnçiio 1le uma lei fixando vencimentos 
para o reterido car~o. 

Ouvido á.cerca do assurnpto o governo, 
foram por este transmittidas as informações 
ministradas pelo presidente interino daqueUe 
tribunal. 

Dessas informações consta que por decreto 
n. 1030; de 14 de novembro de 1890, foram 
creados dons Jogares de escrivães para a 
Côrte da Appellaçiio, serVindo um na Ca
mara Civil e outro na Gamara Criminal. 

Concede ao 20 offieial da Secretaria da lndt<s- irfb~!tqt~:mco~de;~~~e~:~íâf~:r~o;n~da~ 
tria, Viaçao eoUb•·as P«blicas, Jose Fernan- dilos habilitados para o cargo de escrivão da 
des Ribeiro da Costa, um anno de licença Gamara Criminal; entretanto, como são in· 

signitica.ntes as custas,quepor ventura possam 
A Commissão de Petição e Poderes, a que competir-lhes pela natureza dos feitos da

foi presente o pro,jecto n. 150, de !894 (do Se- quella Camara, nenhum delles tem-se demo
nado) autorísando o Poder Executivo a con- rado no exercício do cargo, pelo que ultima
ceder ao 2' otficial da Secretaria de Industria, mente, e na fôrma da lei, tem servido como 
v-Iação e Obras Pnblicas, José Fernandes Ri- interino o da Camara Civil, que é o petieiO- .. ~ 
beiro da Costa, um a.nno de !ieença com orde- nario. · · 
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Informa ainda o presidente interino da N. 121 A, de 1894, (do Senado) dispondo 
Côrte de Appelação que as custas que este sobre as eleicões de que trata a lei n. 85, de 
serventuario percebe, como escrivão da Ca- 21 de Setembro de 18Q2, art. 83 (2" discus
mara Civil, foram muito reduzidas, a vista da são) ; 
nova orga,niza<;ão judiciaria, que supprimiu N. !53, de 1894, autorisaudo o governo a 
as cartas de sentença e outros actos IJelos abrir o credito extraordinal'iú de 100:000~. 
quae~ auJeria vantagens ; e conclue que,S<lndo para comprar as terras e aguas do rio Cc
assim, e attendendo ás circumstancias actuaes v anca, de propriedade do Dr . .roaquim Jose 
do paiz que tornam difticit a -vida, parece-lhe da Siqueiro e sua mulher, nos termos do con
de toda ajustiça que a cada um i! os a!ludidos tracto de 25 de jan<::iro de 1894 (2" discussão); 
escrivães se marque um vencimento pelo me- N. 154, de 1894, antorisando o "'Overno u 
nos igmü ao que percebem os escrivães do abrir o credito supplementar de JOã':713$995, 
Jury e da polida. · 2 para as obras do prolongamento da Estrada 

Esclarecida com essas informaçües, que de Ferro de Porto Aleg-re a. Uruguayana no 
justificam as razües allegadas pelo peticiona- exercicio de 1893 (2" discussão) ; 
·rio, a commissão é de parecer que seja con- 3" discussão do projecto n. 140, deste 
-vertido em lei o seguinte projecto: anno, que autorisa a abertura do credito de 

O Congresso Nacional resolve: 800:000$ para occorrer ás despezas com fes-
Art. 1." Os cscrivães da Cõrte de Appel· tejos e recepção da Commissüo Oriental ; 

lação do Districto Federal perceberão <1esde a 2" discusSão do projecto n. 156, de 1894, 
data desta lei, vencimentos iguaes aos fixados determinando que o soldo e etapa dos offi
ou que vierem a ser fixados para os escri-vües ciaes etrectivos e praças do exercito e da 
do Tdbunal do Jury e da Reparti~ão da Po- armada, sejam regulados -pelas tabellas que 
licia do mesmo districto. apresenta e dá outras provideecias ; 

Art. 2.• Fica o govex·no autorizado a abrir I• discussão do projecto n. 140 ~~A, de 1894, 
o necessario credito. parecer sobre a emenda otl'erecida na 2• dis-

Art. 3.• Revog-.1m-se as disposições em con- cu:;são do projecto n. 140, deste anno, que 
traria. a:: autorisa a abertura do credito de 800:000$ 

Sala das commissões, 6"1!'e novembro de· para_occorrer às _de~pezas com festejos e re-
1894.-Joao Lope$, presidente.-:-A~cindo Gita-- ce~ao -~a c~_mm!SSaO Çriental L 

· nabara, relator.- Arthur Rzos.- Augusto - discussao do proJecto n. 10 A, de 1894, 
Montenegro.-F. May,·i>ik.-.4.ugttsto Se;oero. (~o Senado) c!'ncede~do ao ~stado de Goyaz 
-Gonçatves Ferre-ira. diversos propl'los namonaes, SI tua dos no mes· 

mo estado e de que a Uuião não precisa : 
O Sr. Presidenl:e-Achando-se 

adhmt(lda :t hor·a, designo pam a sessão no
cturna a setruinte ordem do dia: 

ContinuaÇão da 2• discussão uo projecto 
n. 136 de 1894, (Orçamento da Fazenda) ; 

2•discussito do projecto n. !53, Je 1894, 
::tutoristl.lltlo o governo a abrir· o creLlito extra
ordinario de llJO:OOO$, para comprar as ter
ras o aguas do rio Covanc:t, de propriedade 
do Dr. Joaquim Jo~ de Siqueu•J. e sm• mu
lher. nos termos do contracto de 25 ue ja
l!e.iro de 1894 ; 

2" d.i~cussão do ptojecto n. 154, de 1894. 
autorisando o a:overno a abrir o credito sup
plementar.de 108:713$995,2, p:.u~• as obras 
do prolongamento da Estrada de Ferro de 
f~9i~ Alegre á TJruguayana no exercício de 

Continuação dtt 2" discusseío do projecto n. 
144, de 1894. approvando os actos pmticados 
por motivo dtt revolta de 6 de setembro. 

, 2• discussão do projecto n. 118, de 1894, 
nxando os vencimentos dos empregados da 
Estr-J.d:t de Ferro Central do Brazil ; 

2' discussão do projecto n. ii A, de 1894, 
isentando de pagamento dos impostos de im
portação e direitos de expediente os m:l· 
tereiaes importados para o ser,.iço da illu
minàção publica da capital da Bahia ; 

3• discussão do projecto n. 56. de 1894, ii.
xando em 150 o numero de n.lumnos gra· 
tuitos do lnternãto do Gvmnasio Nacional, 
mantidas as actuaes condiçues de admis..<ão ; 

!• discu..-=süo do proje<:to n. !!9 • .;,, de 1894, 
autorisando o l<'overno a contractar com Ri
chard J. Reiuy: ou quem melhores vantagens 
otl'erecer. o :1ssentamento de um cabo sub
rluvial entre Belém e Manáos, mediante as 
condições que estabelece ; 

3• discussão do projecto n. 29 C, de 1894. 
emenda da Camar-J. dos dentados ao projecto 
do Senado n. 29, do corrente anuo, determi
n<lJldo que contiauarãc em dis-ponibilidade. 

Levanta-se a sessão às 5 horas e 30 mi- na fórma da Constituição, os ,juizes de di· 
nutos. reito e os desembargadores não contemplados 

A ordem. do dia para hoje é a seguinte : 
1• parte (ate ãs 2 hor-as) : 
Votação dos seguintes projectos: 

na org-aniz·3~ da magistratnr-J. da União ou 
na dos Estados ; 

1" discussão do projecto n. 1!3, de 1892,an
torizando o governo a melhorar as reformus 
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dos of!lciaes do exercito, concedidas por de
creto de 3 de revereiro de 1890, equip:.:rando
os nas vantagens rlo decreto de I :J de abril do 
mesmo a.nno ; 

ga discussão do projecto n. 56 A, r! e 1893, 
doclarando tem por<~ rias as t'uncçüe; de todo:> 
os or1rilos do J)!Iinisterio Publicot:<nto r],, .Jus
tiça 'Federal, como da loco!, do Districto F ,_ 
dera!, respeitados os direitos arlquil'idDs pAios 
runccionarios actuaes; e deroga especial
mente -vari:ls d1spvs1çães ; 

Continuação da 2• discussão elo projecto 
n. 83, de 1894. autorizando o Poder Exe
cutivo a reorganizar o servico de immi:rra~;to 
e colonisação da Uniilo. de conformidade com 
as bases que apresenta ; 

P discussão do proiecto n. lOS, de 1893, 
declarando nullo e de nenhum effeito o de
creto rle 15 de outubro r]., !890, •1Ue concedeu 
diversos f'wores a ::Vhtnoel Gomes da Costa 
Fizueiredo, bem como toda e omtlquer isenç;Io 
de" direitos a fú.bricas de .,êlas e dá outms 
providenci:JS ; 

1" discussão do projecto n. 133, de 1894, 
d,, emenda DO projecto n. !41 A, de 1803, 
offereeida em 2• cliscussü.o pelos Srs. Torquato 
Moreira e outros, isentando do imposto d" 
importação os materiaes destinados it estrada 
de ferro " Viação Ferren. de Itabapoa.na » no 
Estado do Espírito Santo; 

Discussão unica do projecto n. 143, rle 
1804, autorisando o Poder Executivo a con
Geder ao bacharel Joaquim Pires de Amorim, 
juiz seccional do Estado do Espirita Santo, 
seis mezes de licenç-a com ordenado. atiro de 
tratar de sua saude onde lhe con.,ier ; 

l• discnssão do projecto n. 108 A, de 1804, 
declarando dt\ exclusiva competencia dosEs
tados legblnr sobre u na>et'nçii.o dos rios que 
baoha.m sõmeote o ro~;;pecth·o to.rritorio e dó. 
outras providencias : 

!• discossi'io ao PNiedo n. cJOõ. de lSo:;, 
mandando ttbOO(•r ao mttjor rerormado do ex
ercito Euzenio Freolerico de Lossi::e Seiblitz o 
soldo que deixou ole receber· de 1862 a lB64. 

2" parte (ás 2 horas otl antes) ; 
Continuação dtt 2• discussão do projecto 

n. 1-!4. ole 189.:.. uppro...-:ln<lo os actos prati
cados por motiYo d". revoltr. ue C de se· 
tembro. 

Le...-u.ota-se tt sessão às lO 1rorns o 30 mi
nutos. 

129' SESSÃO E:ÍI 6 DE NOVEMBRO DE 1894 
(:-i'OCTURNA) 

Presidencia dos Srs. Rosa e Sit1:a, Tlwma:: 
IJelfino (i• secretario) e Rosa c Sill;a 

A nonte respondem it chamao.la os Srs. 
Rosa e Sllvn. Thomaz Delfina, Coelho Lisboa, 
TamriS ile LyrcJ, G-abriel S•:.lgado, Eaéas 
M"rtíns. Augusto Monteneg!·o, Bt·icio Filho, 
Vh-eiros, Luiz Domingues~ Gustavo Veras, 
Edrmrtlo ce Berredo, Christino Cruz, Anisio 
de Abreu, Frederico Borges, Gonçalo de Lagos, 
José Be"'Ç'ilaqaa, Au!!usto Severo, Francisco 
Gurzel, Silva Mariz, Trindade, Coelho Cintrct, 
GonÇa!;-es Ferreira .. :YJedeiros de Albuquerque, 
Miguel Pernambuco, Olympio de Campos, 
S•'ntos Pereira .. Nei~-:\. Milton, Tosta, J)l!anoel 
Ciletano, Aristides. dé Queiroz, Paula Gui
marü.es, Sebastião Landulpho,Galdino Loreto, 
Antonio ue Si queira, Fl"ança Carvalho, Oscar 
Godoy, Alberto Torres, Erico Coelho. Eu
sebio de Queiroz, "'ilo Peçanha, Barros 
Franco Juoio:r, Antonio Ulyothu, Limn. 
Duarte, Carvalho l\Iour>Lo, Luiz Detsi, Ferraz 
.Junior. Fmucisco Veizn. Alvaro Botelho, 
Cupertino •le Siqueira, "Theotonio de :.\Ia,za
ll!ães. Pinto da Fonseca. Artlmr Torres, Ole
z:rrio.:.\Iaciel, ,\Jruf:id;J. Nogueira., Dino Bucnc, 
Vieira •le ~loraes, Francisco Glycerio, P"ula 
Ramos, Fraucbco Tolentino e Emílio Blum. 

Abre-se a ses:ão. 
DeíX•\m de com;::trecer coro ca.usa pa;rtici

pada os Srs. :\!attl\ Bacellar, Fileto Pires, Sá, 
Peixoto Bene•licto Leite, Costa Rodrigues, 
.\ogueira Paranaguã., Torres Portug-al, .João 
Lo[> ·S, Pedro Bot·ge>, CrlOha Lima, Cb;oteau
brhond, Tolentino de Canalha, Ferreira de 
LY1"<1, Arminio T,warr,s, ~1arcionilo Lins, Cor
nelio da Fonsecll., Zt\nlu, Augusto de Freitas, 
Frand:>co Sodrõ.. Eduardo Ramos, Arthur 
Rios. Paranhos Mentene~ro, Atbydc .Juoior, 
Cleto :\unes, Furquirn Werneck, Sil.,a Cas
tro, !;'ranebco :itentiag-o. Ponce de Leon, Ur
bano :\l<trcondes, .Joiio Penido, Vallad&res, 
Rorlo1pi1o Abreu, ::'.!:Jnoel Fulgencio, Pamiso 
Ca,·alr;anti. Car·los d:JS Chagus, Lama.rtine, 
Co:;t:> ~Iuchailo, Alfredo E !!is, _:,.t.,ctro Carv,\
lho, Carlos Garcia. Domingues de Castro, 
Costa Junior, Gusta.,o Godoy. Ado1pho Gordo, 
.Julio de :\Iesquit::t. :.\loreirn. da Silva, Ptvlua. 
Salles, :.\lorues Barros, Paulino Carlos, João 
de Faria, Hermenegildo ~e Morn;es, Alves de 
Castro, Urbano de Gouveia, Xav1er do Valle, 
Mariano Ramos e Lauro Müller. E sem causa 
os Sr;;. Lima Bacury, Carlos de Novaes, Hol
landa de Lima, Gabriel Ferreira, Thom:tz Ca
valca.nti, Ildefonso Lima, Francisco Benevolo, 
Helvecio Monte, Junqueira A:yres, .Tose Mu
riano, Arthur Orlando, ilfartins Junior, Gas-
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par Drurmuood, Luiz de Andr-ade, Louré>nço! O ;o;r. Ga!dino Lore-r.<:>- Sr. 
de Sa, Goo~a!ves Maia, Ci1.rlos .Jorge, Fer- · ?resident~. n. Ca.m~<ra deleiwu-se com a 
naodes Lima, Clementíuo do MontB, R.ocha I na.rração dos progressos do Estado da Ba
Cavalca.nti. Octaviano Lont•eir·o, Menezes I hw.~ .feita pelo illustr·a orador que :me pre .. 
Prado. Gewíniano B!'azU, Gou'\·eht Lirrut., cedeu. 
Vergue d~ Abreo. Leoveg-ildrJ ?il;:-ueir·as. 
José Ig-nacio, Flavio de At·,;ujo, lto-dr·i~ue~ 
Lima, TCilentino dos Santos, Mat·coliuo Moura. 
José Carlos. LopRs T•·ovão. Alcindc. Guan<>
ba.!'a. A:üf~rico dr~ Mattos. Lius de \"as~.:unc.-:l
los, Belísario de Souza~ F1Jnseca Portella. 
Costa Azc,vedo, /l.l{ostbho Vida.l, Erue;;to Bt·a
zilio~ Sebastião de r..ac(~rdtl~ Pauli no de s(JUZa 
Juuior. !vi<>.yrink, Airneida Gomes, Land.ulpuo 
de Magalhães, João Luiz, Vaz de Melio. Mon
teiro de Barros, Gour;al n~~ Ramos, Fortes 
Junqueira, Leonel Filho, ·ockviaoo de Br·ito. 
Lamo?-nie~ Godofredo, Riheir·o de Almeida. 
Ferrel!-a Pü·es, Simão da Cunha .. Domingos de 
1-1oraes, Casemiro da RoclJa, Herculaóo de 
FJ·eitas, Alberto Sulles. •;incwato Braga, 
Ovidio Abrantes e Luiz Adc>lpho. · 

E' lida e sem debate approvada a a~ta ·da 
sessão diur·na d•' hoje. 

Continu'J. a 2• discussão do projecto n. 136. 
de 18V4, ftxaudo a d">peza •lo Minist•?rio da 
Fazenda para o exercício de !895. 

O Sr .• :roã<; Seiva- Esto disc-urso 
tlewa de ser pubticwio, tendo sirlo entregue 
era tem:po ao orador. 

. Veemá r~esa, são lidas, apoiadas e enviadas 
a comnussao de Or(':.u:a~ntc as seguintes 

AccresCGnte-seh verba: Obras-ou onde 
mais convier a quantia de 100:000$, par:t os 
melhol"J.mentos inüdiaveis "'" Alf;tndega da 
Bahra, tae~ corno: -:c ~ubstituiçii.o •ie uma 
das linhas do edilitio apodrecida rw extl'emt
?ade ; ú eons~rucçilo de um cor·po do editicio 
a. rua das Prt.ncez::ts para q_ue se po::;sa. ra::;gar 
mto pot·tas ; :t rep:u·aç:lo do calçamento dos 
:trm;:zens e "sub,tiltrtçilo dos trilhos ; a re
moc;u.o cl:J.S latrn1as e :usuhstituic;ão 1los enca
namentos. 

R.. R. S:da das sessões. 6 de novembro de 
1804. - Ja(lo A·uyusto Neiva. 

Acct·escente-se ::...~ verbas materias· -da 
Alfandeg:t tb B:rhi:J.- mois 50:000$ pa;.,.. tuna 
nov::t. macllina pil.t71 ü serviço d:t capatazi:t e 
concerto {jxistente, a. :\cquisiç:l.o de um gLiin
da.ste, dous ascensores llydra.ulitos, 12 ca.r·ros 
PE-ra a condu~<;:<to de mercador·ias; e acquisi
_çao de umn, bat·ca de registro e de umn.l:1ncha 
a vapor de mn.rclla surda. 

-: S:R . .,.. Sala d•ts sessões, ;; de novemuro 
· de-_1:894. - Jol.la Augusto Nei'Oa. 

li;;~:-:: 

O Sa. NEI\A- Multo agradecido. 
0 Sr.. GALD::->o LoR?:To- S. Ex. affirmou 

e dem8nstrou oue as rendas da .!...lfandeza da. 
Bc:bia :;uadr·upÍicnr·am em 30 annos ~Senlic 
;,oj~ de O:ü.OOU:OOO!!; annuaes qna!ldo em 1860 
e tantos era de 4.000:00U$ a 5.000:000$. 
Po;:;:-;o felizmente dizer que .no Estado que ré
rwe~ento as r-enàas d€ sua. Alfandeaa não sé
ment0 guadruplicara.m mais quinlÚplicaram. 
~stuplicuram e at~ 'lecaplicaram. não em 
3u annos mais em quatro annos. E' cousa 
··:abida aue a Alfan:Jega, do Espirito Sanw 
n;Lo rendia mais qÚe 20:000$ mensaes; 
nos ultlmos dias da monarchi.a, hoje, 
t.lígo coro sai:isfação. com. muito des-ç-anê
cimentos que aquella Alfandeza rende cemo 
e tantos e duzentos e tantos -contos mensal
mente. 

Estas palanas ser•em de justiilcação a 
uma emenda que vou apresemar. 

1\ão farei, Sr. Presidente, uma. longa nar
ração corno fez o nobre deputado nela Bahla, 
das necessidades de que resente-se a Alfan
dega daquelle Estado e dos melhoramentos 
de que ella pr·ecisa. "ão preciso fazei-o. A 
Camar·.1 ouviu com bene>olencia e com inte
resse a narr"tç-d:o feita pelo orador babiano e 
acredito pela boa vontade com que a Camara 
o ouviu que a emenda de S. Ex. serà appro
vada por grande maioria, e a mesma sorte 
desejo para a minha. (Riso). A .üfandega 
da Victoria funcciona em um ediiicio novo, 
rnas, que não tem as accommodações necessa
ria8. Foi feito para umrt AW~nrlega que ren
dia. 20 contos no maximo. mensalmente mas 
que hoje rende 100 e tantos a 200 contos no 
mesmo período : e já o edíficio não pode pre>· 
ta r-se ao de;;en ,·ol >imento que tem tido o 
commercio. 

O anno passado o Congresso reconheceu a 
necessi•lade de aull'mentar o edificio em que 
ru acciona a Alfaode!!a Ja Victoria e desti
nou-lhe uma quautiá de 50 contos. Foram 
pedidos 100 contos mas a Gamara reduziu 
:t 50. 

O governo mandou applicar parte desta 
verba, que entretanto não era sutficiente 
para ützer accomodaçues que comportassem 
mercadorius que tl:'ausitum por aquelb Al
!':mdeg->1; e a. rnziio é muito simples, é porque 
não se podia razel" o orçamento para as respe
ctivas obras sem consultar o custo do sttlario 
e dos materiaes. 

O custo do mnterial e o salario na Victoria 
silo incontest:welmeute muito mais elevados 
ilo que em qualquer outro Estado do norte. 
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Isto é nma cous.'l. snloi<ln, e pnm se reconhecei' 
bn.stn. compara.r o s:tl;;tl'ÍO qnc tt!lll um ser
••nte na Alfandega da Pamh:;ba com o 
salnrio que tem um ser,·onte na Alfnnlleg,, 
da Victorin. E' incont.·stn>el que para con
struir-se um editldo em um <los Estados do 
norte, on:le o sala rio e o •·u:;to de materiaes 
são menos eleYados. :.;a:"tam-:se quantias in
feriores ú.qnella~ que :-oc g.1:;tam na constrn
c~ão no Estado <lo I':< pi l'ltü ~:I.!! to. 011 em ou
tros onde as condki''t~s são desfa.vora.r-eis. 

Creio que não se nttondeu '~ eSS.'l. relati,·i
dade, e tal vez (0sse essa n razão poi·que se 
achou e;mggerado o pedido de 100:1100$000. 

Qu,muo o nobre deputado peht Bah üt fal
lou, disse que o no,·o edillcio d:~ Alfandega 
do seu Estailo. construiria em 1862, foi jul
,g-arlo sufficiente para ~enir por espaço de 
'100 annos, runs que pouco depois, d apezar 
disso. hou"<'e neces;;idadt' rle lançctr mão do 
edifício velho, jâ ahaudon:vlo. 

Entretanto, Sr. Presidente. cumpre-me 
dizer que o mesmo não se póde dnr com o 
Espírito S•• nto. ror~ue nós nc>o ternos editicio 
velho de que lan~ar mão: só ha um e esse 
mesmo insu!Ticiente. 

O SR. E)!ILIO BRtr.lr-Em Santa Catharim 
lambem a Alfandeg-a é bnstnute pequena, e 
além disso tmn~lmlaram " Thesoumria ele 
F:tzeucla para ;lqnelle e•lilicio, ticanclo, como 
é facil de suppor. os empregados sem mesas, 
sem accomod ações. etc. __ 

0 SR. GALDI:"'O LottF:To-Parn ncompanlml' 
o nobre deputado Sr. Neiva. ~peç:o liceoç:l 
para ler um topico do rolati'rio do Sr. minis
tro da fazenda, que su acha inserto à pag. 57. 
Diz e=se toqico (liU : 

« A!f,.ndeg!l da Victo:·h-Funcciona em edi
ficio novo, mas ']IIO, por acanlmdo, não se 
preste ao tlm. O' ti·es pequenos armazens, 
sempre ab:trrotntos, ol,ri;.'llm :t permanencill 
de embarca\•Ü<'ô cnm túercadorias durante 
muitos dias nas dücus, Com ~rnvamJ para o 
comrnercio. 

Tres pequenos a.rmnzens sómente. 
O SR. E)IILIO Bltr:lr-Em Santa Cathariua 

dà-se o mesmo. Só ha dous pequeno• arma
zens. 

0 SR. GALDIXO LORP.TO-Est:J ~uestão ue 
pequeno é relativa; póde Eer: qne V. Ex. 
ache pequenos os ;Hmazen; de sarrtn Culha
rina, e que nós outros da Victoria os aclle
m~s grandes em comparação com os r1 ue til 
enstem. 

Alem disto, Sr. Presidente, a Alf.tnde!<a 
da Vi c to ria não tem, como. por oxemplo, 'a 
de Paranaguá, que aliás nilo esta n p•tr das 
alfandegas de canto:;, Pernambuco, Bahia. 
etc., uma lancha a vapor. 

C::una.ra V. V li 

Pa.m ;;np1wir ,, minha p!lnea anlol'idnd,. 
(ni7Q r~poiados) .. eu tive i\. rottllll:.t 1IL1 \"t~t' a. 
minha emonda subseripta por muitos illus
tres Srs. rep!'i~sentantes, e espero que os 
dem:tis me auxiliem llê5te empenho. 

A emenda que aprese o to ao projecto n. 136 
é a seguinte (lê!: 

Não r1ne•·o mais fati!<ar a attenç:i.o dos 
illnst1·es representantes ..... ~ agradeço n. hene
volencia. extrem:l com que me ouYiJ•am,. 
a;::-uardttndo-me pc1ra melhor justilicar a.. 
ementla qne 1)

1fcreyn. si porventura for im
pugnar.hl. (.lluito bem.). 

E' lida. apoiacJa. e eavinrh a Commissão rle 
O•·çameuto a segttinte : 

Emenda ao pl·ojccto n. i.'Jli. de 18!11 

Accrecente-se:- 120:000$ para a alf;mdo
gn rlo Espírito Santo, sendo: iO:OúO$ parn 
material flnntuante. iudnsivc ttmn !anch:t a 
vapor e 50:000$ para conclusão da,; obras. 

Sala das se;;sões. 6 r!e uovcmht•o de 180.1.
Galdino Loreto.- Tm·rp1ato Jlm·ei,nt~- Fhm
cisco Tleiga.-Pinto da Fonseca.- Landulpho 
de Magallv.Tes.- Octa·oimw du Brito.- Leouet 
Filho e outros. 

O Sr. -~ugusto Se...-ero- Antes 
ele apresentar o artigo adtli tivo qna tenho '~ 
honr::I. de a presenta!' ao pmjecto em discus
são, cumpre-me explicar a. minl~a posição. 

!vfemhro tia C0mmissão du ÜI'\~nmcnto, c 
absolutamente solirl:.rio com ns irléas contidas 
no projecto, e com os estnrlos Ilpresentados 
pelo meu colleg:t relator c! o projecto, ora em 
di~cussfl.o. venho a presentar este artigo ad
rliti>o, simplesrnense poi-~Ilc na qualidade de 
relatol' do or·ç:tmento da :1!arinhn não me foi 
possível encaixiLr '' idea conti<la no presente 
artigo. . 

Assim, pois. eXJ'Iie<vh deste modo a mi
o ha posk:ão, offere~o este artigo, não como 
emenda ao orçamento que se discute e eom o 
qnnl estou dé pleno accordo. ruas unica
mente porque, como jú. disse, não pude en
caixar no Orçamento da Mitrinba. Sujeito
me. pois, aos estudos posteriores, qua.ndo es
sas emendas forem presentes à Commissüo. 

Ninguem ignora. os servi\·os extraordinarios 
que a Patria tleve ao almirante Jeronymo 
Gonçalves; ninguem ignoru tambem que elle 
em nm marinheiro reformado, e que voltou 
a.o quadro effertivo da armada no momento 
di!licil; e é por isso que npresento este arti
go additivo, somente tendo em vista que este~ 
i !lustre marinheiro no lim de sua vida.. soube 
ser: moço para servir á. Patria. 

O nrtigo :vlditivo e o seguinte. (Lê.) 



camara dos Deputados-Impresso em 12/02/2015 15 10- Pág1na 14 de 16 

90 ANNAES DA CA1URA 

Vem á llfesa, e lida, apoiada e enviada;, repartiçii.o publica da importancia da Alfan-
Commissão de Orçamento a seguinte dego.. (..1poiados .) 

Emenda 

Ar·tigo additivo. E" o governo autorisado a 
abri: o credito necessario par•1 pagarnonto ao 
almirante Gonçalves. de seus vencimentos 
por inteiro desde :l data de sua reforma até 
a em que passou para o serviço activo da ar
mada, command:\nte em cbefe da esquadra. 

Sala das sessões. G de no-vembro de 1804.
Augusto Se'iJero. · 

Além •.la imprest<tbilidade desse e<lificio, ha 
na. Alfandega d'' Parallyba um falta que de
manda urgente providencia, e é de um arma
zero ; pois o que alli existe funcciona em 
uma casa particular, alugada ba muitos 
n.nnos, por preço elevn.dissimo, costuma sel-o 
tudo o que se exige do gcverno, que quasi 
sempre pa!!"n. caro e é mal :Servido. 

Accre;ce~ isto o aug·mento do posto fiscal 
do Cabedello. O que ó governo mandou alli 
cnncluir torna-se imprest<wel por assas aca
nhada, circumstancia que forçou o Ll~gno in
spector da Alfandeg·a a remover o serv1ço para 

O Sr. Trindade- Sr.- Presidente, uma casa particular, que para esse fim alie
não preotedia occupn.r a attenção da casa, "OU ; de modo que tem a União um edificio 
sobre o projecto em discussão. Estava resol- sem utilidade, falta de proporções e gasta 
-vido a louvar-me no parecer da illustre com- com aluauel de um pradio particular, qu,,ndo 
missão, e, confiado no seu patriotismo. votar pód'' completar aquelle sem grttnde despeza. 
symbolicamenteo projectoqueellaofferecesse, Si o !:!Overno mandasse construir arma
por não estar disposto a dar o meu voto a zem para o recolhimento das mercadorias que 
augmento algum •ie despe7.a que possa eles- p .. ssam pela Alf,mdega ela Parahybr>. desde o 
equelibrnr o orçamento, salvo aquellas qne, tempo que alugou"· cas~ que é ali destina~a 
no meu modo de pólls<Lr, fossem indispeusa- " esse serviço, teria feito grande economJ:;t 
-veis para desenvolvimento das indnstrias do pois. ha anuas ft~.z a despeza desse aluguel t\ 
paiz ou para a conclusão de serviços uteis jti razão de 600s annuaes. 
iniciados. O que acabo ele referir está narrado no 

Entretanto. examinando este projecto, de- relato rio do Sr. ministro, da fazenda, e de 
parei com uma omissão talvez involunt,:ria, modo a esclarecer su!ficientemeute a illustre 
d,1. parte da commisão com relnção à .J.lfan- commissão de Orçamento, acerca da justiça 
dega da Parabyba, lixando para o seu ma- do meu pedido, e por esta razão abstenho-me 
teria\ apenas verb~ de 5:800$, vel'ilt\ que de outras considerações. 
está aquem daquella que o proprio Se. mi- São estes, Sr. Presidente, os motivos jus-
nistro da fazenda Jlerle em seu relator lO. titicati>os da emenda que -vou ler. (Lê) 

:\ JHfandef<lL d~ Parnhyba n_ão }~m um vem à ?.lesa, e lida, apoiada, e enviada á 
e~ItiCJo onde funcc.one. O que ali! e.xiS!e, des- Commiss"o ele Orçamento a seoouinte 
tmado desde rht'' mmto remota as funções '' o 
dessa importante repa.rtição tiscal, é comple-
tamente destituído das acomodaçües indispen- Emenda 
saveis regular movimento do servir;o, e :tte ela 
decencia correspondente t\ uma rep:1rtição Ao n. 12 do art. l" do n,ro.J·ecto n. 136, de 
publica. 

Peço. portanto, o restabelecimento d,, verba 18!14 : 
de 50$000 que figura no orçamento ora vi- Augmente-se para55:Sl2$ averba:le5:812$ 
gente e que não foi applicada em mzão tal- destimt<.h1 ao materhtl da Alíandega do l!:stado 
vez dl1. revolta ; que distrahiu a attencão :lo l da Parahyba, sendo 50:000$ para a con
governo deste como de outros serviços, aliús. strucção de novo edificio da mesmaalfan
indíspensa veis.· · dega, e a ele um urmazem desta, podendo o 

Lamento que não e!teja presente algum dos 
1 
gov:erno ap1:oveitar ~elo modo que acbo.r 

deputados do norte, que, em sua. passagem 

1 

mms convemente o edlfiCJo em que pretente
pela Parahyba, visse o edifício em que f'nnc- mente funcciona essa repartição. . 
ciona a sua Alfandeg-a, para confirmar o que Augmente-se par(l. 5:200$ t\ verba de 200:;; 
acabo de informar. Basta dizer que esse edi- •

1 
destinada no material da força de guardas, 

ficio bai:xo, sem a indispensavel ventilaçiio,, senclo 5:000$ para o augmento da casa destJ
tem apenas uma sala, e nesta funccionam 0 I nada :10 posto fiscal em Cabedelo e compra de 
inspector, todos os empregados de hancas, o armas par:o os guardas. 
porteiro, o thesoureiro e. C?ntinuos, ficando Sah das sessões, 6 <le novembro de 189,1. 
apenas um espaço acanbadJSSimo para o tran- _ Trinrlatle.- Sil1>a 11Ia>·h.- Coelho Lisboa. 
s1to das partes. I 

Ora, um edificio nestas condições não póde I São liuas, apoiadas e en>iadns à Commis· 
prestar-se decentemente iiS funeçües de uma são de OrÇtl.mento as seguintes 
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Emendas 

Fic:t o governo n.utorisado -.:. entregar ao 
Thesouro do Estado de Pernambuco •t quantia 
de 69:000$, proveniente do imposto estadoal 
do gyro, mandada depositar por a viso do 
~linisterio da Fazendtt. 

Sala das sessões, 6 de novembro de !894.
Jfiguet Pe-rnambuco.- Coelho Cin!ta. - Jie
deiros e A .. lbuquerque. - Lui:: de ..And1·ade. -
Pe1·eira de Lym. 

Ao projecto n. 13G, de 1894 (Orçamento da 
Fazenda) : 

Pngameuto de juros e amortisnção do em
prestimo feito pelo Estado de Sergipe e de 
que a União é fiadora, 110:509$570. 

Sala das sessões, 6 de novem-bro de !S9J.
Olympio de Campos.- ik[eneoes Prado.- Ge
'ininiano Bra;;il. 

Fica o governo autcrisado a P•cg<<r o orde
nado do juiz de direito em disponibilidade 
Augusto Carlos de Amorim Ga1·cia, em ex
·ecução da lei n. 210, de 3 de outubro findo. 

Sala das sessões, 6 de novembro ele 1894,
Sil~a Marü, 

Ao projeettJ n. 136, de 1894 : 
Substitua-se o nrt. 4" pelo seg-runte : -

E' tambem o governo autorisado a concluir o 
editlcio e accessorios para a instal!açtio defini
tisa da alfandega de l\iacahé, installando-a, 
porén:, desde jà, em _edificio alug-ado; abrindo 
paru JSto os necessar10s creditas. 

Sala das sessões, 6 de novembro de !894.
Eu:.ebio de Quei1·o=. 

O S1·. Gonçalves Ferreira
Sr. Presidente, relator do orçamento que 
ora se discute, tenho estado presente e ouvi
do a todos os oradores, que se teem clelle 
occupado. 

Si as observações pelos nobres deputados 
adduzidus fossem de natureza a deverem ter 
de minha parte uma respost~ immediata, 
por certo que aventurar-me-bta a occupar 
a attenç-.ão da casa, em hortt tão adeantada, 
para, em cumprimento do meu dever re
spondei-as uma por·uma. 

Entretanto, todas as observações que tenho 
ouvido, umas referem-se ate a louvores à 
commissão, outras stio tendentes a justificar 
augmentos de despezas, sujeitos à considera
ção da Camara por meio de emendas, que os 
seus autores enviaram á Mesa. 

Nestas condições, aguardo-me para, na oc
casião em que a commisstío tiver de emittir 
seu juizo sobre essas emendas, responder a 

todas as observações feitas pelos illustres 
ueputados. . 

Antes, Jlorêm, de senta1•-me corre-me o rl
goroso dever tle dar uma explicação ao meu 
prezado amigo, illustre deputado peh Bahia, 
na parte em que S. Ex. referiu-se ao lm
milcle orador. refiro-me ao meu collega ele 
commissão o Sr. Dt'. Artlmr Rios. 

Devo dizer que á commisstio não feita re
clamaçiio alg-um:t que dissesse respeito ás 
obras e reparos de que precisa a Alfandega da 
Bahia. 

E' certo que, n'' occasião, em que se assi
gna >a o parecer r e hüi v o ao presente projecto, 
o Sr. Dr. Arthur Rios. re,·eJaudo interesse 
por esse ponto, perguntou-nos o que se tinha 
feito com relacão á verba destinada a serviços 
na Bahia; n1as, como ue:::sa. occasiü.o elle se 
achava a braços com os trab,tlhos da com
mis>tio tia agricultura, então ficon •1ssentado 
que elle teria de fazer, no seio da commisstio 
ponderações. no sentido de ,tugmentar-se :1: 
verb.t rela ti v:1 á Bahia, ponderações que, Sl 
a commissão acceitnsse, seriam reduzidas a 
emendas na 2" e :3'• discussões. 

Dada esta explicação, que salvam '' mim 
e a meu col!eza, o Sr. Arthur R.ios, não da 
censum, que i·ez o nobre Jeput::tdo o St·.Neiva, 
mas daquillo que se podia deduzir das suas 
p;l.\:t vr<~s, pronuch1das com a melhor intenção, 
sento-me, ag-uardando occasião mais oppor
tunn, como- já disse em principio para oe
cu par a tribuna: (Muito bem.) 

Ninguem mais pedindo a palavra, e encer
rada a discusstio do art. !•. 

São successivttmente e sem debate encerra
dos os tlemais artigos do projecto. 

O Sr. Presidente - A votação do projeeto 
fica adiada até que a commissão dl:parecer 
sobre as emendas oll'erecidas. 

E' annuncia a 2~ tliscttssão de projecto 
n. !53, ele 1894, autorisando o governo a. 
abrir o credito exraordinario de 100:000$, 
para compmr M terras e aguas do rio Co
-vanca, de propriedade do Dr. Joaquim José 
de Siqueira e sua mulher, nos termos do con
tracto de 25 janeiro de 1894. 

São successivamente sem debate encerrados 
os art. !• e 2• do projecto n. 153, de 1894, 
cuja votação fica adiada. 

E' annunciada a 2" discussão do projecto · 
n, 154, de 1894, autorizando o governo a 
abrir o Cl'edito supplementar de 108:713$995, 
para M obras do prolongamento da Estrada. 
de Ferro de Porto Alegre á Uroguayna no 
exercício de 1893 {2a discussão.) 

São sucessi>amente sem debate encerrados 
os arts. !• e2• do projecto n. 154; de 1894; 
cuja >otação fica adiada. · · < 
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- O Sr. Presidente - Ach~:_ndo-se I direito e os desemhn.rgadores não contem
adeantad:> :\ bora, designo pn.ra amanhã a pbdos n:\ or!l::tni;;açi\o eh m:<gi:;trMm·n. <1:1 
seguinte ordem do dia : Uni:! o on na dos Estados ; 

, _- ~ _ J> discussão do projecto n. ll3, de 1892, 
1 parte (até .ts - hol:'as). autorisando o governo a mell1orar as rerc:--
'Votação dos se~Zuintes projectos. mas dos offlciaes do exercito, ~oacedid:ls por 
N. 121 A, dé 1894 (do Sena;l0), dispondo decreto de 3 de fevereiro de 1890, equipa-

sobre as elei~ões de que trnt:t '"lei n. 85, de rando-os nas 'Vantagens do decreto de 19 de 
21 de setembro de 1892. art. S3 (2• discussão); abril do mesmo :tnno ; 

N. 153, de 1894. autor-i><tndo o g-overno a :3" discussão do pl:'qjecto n. 55 A, de 189:3, 
abrir o credito e:s:traordinal'io tle '100:000$, Lleclamndo tempor:J.rias as funcções de todos 

- para comprar as terras e ajZuas do rio Co- os orgãos do :\Iiobterio Publico lll;nto_ da 
'Vanc.:t,de propriedade do Dr. Joaquim José de Justiça Federai, eomo da local. <lo Dtstrteto 
Siqueira e sua mulher, nos termos do con- Fedem\. respeitados os direitos adquiridos 
tracto de 25 de janeiro de 1894 (2·' discussão); pelos funccionarios actuaes ; e derroga espe-

N. 154, de 1893, autorisando o governo a cialmente varias disposiç\íes ; 
abrir o credito supplement:\r de !OS:íl3:i;995, Continuação da 2" discussão do projecto 
para as obras Jo prolong-amento ela Estrada n. 83. de 1894, autorisando o Poder E:s:ecu
ae Ferro de Porto :üe~Zre à Gruguaya.u:J. r:o tivo a reorg-Jnizar o serviço de immigração e 
exel:'cicio de 1893. (2• discussão); colonização <la união, de cont"ormidade com 

3• discussiio do projecto n. 140, deste anno. as bases que apresenta ; 
queautorizaa.abertura do credito de SOO:OOO.S Ja discussão do projecto n. 108, de 1893, 
]lata occorrer as despezas com festejos e re- cleclar:tndo nullo e de nenhum effeito o de
cepção •la Commissão c:riental; creto de 15 de outubro de 1890, que concedeu 

2• discus;iio do projecto n _ 15i. de 1894, diversos f;cvores a 1hlnoel Gomes d:t Costa 
tleterminundo que o soldo e a etapa dos ot'fi- Figueiredo. bem como toda e qualquer isen
ciaes eifectivos e praças do exercito e da ar- ção de direitos ;\. fabricas de véhts e dà 
mada, sejam regulados pelas tabellas que outras providencias ; 
apresenta e dâ. outr:~s providencias. 1' discussão do projecto n. 133, de 1894, 

l• discussão do projecto n. 140 A, de 1894, da emen.da ao projecto n. 141 A, de 1893, 
par-ecer sobre a emenda offerecida na 2• dis- otrerecida em 2• discussão pelos Srs. Torqu'llto 
cussã? do pr?jecto n. 140. deste anno, que ;v1oreim ! outros, is_entaudo. do imposto de 
autor-1sa n. aoertura do credito eh 800:000$ tmportaÇao os matertaes destwaJos a 8strada 
pam occorrer as despezas com festejos re· de Ferro Viação Ferrea tle Itabapoana, no 
repção da Commissào Oriental ; Estado do Espírito San to ; 

2• discussão •lo proJecto n. 75 A. de 1894 Discussão unica do projecto n. 143, de !894, 
(tl.o Senado), concedendo ao Estndo de Gomz autorisando o Poder Executivo a conceder >tO 
diversos proprios nacionaes~ situados no nles~ bnch~•rel .loaq uim Pires de Amorim~ juiz sec
mo Estado e de que a UnHío niío precisa· cional do Estado do Espirita Santo, seis me?.es 

2' discussão do projecto n. 118. de I894. •le licença com o ordenado. alim de tmtar de 
ft:s:ando os 'Vencimentos dos empre~Zados da sua sande. onde lhe convier ; 
Estt·ada de Ferro Central elo Brazil; l• discussão elo projecto n. 108 A, de 1894, 

2• discusão do projecto u. 77 A de 1894 declal:'aodo ela exclu,iv:t competencia do Es
isentando de pagamento dos impostos de im: tados le)!islar sobre a navegoção dos rios que 
portação de direitos de expediente os m:1te- bauh:tm sómente o respectivo territorio, e dá 
riaes impo_rtados para o serviço da illumi- outras providencias. 
naç:ão publtca da capital da Buhia · 1' discussão do projecto n. :305, de 1893, 

3• discussão do projecto n. 5G. de 1894. mandando abonar ao major reformado do 
fi:tanclo em 150 o numero de alumnos :rra~ exercito Eugenio Frederico de Lossio e Sei
tuitos do lnteroato do Gymnasio NacioÕal b1itz o soldo que deixou de receber de 1862 
m:J.ntidas as actuaes condições de admissão ; :t 1864. 

1• ?iscussão do projecto n. 119 A, de 189( 2• parte (ás 2 l!oras ou antes): 
a'!torrsando o ·ag-~verno •1 contractar com Continuaçüo da 2" di;;cusõão do projecto 
RlChartl -~- Re1 ;!, ou quem melhoresvan- n. 144, de 1894. approvant!o os actos prati
tagens _'?flerecer, o as~entamento de um_cabo ccvlos por motivo <.1:1 revolta de 6 de setem
sub-flu~t~l entre Belem e Manaos, medmnte bro. 
as condiçoes que estabelece ; 

3" discussão do pro_jecto n. 29 c, de 1894, Levanta-se a sessão ás 10 horas e 30 mi-
~menda da Gamara dos Deputndos ao pro- nutos. 

- Jecto do Senado n. 29, do corrente anno de-
- -terminando que continnarãó em disponioili-
- ·dade, ·na forma da Constitnição, os juizes de 
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130' SESSÃO EM 7 DE XOv""]DflJRO DE 18\14 

Presidencia dos Srs. Rosa e Sil'Oa, Antonio 
Olyntlw (1" "ice-presidente) e Rosa e .')i/'Oa 

Ao meio-dia. respondem a cham<Hla os Srs. 
Rosa e Silva, Thomaz Delfi.oo, Coelho Li:;boa. 
File to Pires. Ta vares de Ly1·a, Lima Bacury, 
Gabriel Salgado. Enéas Martins. ,\ugusto 
:Montenegro, Bricio ~~ilho, Carlos de :>iovat!5, 
Hollaoda de Lima. ú;·eiros, Luiz Domingue:;, 
Gustavo Vems, Eduardo rle BerréJo, Cilri:;-

• tino Cruz, ,\nisio de Abreu, Gabriel Ferreira, 
Frederico Borg-es, Gonçalo de Lagos, T homaz 
Cavalcanti, Ildefonso Lima, .Joilo Lopes, Peuro 
Bor,::res. Helvecio ~!onte .. Jo~é Bevílaqu 1, :\U~ 
gusio Severo, Francisco GUJ·g-el, Silva :\Iadz, 
Trindade, Arthur Orlando, Tolentino ele Car· 
valho, Martins Juuior, Coelho Cintr;i, Luiz 
de Andr·ade. Gou·;alves 1:-"'crr·eira.. L;;u:·--:nf;o 
de Sa, 1fedeiros e Albuquel'que, Miguel Per
nambuco, Carlos Jorge, P..oc:ha Cavaltauti: 

nevolo, Junqueira Ayres, Cunha Lima"Cha
t"auhriand, Pereira tle Lyra, Arminio Tava
res, Marcíuoilo Lia:;' Cnoe !rio da Fousec;~., 
Clementina <lo MontB, :Vleueze:; Pra<lo. Geml
niano Brazil, :'l..ugusto de Freitas, Leovigil.Uo 
Fil;zueirn:s. Jo:ié Ignado., Flavio de Ara.u.Jo, 
Sel~ ... stião l..nndul1~lw. ,\tbayde Junior. Cleto 
:\une>, Belís,trío de Souza, Fnn:<ee<L Portella, 
Síl""a. Ca::;tro .. -lgo~tinho Vida!, Franci:::iCO 
Santiag-o, C'r-i"J<LllO Ma.rcnndes. Landulpho de 
:\:Iagaihães, .Jnã.o Luiz, Joü.n Penhlo. Ferre~ro 
Píz·,,;, Ro<lolpho .\breu. :llano'l Fnlgeu~lO, 
La1rwrtine, co~ta. :\iad1ado, .-\lvaro Ca.rvu.lho, 
Cur·lus Garcia, Dorniu;.nL·s de Castro, Costa 
.111nior, GustaV'o l}odoy, .Julío de Y.fesquita, 
Mnr-eira fln. :-lilva, P;tdua. Salle::;, Herculano 
de Freitas, Paulioo C;1!"l0i:i, Joii.o de Faria, 
Alve:; de C::stro, Xavier do Vali<; c Mariano 
Ramos; e sem cansiL, os Srs •• José ~lariauo, 
r~a::;par Drnmmon!l, Gonçalves 1-la.Ja., Ff:ruan
tles Lima, P;~tllioo rle Souza Junior,, Vaz de 
Mdlo, Monteiro de H:<rros, Donuug-o;; de 
:\!ornes, Casemiro tia Rocha e Alberto Sal
le:;. 

E' lUa. e upprova1Jn u. acta da sessão no,::: 
cturna de hon tem. 

O SR.. 1'' SECRETARIO pwcede " leitura •lo 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Otll.cio do Sr. l" secretario âo Senado de 7 
do corrente, remetten<lo '' 6Jaend<t daquella 
CaruarJ.. a. proposiçiio ~lesta t.:arnara, · a.utori
:,no~!n o governo a r"'0Vt:r o regimento. das 
casta:; judiciarias e tomando outt·n.s provtden
cía:;-A' Comulis:;zio de Constituição, Legisla
ção e .Ju:;tiça. 

Requerimento da Companhia Lloyd Brazi
leir·o, pedindo •lU~ s•:.ia elevada n;o lei do or
ç·1mento p"r" o rutnro exercício a verba do 
exercício:; lindos com a somma de 300:000$, 
especialnteute <J,::stinad;\ ao pagamento de 
divida:> da rererh!It companhia- A' Com· 
mi:;são de Orçamento. 

Fica sobre a Mesa, ;>té ulterior deliberação, 
o seguinte: 

P&OJECTO 

O Congresso Nacional resolve : 
Artigo unico. Fica -o Poder Executivo. au- ~ _ 

torisado a uniformisar os reaulameotos das:> 
Abre-se a sessão. Caixas E•onomicas Federaesv nos Estados iic.;;::!, 
Deixam de comparecer com causa partici- / bei_D a~sim _rever a t~b~ll~ _dos vencfu.i_il_n~os~ç~ 

pada os Srs. Matta Bacellar, Sá PeL'r.oto, doo reopectivos funccronarJOo. ,~;,-;;:::J 
Beoedicto Leite, Costa Rodrigues, Nogueira Sala das sessões, 7 de nov.(!mbro,dEI- 181)4;,.,..~_;.;: 

Octaviano Loureiro, O!ympio de C<~ mpos. Gou
veia. Lima, Zama, Santos Pt:reira, ::\eiva, 
Milton, Franci:;co Sodré. Tosta, Mauoel Cae
tano, Aristides de Queiroz, Eduardo Ramos, 
Paula Guimarães, Vergue de Abreu, Rorlri
.zues Lima. Toleatino dos Santos, .. ~rtilur 
bos. Marcolino Mollr,t, Paranhos Montene
gro, Torqnato Moreim, Ga.!diuo Lo!'eto, An
tonio de Siqr•leira, José Cartas, Fm•qnim \Ver
neck. França Carvalho, Lopes Troviio, ;,1-
cinc!o Guauab:na, Oscar Godoy. Ame rico de 
Muttos. Lius de Vusconcellos, .~lherto Torres, 
Erico Coelho, Euzebio de Queiroz, Costa Aze
vedo, Nilo Peçanha, Ernesto Brazilio, Barros 
Franco Junior. Seba,tião de Lacerda. Ponce 
de Leon, Antonio Olyntho .. :Ylayrink, Almeida 
Gomes, Lima Duarté. Carvalho Mourão, Gcn
çalves Ramos, Luiz Detsi. Ferraz Junior, 
Fortes J unq ueir;", Francbé. 1 Veiga, Alvaro 
Botelho, Leonel Fillw, Octaviano de Brito, 
La!llOUnier Godofredo, Ribeiro de .-tlmeich, 
Valladares, Cupertino de Siqueira, Theotouio 
de Magalhães, Pintu d<~. Fonseca, Arthur 
Torre~. Simão da Cunha, Olegario :Vlaciel, 
Paraíso Cavulcanti, Carlos da:> Chag-.ts, Al
fredo Ellis, Alm~ida Nogueü'U, Dino Bueno, 
Adolpho Gordo, Vieiru. de Moraes. Mor-..tes 
Barros, Cinciuato Braga.~ Franci5co Glicerio, 
Hermenegildo de :Yloraes, Ovidio -~brantes, 
Grbano de Gouveia, Luiz Adolpho, Laura 
Müller, Paula Ramos, Francisco Tolentino tl 
Emílio Blum_ 

Paranaguá, Torres~ Portugal, Francisco Be- Carlos Jorge.- Octa1liano- I;oureir.o~,:::-:it~9c!ji!~ 
··-"~_.:....·."_....:.~::-c-;·...:_-::..:::-:.:"5S 
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Caõalcanti.- Lui:; Arlolpho.- Hermenegildo 
de Jloraes.- Olyrnpio de Campos.- P. Au
gt~sto Borges.- Josê Carlos.- Salgado dos 
Santos. 

O Sr. Lins de Vasconcellos 
-Sr. Presidente, sei que apezar da boa von
tade que ha por parte da Mesa, não tem sido 
possivet entrar em discussão o projecto 
n. !18, melhorando os ordenados dos empre
fn~os (\a Estrada de Ferro Central do Era-

A demom tem sido devid:k ao facto de ter
se de discutir os orçamentos•e -outras ml"lte-
rias urgentes. · : ~ .: 

Ago!-'a, p_orém, Sr. Presidente, que já i o
ram discutidos c os orcamentos, que estavam 
na ordem do dia, venho peciir a V. Ex. que, 
si não houver inconveniente, apresse a dis
cussão daquelle projecto. 

Peço a V. Er. desculpl"l por fazer este pe-
dido. -

respeitt"lndo, do modo o mais desa.busado, os 
preceitos regulares dessrt lei. 

O orador reserva-se pam discutir larga
mente o assumpto quando o projecto tiver 
parecer da com missão e entrar em ordem do 
dia ; limitando-se por agora remettel-o à 
mesa, juntamente Gom um 0\ttro que tem por 
fim evitar que o Brazi! seja enforcado do 
modo o mais curioso e Ol'iginal, livrando-o 
da estranguiação pelo arr"jo dos cabos tele
graphicos de diversas companhias que e~:
ploram o serviço telegrapllico submarino 
transat1ant1co ou ao longo úa cost.'l.. 

Não tem o orador esperança de -ver o pro
jecto votado na presente sessão e acompa
nhou-o de umn. exposição, para que o assum
pto possa ser estudado durante o interregno 
parlamentar. (Muito bem.) 

Fica sobre a Mesa, ate ulterior delibera
Ção o seguinte 

PROJECTO N. DE !894 
O Sr. Presidente- O projecto a' 

que se refere o pedido . do nob:e derutado, Art. 1. o Fica o governo autorisado a pro
que sera tomado na devida consideraca;o, te~ ceder desde ja à encampa.ção da Western and 
estado constantemente em ordem do cl:a e so B;·asilian Telem·aph Compa11y nas condições 
tem sido preterido por outros de natureza da clausula :s:N do decreto n.' 5270. rle 26 de 
urg_ente_ e pelas leis anntrae~ q~e a Mesa. tem abril de 1873 (contracto da 'Western), emit
obrtgaçao de collocar em pr1me1~0 logar. tindo bonus telegraphicos especiaes para esse 

Como esse muitos ?Utros proJectos, pelos fim. do valor de ., 100. a,iuros de 5 •j. ao 
quaes JUStam~ote se mv~ressam _outro~ Srs. anno,resgataveis a.nnua!mente até ao período 
dep~tados. nao teem podrdo ter discussao Im- maximo de 30 annos, ou de uma só-vez em 
media. ta. .. . . qualquer tempo. 

A _Mesa .Jtl!g:a assim cumpnr .o seu deyer e Para,"l'apho unico. A rendu proveuiente da 
CO!Jtlnu_'!-ra a laz~l:-o com a mawr sercmdade exploração do serviço pelo governo seril. ar
e rsenç":o de espmto. . . recadada em separado e appticad:t ao paga

O proJecto n. !18 esta na ordem do dia de mento dos juros e amortização ou reso-a.te dos 
hoje em quinto Jogar e, portanto, llo.ie mesmo bonus. " 
ou amanhã (tevera entrar em2• di:;cussão. Art. 2.• Revogam-se as disposições em 

0 S!t. LL'!S DE VASCO::\CELLOS- Acceito a contrario. 
explicação de V. Ex. Sala dt\S sessões. 7 c1e novembro de !894.-

8ei que V. Ex. tem todt\ a r::t.ziio. porém, Jose Carlos de Ca,..valho. 
fiz esta ligeira exposiç-:lo por entender que a 
isso era obrigado. 

O Sr .. )' osé Carlos uma vez que 
não poude tomar parte no orçamento da fa
zenda vem agora. em poucas palavras, justi
ficar um projecto de lei. 

Talve·G que assim procedendo attenda me
lhor as circunstancias do nosso regimento e 
não perturbe a passagem urgente das leis an
nuaes • 
. Já o nobre deputado por Minas Sr. Fran

CISCO Veiga fez a critica do processo seguido 
de certo tempo a esta parte relativamente a 
:oposentactorias de fumccionarios publicas. 

A Gamara sabe quanto se tem abusado 
neste :"ssumpto, jã. attacando-se de frente a 
disposição do a.rt. 75 da Constituiç-d:o, já des-

EXPOSIÇÃO 

O serviço telegraphico, como serviço pu
blico que é, e nas mesmas condições que o 
posta.l, não deve ser explorado por delegação 
das attribuições do governo, senão quando 
se achar este impossibilitado de dar execuç-:io 
a essa e::-.:ploração. 

Si a transferencia a terceiros desse direito 
dos governos merece pouca attenção, quando 
se tmta de explorações de serviços teie,"'l'a
phicos em uma determinada. zona, o mesmo 
não acontece quando as concessões abrangem 
grandes extensões de territorio. -

No inicio do estabelecimento do telegrapho, 
quasi todas as nações, receia.ndo o risco do 
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capital a empregar, permittiram que a in
dustria privada, mais arrojada, viesse empe
nhar os seus recurso> na exploraçã.o desse 
novo ~raballlo, mais tarde, porém, não só a 
certeza de segura remuneração, comprovada 
pelos resutados das em prezas concessionarias, 
e mais ainda a consideração do alargamento 
e crescido de;oenvolvimento das linhas tele
graphicas dessas companhias. foram elles 
cuidando do estabelecimento de explorações 
pelas suas administmções officiaes e do res
gate das companhias existentes. 

Essa consideração estendeu-se tambem ao 
sm•viço telephonico, aliás de menor impor
tancia, dando logar a encampaç'âo das em
prezas concessionarias. 

Assim, na França. a lei de 29 ue novembro 
<le 1850, exclusivamente monopolisou para a 
administração do Estado a exploração tla cor
resdondencia telegraphica interior, e a lei de 
16 de julho de 1889 autorisou o governo a 
eft'ectuar o resgate da rede telephonica da 
Socõete Genemle des Teleplwnes, a qual ante
riormente tinha encampadc. todas as outras 
concessões . 

Na ingla terra o resgate de todas as em pre
zas telegraphicas foi feito com uma <lespeza 
de doze milhões de libras esterlinas. 

Mais tarde começou a tendencia para a en
campação r1 os cabos submarinos de serviço 
exterior, sendo transteriJa para o Post O{ficc 
a explora.;ão dos cabos da Sttbma>·ine C•. e 
actualmente cuida esse paiz do resgate elos 
outros cabos submarinos. 

Pela convenção entre os governos da Bel
gica e da Grau Bretanha para a correspon
dencia telegmphica entre os dons paizes, 
ficou estabelecido que os cabos existentes en
tre Middelkerke (Belgic..-.) eKamsgake. e entre 
La Paune e Douvres fossem comprados pelos 
tlous governos. 

Do mesmo modo já foram resgatados. por 
con veuio entre a França e a Inglaterra, os 
cinco cabos .particulares entre esses dous 
paizes. 

Para não citar mais exemplos, basta dizer 
que até a Bulgaria estabeleceu, no ::..rt. 1• da 
lei sobre o seu serviço tele~phico, que era 
este um monopolio do governo, o qual se re
servava o clireito exclusivo de construir e ex
plorar as linhas tele;;raphicas e telephouicas 
dentro do seu territorio. 

S! a necessidade que procuro demonstrar 
obnr;;a a medidas como as dos exemplos indi
cados, muito maior força tem ella quando 
apreciada em relação ao Bra.zil. 

Dentro dos limites da União, servindo ás 
Qapitaes dos Estados mais imp<~rtantes do lit
toral, do extremo norte ao extremo sul do 
Brazu funcciona uma companhia ingleza-a 
Western and Brasilian Teteg1·aph Company. 

X a occasHio em que o governo a ella delegou 
as suas attribuições, para a exploração do 
serviço telegrapbico no littoral brazileiro. 
desde Bel<\m no Par;\ até. o Chuy na Cronteira 
oriental, não dispunha elle de meios para ttr· 
riscar em uma empreza de successo duvidoso, 
as rotações politicas e sobretudo commerciaes 
que não tinham a importancia actual. 

A renda immedi:tta com que se poderia 
contar não animava naturalmente a tentativa 
dessa explomç:.'io. 

Apezar de se achar muito pouco desen vol
vida naquella occasião a linha tclegraphica 
terrestre e consequentemente transitarem 
pelos cabos d<• >Festern todos os teleg;mmmas 
das loc..-.Ii<lades por clle servidas, ainda assim, 
até !882, não conseguitl aquella companhia 
distribuir divi<lendos. 

Foi, prois, com a maior razão e vantagem 
para o paiz que o governo fez a referida con· 
cessão. Ho,je, porém, que desa.ppareceu a 
eventualidade dos riscos do capital, pelo suc
eusso do emprehen<limento, pllrece que ê 
tempo de cuidar·se d'~ encampação da com
panhia. 

O decreto de ~6 de abril de 1 Si3 estabeleceu 
na causula XIV : « Em qualquer tempo, de
pois dos lO primeiros annos. contados do dia 
em que começarem a funccionar as linhas em 
toda a sua extensão, e até que termine a con
ce•são poderá o governo resgatai-as, bem 
como as respecti'Vas estações e depen<lencias.,. 

Insisto ser o momento opportuno, porque 
se accentua de tal modo o accrescimo do tra
Jégo da companhia que quant.:> maior for a 
demora mab valorizada ficará ella. 

Por uma estatística publicada. :pela compa
nhia. vê-se que o seu movimento que era de 
1.869.000 palavras em 1889, elevou-se a 
2.680.000 palavras em 1892, e a 3.551.509 
em 1893. 

Aguardar a. terminação do :prazo do privi
legio (pois não posso crêr que indefinirlamen· 
te esteja esse serviço entregue a estrangeiros) 
que é de 60 annos, e que portanto só termi
nará em 1033. para realisar então o resgate, 
alem de adiar a realisaçiio de uma necessi
dade que cada vez se torna mais impe
riosa. e sujeitar-se ao pagamento de um pre
ço elevadíssimo em correspondencia com os 
1 ucros na occasião, ou no caso de se acha1•em 
estes reduzidos :por estrago do materiai, 
adquirir cousa velha e imprestavel. 

Em prol da idéa que levanto militam con
siderações de di versas ordens. 

Ainda bem recente está o facto de terem os 
revoltosos, já na bahia do Rio de Janeiro, j:i. 
em Santa Catharina, inutilisado as linhas 
terrestres, ficando o governo na contingencia 
de entregar todo o seu serviço, o que .quer 
dizer, confiar todos os seus planos, ordens. e 
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combinações quaesquer a um pessoal desco
nhecido e estrangeiro, sobre o qual a unica 
acç;1o que lhe caberia, no caso de reconhecida 
criminalidade no exercício r!as funcções, se
ria. de accordo com a clausula VIH da con
cessão. determinar a expulsão do criminoso. 

Embora se tenha podi·1o contai" com a 
maior lealdade -por parte da companhia. com
tudo o facto persiste. e tanto mais grave 
quando se tr-atar de uma guerr-a externa. 

No serviço telegraphico, dispondo o paiz 
de uma a·lmiuist!-ação com todos os requisitos 
e pre·1 icados exigidos, e que só necessita de 
desenvolver o seu servi,·o, não ha mais razão 
de ser na continuaç·ão de uma compantlia 
estr(l.ngeira, e com a circumstaucia de offere
cer vau tajosa coucurrencia. devido ao syste
ma da sua ca.ualísação electrica. 

O augmento que nos ulti;nos annos tem 
tirlo a correspondencia tele,"T ·phica: quasi 
duplicada no perio•lo de 4 annos, na parte 
relativa ao percurso nos cabos <la Westent, e 
na proporção de 2:34 "I• pelas linhas do Go
verno Federal durante o mesmo período, 
accrescimo esse que, sendo funcção de desen
volvimento das relações commerciaes teurle a 
s~ elevar em rapida progressão, aconselha 
amda essa encampação, como medida eco
nomiea. 

Sobre esse ultimo ponto apresentarei ar
gumentos baseados nas proprias estatk"ticas 
da companhia, as quaes já me referi. 

O capital da companhia era em fins de 1893 
de~ l .861 A65. poderemos suppor 2 milhões 
esterlinos. Si tomarmos o anuo de 1889 em 
que o cambio conservou-se ao par, ou vr.i:riou 
entre limites muito proximos, teremos que, 
para um movimento de 1.8G9.082 palavras, à 
renda bruta foi de !87.662 ~. então para um 
movimento como o doanno passado 3.551.509 
palavras, com o mesmo cambio, teriamos 
356.800 ~-.E' verdade que a renda represen
~ada na, estatística relativa ao anno ,Je 1893 
e de 168.948 libras, mas isso devido a cobrar 
a companhia as suas taxas interiores em 
moeda papel, com t>trilh. fixa, e no serviço 
exterior na razão de 500 reis por schelliuo-, 
ou 400 reis po1• franco, isto é, a cambio de 24 
dinheiros por mil reis, 

Nessas condições, si a renda 'lo anno pas
sado foi de 168.946 .e, c"brada parte em moe
da nacional com tarif<t fixa, e p<wta a cambio 
de ~. produziria o dobro, pelo menos, isto e, 
mats de 337.892 ~si não tivesse de ser pas
sada a cambio de 9, 10, e no maximo de 11 
dinheiros. Ain•la mesmo acceito o cambio r1e 
12 a nenda elevou-se em moeda nacional a 
mais de 3. 600 contos, mas na realidade ella 
foi de 4.00~ contos approximadamente, 

Ainda merece consideração o facto da ceu
sm-a. ou fisca.lisaçã.o e suspensão da corre-

spondencia exterior para o Brazil durante a 
NVOlta, o que não permittiu a expansão de 
que era suscepti vel o trafego da companhia. 

Tomada a renda de 4.000 contos, e consi
derando o capital 'la empreza como sendo de 
2 tnilhões esterlinos, temos que este ao cam
bio de 12 representa 40.000 com uma renda 
bruta de 10 '/•-

As despezas de custeio, entrando o !!Tande 
dispendío com a directoria em Londres~ e re
presentante aqui. foi de 103.000 z. J.espezas 
essas que reduzidas, por fiC(l.r o serviço sob a 
admiuiscraç;1o já existente, e ainda pela dif
ferençtt para menos nos vencimentos do pes
,;oal, segundo a tabella da Repartição dos Te
legraphos, po·1e ser ca.lcu!ada em 1.200 con
tos, resultando um saldo liquido de 2.800 
contos ou í "lo sobre o capita.l, u;, hvpothese 
mesmo tão desfavoravel de ser este Calculado 
a cambio de 12 dinheiros. 

Si tomarmos o cambio a 20 dinheiros oca
pital ficará reduzido a 24.000 coutos e a 
renda de 4.000 contos ou quasi li •; •• 

Antes mesmo do accrescimo nota vel do mo
vimento ora observado ja, a companhia dis
tribuía dividendos de 4 e 5 por cento em 
ouro. 

O rapirlo augmento do movimento do tra
fego assegura portanto crescidos dividendos. 
mormente com a alta do cambio; sobretudo 
quando esse accrescimo de correspondencia 
telegraphica só pó'le exigir elevação do nu
mero nos quadros do pe.soal, conservando-se 
as :nesmas despezas de conservação que são 
as mais avultadas. 

Tendo o governo concedido a BrasWan 
St<butw·ine Telegraph Company, que consti
tue um prolongamEnto rla Western para 
o serviço internacional, autorisação para 
cobrar as suas to.xas em ouro. ou sujeita 
aos padrões de 12, 16. 20, 24 e 2í dinheiros. 
autorisação que si não foi ainda aproveitada 
o poderá ser de um u10meuto para outro, 
fica livre tambem ao governo estabelecer ta
rifa move!, nas mesmas condições, para o 
serviço internacional em percurso na 1·Vestern 
e com isso a renda de exploração se elevará 
em muito forte propor<;ito. 

O facto da ex:stencia de linhas terrestres 
brazileira~. nos mesmos pontos servidos pelos 
cabos da Western, não prejudica as asseve
rações que tenllo feito, po1•quauto es&'\s não 
comportam por si só toda correspondencia 
telegraphica do Brazil e em transito, e a 
prova são as demoras de dias nos recados 
telegraphicos quando a via subtnarina está 
interrompida. 

As linhas telegraphicas a cargo da Re
partição dos Telegraphos já teem um mo· 
vimento de 18 milhões de palavras, qúe 
apenas dão uma renda (serviço official com
prehendido) de 3.200:000$, devido já. aba· 
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rateza. de taxO$, j<i ás proximidades rlas 
estaçõe~ mais em contacto: assim é que 
me>mo partindo da estaç-J.o central. o pre
dominante d(tS taxas são as relativas :1.0 
pontos proximos par;J. os qu,.es a taXa é de 
íO reis JlOl' pala n-a. 

,·esttr,a, tendo já por e;sa >erba dup1ic:>do o 
seu cabo. 

o mesmo succede em cada centro com
mercial. 

caso seja feita a encampação que proponho. 
poderá o gove:·no estãbelecer, a exemplo do 
que se pratica em todos os paizes que teem 
llnhas para acu·'ir a todas as exigencias do 
serviço. a -c ia-expedita com a~ taxas ele,·adas 
como t'.S que tem actualmente a W "stern, e 
a v!a-demo>·arla p:tra as pequenas estações 
com ,. taxação ,.-igente pal'a o serviço feito 
peh\s linh$ s te1•restres. 

Desse modo, e com a exigencia do png-J.
mento em ouro para os telegrammas inter
nacion:>.es. nada. so:tit·eria o publico brazileiro 
não só porque continu<trhl a sua dispos\~ão 
as linh<ts terrestres brazileíms, com tarifas 
b:üxus. como ain.la porque <t reducç-:io J.e 
tax:J.s transatlantica., como depois most~m·e\. 
comp~nsariam com vanmgem o estabele
cimento (te tu rifits movei~. 
P~ra o serviço em transito. para ou prove

niente das Republicas Sul-Americ:>nas. a 
tu.l'if~ mo;-el nenhuma diJI'~reuça traria pot·· 
Qtw .. nto tod~t :t cot·respom.lencia. pela via. 
1t''<stcm ou Galvcstoa de lla muito é 
tu.xada em o m:~o . 

Forte, como el!a ho.ie se acha. quer fi.lzer 
'"ler o;; recursos p;·opríos paru. absorver a 
South Ame~·ican Cablc Compauy. que lhe faz 
concurrencia beneíica para o publico. e mais 
tarde a TVeste>·n; ele sorte que a sua acç::to 
exclusi\"a se estenda de Londres a Buenos 
Aires e clahi por prolongamento ela linha ter
restre até ao Chile. 

Segundo estou informado. uma das condi; 
çiies do contracto que a B,·aú/ia<t Submarine 
queria, celebrar com o go,erno era o estabe
lecimento de um m.aximi! de t:txa~~o muito 
pouco inftr-ior :i. actun.l.mas com a con•liçii.o de 
poder ella.índepeudentemente de :J.utorisação 
•lo_g•)\"erno. reduzir as suas taxas i1 \"Ontttde, 
sem limite mínimo e elc,<lkts ate ao maximo 
novamente. qmn<.lo assim lhe aprouver; con
tinuaurlo. porém. com a autm·ísa,·ii.o para :t 
cohru.nça das taxas a caml,io mo,·ei. scg-umlo 
o seu couvenio d~ 2:3 de íé\"€-teiro de 1S9:). 

Está bem patente o ieltuito da Bra"ilian 
Submar:n.:~ e aind::t mo.:s :p:..tt.~nte se t·JI'tlu. 
qu:~u<lo. em um:1. on trn. cla:t~ula,•:lh estab"le
ci:J.QUê no c,1s0 de fusiio co:n a \Ve.::tt:l~n Te~ 
lcyrap!L Compcmy as cvndkões das outros 
clausulas persistiriam: accrescen·!o mtti> <i.Ue 
todt1E es~\:S consitlPr<!Ç!ies f r:.tm cl.:tra.mente 
expendid,ts pelo p:·es;t!ente tla Brasil.ian Sub
•ltarine, o :::t·. Juhn Pender. na sua falia a c1 ue 
jit tive occa~ião ele me referir. 

Devo ainda accrescen'ur outr.:s con~ide
rn.~ões de gt"J.nde import..tnei~t tambetu e 
~obretudo para. o publico hraz\le:ro. 

O abaixar!lcntu indefini i o de tar·ífas traria 
como conscquencüt 0 al\tstamento da PC<i.ne
na derintção,que já estti E-Stabeleci•hJ. para 11. 
Sottth .:lmel~!ct.:n Ca'dt: CVill]Jeli1!J~ c esta., que 
apemts encctt t1. saa expbmçii.o cm concm·· 
reocia com poder·osa rh·•tl. teriu. de baquear, 
teria ele ser enc,tm pada com tocbs as suas 
obrigaçGes e Yant:.t;;üns. 

Como tiYe occasião tle mostmr, quan,lo me 
oppuz ao proj~cto tle iunon•;ão tlv cvnt;·,ww 
com a B;·,sitirn1 Stdniw1~ine, pretende est~L. e 
abertamente clà t1. conhecer. o re~tabeleei
mento r1o monopolio que pór longos aunos 
exerceu no serviço t~legraphico ptu·tt :1. Ame
rica do Sul e pt"incipttlmente m1. cost:1 tio 
Atlamico .. e qu•tndo ell:1. cogitou àe inno,·ar 
o seu contracto. en,.-iando pttm cntemler-:;e 
com o governo o mais lw.bil elos seus agentes 
o Sr •. Jules Despecher. er:.1. seu intuito g:t· 
rantir ele um m01io uniforme as concli~ües da 
sua explor"çilo, pttr.t poder levat· a res~ll
taclo feliz os se"s intentos. 

Ab:>orvid:J. ou ttuniquilatla esta, serht f!:)ta 
em 8eguitia. 't n.bsorp.,-ilo da 1T"esten> e então 
uma vontatle un;ca, a do presidente da Bmsi· 
Uaa Sub,nadm: 1~c:!cyraph Com.pcmy. dirigiria 
o serviço teleg-rapltico pôl.m a. America do Sul 
e. em \"irtude úo monopolio novamente es
tabeleciclo, taria. essa companhia. pesar sobre o 
publico o maxímo de suas taxas, que foram 
estabelecidas ou permíttidas quando se eu· 
saiava. a exploração do serviço interconti
nental. mas sendo nessa occasião o franco co
bra· lo na razão do seu valur le,"al, 360 reis, 
por approximação. 

1!;\i:! tarde. devo ainda dizer, a pedido da 
companhia. lhe foi autorisada, em 1Sí9, a 
equivatencia do 1i·anco ao nosso cruzado; isto 
é, 400 réis. e, posteriormente, quando termi· 

A Brasill,m S1Jbmarinc, durante o período 
de 20 anuas que durou o $.eu privilegw. con
servou-se sempre nos limites das tt>X:J.s esttt
belecid•ts por occ:>sião do seu contracto. em 
16 de agosto de l8í2, quando era prob!éma· 
t1co o rest!ltado da em;>r('.za, e con-equMte
mente o governo e~ta va obrign.do a. conce(ter· 
lhe autcrisaçtio Jl'tra cobrançtl. de altas tax:1.s. 

Com isso e auxiliada pelas companhias 
colligadas, como a 3Iaintenance Company e a 
E~tem Company chegou a ter, como tem, se
g!!ndo os ultimas relatorios, a pequena. quan· 
tta de 800.000 libl'as esterlinas de fundo de 

naclo o seu contracto, e \la sobrecarregou o 
publico corresponciente com taxas ao <:a.mbio 
de ll e 12 dinheiros, e só por determinação do 
governo é que apresentou tarítà.s moveis aos·' 
typos já referidos, medida essa que não -

-Catt!ar& V, VH 13 
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. :pôdet!lr a.inda ex€cuçã?·. ·g.raças ao tlStabele-~ ~arà pesa~ solJre o publico corre5ponc1enta as 
cu~ento rla South Am!.rl~an. __ lortes tu.1~1fa~ ~l que lt113 clara dir·eito 0 mane ... 
. ~~zendo-se a eneampa.çu.o r1a wes!(~rn serão wd:o ;,or ella cvnstituldo~ 
~tea .. J.me_nw om;~·a~ u.s condiç~-,es d? ser•viço!- conio já ribs~. jul:."n mn!hnr :x:a.~r em ou~·o 
ve:egr~u.~tuco +.braz1leu·o. q1;v3~· rnter:wr~ que1·/ !t.lxa~ r~duzida:-; nns jwopo:·çôeS indic:~clas. 
ex~rwr,. e ~mbem do. p~olleo plo.t1no. I:'to e. n: .. l'Hzão d~ 1 f:·. ::;:;. do que nazur . 

.1!.-:xa.mrnem_os as condtçues f: . .tr.uras. j como :1ctnu.lme!lü!. 5 f:·s. 1 ~)0 a.~ ~mhin 'de' 2·1. 
Todos os telegramma.s in~ernu.ciunu.es pro- O ar·!.:'umento de 0w·: ~~ podm·1a lançar n1ão 

ceden~s do Uemispherio nm·te, e :>elo~ câ.bos p~u·a sustenta~· o adm.mento d~ssa encam;m
jU. existentes, devem cile~u.r á. está(·ã.o do Re- Y< 1 0~ 'JUe ê o de tornar e!:'~ctrvo o :-esC"~lte 
c_if~ Ptt:ra seguirem ao Seu destin(~ ou nelas qua.nd~_as con~liç~õo;:s oru p!·evistj<S s:: venham 
lin.nas tei'!'eStres ou lJelos cabos. então r,ê tu·o- a modint<Ll', na? p~·ocede. pur11nanto com um 
priedade do gov~rno: e semelllantement~ os ~xpeJie~te muito s1!np!esí'uQ'iria ~ 3J·a=!l:"" 
wlegrammas proc:ed.entes úo B:·azil ou das S'1·'"2na.r:ne por Sl ou s-;:u;o; propostos a. e!1e:I
Repub!icas his,eano-americanus wriam de f'"''ao. 
chegar Uquella nonto vor uma das duas Dada. a abso:-pçã.o da w-estt!rn. par·~1 o que 
unicas vias -caL-os sub.Üwrino.:;. linhas ter- estuya. P'~ m~io de waioria de Totos collntat· 
r..:stres-ambos de propriedade do ~overuo. ~a direc~çao tles:>a companhia pessoal d~ con
:para dahi serem encaminhados nelas vias !lança e u. va;;:;alado a B ra:;ilian Submarine, 
BrasiUan ou Sou:lt American. - -esta est:tbelec:erut noTas tn.rif.1s em uma certa 

Nessas condições. encontraria 0 serviço PI'OJ•orç>w. por exç~u;•Io. dous franco;, pelo 
:proprio brazileiro ou 0 platill~ 11ous esco1.t~ l'ercur:::-0 trans~tl:~ntico e 4 :r·:5. ~O ptlr-a 0 
douros concm·rentes. dernodo apermittir oue ~~:·~~r~o da Wcstei"n a.ug:-mentando assim 
um abuso por parte de um dellés fosse l'eni·e· ncc~c:H•mentB a •·er'd" da i'i'cstcrn de ,orte que 
IWdo pelo encaminhamento pela outr·a T-ia. o :;e~ :·~dor. ~ana de L:l modo el8V"<t.ào qne im· 

A SouLh A.1nerican ~C.õle Company, que s: .. possilllilta::m .o r·e:;g-ate~ sob!·etudo quanJo na 
acha em trafego mumo com as linllas brv.zí- clausula Ja Citatla d'i conce;;são foi anen<>s 
leir-as wrrestres, e que apresem:ou tarifas &~Lu bel;.cido o mi!!iwu do preço da encâ.'Dp::
iguMs as da. Bra.<ilian. niio póde fazer sue- çao que e o v"lor .despendido pela ampreza 
c~ssi>as reduc~Gespela in.si:.omftca.ncia relati- ~m qualq;Jer consJderaçiio so~r·e o m~im.' 
Ta qo seu tratego. De posse: por·ém~ 0 gover- ncand~ p.ortunto. a c~mpanhb campe; lirre 
no aos cabos actuulmenr.e d.e nrouriedat1e da p.tra ~a.z.er a-; eXlf;E:.l:ICia~ que ente:Jder. 
We~--eern.~ ~ serticp que lbe -s~iia enL:re!.."liê ~or todo~ estBs n:otivus, apresento o ~::-
augn:a~tarta em_1orte proporçao. ce modo a gumte prOJecto de lei : 
per== um abau:amenw de ;:arifas em be-
neílcio do publico, e estabelecida a concur-
rencia nessas condiçGes. o publico iria gosar Pr"jec:o n. ele 1894 
das vantagens de uma til.l:a reduzida. 

Para ill'JStrar o abuso da ;;axaçii.o nela Bra
si.tiun :Suúm'!'' itle e bastante indicar- que. n~ 
maior abastança. ella apenas reduziu .1e ô 
pence a t:~.xa estabelecida ha 20 annos. de 
nwdo qUI"; a t~xa ~d.u,d d~ Pernam r uco !J:.t!"<l 
a I·,glaterra e da;:> ft·. 9.J, IJUanJo a taxa uo~ 
cabos entre a lo~'l..term ~ u; tdaduo-LJ,i
dos é da l fr. "5. 

Eff<ctuada que seja a t'D(':trnpaçü.o que pt·o
ponho~ tJOdera O ;;o...-erno lr!ljiO!' reduc~·[o de 
tar il'as de modo qua o. renda das compaoiJi;c, 
estej:t em ~·e!::.ç_ão ~ .. c:.,pi~·tl en~pre~ad\.1. e 
-para. es~a ~J.::it'allzaça.o Ja e.::ta habrlitado~ pClr 
ter propostos em cada uw~ Jellas. Ces~ara 
as~irn o a,IJuso comrnettido pela Bra:ilian .Su.
bmarine de cobrar tax: •s exor·bitantes de 
modo a lhe permittir distribuir dividendos 
fabuloso;, ;;ual'd"ndo ainda umfun·!o de re
serva superior u. 800.000 libras esterlina o 

Ficarf. o :;owrno seu hor da situação ~'ara 
zelar os interesses do publico. mas no caio de 
continuação do que se acha estabelecido em 
breve tcwt_J,, st::r:a a B1·a;;ilian Submarine que 

.~rt. l.n F'i~ 0 f:Oier:Jo auto!'i~:tdo a prc
(·Pd~r desrl,;:l jâ. a e!:=:nmp:lt,'ÜO da H~es:ern and 
Bro;iUa"' Telearaph C'o.,p.•ny. nas ~ondi~B;,; 
·i:t claui'nla >;! \ Jo decrHo !L ~.:?70. da ~6 
d.- a~!'ll de 1870 1.·on1:·acto da ·wc.<tern). emi;. 
:it~llú t1onus tel~~:·aph•eus t':-p.·r.:i-~t?~ T1ara 
e:;.e nm 1\ 1 T"al~Jr de !: 1(!0. a juros C.e 5 ··i o ao 
anno. !"t!S..:at:.~' í:Í:5 anuwdrnente até ao h~
J'io.lo IL;;ximo dt 30 Huno:;. ou àe uma só 1-ez 
ilill ~ualaue<· lelli'DO-

l-'a,agrap!Jo. -~ renda pro>enienta da ex
plica.•:ã.o du serviç~o peio gov~rno serà arre
cad .da eaJ .s<pal'ndo e appücada ao paga
me11t0 dos JUros e amonizaç::'io ou res::a~e 
d~3 &onus. -
co;;;~Ji;_-' Revogam-se as di;;posiçoões; em 

Sala das sessões, 7 d~ no.,embro de 1894_
josd Carlos de Ca1·oalho. 

O Sr. Presidente- O projecto 
de v_ Ex. fica sobre a ~lesa até u.tel'ÍJO 
deli Geração. 
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O Sr . .A.ugus<>o Severo- Sr. O Sr. La:m.oun.ier Godo:C.-edo 
Preside:n~a, não venho fazer uma accusação -:Sr. Presi:lentB~ T"enlw me des;.mpenhar de 
a qnem quer que seja: mns. si o fizesse. seria nma 1nc:lmht~ncia, nne me !'ni feita nelos 
antes ,,o i !lustra ministro da fa.z~nda. Yc;1hv en1pr-L'gados da Ori.:ia. ~ht Mooda. ... 
<lpznas t'azer uma rech,mação. Ha don:::-; anno.;;. rpltndo nestn banc'lrln 

Ba cerca de rlons rneze....::. diriQ"i á Mes:1. nm o~Cl)pava nm~ ca.··Je!rn. o ~llnstr-c am1go e dt~
Taqoerimentn. JlDr imarmejio do qual solici- 1 t1ncr.o re:p;1blwa.n0, o .:>r. Dr. .'\l:n:a.ndre 
tel do Sr, minist.r·o rla fazend'l a. remessa de St~·ckler~ rot~lhe dHd~~)tOr .e~ses .empr:·~$ados 
docurr...:mto:; imnortantissimos que dizem :re- a J'lCurr~l)enCI:~ t~e SUJBlta~ a. cons!der:1Ç'.(l.O da 
sueito a irregulâridades da. 1rwis alt:t .zro.vi- cas.1 um .PrO.Jeclo de le1, ~ngment-mdo os 
dâde na Alfande~a do Rio Grande do ·Norte. S81~~ "\"enclrnrmt~S- . _ 
irreénla.ridades 'relati'Ç':1s ate n. de5vios do~ . :::;ao rt-conhec!rlos os reJe-ç-a,nhsslmos. ser-
dinheiros publioos. >!ÇOS prestNins pela casad,, M.•ed;o. (apow.rl.os) 

.... . e o modo d1g-nn e lon \'aYe.l por qne tem-se 
~sses documen~os rle\e:n se achar 1m- porta1lo nno sh o di~tínc~to ddndilo r;ne diri:=re 

pre~sos, porque >!W r·ebtcnos :t.present;JdO>, aqnelle estahelccimento. como t:l.ml;em torlos 
COU!Orme determ1~a o reguloment•.' ria< :ti- 05 rlemn.is fllnccionnrios. que cooper:o.:n com 
fandey"(\s, ao rrnnu:tro qoe sup~rmt.·~nde os: s. E:c. p:-1ra que a.r1nelle est:tbelecimento 
negoc103 da fazenda. seja. coo~id,~!'.1rlo mn rlo3 primeiros da. H.e-

:t~sim sendo. não pos~o atinar com 0 me- pnblic:l. P.tre,·(~-m~~ jn~to~ 'Sr. Pre-::.iiiente~ o 
tlvo pelo quál até a presenle rh1t:l. es~es pedido .lo~ emprt~g-;1d!!:-i ~·ht Ca:-:(1. rlot M9~rla e~ 
documentes Dão nos for;1m remt:-ttiào.;. :1 tttmclendo a este perl1do. \1~nho S11JG1t:lr :~. 

• . . . . . . cmsidera.<;ào da. Carwtr:~. um projecto de le1 
\ ~nho 1·::1ernr o. me~ ~.lido_ J;1 r:~ to h<1 t~ndcnte a au;:m~nt:l.r os ::;ell~ \·encimento::::~ 

~ou, :n~ze,. po~ lnter.neu10 d.t ;-re;;.t. ao tle cnnformidaae com a. tabella que o acom-
:::;~. nJID!::;t_r-~ r.a :a_zend·~· espe~·1ndo :~u.e ~~!~l p:1t1h:1. . . 
nn.nha. JU:;t~ recl.•.maçao, d.asta f".t.•. ><Ja o projecto. Sr. Pres1d1mte. na. rórm~ reg-J-
at.enJlua. mental. terá iie ~er remet ido:\ respectiv,, 

Reitero este pedido, porque. como já di;se commis;;ã.o; e. depois QUe ell:< formular o se11 
em princllJiO. trat:t-.se de um as::umptu muitu par~cer e elle for contempl:tdo n:l. orei em do 
gr-a~e. di:t, terei a. occasião d~ pedir a. p;1l:1vr3. e 

enti'io con1 nr.znu1entos fortes. serlos. hei de 
O Srt. PRRS!DF.~TE: -O nobre deplll:>Jo r:tzer o pos,lvel p:1.rn. defender a c:J.nsa que 

será CLttendido. me roi conrtnda. (Jiuito bem.) 
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Fica. sobre a Jlfesa. até ulterior delibera.ç,;io, o seguinte 

PROJECTO 

O Congresso Nacional C:ecreta : 
Art. !.• Os •encimentos dos e.mprega.dos da Cas:> da Moeda. serão pagos, de de ja-

neiro de 1895, de confor"mida.de com a ta.bella que a este acompanha. 

I 
I 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
2 

1 
4 
1 
3 
J 
2 

~ 

1 
2 
1 
1 
1 
I 
2 

CATEGO?..IA.. 

Direcção 

Director .................................. . 

Secção central 

Chefe de see;;.ã.o ........................... . 

i.': ~~c1·lpiu!'ario: .·.·:.·.·:.·:.·.::·.·-~::: ::::::::: 
:.:? 
4~> >"' ................. , ........... .; 
Thesoureíro ............ · ............ :; ... .. 
Fiel do ditO ......................... ··•·· .. 
Fiel de l.Jalanç:as ........................... . 
Porteiro ........................ · ... ·····•· 
Contínuos ................................ . 

Ern:pro?gos teehnicos 

·~beft> do labora to rio cbimico .............. . 
E:nsaiadores .............................. . 

;;~;~;!~r~~~:~~-~:.~~~~~~·:.::::::::::::: 
h··f2 <h oficina Je fundição .............. .. 

.'!)udantes ............................... . 
:aek d•< o:fic:na de laminação ............. . 
l.•u''nntf>;: ................................ . 
'hefe da officina de :nacbinas .•............ 
lj 'dantes ................................ . 
·hei'~ da officina de cylograpllia •...••...••. 

A,JUd>l'•tC ................................ . 
Chefe da of!icL!:>. de estamparia. •.........•.. 
.\judame ................................. . 
Dtl$enbista-artis;ico ....................... . 

O?.D~.\DO G?.ATIFlCAÇÃO 

8:000$ 

4:SClO~ 
4:000$ 
3:2ou::: 
"·.1()0$ 
!;6oo~ 
6:000:5 
3:000$ 
3:000.~ 
3:200$ 
1:500$ 

4:000S 
2:8:)0$ 
4:00{)::; 
2:800$ 
4:001.) 
:!:SOO.~ 
4:000>5 
2~800$ 
4:000!'; 
2:800$ 
4:000~ 
2:800;3 

fgeg~ 
2:400$ 

4:000$ 

2:400$ 
2:0'0$ 
1 :liOO$ 
1:200$ 

SOO$ 
3:000:;; 
1:500$ 
J :580.~ 
1:600$ 

700;? 

2:000$ 
1:400.~ 
2:000$ 
1:-4.00 . .:; 
2:000.5 

~ ó~~ 
1 40[1:.'; 
2 üOO$ 
l 400$ 
2 OOD$ 
1 40DS 
2 00(1$ 
1 400$ 
l 200$ 

TOTAL 

12:000$ 

7:2005 
ô:IJOOS 
4:800,::; 
3:50U:' 
2:400:5: 
9:000:'; 
4:500:5 
4:50(1.~ 

4:80US 
4:400::; 

6:0008 
10:800;; 
6:000;; 

l2:GOU.) 
6:üuos 
S:4Uu.-; 
6:00'.J::; 
8:400.;; 

~~~&:~~ 
6:0008 
4::wo~ 
6:0005 
~::ou.~ 
, •• OU:;, 

1----1---------
175:400$ 

Sala das sessões. 7 de novembro de 1894.-L(>)nounie?' Godo,<i·edo. 
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PRD!EIRA. P.-l.R.TE DA ORDE?.f DO DIA em geral não se lhe o:fferece o recurso de 
accumular gratificações pelo desempenho de 

?i'ão ha>cndo numero para se >oto.r as 
materi;•s 'ndicadas na o;:-dem do dia. passa-se 
a :lJU. td·h't em discussão. 

Entm em 3• discmsio o ptojecto n. 140. 
de5te anno. fJU? au:oris:L ~l abertura do cre
dito de 800:000$ ;:ara occor·:·er as despeza.:; 
com fc::tejos e r·e~epç-õ.o d:t Commis5ão Ori
ental. 
.. :\in!!!:em Jl~'li;1<1o a pal;:·.-ra, & encerra.do. a. 
mscns.:s.:..o e a•llt:.C'~t tt 'otnç·tto. 

Entra. em 2_3. •1i~cnssão o projecto n. 157, 
de l 894. d~tt?rmina:-!dO qne o soltlo e a. etapa 
dos oJ!lc:hte,; eiTcctiYos e n~aças do exercito e 
a:·rea~:t. sejam re;:n h< los 'pehs tabeHas ~"e 
ap:·esenta e d<i outr.:!S pt·ovhlenci:ls~ art. lO~ 

commissões e::.peciae~ ; 
«Considerando que o offi.ch\1 subalterno, 

quando reíormado compul;uriamente, fica re
duzido a uma condi('<to ,-exaTOrüt pela reduc
~i'.o de seus '<"eucimeutos. justanwme depois 
de ter da,Jo à patria ntna \~ida. inteir-a. de 
:oer'<"iços. nem semprd isenta de sacl'i llcios e 
prova~i3es: 

«Considerando que certamente ao oillcial 
subalterno. p!·incipalmente o ~.rregimenmdo . 
t::a..be o ~erYiço mais. pP:3atlo c }Jln' Yi:t de regra. 
e nessa epoca que o joYeu mi!it<tr r,\rma I'<t
milia. consideração ·que niio é par<J. o Cou
gre5so Nacloua.l deix3.r de a.ttender: 

« Con;;i,lerundo o.ind<1 que. n:l. cit<tclo. tabel!a. 

~ér ~b~~a~:~~.;.f~ag~n~~~h;f'fté d!~r~r~~~ 
proporcion<<l em ,·alor <lOS dilierentes postos 

O §r· •• :c'osé <Co.:;:·los - Sr. presi- do exercito. e que no emcantO par<t a ma
dente. discm·t!ei da opinião diJs meus collegas rinha 1ornou-se completa.quaudo e certo que 
da Commis..~o •'e :-1arinha. e Guerra sobr·e o a chamada ,-aç•'odo paiol. calculada em 1~00 
auzmemo do soldo e etana do< officiaes ~o d!é<;rios para c;td;t pt·a~a. e sempre a mesm:a. 
E>xfrcito e ma!·ieha. eomõ propl~ a 1nensa~ tanto para. o almirante tomo para o grumete. 
::;em C:o Sr. Vice-Pr~sidente da Republica.. de licundo por CO!lto. <lo otlicüll ,[e mc.rinha. c 
3 de outubro deste .:.nno. do5 da5 classes annexas a melhoria 'lo:; re-

0 ,rigado p0r este moti'<'O a formular um specti"COS rancllos<t bordo ou quando aquarte
pr05ecto substituw:o. careço justiiie<ü-o. Fa- lados em tenot : 
rei em breYes palan·J.s. porque muito pouco « C.;usider"tn•lo que só aos generaes •le ma.r 
tert:>i de accre3cent..'1~ ao que deixei dito no::3- em comma.ndo de fur<.,·n. se tea1 abon:.1./!o unHt. 
S'guinões consideranllns que acompaaham o gratiftcrt~ão pa.r~t reprcsentaçi'LO de mcs<J.: 
meu YOtO em sepamào. « Considcr<tndo. t1nalmeme. que na tabella 

Disse cu. Sr. pre;;:dente: n. 3. que trata do soldo que deYem percebel' 
<< Umi.1. \ez que <.1 Cu.m:.tra. apprO'\"'OU ore· as ).)t"J.Ça.5 de !)ret 111) ex.E>rdto e a.rtnada, no$ 

querimento do illust.re deput;:do Sr. Fr-.1n- tet .. mos. d~t mens:.1!!'Ctn~ e~tão indui~1 a.~ as do 
cbeo GI:ce1 io. pa;·a que a me:::sagem do Poder· batalhão nawl. que ',iá desapp<treceu :o qna
Executi\~o~ na part~ relath~a ao augmento de dro e1Iectivo da. :.\.rm::1.(!a.. :.1.~ dü corpo de ma.· 
Yenciment:;s par~\ o exel'cit·) e m:J.riuha.. fos5e rinhos na.donaes. que tem uma. org-;l.ni~a('.:.i.o 
envia<l<1 it Commis$iiO de :-rariniw. e Guerm. tüd<t especial. <tlém de que. em \'t\l. ele ~o:do 
p3.I-::t ernittir pa.rece.r. e:,tenUi. de tneu de'\~er meu~ü. e$t:.tbelece sol~~o Lli:.ti'~ü. i.n.nl'l""'ação 
apresentar a. minha opiniiio.com toda a t'ran· que não t'tu t•.uiío de set•: n.pres0nto o pro· 
quez<t e concluir com a apresenta~.iio de um jecto .:;ubstituti\·o e ;t seguinte- t:tbell<t em que 
projecto de lei. co:no quer o regimento in- Yeem n~ :tlteraçües que entenili proporá Ca-
terno desta Cn.mar<1.. IU<tra.» 

<< Tenhu ce1·tPZ>L de interpretar os sentimen. Por rss<1. t<1b?l!a. Sr. pr~sidente. campa-
tos <l<t C<tm<wa dos S:·s. Deputados. que quer raclo o soldo amigo com o que propõe a men
)lratic:n· um <~.cto de equidade augment<tndo sagem do Sr. Vice-Presi:lente da t{epublica., 
•le novo os Yencimentos p<J.l<t o exercito P e o;;; d.ous com o que apreseato, verifica-se 
lllarinha em um .. jnsta e uuit'orme propor~ã.o, que o augmcnto ê rehttivamente maior nos 
por isw: · postos mbaltemos. opinião que não foi a.cceita. 

«Consi·!er-ando que, nas tahellas n. 1 e n. 2 pelos meus col!eg:ts da. Commissão de Ma
que acompanhn.m a mensagem do Pocler. Ex- rinh<t e Guerm. que entendem dever ser ad
ecuti~o. o au;;men~o dv soldo nos postos optacl<tde preíerencia.atabeUaqueacompa.nha 
subalternos u:io póde satisfazer ás nece;sida- a mensagem. 
des doofficialquc nessas primeiras gracluações Eis, Sr. presidente, a minha ta.bella: 
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N. - Ta.bella comp~ra tíva do soldo e eta.:pa. que devem perceber os offi.cia.es do exercito 
e marUlha 

SOLDO MENSAL 

POSTOS 

Antigo 

MarechaL ................................ lv0$000 

Almir3Jlte •••••••••••••..••. , •.•.•••••..••. 750$000 

General de divisão .....••.•.•.......•...... 600.~000 

Vice-a!Jnjrante ............................ 600$000 

General de brigada .•.•..•.•..........•..... 450$000 

Contra-almirante .......................... 450$000 

Coronel. ................................. · 300$000 

Capitão de mar e guerra ................... 300$000 

Tenente-coronel ........................... 240$000 

Capitão de fragata ......................... 240$000 

Major .................................. : .• 210$000 

Capitão-tenente ............................ 210$000 

Capitão ................................... 150$000 

1' tenente ................................. 150$000 

Tenente ................................... 105$000 

2• tenente ................................. 105$000 

.Alferes .................................. - 90$000 

Guarda·lllarinha ........ ·,:. •................ 90$000 

OBSERVAÇÕES 

Proposto Proposto 
ptlo substi

tutivo 
mensagem da Camara 

na 

1:000$000 800$000 

1:000$000 800$000 

800$000 650$000 

800$000 650$000 

600$000 500$000 

600$000 500$000 

400$000 400$000 

400$000 400$000 

320$000 350$000 

320$000 350$000 

280$000 300$000 

280$000 300$000 

200$000 250$000 

200$000 250$000 

140$000 200$')00 

140$000 200$000 

120$000 150$000 

120.5U00 150$000 

ETAPA 

DIA P.I.!. 

n 

16$000 

16$000 

16$000 

16$000 

16$000 

16$000 

8$000 

8$000 

8$000 

8$000 

8$000 

8$000 

4$000 

4$000 

4$000 

4$000 

4$000 

4$000 

( • ) O official de marinha quando embarcado, e bem assim o das classes anne:xas. rece· 
berá em dinheiro a di:t!erença entre a etap~ diaria e a impox-tancia ela. ração do paiol, que 
actualmente é calcuL'Ida em 1$200. 

Continúa em vigor a tabella approvada :pelo decreto n. 96 A, de l de novembro de 1890, 
que regula as di:trerentes gratificações que coml'etem <.<os officiaes do exerCJto, segundo os 
cargos que exercem. 

Os officiaes das guarnições do Pará, Amazonas e Matto-Grosso perceberão mais a quarta 
parte da importancia ila etapa. · · . 

· As diJferentes gratificações que competem aos officiaes da armada, se,"UUldo os cargos 
_que exercerem, serão reguladas em tabellas especiaes, 
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Sr. presidente, a· com missão de Or~amento, 
por sua vez, tambem entende que ser•t me
lhor adoptar a tabella que acompanha a 
mensagem. porque satisfará os desejos das 
cias>es armadas. 

0 SR. ARTI!uR RIO> dá um aparte. 
O SR. JosÊ CARLOS- Sim, acceito a ex

plicação de V. Ex. como base para a discussão 
e não como traballlodefinitivo dacommissão; 
razão por que, Sr. presidente. tenho necessi
dade c e tomar parte nesta discussão. CDmo 
autor do ptojecto substitutivo e por entendrr 
que ao official ~ubalterno deve caber maior 
augmento do que ao official general. · 

0 SR. COELHO CL'ITP..A -Isto é que justo e 
regular. 

0 SR. JOSÊ CARLOS- E com migo pensa. 
Sr. presidente. a illustre commissão de Fi
nanças do Senado, que em identico assumpto 
se pronuncia nos seguintes termos, como se 
"l'ê do parecer n. 182, deste anno: 

«Observando a Commissão de Finanças as 
tabellas de vencimentos do exercito. mesmo 
le•ando em conta as relativas ditrerenças 
e:."tabelecidas pela lliera-rchia militar, conven
ceu-se de que as difficuldades resultantes da 
insufficiencia ·de vencimentos pesam actual
mente mUito mais sobre as classes inferiores 
do que sobre as superio!·es do exercito. As 
praças e officiaes subalternos são os mais m;1l 
aquinhoados. 

<<Com etreito. elevam-se os vencimentos dos 
marechaes a 24:000$ por anno. e dos ge
neraes de divisão a 15:7:·:9$, elos de brigaria a 
12:000$, dos coroneis a 8:000$, dos tenentes
coroneis a i:OOO$ e dos majoresa 5:000$, ao 
passo que vencem os capitães 3:310$, te
nentee 2:530$ e alferes 2:350$000. 

«Ora. ainda que subalternos, incumbe a 
estes ultimas a repre>enta~ão de que são 
obrigados 1•or seus galões e o sustento mo· 
desto, mas decente rle suas familias. 

•Mais equitativo do que o pr-ojecto da Com
missãode Marinha e Guerra parece à commis
s~o o au;;m··nto dos vencimentos na. propor
çao segurnte : 

Para os marechaes, generaes de di visão e 
de brigada, I O "/• sobre o soldo actual ; 

Para os coroneis, tenentes-coroneis e ma-
jores 15 '/o; 

Para os capitães, 20 "/. ; 
Para tenentes. 25 '/o; 
Para os alferes, 30 o 1 o ; 

Para as praças de pret, 40 °/o· 
Sala dasoommissões, 6 denevembrode 1894. 

-Ramiro Barcellos,- Saldanha Marinlto.
][anoel Victorino.- lJo>n•>~gos Vicente,
Leite e Oiticica.-C. B. Otto~ti,» 

Já v~ portanto a Camara, que não e.<tou 
só e nem a minha opinião estã desamparada, 

O Sr.. Br.rcro Frtuo - Mesmo nesta Casa 
V.Ex nunca esteve só. ppoiados.) 

O SR .. JosE· CARLos- Sr. p-residente. quem 
foi militar c,•mo eu; quem vi,·e, pôd•:-se as
sim drzer.ligado tão intimamente com as das
ses do exer·cito e da mal'inha ; quem tem em 
su:c propria familia exemplos tão completos 
do sacriticio que um ollicial subollterno pre
cisa fazer para manter-se a si e a sua familia, 
ernq uauto vi \'O, e as condições desgraçadas 
eur que deix:J. mulher e filhos. si morre ou 
si é retcrmado pot· qualquer motivo, não 
póde deixar ele proceder como eu neste mo
mentou estou fazen•lo. (Muito bem.) 

Sr. presidente. o official general do exer
cito ou da marinha, comquanto não perceba 
um soldo exaggerado, muito pouco l11e ia
fluirá no orçamento o an;;mento mensal de 
50$ ou mesmo 100$. po,·q ue o exercício de 
certas commissões milita,res, que póde accu
muiar lhe traz vantagens bastante compen
sadoras. 

Si morre, raras vezes deixa filhos por 
educar e viu -:a ao desamparo completo. · 

Com o official subalterno, porem, Sr. pre-
sirlente, as cousas se passam de modo muito 
c1ifferente. O augmento de 70$ ou 80$ men
saes no seu soldo jiL vem de :J.Iguma fórma 
ajudar o aluguel da casinha modesta. onde 
recolha os filhinhos e a sua boo, companheira 
e si morre nes.~e posto a viu va ficará _per_.:e
bendo nm meio soldo menos ridículo. (:Clpoia
clos.) 

Assim considerando, Sr. presidente, que 
vem edeantar no bemestar de um alferes ou 
de um guarda-marinhn, que vence de soldo 
90$ mensaes, o augmento para 120$ como 
quer a mensagem do Vice-Presid•mte daRe
publica. isto é, mais 30$000 ~ 

Isto é augmento par;~ aeompanhar as ex
igencias da vida actual. aggra vada ainda 
mais pelas repetidas mudanças de uniformes 
e outras necessidades CJ•eadas pela desorga
nisação gemi do serviço militar entre nós ~ 
rMuito bem.) 

Acompanhei, Sr, presidente, com o devido 
cuidado o estudo que o Senado fez por occa
sião de propor a rerlucção do etrectivo da. 
for(:a do exercito pedida na proposta do Poder 
Executivo, para o exercício de 1895, por en
tender e entender com muita. sabedorta. e pa
triotismo, que dessa reducção ti:raria. meios 
sufficientes para faze-r um augmento do soldo 
em condições mais razoa veis, sem a.ugmento 
da despeza orçada. 

Deste modo. Sr. presidente, teríamos choe . 
gado a um resultado multo ma.is·:proveitsel':."i 
para todos. Foi por assim comprehend401r. ··:c: 
acto do Senado e as- circumsta,nciasi;: _ __ · · 
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da no~sa marinha de guerra. que tambi:m O Sr. Enéas Martins (ín01:imento 
propuz <:m voto divergente com os meus coi- de attcnçiio)- Desde os bancos da escoia. 
Jegas da Commissiio de :Marinha e Gue!'l'a. a Sr. presidenoe. no li>ro mais rudimemar. e 
reduel(ão do numero de praços pedidas par-a que ti•e occasíão de manusear. encontrei re
o corpo de marillh~i.ro::; nacionaes, ~ is"'..o é, petidas vezes. e à força de deparar-~e·me 
cer·ca de 2.000. sempre nas minhas leituras, gra>OU·ée-me no 

Sr. presidente. a Gamara de>e bem com- espírito como uma lição petenne e salutar, a 
prel1ender a situação melindrosa em que me maxima que. inscripta no portico do templo 
aclJo collocado no seio da Commissão de Ma- de Delphos. constitue a base do maximo des
rinha e Gua·r-a, múrmente agor·" r,m que a en,·olvimentodapllilosophia socratica o gno:o 
nossa marinha de gue1·ra atra;·e:;sa uma quo.- seauton. o «conlJeCe·te a ti mesmo» que um 
dra <iillícil da sua vida e vive sob o neso ter- uensador moc1t"rnO chama a regra capital. a 
ri>el de uma responsc.billdade que não pôde regra absoluta para a co~ducta do homem 
ser liquidada po~ emquan:o. nem reduzida ás na sociedade. como condição de successo. 
suas.iu•t.aS pr·oporçües. como é o des~jo de tona Tal tem. sido 0 pr·incipio que me guia a. 
a naçiio e cspe1·o làzel.' em momento menos acções. que me ser"<"e de norma de eo:c.àuctas 
ajlai..xona.do. (.lfuiro úem.) posso dizei-o com uma certa ufania. e tem-

Por ewqu,uto. Sr· preside;: te. >ou aguen- me entado o encontro com escolho> e obsta
fundo o tempo como posso e não corro ;;.o mar cnlos que não poder-ia >encer tal-<ez. sinão 
porque tenho c(lnlie.nça no barco e nii:o quero excenuado: mais ainda fracassos inenta>e1s. 
pe~~ere::-n~~~~ d3c~~t~{ Gamam reconhecer t!:'aca.ssos angustiososres&r'r'ados~ na. escabrosa 
que niio é );osição muito ag:·ada"<"el a minha trilha à a >ida publica. aquelles que .-ão a 
estar na n:w.ioria. ~(Is c'tSO> em diver!!encia a. ensaiar neUa os seus primeiros :pa.s._"ils 
complew. eom 0s meus collegas de commi>são. como _eu. . . . . 
que no par·ücul:u· me lllerecern muito e são E v. ~x .. " & Gamara toda tee;n >lsto a ob-
digno,; de wda a e::.tirna. (.~poiGdos.) sernnc1a fiel q•Je. pelo preceitO do mestre. 

Sr·. presidente, mais do eu poderia ait:J!a I guardo nos tra~al~os desta casa, onde, po_sws 
produzir· pora junilica!· a minl!a tab~lla .. ffe- de lado as rarrss1mas >ezes em q)Je. tlt"I!-
recida em substituiçii.o iL que acompanha a beame como agora. tenho me arr!ôcado as 
mensu;;em, está o reconhecimento que to;!a a a>euturas do üebat~, do fundo ~a minha ob
Cal!lal·a faz ,;a necessiuude iuadía-;-el que tem scur1dad: (nc7o apo:ad01), que e ::empre um 
o poder puulico <!e methomr o solrlo e >antn.- bem_. ass1>~~ ns pugnas parhmentn,res a que 
!;!JUS da força de ma1· e terra, e lhzeL-o <le ~e.tmp~Uma.m "t:ü:·ez os 1mpetos do meu es
modo que o augmento seja suboJ·dina·'o a !J!I"lto mnda access1>el aos lance~ de e:nhu
uma uist!'ibuiçii.o. ma i~ p~r11 ::mender à me- ~tasmo que a plct_mude d'" mocidade ~er(),. 
Ihoria das condições actuaes do militar e da puznas essõ\s. pcn·em. d<1S quaes cons<r>o-me 
sua làmili::t. do que pu.ra s;ctísfner simples- afaswdo a consciencia clara da minha nih!U
mente a uma diiiiculdade passageira. (;lpoia- da de (n;:J.o apoiados [Jeraes) que um recato 
dos.) n:J.tural ..• 

A paz·te da tabetla .que trata da etapa não o SR. FRA='ÇA c.uw.u.no-V. Ex. tem re
precisa ser tt·a.taua nesta uccasião. porque é velado e é um dos membros mais distinctos 
ponw acceito e a respeito do qual nilo ha cli- desta casa. 
vergencla.. 

Em conclu>ito, sr. rre>iuente. so me resta O SR. EXÉAS )L\.Rnxs-:\Iuito agradeciJo .•. 
agradecer antecipadamente á Gamara a a.p- Nihilídade. Sr. presidente. dizia que Ulll re
prG\'tt<;ão que vae dar ao meu suh~ticutlvo. e cato natural ditado pelo mais legitimo amo!' 
este agr-aJ<.-cimento niio só Jhço em meu nome. proprio. maodtL furtur a. evidencia.. 
como no de touos os officia~s :subaiternos e Ne~ta occ:tsião. porem, soiemnissima para 
inler·iores do e~ercito e armaua. cujos ínter- a vida politica. elo pn.iz e solemnissima ])ara 
esses :~cabo de delew1er de.sca tribuna, tJOr- a. minha vida. de estrelante parlamentar. não 
que são justos. Tenho <.-oncluido. (llluito bem, sei que força poderosn. me im]lelle, que torça 
muito bem.) il-resísti"l"elme domina. obrig-ando-me a deixar 

Fica o discussão adiada pela hora. a minha obscuridade para tomar parte no 
debate e que •em illuminado desde o começo 
pelas mais radiosas fulgurações dos melhores 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DU. talent.os que esta casa possue. 

~ Continúa a ?• diseussão do p1•ojecto n. 144, 
de. 1894, approvando os actos do :rovet·no 
praticados por motivo da revolta de 6 de se
tembro. 

Du;o mal, talvez, Sr. presidente, si digo 
que não sei bem qual essa forç;> irresistivel 
que me impelle, que bem a. reconheço eo-a 
do dever civico, que tra.hiria, certamente, si 
o calasse. 
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E é por isso que me animo a arrostar com alguma en>erg-ndura me prote:re flexível é 
as probabilido.des todas d ~ desagrada.t· (ru7o a.inda. nem luz as ft:lgurn.çGes de um nome 
apoiados); tle tomnr a attenção da Cam".l'a feito pelo talento nu pela experienci:l. ao 
inutilmente, nunca me sentiu•~o em m!.nh't menos. (-'{c"r:o opo:udo..; .) 
Yida publie<t, que ú curta.. ma.:-; ne:n por isso O Stt. EnuAr..no lLDws- Esse exordi0. qne 
menos acci•'entada. t:io jnstamemc rev.;It"•'o v. Ex. e~t,i. J'<J.7.eudo. e" mais 8,,ba! resposta 
contra o. propriil. nihilida:~e. como neste mo· ás sua.s proprias p:t!n.v!'as. 
menta em que chamo uma. re~pons:tbilirl:tde 
a»im enorme sobre meus hombros de politico O Src. E:"i:.\S '1.\IcTIX<- .~nimo·mc. cnt.r~
novel o pr..rlamE'ntar mlll experim€'ntn1lo t::nto. a (.,:'lt~·~n· na dt.~0l!:'~<l0. l'orqnn.n~o nao 
ttind;)., com a, inr.uiç:fi.~) clm·a. corn a intu!r;fio ~ao ou n~~.o Ue:vcm :-;~r su es::-a5 !JULtlul•t~E>s 
perteit:\ du.que!les ·ca~c march~lm D<trlt 0 ~o.- a:-: crcdenctn:es par:1, t·'nn:u· prn·to nclh,: .n sin
crific!o certo rla soi·te qt:e os agu:;rd<t. mas céril.!a1le .de. e1mvicç0pg n.lli<l_fh t~o ~~e:--ejo l~C 
tbrta.lecidos pela cnn.,oln.;fl.o suprc·ma r!a sa-~ hem se;·,:tr" Rc:puhlrc:c e" i'atn<. -''1.0. os tt
tisfa(;iio unica do dc\·cr cumprido. tnlo~ um;·o~ que que~? t1ara. m1m neste mo-

1_0 _Sr~~ Dxxo Bw-Ex~-;-.:~· 'E~.ê se:~1~:~ __ mt:ito ~i~i~~;.~r~;'tdf;c ~~;;·I~or ~s3~i,~l~~u;:~~~t~~~tr~.~l~~J.~ 
r~Istlncto, como de. oo.;:t c• k1U pto,.tu,J. ! hnpa,...;;:-;ivt:l. qne pr:r um ca.pridto .~e cnvolhe· 

O SR. ExÉ.\S :i\lAR7IXi>-Bonda·1e extr~ma I cimento precoce nào ,·ibm aos [;:nccs impe
de V. Ex., que vê. pcs;,n.s estas premis•as, rt> tuosos da jnventuclf'. m::s procur:~. >emprc 
aerrtu·as da. situação em que me r

1B!m.to. jt:n- :·certar. ni1.o vindo a~ora. w:·m trnr.;n.r pontos 
tando-se como se junta. ã. !mport:l.ncia. Ci1pttat no~os. n~m t1·:tzce ma i$ luz ao rlcU:tte-qu~ 
do dehctc. que entende talvez :·om a m:<i;; imp0ssivc-l é Htzel-o. maxime "-P'.'·' a lueida 
melindrosa, funcçã.o poiitica t.lo Congl·es-o~ a. ota.r;.fi.n de lton~cm do mea distincto ::.inigo, o 
func(:ào de julga.t· de aet(J:' ~xtrem.·s de nm Sr. E1·ico Coelho. 
podel\ r1ue e seu par (rr,or,irtd.IJ.). c. b-rilhan- Kor:o. po:::·em. Sr. pre:::!r1entC'. que no mo
t.ismo da discu&;ü.u, u. c~~me(;::tt· p2lo Cui~ot· mcnr.n. por uma, a.pp!ka.>;iiu uzn.da. 1!0 conheci
com que rompeu-a. o ,]i~tinctissimv represen- do rifão !lOilUlnr-<<:tü.o lw, inrelicidn.dc que 
unte pelo lo disr.ribto da. r..;ahi:::.. (!Sr .. .:\l~- não t(·nha, o sr~u l;)Jlo bnrn>> a situaç~o diffic:ll, 
g1~sto de Frl'itfls. e a se;:ruir-.sc peia. "t'}n. o e~fo··l;n qnc far;o por mD.nter-me ao mEmos :J. 

la.ctea de lumin:1.res que Yeio ~tpõs e em qu.t· rastej:1r peb. uitura rra di~cus:-:ão (;uzo npoi.ado.-: 
sr, destacam como }?OH to;) ma.is re~plr·n·!::mtl!..".i !fel·,:,;:·:) p::ra. vencer n. re;,ugna.ncin. natural 
de h!z a. pn.la;trra m;1gita. e vibrante '10 iHu:-tre de ala.r•lear conllC··irnent.os qne não tenho, 

~etlf:e~:~~~~~~os;~~~~~i~~~lo ân ~~uB~~;~~~id~ ::~~~·:~~e\?:~e~l;l;}~~~~s~ft;B0 v~~~.~~~n ~~~t:~ 
n.migo. c1eputadv p:·,r Perm.~.~nbuc·~~ o Sr .. \r-- o <!.tliamentr1 da...:: rw~.~<ts ~t::-!siic:s. dizer ;10 meu 
tlmr O.:'landu~ u verbo inflammadil de terv(~r paiz c Pspecl{lt~nent:-; <1o di:;no ele!torado que 

J~~~~~~~~ ~~~ i~~~~~.,·~~r~i~~~t(.r,~:.f~,~~})to de ~~~·~~~~~i~1~~;~;·;~:~:0~;,:~ :i. ,~~ued~~~r~~~~~~~z3~ 
rfJ~ *m~~~~·,~· g~~I~~~~;~~~~~ .: ~.:~~i~~~:;~?r ~;~~~ ~:~ 1~i~?1~) ~~~.~~~~~~;~1>·~~~~1:~~~ x~~d~J~z~;~~~~ 
~~c contraste _nus obras ··c arte (,utr, n,.,IJ{r.t,do-;: posso dizc·l~o de:::Hh;:; logo com a coosciencia 
entro na rhscu.s:--ii.o exadam~nta. p:'..~·::. dar ahertn. ;'t luz rl:l. v<·rda.1le. para. a.ttcstnr umn. 
maL:; brilho e realce. com a, pa.ci,!a.r!e de mi· f:·aqueza un como uoa de.~0rçã.o tar:1ia das 
nh<t IKcl:l.vra dr,:;:.tlinho.<ht, :is c:,res vivas <tue !!!eira.<. em que oté hoje me tenho ba.tido; e 
,já exalça.m a tél:t. l1em o siJ.be Y. Ex .• te;I/Jmunha valiosa do 

Em todo o caso. acceito de bo3.wente e~te que de cnthu!')iasmo. culor e paixão houve 
p:1peL que a í'or<;a dos <lcontccimcntos me nes~:J. cas:t p:•:· occ:<Siilo de lcYantar-sG nella 
impõem e ac'!C:ito·o r.a.nto U!:l.Í$ contente de a. bu.ndeh·u. rio adia.mento. 
mim mesmo quanto sei qucu..iustiç&da. cau$~t. Apezar Ue colloca·,u era posi{.'ão especial, 
que sustt·nto. v;de mab que os adorno:; com camo t:x!n. a. represfl:ntaç:üo pa.-r-a.ense em face 
que a pudera eu at:J.1'iar, e que a Gamam re- <l<l gover!'lo do Sr_ V ice-Presidente da Rcpu
levari a. fraqueza dos argumentos em que blic ,_eu. ou u.ur.r.s, nós não podíamos votar 
vou erigir a defesa do parecer das C-Jmmis- po~ essa medida que se me afigurava fatal, 
sões reunidas de .Justiça e Orçamento. appro- porque de pernicioso exemplo ("'uito bem), 
vando. em abscrluto, todrJs os ;:ctos praticados mesmo posta a questão no terreno da confi
pelo Sr·. Vic-e-Presideote da Republica, com ança politica. sem aquilatarmo~ si re:.Imente 
o fim de debellar: a revolta, que surgiu. tB- ell;t i'odia. ser dad·t. sem quebra da <Hgnidade, 
merosa, na bahiâ desta canital, a 6 de se- tb harmonia da independencia- e esta nãO 
tembro. • ha quando a iguah!ade desappareee-entre o 

Sei que careço das qualidades essenciae.; Congresso e o Executivo, que se nós disse·a 
para entrar em debate desta natureza: si exigia de nós par<~. complemento e cterminação': 

C:unor:. V. VII , -~~~ ·,,,,"'""ª" 
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1
·e. gloriosa obra de resisten· inquiria do meu proceder no assumpto, sabia 

eu dizer sempre com a consciencia calma dos 
:Nem tal exame importava por si só uma que querem cumprir o seu ~ever e só pro

desconfianç • injustificavel ou um temor curam fa.zel-o-que não desertaria da minha 
pueril. desses que esvoaçaram . em tumulto cadeira de deputado. afim de mais presti
por este recinto, como agouremos presagi••s. aial-a. appro•·ando quanto antes todos os 
que uma e outro repugnavam ao mandato de ãctos de que o !-'oiler Executivo lançára mão 
que me investia o eleitorado paraeose, inde· no sentido de de!:ellar a revolta, porque eu 
íectivel na harmonia de vi~tas com o governo queria vêr no mais breve esp<tço de tempo 
do glodoso 23 de rtoYembro. possível, e sobretudo antes de 15 de no vem-

Mas. Sr. presidente, abdicar passivamente bro. o Sr. marechal Floriano Peixoto desone· 
nas mãos de quem quer que seja a funcção do rado, de facto e r1e direito, da respoosabili
raciocinio politico. o criterio na apreciaç;io d;~de immensa que assumira só pera.nte a 
dos factos. a faculdade pensante. em uma :Naçoiio e perante o mundo ... 
palavra, em assumpto de ordem exclu>iva· o SR. Axrzro DE ABREU E oumos -Apoia-
mente moral,-por mais vetusto e prestigiado dissimo. , 
que seja o altar onrle se rende o sacriílcio.-
póde ser tudo menos um apoio nobre e salu- O SR. ENÉAS· MARTL'IS - ... dando assim 
tar, que não póde dal-o certamente 0 indivi- todos nós prova evidente i! e que sabíamos 
duo, o corpo politico que. para tàzel-o, co- cumprir o nosso dever, de que interpretava
me--..a necessa.riamente por annuliar-~e de mos fielmente os sentimentos da Nação que 
todo. (Muitos apoiados; apartes, contesta- para aqui nos mandou no momento mais cri· 
ções.) tíco tal vez de toda a sua vida politica nestes 

E nesse exame, procurando ver todas as ultimes annos. (Apoiados geraes). . 
causas justi:ficatiYas da medida que se nos Sou portanto. Sr. presidente, insuspeito 
pedia, eu. pela minha parte não encontrei nesta questão e isso porque, liquidado o 
uma só que não rmsse por si, as rlifficuldades adiamento, uma politica de desaso e incohe· 
em que elles se baseavam. sendo como eram rencin .. que, de lacto. não cabe ao unico por 
facilmente supera-ç-eis no meu entender. ella responsavel perante a constituição, 

lançou ao purgatorio como opposicionista ... 
0 Sa. GARLbS DE Nov.u:s-Apoiado. U~r SR.. DEPUTADC-:AO interno, se me faz 
O SR. ENÉ:.AS M.,I.RTh'ls - Ainda não é favor. 

tempo, eu o sei. Sr. presir1ente, de fazer a 0 SR. ENÉASl'<lAR.Tms- ... todo aquelle que 
historia imparcial do adiamento e do futuro não soube. não quiz ou não pôde comprehen· 
que vae julgar-nos não confio outra cousa der como é que. entre um Congresso,_na sua 
que não a s"gração dos escrupulos e dos ar- maioria amigo e um Poder Executivo amigo. 
gumentos que me levaram a agir pelo cami- se vinha exigir. como medida de contiança 
nho porque enveredei esta que.<tão. 1. · li - d · d 

Quando se tinha nesta casa uma compacta po lt<ca. de conci ·açao e e harmoma a 
maioria rle representantes. como 0 partido 'istas a annullação completa de um desses 
que chamarei, de preferencia a qualquer poderes. 
outra cousa- o da resistencia legal em nome O Sa. Eruco Conno-Melhor do que V .Ex. 
da Republica (·muito bem; m"ito bem). não o es:à fazendo, e impossível apreciar o nosso 
podia haver a menor duvida. a menor vacíl- papel nesta questão. 
lação. não era licito suspeitnr no procedi· o SR. E:o.i:As M.illTINs-Dizem as chronicas 
mento que íamos ter. sem r1esconsirler·ação posterioreõ, Sr. presidente, e os tactos com a 
para com o poder que surgia das urnas. quan- sua frieza esrnaga,dora, que andár-J. eu errado 
do ainda se travava a lucta tremenda entre a em parte. e as es~aramuças e guerrilhas que 
autoridade e a rebellião consubstanciando. aqui ao depois se moveram. confirmam-no 
esta só, os sonhos e os idéas, as esperanças evidentemente. (.4poiaclos enüo apoiados; tro· 
soffregas e as aspirações desmarcadas de cam-se muitos apm·tes). 
quantos descontentes soube fazer o governo Respondo, porém, por mim que não mudei 
da Republica na éra, que abriu, de J·ehabiJi. de idéas. não me divorciando muito menos 
tação de seus fõros, após o saneamento que ã do partido republicano do Pará,· cujos senti
atmosphera politiea deste paiz trouxe a rea- ment-os nesta occasião julgo interpretar, in
cção armada contra a ingloria empreitada de competente. mas 1\!,talmente, por !orça de 
23 de novembro. circumst;mcias ... 

E porque me sentia avigorado nessa con- 0 s·a. CARLos DE NovAEs-Não anoiado·,· 
vicção. que eu fazia a mesma em todos, ex- e 
epção feita dos honrados rPpresentantescuja muito digna e legitimamente. 
attítude opposicionist"J, ninguem jámais póde O Sa. El"ÉAS MARTL'Is-... partido que 

~ pôr em duvida, quando, :;r. presidente, se mantém, hont~m como hoje, em face do go· 
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verno de agora, como em face do governo rle 
amanhã, a mesma linha de -conducta que se 
traçou e até o presente tem percorrido com 
sobranceria e altivez. ("1poiados .) 

Solidario, Sr. pre,idcnte, tem sido o Pará 
e c~ntinúa a sel-o com o governo do ma re · 
chal F'loriano desde quando,em 2:3 de novem
bro, atlirmando-se neste pn.iz que a Consti
tuição era uma realidade e que niio valem 
contra ella as espadas por mais festejadas 
que sejam, varria-5e, em uma lufada revo
lucionaria, a maior de todas as vergonhas, 
que teem maculado a nossa vida de Nação re
publicana, o governo do golpe de Estado a 
que a minha nobre terra repudiou, apenas 
conhecida a primeira noticia desse grande 
crime, indelevel na vida publica daquelles 
que o ftzeram e o acceitaram resignados e 
supplices. · 

0 Sr. CARLOS DE Nov.u:s-Apezar de a.qui 
se occultarem os telegrammas qne de lá vi
nham nesse sentido. 

0 SR, El'iÉAS MARTINS-E ainda bem que o 
meu distincto ami!!o lembra como em um cas
tigo solemne e em uma publica reprovação 
intlingidos pelo seu: grande amor â.s glorias 
da. nossa terra, esse acto de estrategia inrru
ciifera e condemnavel. Não importa;-que as 
glorias ao Pará por isso advinhadas e .i usta
mente consubstanciadas na pessoa de seu he
merito governador (m.tti!os apoiados) sejam 
um exemplo e uma lição fecundos a quem 
quer que haja pretendido loncamenle atre
lai-o comsigo no carro da dictaddra humi
lhante. (Mttito bem, mtti bem.) 

Dizia eu, porém, Sr. president~. que, soli
daria rlesde esse momento com o "'O>"erno do 
marechal F'l.:-riano Peixoto, por.wanto elle 5e 
con:;ervou dentro r'a lettr:t stricta da lei :•té 
ao momento em que se viu forçada a abando
nai-a para poder salval-a e bem assim a 
Republica. o meu Estado e o parti•lo republi
call:o. do Pard., que, de posse de seu governo, 
legtt~amente n representa. manteve-se sem
pre, atnda, <lurante esse período calamitoso, 
ao l~o do benemerito solda" o que é uma •las 
glor!aS desr.a patria tão violentamente aba
lada nos ultimas tempos pela ambiÇ':i.o des
re,ara.da r]e filhos di::nos de outra que não 
ella. E desde a sl!a- ascenção 8.0 poder em 
nome da legalir1ade, no sempre auspicioso di:t 
23 de novembro até lO rle abril de 189~ e 
dahi, ainda, no momento angustioso em que 
no pontal da barra do Rio Gr-ande se repre
sentava o prologo tragico -comico em que pela 
prtmetra vez se arvorou com Pscarneo para 
este povo o trapo branco da revolta, e, final
mente, a 6 de ~etembro quando. no coração 
?a Republic-a, o Sr. marechal Fl,.riano se viu 
rno::nnada.mente assoberbado pela mais vio· 
lenta insurreição, que foi como o repositorio 

de quantos elementos máos se agregaram, 
desencadeando-se em todos os dias do seu 
g-o,·erno, que tem sido um governo de pura 
def.,sa, rle exclusiv:>. resistencia a ataques de 
cvflo o genero. (ll{tt!to:: ''Jlr>itzrlos.) 

E si em todo; esses momentos difficeis e 
n.ngus"iosos o partido republicano do P"rá 
nii.o deixou de estar ao seu htdo, de presente, 
([ uando o gow,rno r.le S. Ex. 111archa para o 
ocC!aso. exactamente como o sol, alim de 
reapparecer mais tarde, na bellissima figum, 
que hontem ouvi r .·,aparte do nobre depu
tado Sr. Anisio de ~"reu, não o póde, não o 
deve e o ii o o h a de a ha.ndonar. 

Quem se manteve ao lado do Sr·. Vice
Presidente em todas as occasiões criticas do 
seu governo nilo tem o direito, ante a sua 
propria consciencia, de abandonai-o quando 
se apura a responsabilidade dos actos prati
cados por elle no intuito de rlebellar a mais 
ousada e a mais temerosa de todas as insur
reições que se tem rlarlo neste paiz. 

E ta! e a nossa posição ; si na ordem geral 
dr-s factos humanos a solidariedade manifesta
se indispemavel e indiscutível em bem do 
pro!ITesso e da c i vilisaçilo ; si na ordem social 
~sU: solidarierlade entre os facto' humanos é 
uma condição essencial de successo profícuo, 
na ordem politica de nosso paiz actualmente, 
nas linhas geraes que ~e podem traçar nPsta 
mesma ordem. a solidariedade é condição de 
vida e o seu esqu,,cimento ser>i a peior de todas 
as !a.talidades 1111e possam cahir :;obre as 
nossas cabeças. 

Bem ou mal.portanto,Sr. presidente,em qua.I
q1:er caso, porem ,expressando o se~tir calmo .e 
reflectido do meu espírito, quero cl•zer antecr
pada:~.ente ao meu paiz que me ouve e me ler, 
que a minha posiçii.o,Pm face do governo que 
vem é perreitamente identica áq uella que man
tenho em face •lo governo que vai, porquanto 
no~ linhos geraes esse governo tem de seguir a 
mesma róta e nilo ha de ser certamente mais 
<lo que fl continuador da gloriosa obra rlo 
ouldado benemerir.o. que por em quanto, ainda 
se mantém á rrente dos supremos dest~nos da 
patria b!'<1zileira. coberto pelas bençaos de 
todos os nossos concidad>ios, exceptuados 
aquelles que,-argamas>ados em um mesmo 
corno unico o dos despeitados. pelos sucees
sos 'falhos d~ revolta e da bolsa, a que se dá 
o nome mais decente de g-olpe de Estado,-:
não ltte perdoam nem toleram o governo ho· 
nesto. energico e salvador. (.".poiarlos geraesj. 

Já é tempo rle entrar, comtudo. na questão 
que me fez vir á tribuna. Eu não penso como 
o illustre representante bahiano Sr. Al_!gusto 
de Freitas ~ue. referindo-;;e á snspensa.o das. 
regalias constitucionaes em todos os Jogares 
on<ie a revolta irrompeu, disse, mais ou me· 
nos. que querendo-se mostrar pore~ na 
lenpitude de sua força, que não se'batia. ~a.,-:: 
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Constituição nem pel:J. Repuulica, mas pelo Sobre os dous primeiros pontos quasi que 
seu governo, o marechal Floriano ra::gou por não ha questão. A alma de philowpho do 
um •ez o pacto fund:1mental, commettendo meu illusrre amigo. deputado por Pernam. 
todos os exce3Sos e a.bsur,los: e menos amda nambuco. a que allud.iu hontem, com torla ;t 
podereip_ensn.l' como o nobre deputado por propr-iedade, o honrnilo deputado fluminense 
~Iinas. o Sr. Bene.dicto \'alhtda.re~. que cn.no- Sr. Erico CDelho. wnhon na. beUissima. pagina 
nisamos dicta.duras todos os que defendemos da psycoiogia politica rn.pidamente tt•ncejarla 
os actos do marai!h:J.l Flol'i:J.no Peixoto. por S. Ex. com uma liberdade hypor.hetica, 

E assim penso porque, Sr. presidente. meu absoluta.. inexplic:tvel. inconcelllvel e irreali
espírito ain•h sente urnas ,·ibrações fortes de so.vel. com um estado de liberda<le de pura 
independenc::J. e a!ti,·ez democrat:cas que me pllantasia. que se assemelha seu tanto ou 
ímpell·em o. repeli ir to 1as as tyrannias e pvr quanto ao zaimph ca.rthaginez que não • .\e
sabe:· pelo ensinamento dos factos. pela lição vera ser tocado nem pelo olhar dos pro· 
inilludh·el <la histor·h. por aquillo que jét fanos. 
tenho obsel""ndo no meu cnrto periodo de vida Dahi. Sr. presidsnie. o vir S. Ex. esque
publica-que o t<orr-eno de minha p<ttria é cendo-se do que·deve à 'ua propria illustra· 
ester·il e sã.til.l'O P'tra que nelle medrem as (ão já mais contestada. esquecendo-se do que 
dicta1lm•as, por mais gloriosas que ellas deve aos seus conhecimentos jurídicos e litte· 
sejam... rario~. extranllar, censurar. repudiar. como 

o SR. Eruco COELIIo-Deuson<:a v. Ex. como um funesto mal pernicio~o. urna sup
pressão da ci vilisação, a smpensão das )!a-

O Sa. ExJ!:,;.s :YLillTL,s-... para que ellas ram;ias constitucionaes que S. Ex. não cole
se achem ap:tdrinhndas por uma espada con- r;t. a que S. Ex. não dá guarda. no seu sys
sciente da sua r·orça e amparada em servi;;os tema politico de sonhador e utopista. 
incontesta veis à 1\açãJ. Estou com a liGão. palpitante de 'l'erdaüe 

Quanto ao honrado deputado pela Bahía da historia imparcial a. • repeli ir em a.bsolmo 
cu.ja :J.usencia !ieploro ne.te momento. quero mais essa chimera rut1la. snrgida de um;L 
crer que, succumbido pelo infurtunio a que concepçii:o larga do libert•Esmo sempre farto 
se referiu e a.pezar •le envolto ainda nas do· de illusües e phanta.sias. 
bras da incerteza. a Gamara ouviu Je S. E:s:., JlizBlucbtschili.que tenho ouvido citar sem
como uma verdade incomestanl. sua bri- precomoa.utoridadeiudiscmivel noa.ssnmpto, 
llmnte or-ação foi antes um grito lancinante e para o conceito do mc;tre solicitu a attC!J
<1e uma alma_i'ol'te. que ,;o.ngt~1ll<' desdít:J., !)<tO da Cama.ra:-que o Estado é uma pes>o<t 
do que verdadeiramente a palavra forte. a jurídica. tle o:-dem t5.o eleva.U.a, que a necessi
palavr<l. vibr.1nte do lutador <la estar.m~l. mo- dade •!e sua conserva,ü.o. a mamHenção de 
ral de S. Ex; E. por isto. IJii.u con::;eguitt rnais sua int:•gri,Ja 'e, pt·iweiro C.ever de todo go· 
do que um successo p:ulo.ment:l.r. ,:eixandor!e verno dbno desse nome. a.utorisa. e póde au
pó. inco!Ullle. firme e erecto. sem :tttingil-o o to r i sal' uína viola~ão real do direito ia..Jivitlu<~ l 
parecer em discus:;ilo. cuj:J. reform:. tambem e da ordem cstabeleci•la. IJ:J. lei cscripta. indo 
seria no momento actual o maiol' ue todos os "" ponto tle a<unittir até a. completa. sub\·er
males que nos podcl'iam ad...-ir á nossa vida são temperaria da o ruem juridic<l.. 
politica. em qua '.'t\mos, pude-se uizer, con- Sem recorrer. com tudo, Sr. presidente. ;tos 
\'.:lescendo. (.-lJlOifu!v.,). pat.licista,. sem p;·ocara.1· !>.>r nos mestres o 

:1\e;t:t quesrü.o. Sr. presidente. para poder que elles pre;::un. <tpós uml1 0bservaçiio cri te· 
encl1minhar o meu U.i.<curso afim •'e melhor riosa1· Jos 1\tctos humanos. um ligeiro per· 
ddimit:J.l-o, est,be!ccerei trt:s pontos princi- cur:;o pela histori<t !la lmmanhlade em tanr.us 
p:tes. l1 que enc:tr<l.rei detalh:damente : um: seculos de luct:t. entre o E'tD.tlo que s" de
que e ·quusi escusado, mas a que me tenuo fende c a anarchia sob todas ns SU3S fórmas 
de relcrir. p01·que o cc•mba.teu um dos mais que o ataca. titm~ a illnsão :<o meu illustre 
ad:nantinos talentos quP. tomou par·te na. dis- :1migo que cão a m:tnifestou neste\ c.ts:c. re· 
cussão, o íllustre represenk1.nte do primeiro leve-me o dize!-o. siniío como ar·m;t tle com
distr:cto de Pernambuco. Sr. Artltur Orlando bate parll. dar mais re;tlce a.o qu:J.d,·o que 
e consiste em saber se ll:J. alguma cousa c,ue S. Ex. tr:1çou com :t sua competencb ,;c 
justifique e desculpe as medidas excepcio- mestre, os seus dotes peregrinos de litter:tto 
naes;. o será o estudar si, no nosso e as suas idé3.s emancipadas de philosopho e 

-caso o Sr. Vice-Presidente daRe- estudioso."' sonhar com o. organis01çüo de um 
medidas perfeita- Esta.Jo todo especial e complet:l.mente <liver~o 

no. momento opportu-~ daquelle que tem. os e não podemos r1eixa.r de 
c::-u,..,n:eu·o. unatmeJIHe. procurara verifi- ter. como a result:J.nte actual das forças dyna· 

medidas, S. Ex. se micas da civilisacão. 
l~~~~~~~~ os limites naturaes -· Ou venhamos de Roma, Sr. presidente, com 
:~• rege a. m~teria. a sua dicta.dura, que decorria em um mo· 
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menta de verdadeiro perigo publico. do sena
tus·cm~sultus ttltirlu.e necessitati:\ e salvouea. tle 
Porsenna como de Catilina. da conflagração 
interna como dos gttulezes e dos cimbr0s; ou 
.,-e~ bamos desse povo que constituiu o maior 
monumento jurídico úe que lm noticia nos 
primeiros Jactos da humanidade e que ainda 
pro.:ect"- >abre e lia raios de vi visslma sabe
dor·ia e benetica luz: ou venhamos dalli e pas
semos pelo governo dos conselheiros de Yeneza 
com seus direitos excepcionaes. a elles conce
didos para a salvação da Republica; ou pro
curemos perscrucar as instüuições ingle?.a..> 
no seu letkhismo elassico pela liberdade in
dividual. ou estendamos olhar investigador 
a todo o continente eul'opêo na idade moderna 
e,atmvessando o a.tlantico. a esse grande pa.iz 
em que treze colonias re\Jellada.s 1i:>rmuram. 
no dizer à.e um escriptor d:.t actualidade. a 
mais estupenda basilica em lwmenagem ú. :1e
mocracla trmmphante ; em to· las as epocas 
melindrosas, em todos povos it.!entific;J.dos no 
assumpto, pelo sentir ger·al e indomavel da 
conservação.nós vamos envontrar laro·amente 
justifi~ado este p:incipio tla necessi'chtde dcl. 
salvaçao do E>tado. o germeu daqmllo a que 
o nobre deputn.tl.o pol· Pernambuco aposcro
phou em um rusgo de indignação mal contida, 
comoasuppressão d:t civilisaçi:io! (Jú<ito úem; 
muito bem.) 

Suppressão neces:;aria e legitima essa, St•. 
presidente, como nol-o ensinam os livros. si e 
que não esüi.o errados. quando deli~ndem os 
direitos inalienaveis •'o Estado, aquillo que 
constitue o urimeiro dos do iwli vidao-o dn. 
conservação-~ posta em jugo para :;a,lva.r a in~ 
tegridade da vida nn.cional <lus povos, sacudi
do; pelo cyclone dn. revoluç-d.o. 
E~ si estão erra.Uos, a.o a.con:;elh3.r esse 1neio 

a que recort•tm ~orno supremo remedia aquel
les que se vêem a~soberbados por crises iúen
ticus. nun~a muito superiores ú. ultim~ que 
nos vem de as~oberbar ; ,;i en,tm na tlleoria 
e>ses li nos que no!-o ensinam, Sr. presidente. 
nós uão poderitt.mos. p:1ra provur "' :;ua etli
cacia. p:cra. provar os resultados benetlco$, 
que elie tem, a,pezar dos horl·ores que apre
senttt. <lo l:J.do per·igoso que revela. do la·1o 
Violento que tem por certo, nós não poderia
mos. repito, toma.r contra-prova melhor do 
que o Ji.tcco observado de que todos aquelles 
governos que o esquecem ou obliteram a e;;se 
direito supremo do Estado, são victímas da 
sua. propria sentimemalidade, nem sabem 
corresponder aos intuitos da sua época e as 
:~~s:~~:J.des imminentes das organisações 

O meu honrarlo amigo, fazendo garbo da. 
erudicção que possue, lbi tomar ao Chile um 
exemplQ de tentativa, que fazem alguns po
•os desejosos de~mostr-ar-se adeantados.para 
a suppressão dessas medidas excepcionaes 

que para_ S. Ex. teem um psrigo unico ou 
um mal msupem-vel'-a dar-lhes os Jbros de 
barbaras, de deshumanos. de incapazes de fi
guro.rem como remedia rle que se lance m5.o 
para salvar um povo. que se diz civilisado
o de_ envolverem na. mesma rede traiçoeira e 
su bt1l a. cu! pudos e innocen tes. 

;vras o Chíl~. sal vou-o, por acaso, essa ten
ta.tl vtt de obllt~ramento. si assim me 11osso 
exprmur. de direttos sagr:J.dos e inaliena\'eis, 
<la luta. tremenda, que ainda lia pouco o 
a_lJalou to·'o e perdurou. pela insuillcien
cra.: de repressão prompta, in•'o termin:tr 
apos tantos, dias neli.tstos de terror e desolu.
ç~es. ~ngustias e martyrios pm·a a nobre no.
çao clulena., pelo fim tra:;ico de mu.is um di
ctador.? 

S. Ex. tem. si quizesse olhar para. um 
povo que é nos:;oirmiiope!a raça. par·.r, aHes
panha e !'ara .a SUil ep emera Republica, ex
emvlo mms lr1sante ainda. 

E. si o caso ln~ a. praz como politico utopista, 
na~a IJtt de edificai-o como delim.;or da t•rdem 
soc1al o p~ucedimento daquelle estadista que, 
como presHleme <le>sa Republica.recuson em
pregar o direito supremo elo R;tatlo- man
dando fuzilar a meia tl uzht. tle !lJOtinadores. 
provmdo tlahi, desse impeto sentimentalista 
que e sem f::'e um pet·igo nus crises politicas. 
a <:.nuullaçao de tantos <:slurçus e energia:;, 
gastos na conscrucr;üo. da obm, 1011"0 tempo 
sonha-la. que não ~e pütle manter. o 

~ias tleixv e,; te :ponto, Sr. lll'esidente, que 
a C;;.mara toda, li::lizruente, acccita. como ir
recusavel e que nem pót.!c, deixar de acceitar 
por ser <:ontlr·maúo pela.:> inlormaçües verídi
cas da ~istoria, por \"ir :!.paúrinhadu :pélas ou
Sl'rva.çues -1r1ter10:;u.s dos [;.tetas e, sem tocar 
mesmo.no :;egttn<lo que est:Lheleci, qual o de 
saber s1 o Sr. Jnarecilal Florütno Peixoto ex
er·eeu tlU :ançou I!!ilO daS rueuidas excepciu· 
uaes q11e "'Constituição llre dá no mNncnto 
opportuno. por niio haver a minirna duvida 
sobre elle, procurei estuúar o ultimo isto é 
saber si o Sr. Vice-Presidente da Republic~ 
excedeu-se nas medid:ts excepcionaes, que foi 
forçado a tomar para debellar a revolta. 
. E' sobre elle que giram todas as duvidas, 
todos os desconcertos de opiniões, delle .todos 
os choques que se teem verificado na dis
cussão entre os honrados membros desta 
Ca.nrara. 

Devo começar por fazer notar uma diver
gencia em que me acho no assumpto com~= 
illustl•ado deputado do Rio de .Janeiro, que, 
precedendo-me na tribuna, fez um discurso 
brilhante, uma defesa c-abal do parecer da· 
maioria da~ COJ!lmissões reunidas~ de · O:cça~, 
meu to e ~eg!Slaç~~.o. _demonstmnr1 o a utilidad!l.;;: 
t,~iiigf~~· a necessrdade q,ue havia~,~e ~C.~~i@ 
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O dignissimo representante, Sr. Alberto O Congresso Americano, que abrira mão de 
Torres traçou como doutrina su"' na tribuna todos O> seus direitos, que entregára a Lincoln 
o principio de que conhecendo dos actos pra- a mais ampla autorisaç;io, os mais largos po
ticados pelo Poder Executivo durante o es- deres para. empregar todos os expedientes de 
tado de sitio, decretados na ausencia do que tivesse necessidade para sufi'ocar a gran· 
Congresso, este não tem que approval-os, de rehellião que se alastrava pelos Estados fe. 
uu reprovai-os, mas simplesmente de exami- derados, entendeu de sustenta-la por uma 
nal-os, inteirar-se 1leUes e decretar a respon- erronea. para mim, concepção <los seus de
sabilidade . presidencial, si e que em alguns veres, que não por1iam autorisa-lo a chamar 
desses actos houve excesso que a Constituição a si de novo. no momento excepcional do pe. 
prohibe. rigo, aquellas mesmas attribuições que en-

Penso, Sr. presidente, como hontem tive tregara confiante ao homem que resumia 
oceasião de diZer em apartes, quando fa.llava para toda a nacionalidade americana fiel, 
o orador que me precedeu na tribuna, que> as esperanças de paz e prosperidade. 
ao Co11,;resso cabe no momento, vir trazer sua Motivou-a o crite:rio a estabelecer sobre as 
cooperação indi.pensavel para que tenham provi,lencias a tomat• para que se torhasse 
caracter valido os actos de que lançou mão o uma realidade intangível, evidente o direito 
Poder Executivo e de que deverá lançar mão inalienavel i!os cidadães americanos que se 
sempre em crises semelhantes. (.4poiados.) qu~tja fur~r a<?S tribunaes excepcionaes e as 

Sob este panto de vista não somos um tri· pr1snes arb1t1·artas. procurad,os combater em 
bunal de julgamento, somos um tribunal. todos. os terrenos pela mag1stratur11 norte· 
e.sencialmente politico. que tem, em rece· a~erlc~n:t e a que o parlamento n~sa ocr:a
bendo a exposição motivada rlas medidas ex- Slao qmz ta~bem negar a sua acqmescencm, 
cepcionaes executadas em taes occasiões, de 0 seu asseJ?.tl~e~to. . . 
estudal·as para dar-lhes o seu assentimento, Eu r~ veJo <>_lll' a1 Sr. Prestdente, post.ert?r· 
afim de que essas medidas passem a constituir men~e" es~-sessao de 1~63, a grande rhs
não leis ordinarias do paiz, mas sejam accei- cussao, a disputa. homertca q~e se levantou 
ta.s, completadas, tomem o caracter de me- de no)'O no Co.ngr~sso _ Amencano, q:uando 
didas excepcionaes, e certo. mas sanccionadas postenorme~te a ce.sat.;ao da luta, pacificado 
por todos os poderes daNação, como legitimas 0 grande palZ, que no~ proc:n~mos tomar 
na época em que fot·am empregadas. como ~odelo d.e nossa vrd~ pol1t1~~ tratoU·lle 

Desde que assim é, Sr. presidente, por força d~ aq~llatar eJul~B;r da. re.ponsabihdad~ pra. 
que o Congresso ou approva ou protliga taes stdenCJal, ~ o par t1do dos que como o meu 
medidas; si as approva dá-lhes 0 caracter de no~re amigo deputado. por Perna~buco se 
legitimidade que ellas não teem, emquanto deixam levar P~las mll'age.ns da liberdade, 
não sedá o seu pronunciamento; si as prcfiiga, ~c;~sava 0 partido. republlcano _de te~tar 
não simultaneamente, mas pelos processos es- JU,ti_ficar •. como ~ed~das de salvaçao pubh~. 
peciaes, pelos meio~ ordinarios e competentes medtdas l~constltUt;IOna~~ de que se haVIa 
que o Congresso tem, vira como consequ6ncia lançado mao par~ VJ.ctorJa da ~usa fed~ral. 
fatal, logica, a responsabilidade do poder que . Esta!llos apr?xun~amente, ~1-lo a mmh!l
abusou na. ausencia do poder-seu igual, atê fant.~s~~ .de_prmclpiant~, qUB;SJ que nesta SI· 
o exame daquellas e seu juiz, desde que as t1:1açao · .alli, como aq~ll, haVIa os que defen· 
considere abusivas e arbitrarias por qualquer dtam a llberdad~, no .seu entender ameaçada, 
motivo que seja. (Apoiados ge>·aes.) ~os que s~ faziam Impopulares,- generosa 

. . . lmpopulartdade essa! -com a defesa do poder 
E' claro •. po~s, Sr. presidente, que conhe- publico; e, como aqui, não careciam elles des 

c.eJ?.dO das medidas: o Congresso, trrbunal po- que accmassem os republicanos governistas 
lit1co ~ara esse e:ffelto, approva ou reprova o de defenderem e praticarem actos inconstitu· 
proc~iment~ do ExecutiVO, sem. que 1sso ci?uaes para a victoria da causa federal, que 
lhe t1~e ma1s tarde o caracter ~e Julgado:, trmmphou, nada sendo as medidas excepcio
que_ so pelos processos esta~dos podera, naes ante o fulgor do triumpho obtido! (Muito 
ent;~.o,_ revelar aquellas. que ~a.o merecem o bem, 1ltmilo bem.) . 
assent1mento da assemblea polltwa. Eu pergunto si o Presidente da Republica 

Si no modo de-dar essa approva~ão, que excedeu-se nas medidas de que lançou mão 
legitima um acto, ha discordaucia, no fundo, paradebellat· a revolta de 6 de setembro e h~ 
comtudo, as. nossas opiniões são as m~smas. u~ grupo de Srs. deputados que responde

E a pr!'posJto de ~~s actos, Sr. pres1dente, evidentemente-sim; o chefe do governo ex· 
eu reveJo pelo espll'!to a grande ca!llpanha cedeu-se, praticou actos inut~is, praticou 
que _se levantou. no Co~gresso A.lller1cano na actos contrarios.a toda ordem juridica, como 

-~sessao de 1863; quando· se julgava das me- já ouvi dizer-se·nesta casa. 
didas de que lançára mã~ o Presidente, _para Ao passo que ha. um o11tro, Sr •.. Presidente, 

- desempenhar-se das funcçoes que lhe cabram. mais numeroso, de mais fieis interpretes, 
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dos sentimentos populares ne>ta questão ção generica, o artigo constitucional que .au
(apoi .. clos e nao apoiados), mais identificado torisa a suspensão das garantias. 
com o sentir geral de toda a nacionalidade O sitio deve, .egundo o espírito e a lettra 
que responde- não; o Sr. Vice-Presidente da r1a lei, ser decretado pelo Congresso e, neste 
Republica não excedeu·se de modo a merecer caso, é amplo por emquanto pelo menos, 
rP,paro ou que se lhe profliguem os actos. porque o Poder Legislativo é o unico com
( Apoiados) ,;. Ex: não excedeu-se de fôrma a petente para legislar sobre o assumpto. 
merecer que o Congresso reprove uma só das Mas. o sitio tem outrJ. natureza, tem ou
medidas de que julgou dever lançar mão. I tro~ efl'eitos, tem outra esphéra de acção 
(Apoiados ge1·aes). quando, na ausencia do Poder Legislativo, 

E esses sr. Presidente, estão certos e segu- é decretado pelo Poder Executivo. (Apoiados 
ros dos ensinamentos de Bluutschili, a que gerae) • . . . . _ . . 
me referi ba pouco,-que 0 Estado é pessoa Um estudo hge1ro da d!SposJça? constJtucl
.iuridica de ordem tão elevada, que a neces- OJ?al :-sobre o assumpto leva-nos a esta con-
sidade de sua conservação, de se manter a VIcçao ·. . . 
soa inte~'l·idade, a sua existencitt, autorisa " N~ sltw decretado na. _ausenc1a do ~on
infraeções momentaneas da lei e a ,uspensão .,res~o pelo Poder Executno. h a duas um~"s 
temporaria de todos os direitos individuaes. medidas d~ que o Governo pode lançar mao: 

. _ -a detençao e o desterro. 
!o.~a a dtscussao, todo o desen~ontro de Mas, essa é a norma geral traçada pela 

opmwes no assumpto nasce de nao termos Constituição, para que sobre ella se modele a 
regulamentado o a1·t. 80 e seus §§ um dos lei orn-a nica de suspensão de rrarantias consti-
pontos mais delicados da Constituição de 91.1 tucio;aes. " 

O SR. ER1CO CoELHo-O culpadn é o lea- ~~s não po<!;emos permittir,.n~m a Consti-
der da maioria, q. ue se .confes,a, no caso, cri- t~1çao, detenç.au e o desterro smao como me-
mino;o por omissão. - - didas repressivas. · 

o Sr<. ENÉAS MARTINs-senbores, 0 meio 

1

_ E' cl.aro, é evid:_nte q;!:le o Poder Executivo 
de obv·ar a todas estas questões o meio de nao póde arrogar se, nao_tem_ abS?ln~mente 1 

• • . em tempo algum= funcçues JUdicmrtas l'ara 
eorta-las d~ >ez, era termos estatm.do, co~o que possa infiingir a al)(uem a medida re
se faz prec1so. ha ta:n~o temp~. a lei regulu.- pressi va ou punitiva da Constituição. 
dora do_e;tado do sltto. (A.potados). :. :-.i não tem esse podei', ha de recorrer a um 

O SR. ANJZIO DE ABREu-Nos Estados- juizo, a um arremedo de tribunal, mesmo, 
Unidos não ha. como já se disse aqui, -e tal tribunal não póde 

O SR. ENÉAS MARTINS-O aparte de v. de maneira 1!-lguma. se: um tribunal normal; 
Ex. vem ainda em meu auxilio. ha de ser, fora das linhas geraes do nosso 

Os paizes como a França e a Allemanha, s;rs~ema judiciario, ~e occasiã~, excepcional, 
para não fallar em outros, que teem o sitio limitada a sua. esphera da acçao ao tempo em 
regulado em lei especial, são uma cousa e os que te!?- de. ~tr · . . . . 
paizes como a Inglaterra e os Estados-Unidos. E ahi esta Ja. o esp1rJ~O da lei autorisando_ o 
que não o tem, são outra.. O aparte vem em Gove~no a tomar med1da que. aqu_ella nao 
meu soccorro, porque na Inglaterra e nos especllica clarame~te, mas eVIdencia-se aos 
Estados-Unidos só lia a observar praxes e si olhares desprevemdos. . . _ 
termos a admittir entre nôs a praxe como . J?or outro lado a Const1tmçao estabelece o 
substituindo a lei, ao menos inexistindo Sitio decret·;do pe!o CongJ.·esso. 
esta, assim é que armaremos o Poder Exe- Ho~vesse a lei reguladora ~aquelle e a 
cutivo das mais amplas attribuições e do questao estava cortada, como diflO desde que 
mais incontestavel direito de violar de ras- o Congresso suspendeu as garantws em uma 
gar, de_supprimir mesmo no todo 'por mo- localidade da~a, o Exe_cutivo não tem mais do 
mtntos a Constituição . que lançar mao ela lei reguladora dessa me-

. . dida e applical-a a região sobre que ella foi 
O SR· ANIZIO DE ABREU da um aparte· lançada. Não tendo nós porem uma lei dessa 
O SR. ENÉAS MARTL'(s-Como se dit agora natureza, cuja necessidade é indiscutível e 

.e lia de se rlar, em que o Poder Legislativo, hoje torna-se maior. pergunto: o que se tem 

.força politica por excellencia, tudo reselva. observado com o sitio em nosso paiz? 
Mas, dizia, eu, que a causa de todo este de- Logo após a n.scenção ao poder do marechal 
sencontro de opiniões é a falta da lei organi- Florlano, quando manifestou-se a revolta de 
ca·ou reguladora do sitio. Este, sob o ponto Santa Cruz; o Congresso Nacional, desertando 
de vista constitucional, e diverso·para mim; de suas bancadas principalmente, confiou ao 
segu~do a or•igem, e segundo ella tem ofl'ei- Presidente da Republica po~eres discriciona
.tos diversos (:muitos apoiados) ao menos em- rios, absolutos, para dominar, não só esta 
quanto ficar comolettra vaga, como disposi- como,todas as tentativas de subversão de seu 
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governo e da. ordem publica que appareces~e. 
(T•·ocam-se in>wmems a calo,·ooos ctpa1·tcs, qv.e 
inten·ompem o o1·artor. O S1·. jll"es:den'c (az 
soa1· os ty'rnpanos,-·recla,inando attençt.To.) 

E' uma informação essa que acabo de ouvir 
de alta valia. historica; eu pensava que era so 
á maioria do Congresso que cauia esS'!. re
sponsabilidade de h:;, ver investido o Poder 
Executivo de facul'hde; discricionarias ; es
tou vendo. porém. que a maior la tem tam
bem o seu pedaço de culpa. ••• 

0 SJ.t.L.UIOUNIER GODOFREDo-?'este ponto a 
informação não e .-erda<leil·a ; V. Ex., recor
rendo aos annaes, ver<1 a votação. que foi no
minal. 

O SR. E:-.i:As 1Lo~.r<TrNs-Xão estou f,tzendo 
historia nova e ]Jara meu uso, repare V • E:x:. 

O que quero r1eixar patente é que. ao se· 
narar-se em janeiro de l 892_ o Porl.er Legis· 
fativo investiu o Presidente da Renu]Jlic:t de 
poderes excepcionaes os ruais am plÔs. não se 
dando ainda tal inYe:;tidura só para o caso 
Silvino. que a provocou. mas para todos os 
outt•os em que ibsse necess,,rio n·ar deita. 
afim de manter erecto o principio da autori
daéle. 

Mais tarde. no 10 de n.bril, quando ainda por 
falta de uma lei regula•1ora do esta•' o •'e sitio. 
o Executivo, que uiio tem runcçües judicia· 
rias, acabou com a vitalícieda.de r' e funcciona
rios publicos. annullou patent:·s militares. e o 
Congresso, mantendo :L sua primeira tlleoria. 
se tornou cumplice e solidaria nesses act<Js. 
aíflrmou,se ainda uma >ez que o gonrno, 
suspensas as garantias constitllcionaes, tem ã 
mais ampla. liberdade de acção. 

Preciso, Sr. presidente, reportar-me (l. esses 
acont~cimentos par:1 mostrar que. si ha al· 
guem que tenha animado, Si e que OS ltOU\"e, 
aetos <truitrarios do Poder E 'ecutiYo. esse al
guem é o Congresso e. pura e exclusivamente 
só elle. · 

0 SR. Ll);S DE YA>CONCEI..LOs-Razii.o de mn.)s 
que, com esse proceder, nos assistia para não 
votarmos o adiamento. 

podemos pOr em execução, em que pese aos 
meus honr11dos collegas, defensores platonicos 
da. Constituiç-:io-agora, tar.\e e a mils horas, 
sobretudo depois de passado o perigo, a ple· 
nitude da Yer·dade e do espírito constitucional 
que o primeiro a iUudir, si alguem já o illu· 
diu. foi o Congresso. atemr·risudo em lace ÚJl 
levantes. (Apoiados gm·aes.) 

Chamo por isso. Sr. presidente, para o Poner 
Legislativo a responsabilidade que lhe cabe 
e~ race da nossa historia contemporanea pelo 
meto emjlrego, que porventura se possa Jilzer 
das faculdades que a Constituiçiio di ao Poder 
Publico P?r o?cusiíi.o da. suspensü.o das garan
tl:::ts constltUl:lOllaes, 

De um modo orig-inal se tem distinauido e 
di:ITerepçad~ nes0 casa as m ·elidas rle que lan· 
çou mao o Sr. \ we-Pre>ldente da Republica; 
de algumas fazem-1e medidas incor:stitucio· 
naes. de outras intoler·a >eis, ou em fim ex:
cusawis, de accordo com o apa1·te que ouYi 
do nobre relator do parecer em debate. o Sr. 
Dino Bueno. q:ntntlo om >a o Sr. Va!i:J.daJ·es. 
A~ós c-sa di::.tincç~o .. que tem muLto de Uy

santma e em que soiJr•esalwm :ts medidas ia
toler-.:t,·eis ou jn,lt:stiücaveis~ perante os prf'
ceitos constitucion.v.es, e pe1-ante todos os 
preceitos da.sci•·nciajuridica, como se diz em 
phrase mais retumlJ:J.!Ite. {!u quizera que >e 
me fornecesse o criterio llyper-scientifico com 
que se a estabelece e se as ennurnera. sob o 
ponto r'e >i;ta. da. acceitação, em medidas jus· 
tificaYeis, pelas necessidades e medid<:ts injus
tifictt\'eis e .inutei> perante e::s:J,:; mesmas ne· 
cc•sidades. 
~em~ ?cio~~ es;emeu desejo: ou justifica· 

Ye!s ou !OJ ustllica YeJs.srgundo um tal criterio. 
o que· ena. teem de commum, o que ellas não 
po,iem ueixar d~ ser é-extra-legaes, fundiu· 
do·se todas. queu·:tliHJo ou não. em um typo 
uuico:-o de inconstituciooa.:s, por serem to· 
das violaçães illudiveis do Estatuto Funda· 
mental. 

O SR.E~>.i:AS )IARTixs-Não h a de ser por isso 
neste momento. em que se apuram as maio
reg responsabllirlade,do governo, ante a crise 
mais a,"1lda e perigosa conturbador'a da vida 
nacional, que si hade vir salvar, si é que o 
conculcaram. o principio constitucional em 
toda su:L plenitude. 

Parto deste principio: desde que nós não 
temos lei regulador·a do sitio e que o Con
gr·esso já mostrou ao governo, em janeiro 
e abril de.l892, que o E:x:ecuti>o, na ausencia 
daque!le, póde lançar· mão de todos os meios 
que julgar necessarios ; havendo, como ha, 
arestos neste sentido, .como vi allegados, por 
occasião de dlscutir-se o adiamento..;.nós não 

Diz-se, por exemplo, que a Camara. póde e 
de.-e approvar a ~missão do p:tpel, feita pelo 
go;·ern~ pa!a sattsfazel' as despezas da guerr$. 
a mobibsaça.o da guarda nacional, o recruta· 
mento, por,1ue, segundo se diSse aqui, que 
recrutamento, houve e em massa .•. ouço M· 
firflar ques, pô,~ e e deve approvar, emfim, 
toaos os actOs de que lançou mão o Sr. Vice· 
Presidente da Republica, menos os r1ecreto> 
de 28 de Jevereiro e de 5 <!e março deste 
anno, porque esses, asseveram. não só injus
tifica veis, como intoleravei;; em face da Óon· 
stituiçüo. são violadores dos mais come;;inllo> 
dos principias jurídicos.( Apoiados e nao apoia· 
dos.) 

Data 1:eniq, nã? com:prehendo, ·sr. :presi
dente, qual e a dlffer.mça subtil e engenhosa. 
mas inutil e incabida, que se possa. fazer en· 
tre uns e outros aetos. 
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o que ninguem contesta, o que não ha' O SR. ENÉAS MARTINs- ~!as vamos frizar 
araucia de tribuna parlamentar ou forense ante~ a distinção bysantina que se engendra 
capaz de illudil'. é que todos elles são usm- entre as medidas ineonstitucionaes que se 
pações feitas pelo Poder Executivo r' e t'unc· relerem às attri!Juições destinadas, origina
ções que só ano1•malmente lhe poderiam vir a r;a e exc!u,;h•a.mente, ao Congresso e os tri
caber, enleixando-se-lhe nas ~ão,; todos os hunaes que con~ti.tuem ~ ver·dadeira pedra 
poderes. decorrentes ila sober-.tma. de eseandalo desta dlscus.ao. 

E' violação con;;titucional soh o pont(l de Se_iit·me concedido o a.ffirmar desde logo 
vista mais largo em que porago1·.t me Cillloco que tae,; .~usti~·as ue excepc;ão não estão pro
-as~im a emissão do papel-moeda sem lic<•m:a hibidas expressamente por disposi<;ão nenhu
do Congresso, como a mobilísaç,ão da gu,trda ma •le nos>a Con~r.itui,·ão e conclui!· em 
n··cional, o reerutamento, _o adiamento rlas :;eguida. que si se 1.óde admittir que o gover
eleições e. dadas as allegaç:;es dos meus hon- no, leva· lo pela necessid;,de r'a salvação 
mdos adversarias, a creaçao dos tr1bunaes publica fizes>e dinheiro pttra comprar arma
militares para julgar paizanos, a creação da e ptcr't !Uitnter o exercito em pé de guerra 
dessa justiça de exc8pção, que os decre~os de como mant•ve ; si se pôde udmittir que 
28 de fevereiro e 5 de mar(:o constltlllram. pudesse violentar os cidadão, obriganr1o-os 
espesinhando por uma vez as mais rudimen- a r1l.zerem serviço militar; si se póde ad
tares noções de direito e de justiça, no en- mittir que pratic;tsse tantos outros actos 
tender dos que os combatem. que são attl'ibuições. que só competem 

Com tudo, Sr presidente. encarada por um taxativa e expressamente ao Poder Legis
ponto de vista mais especial esta creação r' e !at\vo da RepublicH, com maioria de razão 
tribunaes militares, não se póde dizer, assim devemos admittir, como impostos ou uecor
com ares de asserção irrefutavel, que seja rentes dessa mesma necessidade tn.mbem 
attentatoria directamente contra preceitos esses tribunaes de exc,·pção que não ba um 
con;;titucionaes; 1 ão ha um principio funda· texto de lei prohibiado ou condemnando. 
mental só na nossa Carta de 24 de fevereiro, (Apoiados .) 
que prohiba terminante ou explicitamente a 
creação de tribnnaes de excepção em um mo- UM SR. DEPUTADO- São modos diversos de 
mento de pe;·igo publico. interpretar a lei. 

E' uma garantia, como qualquer outra, o o SR. E!r-"ÉAs MARTINs -Não ha tal; aqui 
julgamento uo fõro commum e SP{,'llndo a lei não ha para onde fugir. 
preexistente(art. 72 § 15 da Const.) e, P2r· Se entre actos, determinados todos pela ne· 
tanto, se no momento de grave cammoçao. cessida:~e de emprC'gO ,Je medidas energic;~s 
de perturbação da ordem, o Poder Exe- em bem da salvação do Estado, póde-se uistin· 
c-.1tivo pócle lançar mão de todas as medidas guir constitucionaes e inconstitucionaes, é 
que ;,ntender convenientes p:tm. salva,ão da claro que, a releva.rem·se e approvarem-se 
ordem. publica, pergunto eu:-E' ou não ex- estes, tudo leva-a com mais thcilidade fazer o 
plicavel. em face dos textos constitucionaes. e mesmo em re!a~ão aquelles. 
dada a !'alta de lei l'eguladora do sitio."' Ora, na hypothese, temos de um lado actos 
c1•eação dos tribunaes rle exepção pelo poder verdadeiramente inconstitucionaes, como os 
investido, durante aquelle, dos mais amplos e que violam 0 art. 34 da Constituiç,ão e o 
largos poderes1 "iola.m, além do mais, porque mesmo na con· 

A re;peito desses tribunaes, bem ou ma! stancia do sitio o unico podoJ' competente 
orientado, parte deste principio-a simples podia praticai-o; <le outro-n.ctos que não teem 
declaração de esta<1o ele sitio traz como con· contra si nenhuma dispo~iç;1o prohibitiva. ou 
sequencia immediata a necessidade do seu cln.ra ou indicad:J. po!o e$pirito da 'lei' uma 
estabelecimento para conhecimentos dos cri· vez que referem-se:< garantiasconstitucionaes, 
mes, de dos os attentados contra a ordem · t d 
publica. (Apoiar/o, os apartes, contestações.) susp~>ns s todas por ef!'dto do sit10 e o as, 

Não se apressem os meus dignos col!egas, a repito, porque nenhuma restricção admittio 
o Congresso ao que decretou em setembro e 

cujos ouvidos soam mal es,;as palavras tão de que foi prolongamento, dada a identidade 
sinceras e de boa fé. quanto as dos que se das causas e motivos que provocaram o que 
contestam; hei de justificar o meu pensam eu- t · 3 d · h (il. · d ) to, que nem é originalidade nem constitue vigorou a e O e JUn °· .pota os. 
cousa nova nos annaes dest<1 mesma casa A acceitarem-se a.quelles, inconstitucionaes, 
desde o tempo do imperio, cóm cujo li hera- mas justificados pela necessidade, por que 
lismo tantas vezes vejo procurar-se armar a essa repugnancia·ofl'ouxa em tolerar os segun
ef!'eito. dos, inattacaveis, digo-o sem receio de achar-

O SR. ANino DE .AllREu- Apoiadissimo. me em erro, sob o ponto rle vista "la faculda
Nesse ponto airida concordo com V. Ex. em de ou da permissão de serem crea.dos ? (,11uito 
genero, numero e caso. bem.) 
~a v.vn -·~ 
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Esta questão que tem preoccupado os espi· 
ritos desiibusadamente liberaes, como uma 
violação tremenda da Constituição, não re
veste a gravidade qlle alguns lhe emprestam. 
sob a face, por que a consideram, de nego.ção 
dos princípios jurídicos e constitucionaes. 

E' tão ou, permitta-se mesmo, é mais grave 
perante a nossa Constituição a emissão do 
papel-moeda o attentado contra a liberdade 
do individuo. fazendo-o entrar para a milicia 
cívica, para as forças de linha e ir para o 
campo da batalha bater-se tbrç'lldamente, é 
mais grave isso do que a creação dos tl'ibu
naes de excepção, r1eterminados pela necessi
dade creada pelo estado normal do sitio e 
ainda não eliminados da nossa legislação nem 
da de muitos povos, (que tomamos por mo
delo sempre.) como regresso a um Estado de 
barbaria la,"timavel. (AJlOiaAos .) 

Para mim não póde haver vacillacões. não 
havera duvidas sobre a possibUidatle legal da. 
creação dos tribunaes de excepção, se estu
darmos os dons actos legisbtivos em que o 
Sr. marchal \'ice-Presidente da Republica se 
fundou e procurou basear para decretai-os. 

No decreto de 28 de fevereiro diz S. Ex •• 
que estando de pé, não tendo ainda sido re
vogada a resolução legislativa de 1838 (Resol. 
das Cam<J...as de 24 de outubro) que assimila 
para os militares em tempo de guerra o es
tado de rebellião com a guerra externa e va
lendo-se S. Ex. ainda da lei de 18 de setem
bro de 1851, que no art. 1•§6' declara que 
todos os crimes que se acham especificados 
nesse artigo podem ser commettir1os por mi· 
litares ou paisanos, e, ou commetti"os por 
uns ou por outros, hão de ser julgados por 
conselho de guerra, de jurisdicção especial, 
valenrlo-se desses actos, repito, o Sr. mare
chal Floriano Peb:oto fez estabelecer a ju
risnicção especial para aquelles crimes que, 
se relacionando com a revolta de 6 de setem
l)ro. estivessem incluídos nessa legislação ex
cepcional. 

O orador que hontem se occupou iloassum
pto. o meu digno collega o Sr. Erico Coelho, 
extranhou que S. Ex, se valesse do decreto 
de 1838, que é um decreto caduco, no seu 
entender, e revogado pela lei ile 1851. 

Com o devido respeito, como na linguagem 
forense dos embargos. discordo da opinião de 
S. Ex. neste ponto e sinto ttté a sua ausencia 
no recinto, para que meihor me pudesse 
esclarecer e me viesse, si não convencer, pelo 
menos chamar ao bom caminho quando por
ventura delle me a.Jrastasse. 

Mas não ha revogação, nem tacita nem 
expressa, do decreto de 24 de outubro de 
1838 : por·tanto, persistem em tempo de rebel
lião os artigos militares para tempo de guerra 
applicaveis ao exercito e persistindo o§ 6• da 
lei de_l851, onde se diz que, si os .::t·imes que 

elle refere foram commettidcs por militares e 
civis devem, teem de ser julgados pelos 
conselhos de guerra com jurisdicção exce
pcional. 

Posteriormente aos artigos de guerra de 
1763, que ainda estão de pé e infelizmente 
p<~ra o exercito e para os creditos da nossa 
nacion:llidade, como cultora das lettras j uri
rlicas, por occasião das agitações sediciosas da 
Regencia, o Poder Legislativo, vendo que 
havia necessidade dé reprimir com mão forte 
e com energia os movimentos, sobretudo 
q uaudo elles partiam do exercito, assimil!ou 
para o e !feito· de estabelecer penas mais se-.e. 
ras, promptas e eillcazes, o estado de rebellião 
ao estado de guerra externa. 

O decreto de 1851 não derrogou em cousa 
nenhuma o decreto de 1838. punindo certos 
crimes que os artigos de guerra confundem e 
~r-alh~m e para os qu~es não estatuem pena
lldade Justa e proporcwnal, dispondo aindo. 
para tem_Po de guerra sobre certos outros, 
como seJam a espu:>nagem, a seducção de 
praças nos quarteis, o ataque a seutioellas e 
a entrada em fortalezas sem ser pelos lo<>-.tres 
ordinarios. "' 

Referindo-se a taes crimes, a lei de 1851 
vei u applicar um remedi o, um correctivo' ao 
~alou .aos.defeit?s dos artigos de guerm, e 
IS_to mUlto JUSticeiramente, sob o ponto de 
v1sta em que nos colloquemos, igualar as 
penas que devem ser infligidas aos civis como 
aos milit res, por crimes commettidos de 
parceria com certos e determinados fins. 
_O intu"i~o uni~o de tal lei foi tornar a posi

''ao do p'usano Igual em tu,lo â do militar em 
tempo de ~<uerra, ainda que só para o elfeito 
da penalidade para esses crimes. . 

Pet·guoto, portanto, em que, si não ha di;;
posição alguma da lei de 1851 contraria ou 
authentica, oppost<t diariamente da. de 1838, 
nos basearmos para dizer que é esta tornatla 
caduca pela primeira, que veio simplesmente 
melhor reg-ular a punição em certos crimes ! 

Ha alguma cousa na lei de 18 de setembro 
de 1851 que faça declarar imprestavel o 
decreto que assimillon o tempo de rebellíão 
ao tempo de guerra externa? 

Respondo consciente e convencidamente
não ; a lei de 51 uão veiu dizer que o estado 
de re bellião não mais se assimilia para os 
etreitos da penalidade a empregar,'ao estado 
de guerra externa, mas pur;,e simplesmente 
que havendo esta, como aquella, os crimes taes 
e taes, já antes referido;;, serão os conimetti· 
dos por militares ou civis sujeitos a mesma 
pena e aos mesmos juizes:- os conselhos de 
guerra. Restaurou legishtcão anterior;'que 
estabelecia dilferença quanto ao exercito mes· 
mo, entre a gnetTa externa ·e a rebellião ou 
commoção intestina 1 _ 
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Evidentemente não; limitou-se a dizer: -
ao tempo de guerra (e, portanto, no de re
bellião seu assimillado) sujeitctm-se a elles 
assim os alistados como os não alistados no 
exercito. 

E uma vez que não ha disposição nenhuma 
sua, contmriaudo a lei de 24 de outt.bro de 
1838, nem na lettra, nem no espírito é claro 
e eviclenie que ambê\S se m>mtém, validas e 
applicaveis no corpo da legislação- declaran
do uma que a reiJellião equivale á guerra 
externa e a outra que a penaliclnde e a j uris
dicção a empregar nesses estados são as mes
mas, assim para, os milita.res como para os 
civis, que a segunda, a. de 1851, áquclles equi
parou em certos crimes. (Apoiados geraes). 

o Sn.. PAULA RAMOS- V. Ex. está de uma 
rara felicidade na logica dt~. argumentação. 

o SR. ENÉAS MArtTINS - Mas, tenho ouvido 
dizer, sr. presidente, que tudo isto é para o 
exercito e em tempo de guerra externa, o 
que é não de todo ponto exacto uma vez que 
na lei, causa de toda discordancia, ha dispo
sições especiaes, assim para o tempo de 
guerra, no theatro desta ou fóra delle, como 
para o tempo r! e paz. 

O argumento não prevalece, porém, porque 
a lei de 1861, que como havemos de vêr incide 
no art.83 da Constituição,diz que taes crimes, 
mesmo commettidos por civis, são militares. 

Póde isto semelhar na apparencia uma pe
tição de principio que de facto não é : -a 
somma do raciocínio que está a entrar pelos 
olhos r1os que querem vêr é que, se ha uma 
lei estatuindo penas especiaes para certos 
crimes no estado de guerra; se ha outra, 
cleclarando que a rebellião, para e:ffeito das 
penas é igual áquelle estado ; se no estado de 
guerra militares e paisanos são sujeitos á 
mesma pena-no estado de rebellião, identico 
ao de guerra, por força que o serão tambem. 
(llfuito bem, trocam-se nwitos apartes). 

(Pattsa). 

Suspensas por isso as garantias constitucio
naes, suspensa, portanto, a do fôro, snspenso 
o trabalho ordinario fias justiças communs 
ou, de modo absoluto, suspensas as garantias 
do art. 72 da Constituição, haveria violação 
flagrante desta, como aqui se diz, mandando
se applicar aos paisanos que commctte$sem 
-os crimes da lei de 1851-as penas que ella 
estabelece pelos tribunaes que creou ~ 

A lei de 1851 separa. penalidades para 
tempo de paz e de guerra, para militares e 
paisanos, conforme o theatro dos crimes, no 
tempo de guerra r1e um lado e no tempo de 
paz rlo outro; sendo para notar que, em 
ralação aos crimes commettidos no tempo e 
no theatro da guerra, não estabelece di:ffe
rença alguma, o art. lo diz (lê) : 

Estes oão os cinco numeros do a1't. lo da lei 
de 1851, numeras além dos quaes a mesma 
lei tem paraliraphos que dão outras provi
dencias. 

Entre estes o 6°, que nos interessa, diz o 
seguinte: «Os crimes de qne trata o principio 
deste artigo-nos seus cinco numeras-ficam 
considerados militares, e aquelles que os 
commetterem ficam sujeitos aos julgamentos 
dos conselhos de guerra, ainda quando mili
tares não sejam. » 

E os que o antecedem ou seguem incluem 
certos crimes que fazem parte dos artigos de 
guerra de 1763 e onde são estabelecidas pena
lir1ades diversas para militares e paisanos, 
segundo estes crimes são commettidos no 
theatro da guerra ou fóra r1e!le. 

Cabe-me aqui inquirir: si no caso de guerra 
externa um paisano commette os crimes 
militares dos cinco primeiros numeros do 
art. I o da lei de 18 de setembro de 1851, tão 
bem como os militares e por isso mesmo é 
sujeito a jurisdicção dos conselhos de guerra; 
si isto se dá e o decreto de outubro de 1838 
não está revogado em parte nenhuma por 
acto legislativo algum, por que razão o Sr. 
Vice-Presidente da Republica não podia con
fiar, como confiou, a tribunaes militares o 
julgamento dos crimes da lei de 1857, com
muns ~ soldar1os e paisanos~ 

0 SR. BEVILAQUA-Muito bem; V. Ex. está 
no verdadeiro ponto de vista. Eu, pelo menos, 
conformo-me com elle. 

0 SR. ARTHUR ORLANDo-E o codigo penal'! 
O SR. ENÉAs MARTINs-Já eu esperava pela 

objecção, mas, além de não conter ess'" codigo 
os crimes especiaes todos da lei de 1851, dà- se 
ahi o conflicto inevitavel entre a legislação 
commum e a excepcional. 

No caso de perigo publico, quando as garan
tias constitucionaes estão suspensas e não 
podem produzir e:ffeitos praticos ás leis de 
épocas normaes, qual a legblação a em
pregar~ 

De certo que não a constituída para tempo 
de paz e normalidade, e isto tanto mais 
exactamente quanto a ltx legum ella mesma 
é em parte suspensa. 

As necessidades publicas e sociaes, por
tanto, a salvação da ordem preterem tempo
rariamente essas disposições do Codigo 
Penal. 

E' certo que o meu honrado amigo que 
acaba de honrar-me com o seu aparte e que 
discutiu a questão com toda a serenidade 
accusou e,;ses trihmaes, os militares, como 
infringentes do preceito constitucional que 
os tatue a não retroactividade das leis. 

Sinto ainda neste ponto estar em desac
cordo com S. Ex. 



camara dos Deputados-Impresso em 12/02/2015 15 10- Págma 24 de 41 

116 

Retroactivos não sã-o esses tribunaes nem \ Se a acção continuada não era tida em conta 
os actos que os erigiram, :porque a lei de 18:38 de criminosa, segundo o velho direito. só :po.. 
preexiste ao momem· · do crime que aqu~lles dem ser juridicamen;;e nonderados. os aews 
for~m chamados a julgar e o principio <la do domínio da nova lei. pois o crime só depoi' 
retroacti ,·ida<le baseia-se na su:< concepr;ão della col!leç:a a exi~tir. 
mais simples. em que o poder publico só n:io Se. porém, a lei antiga impõe uma pena 
cem o dir-eito de consider-ar crime nma acção mai' br.:nda. o c.-aso é di>e!·so. Aqui todos Ol 
ou omissão cue antr:riurmente não era consi- actos devem ser subsumidos no conc<cito de um 
derada criminosa. •~rime un ico. mas~a pena tem de ser reg-ulnda 

Esta salvaguarda das acr;Ues humanas uã.o pela nora lei - c;n.d,! qu.e 'mais 1~:gorosa -. 
foi por modo nenhum awe<v'a. porquanw sono domínio dellao mesmo crime 

Desde 18:)8 o exercito sabe que, nos cas:Js consideTiv1o como unidade. chega a av..ingir o 
de reb<.:llião que elle promover· ou em que seu momenw ftn;ü». 
tiver de immiscuir~~e. as penas a applicar-.se 
>ão as do tempo de guerra externa. e desde 
1851, por e!feito do decreto de iS àe secembro 
que os paizanos tambem sabem que elles 
mancommunando-se com militares. sendr, 
socios co-participant~.s nos crimes que a lei 
de 18.51 especifico. no pr·incipio do art. !". sói.o 
considerados militn·es para os etreitos de 
applicação àa pena. 

NestaS condições. pergunto ao meu hon
rado amigo, onde a retroacti"l'idade ria lei 
penal? 

ab~~u~~~m~rten~~;~~~~~de~n;~ ;~f~~~~~~ 
tudo neste momento. em que o princ;pio de 
autoridade se acha em toda a pane violenta
mente "balado pela base. ha uma wndencia 
pedgosa pai·J. se proteger em no.me das liber
dades publicas a tudo quanto e mov1mento 
anarchtco, feito sob a capa lar!;a •lo libera
lismo ou do Janatbmo politico. 

Peço, porém, ao meu honrado a mi"" •\e 
quem discordo. que me bonre C· .m sua <ctWn· 
•;:1o para ouvir o; ensinamenT.Os de um me,;
tre. que neste ponto vem dar-me c·m auxilw 
o prestigio de :mas liçtjes vigorosas e mdis
cuti,eis: quer·o me re!erir au ür·. TlJui:.ts Har· 
reta, mestre entre todos re:<peitado e em cujns 
«Estunos de Direiw" vou buscar um amparo 
generoso pal"J. sustentar-me. 

Diz elle, referindo-se ao caso de crimes 
i11enticos ao que nos preoccupa. que me;; 

E' essa a condensaç;io mais precisa. ma:' 
completa do que eu poderia êxpor aqui. st 
quizes.,eemplanar para demonstrar a inexi;· 
tência da rat:r-oacüvidac1e. a thecria dos crirnE:s 
continuo3. 

Procur-arei. norem. encarar ainda a ouestib 
sobre dous ! ,ufros po"ntos àe tis-ta; um· e le:!l· 
brado pelo honr:;.do •'eputado pelo Piauh;:-, o 
caracter qut: tem a crea~,ão dos tr-ibunaes mi· 
litares e os ~ífeitos de~sa creação, para >e: 
cnmo no nosso paiz e no esn-.,ngeiro tem-;: 
admi~tirio a theoria de que os tl~bunaes mm
tares de excep~ão cre>•dos em épocas ano7· 
maes artingem e julgam actos anteriorei. 
concomitantes e posteriores il sua creação. 
cnmtanto que se rel,.donem com a perturba
çiio que •isam casti:;:ar e reprimir. 

O outr<>. mais comrnum. mais sediço. nem 
.cared:t.'t!Lvez rle ser tem bmJo nesta occasião. 
reterin<lo-se como ;e refere. a um principie 
ti'Lo rudi:11entar da pratica. jurídica, que fõ~J 
itr.perdu;,wel dc>conhecel·o, 

A lei que cl'eou tribunaes exceucionae;; e.• 
mhe!oct•u um<t jurisdicçiio especial para o; 
•:rimes que ;;e rAiucionassem com a revolta on 
q uu.lquer p~rturbaçt•es na Ol'dem publica. 

E se.; uma lei •le juri>dicção. uma lei que. 
''"tal elece um typo novo, UIDU Lin·mula non• 
tle processo. se tu;:;im me po>so exprimir. re
tt·oa;;e segundo os principias incontestldo 
tlo processo. 

crimessenrlo contínuos, Sr. presidente. niio O Sa. Mo~.RTL'ós JUNtou- Perfeitamente. 
porlia haver no no,so <:aso especial, retroacti
vi•1ade de lei penal, no caso do decreto de :!8 
de fevereiro porque a legis!açiio a este res
peito pree.:'Cistiu. 

Este decretO podia até ser r1ispema ve!, se 
tivessemos a lei de estad,, de sitio votada re
gularmente, porque então com certeza seria 
estabeleci ~la esta providencia, que aquella 
não esqueceria. 

Não houve retroactividade da lei pena.! 
porque, corno ji disse, esta não se dã. em 
crimes de tal natureza. 

"E eis o que r1iz a este respeito o mestre 
:pranteado, :1 que acabei de me referir: «Rela
'tivamente ao chamado clelicto continuado ha 
~!;~~'l'0~a)\l.Zer a seguinte distincção. 

O Stt E:>üs M.\RTL'OS- Estes tribunaes não 
são mais •1o que o resultado das exigencia.s di 
momento. 

A penalidade existia ; e existindo a penali· 
dade. existia tambem a ju:·isdicção creada. 

O Sr. marechal Floriano Peixoto não f~ 
mais do que mandar por em execução uml 
medida de caracter excepcional, só empregadl 
em occasiões de perigo publico e que por i;> 
mesmo anteriormente nilo estava sendo diu 
turna e ordinariamente executada. 

J\Ias. Sr. presidente, ni\o quero fazer a!lega 
ç,ões só por mim; e por isso fiz-me acompanh~ 
de um repositot·io fecundo de citações de pe.'~ 
para q11estões desta ordem, 
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Este reposítorio a que me refiro .. iiL foi de 
um<l. vez desdobrado tLOs olhos desta. mesma. 
camara em um belis:<tmo díscUl'so do nobt·e 
deputado, o Sr. Alcindo Guanabara. qu;cn<!o 
justificou actos rlo Poder Executivo pr·atíca
dos a lO de abriL 

qmtn(lO se lla inteil-amcnte sallido da orbita 
tl:t> leis.- <Jrigido o crime em principio e cal
cado todas as r. •g"l.S th moral. ~e pode occor
rer com pr{widC'nci;_t:; commu~.» 

Além de um trecho •'e D«lloz. "que jit me 
referi. :i propt<Síto <lo momento t1 que ;uti:nge 
a jurisdição <los tribu:~aes de justi>a exce
pcionaL e por ISSo tlers:o •le repro<lUZlr. quero 
me.is e;pecialmente referir-me a legislação 
franceza. que eu não sei se sera posta em du
vida pelos meus llonrados colleg«s que me 
ouvem. . 

Diz a Ca>sa<;<"io Criminal lranceza Utf' :,·cs 
Lcgenisse~ e iseT·y) o seguinte: «O principio 
do. não retroactividade tl<l.S leis não se applica. 
senão no fllndo do direito e não se estenue às 
leis do processo e dê competencia; assiln >l. 

jurisdição militar substituidtt. aos tribunaes 
repressivosordinarios ]•Or éfdto <la decla•<><;:io 
de estado de sitio. e competente pa;·a todos os 
factos q·ue se Ug1.l.e'ir:Ji àechuaçc7o rfesttJ estl)do. 
aindct que el!e . .: tenham sido com:mettido~;: a .. ntc
,-iormente. » 

E. em apoio dessa doutrina, manifestara-se 
o Conselho ·~e Estado:- <<.-\.;leis ·'e processo 
e de instrucção, dizia. cts que moditicam, quer 
a composição quer a competencia dos tribu
naes- são ob;·igatori<lS do düt em que come
çam :t >er app!icn.das não sómen te par;t os 
proees;os " iniciar. mas-p<tl'a os começa~ os 
e para a pun:çilo de c1·imes e deUcto:; antet·!m~
mcnte p,·aticados.» 

Além disto, uisse eu ji que em muitos la
gares, mesmo no Br:l.Zil. lut precedente~ que 
justificam plenctmente. co:no não ê contrario 
à ordem jurirlica e constitucional o Tribunal 
de excep~'io. 

O Sa. A:srzro DE AEREu-E no domínio da 
monarcllia, que não :•dmittia o esta <.lo rle sítio 
amplo e sómente com suspensão de certaS ga
rantias. 

O SR. E:--i:AS 11ARTI1's-O estado de sitio de 
boje e muito mais amplo e aind:t tem->e tor
nado e tormn·à mais amplo emquanto não 
llouver uma lei re)!ul;J.dora do sitio. (1';·ow,n
.se 1m!itos apa'rtes .) 

:Ma,, se persi>~iam os mesmos motivos, es
ses mesmos mo~ivos autori:::~1m as mesmo.\S 
medidas e a~ mesmas proviuencias. por mais 
rigorosas que sejaw. 

Mas, eu dizia. nos annaes desta Gamara 
mesmo se encontram e aqui estão as palavras 
com que o ministro dajustiç.a de então justi
ficava no período regenchtl perante o Poder 
Leir\slativo a necessidade do Tribunal exce
pcional em circumstancias eJ.."traordinarias. 

Disse por esse tempo o Sr. Aguillar Po.ntoja 
o seguinte:« Circumsta.ncias BJ..'tl'B.Ordinarias 
demandam medidas,extraordlnal'ias e nem 

E co:.1 lacs palct,-ras justi!ie<n·o. o projecto 
de lei. C~Ijo art. t·~ era. as~im coucehido: «Os 
cornnreh~n<1idos nos ct·iines de rebellião. sedi
~ão ê ronspimç<"io e em todos os outros prati
cados. antes, para o tlm de commetterem 
aquelles crimes ou depu:,,· e por occa.sic.7o delles~ 
serão proces:::ados na iürma que segue .. etc. » 

O:·a .. quctndo hct est:t negc><;ão "bsoluta da 
retroacti\'idai!.e rht lei na hypothese de que 
tmto. qu,.ndo ha este ensinamento proficuo 
ger'tl mt h':,>:islttçiio elos p,üzes totlos. quctndo 
haamda a le;!i~lat:ão en1 vigor·._qua.ndo temos 
cantos acto:; legi.sla.tiYt)~ ou officiae~ que con
firmam a doutrinct. pôde o tlecreto de 28 (\e 
fevéreiro rev-ogar essas d b:poslç~ões ou ser 
contrario a todos os precetlentes e a todos os 
ensinamento~ jurídicos. quctndo se põe de 
accort!o com elles ·l 

Quul é a base. qual a razilo por que vae o 
Congresso (iizer que o decreto de 2t' •1e feve
reiro é incoustituciunal. posta de lado a ques
tão d<1. sua. rotroacthidade ~ 

Absolutamente não se apresenta Um<t (\ispo
siçiio constitucional expressu. j;i o disse. con
;,l·a. aquella lei. 

E' certo. Sr. presidente, que eu ja vi se 
fazer arma de combate nesta ca83. de um 
discurso (!O Sr. Campos !:'alies. e'" que S. Ex .. 
como organisador dtt magistratura fctlel'tl 
neste pttiz. sustentou. por princípios que uão 
quero ;tpt·eci<tl'. nii.o tenho t:tlvez c;tp;tcid;ule 
pttr<t fazei-o (n<io apoiar/o.<). que os tribunaes 
de excep~ão. que os tribunaes militare< niio 
podem ser admitti<1o; em no>so p<tiz, primeiro 
porque ;t Co;Jstituíção (ht Republica. estabe
lece taxatinmf'nte os t.rihunaes e ajustiça 
ÜJ'lenü: segundo porque :L mesmtt Constitui
ção da Republica contere ;i. ma.gisti•J.tura 
fcclem! o julgamento do::: crimes políticos; 
tarceii·o p«rque a Constitui~io, prolliblndo a 
penu. de morte, estabelece a revisão pa.ra 
todos os processos crimes que se findarem. Eu 
appello neste ponto para a opinião do illus
tr-.tdo reltttor da commi~são mixta, que é um 
dos orn<ementos do ma.gisterio dtt Faculdade 
de Direito <le :;. Paulo, eu appello para o 
ta.lento e o criterio jurídico de S. Ex., que 
vae me dctr razão, nem póde deixar de 
fazei-o. 

0 SR. D!NO BUENO-Bondade de V. Ex. 
0 SR. ExliAs MARTINS-O ministro da jus

tiç.'1. elo Governo Provisorio, cuja sagncidaie 
politiC'J. e cujos conllecimentos respeito e 
admirn. nii:o é capaz de mostrar a prohibição _ 
absoluta. inserta na Constituição, de se crea-" 
rem tribunaes militares_ em casos. ano~, :"c 
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de que os crimes em taes épocas reaJ.isados 
yil:o ter a uma justiçê. especial. 

O argumento di> delegação do julgamento 
dos crimes poli tieos-a justiça feder-,ü nada 
prova:-o que ha é a exclusão de taes crimes 
da alçada da jUStiça estadual e a sua entrega 
á magistra:tura federal, que representa nos 
Estados um elementO completamente em-a
nho e que, com a maior imparcialidade, póde 
se manifestar sobre o assumpto. 

Além disto, os crimes a que se referem os 
decretos nã.o sã.o crimes politicos, silo crimes 
militares claramente definidos na legislaçilo 
nã.o revogada ainda, e se nelles os civis sãc 
equiparados aos mili"blres é para não haver a 
injustiça de :<ggravaçilo de penas para estes 
quando o perigo é o mesmo, >enha de um ou 
de outro. 

Eis porque se diz que elles teem de ser jul· 
gados pelos tribunaes expcionaes. Kem o Sr. 
ma1·echal Floriano estabeleceu, come não po. 
dia estabelecer. taes justiç-as de caracter pas
sageiro e restrictosa um cerro numero de ca
sos para julgarem todos os crimes praticados 
por ciYis ou militares. 

O proprio Supremo Tribunal ~illitar. que
rendo varrer de si a responsabilidade. temen· 
do~ no entende~ de alguns, praticar, com 
gaudio para muitOs. aquillo a que lhe da>a 
occasião a legislação, >eio confirmar as mi· 
nhas opiniões. pois, apezar da >ersão >erda· 
deiramente ad .. sum delphinique se tem dado 
a suas sentenças. nao disse que o go>erno não 
podia sujeitar os criminosos que ti>essem 
praticado os crimes p1·evist0s pela lei de 1851 
ao julgamento <1e um tribunal militar espe
cial. disse unicamente em rehtçilo a uma sen· 
tença, a primeirtt, proferida em relaç~o a 
Nilo Deodati e outros. que deixara de .iul· 
gal-o <<porque os decretos de ~8 de fevereiro 
e 5 de mar~o não crearam competencia e de·· 
Jictos que já nilo se achem P.Stabelecido~ nas 
leis militareS>> e e'l.•es presos ci>is niio com
metter:•m, segundo a classificação que lhe de· 
ram, nenhum dos especificados naquellas 
leis. 

Invalida, de alguma sorte. essa sentença a 
doutrina dos decretos de 28 de fevereiro e de 
5 de março? 
Evi~entemente não. 

ministro Cardoso de Castro. que revelou uma 
espléodida orientaç:ão jurídica e da qual deu 
pro>as exhuberantes no >OtO >encido que as
signou. 

O que o tribunal disse nessa (senten,:a, é 
que a jurisdic,:ão e milita!'; a :pena a empre
gar e que de>e ser outra, não do tempo de 
guerra, diz elle. porque parte do principio 
de que a lei n1\o retroage, mas do tempo de 
paz ern que a lei e mais branda. 

Em qualquer dos =os, portanto, o Supre
mo Tr-itunal Militar não disse que o decrew 
de 28 de fe>ereir·o era improcedente illegal, 
que não podia ser executado. porque lenH 
a justir;a excepcional indiTiduos que só po
diam ser julgados no fôro commum. 

O que di;;se na primei:a 8entença foi que 
aquelles que tinham sido mandados à presen· 
ç:a do tribunal nã.o tinham commett!dO ne.. 
nbum rlos crimes esp~citicados na lei de 
guerra ; e na segunda. que os indi>iduos de· 
>iam se1· julgados pelos tribunaes militares. 
mas a pena a empregar não era a que se em
pregou. e sim uma pena maisaggra>ada,por· 
que nessa occasião, elle partiu do :principio 
1iilso. erroneo. de que a lei não retroage. 

E disto para a repulsa dos decretos comba· 
tidos >ai um abysmo. (Muito bem; muz:o 
bem.) 

O SP.. BETIL."-QwA. - V. Ex. dà licença 
para um aparte. para ficar regist•ado ~ 

O SR. R'\'EAS MARTI:>s-Pms não. V. Ex. 
>em até em meu auxilio, deixa!ldo-me repou· 
sar um pouco os orgãos vocaes. 

O SR. BEV"J.L-'.QwA ( com "elteme11cia ) -
Xão é crime de guerra. não é crime militar 
intel'l·omper as communicações de um exer· 
cito em operações. fazer saltar uma ponte. 
um tuunel, pelo qual as íbrç~ em operações 
estilo constantemente em monmento ? 

Era simplesmente o que queria Deodati e 
não foi considerado crime militar para edi· 
ficaç,iio de todos os bons patriotas. 

O SR. E:-.'EAs :l.iARTL'1S - Sinto-me já fati
gado, :>r. presidente. mas corre-me a necessi
dade de concluir a oração com a quttl tenho 
cançado a attenção da Camara. ("Ycro apoia· 
dos geraes.) 

OJSR. Dr.'1o B'uEXO-V. Ex. tem defenrlirlo o 
parecer da maioria da commissão mixta, do 
modo o mais completo possível, cabalmente. 

0 SR. FRANCISCO TOLENTINO - Magistral· 
mente. 

O que della resulta e que se a classificaçilo 
do crime de Nilo Deodati ti>esse sido outra, 
como o devera, si tivesse sido em qualquer 
dos artigos de guerra. que pudessem ser ap
plicados,,o Supremo Tribunal. salvo por uma 
interpretação bysantina, que procUJ-asse na 
occasião, não podia eximir de si a responsa· O SR. ENÉAs :t.1ARTL.'1s-Estou cumprinõo o 
bilidade desse julgamento. meu dever, explicando a minha posição de 
· Ainda da se,"Unda sentença, a respeito de não adiamentista, de modesto jornalista pro

·outros criminosos, o que se collige é que o vinciano que no norte, quan•lo rarea>:un as 
tribunal declarou a lei l'etroactiva, opinião 1 noticias dos successos da re>olttt, quando fa· 

· .. essa. batida com_~(la a. vantagem pelo Sr. lhavam communicaçües com a Capital Fede· 
ijj::~;~ :c . -
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;:al, passava. momentos angustiosos. mas sem
pre crente na victnria da. lei e da Republica, 
jamais desesperado da victoria do ~oder con
situido, como a. encarnação que foi da honra 
e do civismo nacionaes. (.illuito b«m ) 

Estou explicanno o meu pr .. cedimento de 
]!ontem e de hoje, de republicano que negou 
o adiamento porque queria approva.r imme
düttamente todos os actos do go>erno. de re
publicano que para o futuro seguirà a mes
ma linha. de conducta do presente, porque 
estou certo de qué é loucura. e desazo sonhar 
com uma. reacção contra a politica que >ae 
terminar, feita. em nome da que vae começar. 
(.4po!ados .) 

O SR. BEviLAQUA- Não lia solução decon 
tinuidade. 

O augmento é especioso e contraproducente. 
~o proprio artigo que dá organização à ,JUS
tJça feder:tl diz a Constitui~•io que haverti. um 
~upremo Tribunal e tantos juizes quantos o 
Congresso crear. o que e,·identemente não 
prohibe o estabelecimento de qualquer destes 
pelo poder competente, e muito menos do na
tu~eza ~aquelles que jti. encontra.m apoio na 
leg1slaçao. 

Nii.o ha. portanto. prohibição de, uos tem
pos anormaes. o Poder Executivo crear tri
bunaes. quarido inYestidos de funcçêies ex
tr•aordinarias. em virtude rlas circumst:tn·· 
mas, para manuten6;:o da ordem e para. que 
se torne uma e:ffectividade, uma efi!cacia reai 
a puniçiio rios criminosos, que não se obtem 
commummente, como fora para dese,jar. rl igo-o 
com pez,tr como cidadão e como ad-rogado, 

O Sa. ENÉASM.illrrxs-Nem póde ha>er sob queapr•eci» como Garal(tlo t'istitrMion b<~roqt<~ 
pena de novas e mais violentas commoções du jw·y. Tribuna.es de líbertaç.;to incondicio
tal>ez. (Apoiados.) nal p;tra todos os criminosos e sobreturlopara 

A digressão,porém, afastou-me do meu ob- os políticos. isso é que são esses apregov.dos 
jecti>O, a que volto para concluir a detesa protectores da liberdade civil, tribunv.es em 
que aqui vou alinhavando. que decide a paixão individual dos juizes, a 

DIVERsos SRS. DEPUTADos _Não apoiar1o; paixão momentanea e poucas vezes a con· 
está-o fazendo com toda a eompetencia. ~~ee~:a que deviam ter da funcção que ex 

0 SR. ENÉAS MARTINS - Ha duas afi!rma-
ções do Sr·. campos Salles, Sr. presidente, s~ SR. AxT~1~ DE Sr QUEIRA- E' o que se 
que precisam ser debatidas- a que se refer·e. e dando ~.,ora. . 
à revisão do;; processos e á. pena de morte e .. O S~. El\'EAS iiiARTINs:-A Camara, po~·em. 
a. que entende com a creaçi"io taxativa dos J:l est<t cansada, _Sr. presr~1e~te, (mio :'P?wtlos 
juizes e tribunaescom jurisdicção federal. fler·ae$) e dem~!S em.maJssmto-mc 1atJ::tado; 

A revisão do precesso crime não implica a V· ~x. mesm_51 JO. . esta sendo abandonado na 
prohibição das medidas excepcionaes. ca~et,ra que tão dtgnamente !JCCupa:- rcsu-

Esta revisão ~aranticla na plenitude da Jmrer, portanto, po.ra. conclmr, 
paz e estendida: c

0
omo concessão iiberal até Em relaGii.o ao meu nobre amigo, rleputado 

os processo; militares, é uma garantia de li· p~r Peraambuco, de quem l'ui levado a. diver
berda.de indi>idual. tão boa como a locomo- gtr neste momento. a~e'l<tr. de reconhec~r a 
~ão. pOl' exemplo, e como outras constantes sua grande competencm, •unda poderet ler 
do art. 72 da. constituição. trechos rle uma obra que vale o que pesa e 

, , . . • aqui tem ~ido manuse:ttla por todas as l'ôr· 
O SR. Dr~o BEE~o-Perfe1ta~enle ~V· Ex. mas para combater 0 parecer que nella se 

encar-a a questão pelo verdade1ro prtsma, runda. 
O SR. ENÉAS MARTINs-Si esta revisão é Em uma. de suas pa.ssagPns, diz Bcuntschili' 

uma garantia constitucional, pergunto : rele rindo-se ao dever que assiste ao homem 
quando todas as garantias se acham suspen· de governo de acceita.r e empregar a. violação 
sas, e digo todas em face do procedimento do do •Tirei to formal, desde que for is~o indispen· 
Congresso sobre o assumpto e na. ausencia da savel à existencia. do Estado: «Deve tazel-o, 
cei regulai1ora do sitio- a revisão constitu- diz elle, pois a força imperiosa dos aconteci· · 
cional para os processos feridos em -materia mentos é mais poderosa que a autorida.de de 
crime está ou não suspensa bmbem 1 um artigo constitucional qualquer. E dr,ve-o, 

Mas, ne lado os argumentos da competencia pois, o seu dever de proteger a. vida da Na· 
para o julgamento dos crimes politicas e o da ção, sobrepuja o de respeitar uma formulá. 
revisão, ha ainda o de que a Constituição es· lega.!. Supportar o mal, so:ffrer sem murmu
tatuiu taxativamente os tribunaes e os juizes r•io, sacrificar-se, emfim, pôde ser, na religião, 
que teem de distribuir a jusiiça federal. a perfeição, a perfectibilidade suprema; a po· 

E, portanto, diz-se, desde que esses tribu- lítica tem os olhos voltados, porém, para a 
naes se achem assim estabelecidos, o Poder acção, para. o resultado, para. o progresso.» 
Legislativo ordinario e menos e menos o Ex- Outro argumento, Sr. presidente, deriva;;,· 
eeutiv_o .só- não poderão augmental-os ou tivo e invocado como panacéa, para impedir·~ 
supprrmll·os. _ a. a.pprovaçãodos deeretos de 28 de fe~~reiro · 



camara dos Deputados-Impresso em 12/02/2015 15 10- Pág1na 28 de 41 

120 ANNA.ES DA CAMARA 

e 5 de n;arço. é ~er um perigo para a~ lib<>t'· 
da les publica~ mnntel-os e com elle.~ os tribu
naes militares, que ficaram constituindo lei 
do paiz 

:i\ão quero discutir neste momento a ques
tão pelo lado do >c;,ntimentalismo, mn.s pelo 
unico pratico e acceitavel no mr.mento. O 
receio •'e que esses drcretos fiquem cnmo le
gislação OI'•lina.ria c'.o pa.iz, é >implesl!lente 
pueril. 

Jul'is<licç·ão excepcional. de tempos anor
maes, só ::;e emp1·eg; nestes o e e:::se argu~ 
mento que tenho adduzido " continuarei a 
repetir paro justificar os decr·etos "e 1851 e 
1838, os quaes só hão de ~er legislação a em
pregar quando o Poder Publico. p<1ra corr,·s
ponder à espect • ti Ya da Na~ão. tiver de de
fender-lhe a causa violentamente amea~ad<1. 

E vem aqui a pello citar de novo o >n bio 
professor· •'e Heide!ber·g. a que não tiram uma 
pequena parcella de pr·estigio sequer as sua,; 
tendencias conservadoras: «Em regra. diz 
elle. a urgencia (a ci:·cnmstancia excepcion,\1) 
não deve crear um direito nu;·o. detinitivo. 
«Pôde autorisa.r. diz Zi!.cha.rire. uma. notação 
do direito. não uma substituiçii.o 1'01·mal e 
durtn·et da injusti<;a a ~se me"rn" direitO.>> 
O ,, irei to excep•:íona.l não existé si não para a 
situação excepcional.» 

E destruido assim esóe temor. ;cbordarei a 
ultim<1 questão relevante neste ·debate.: -A 
distíncção casuística e or·iginal entre actos 
inconstitucio1wes que niio se a.pprovam e ac
tos inconstitucionaes que homologa e sanc
ciona. 
~ao attinjo. e para isso sú me queixo da 

minha incompetench< (>1iio apo:aclo.•) a razão 
do escrupulo dos meus houraclos collegas que 
approvam todos os actos. menos os <.leet·etos 
de 28 de fevereiro e de 5 de mt<rço. 

Inconstitucionaes elles não são. como não 
são tambem nem retroactivos. nem formulas 
perigosas para a liberdade do ci•'a."ão. pot·
qua.nto o Poder Executivo só mente lançou 
mão de!les. quando a anormalidade da vintt 
nacional o exidu.não "entlo ainda e tambem 
inuteí$. o qúe é o mais forte :u·gumento 
daquelles que {azem as restricções tibhts. d·· 
que lançam m:io pn.ra justifie<>r o seu proce
dimento. que é a do ser e não ser ao mesmo 
tempo. (3itt:to úe"' ; apoiados. apartes.) 

Cabe aqui a applicação das lettras bíblicas: 
quem não é por mim é contra miin; e desde 
que todos os actos são inconstitucionaes. como 
o querem SS. EExs. mesmo-ou si os ap
provam to.rlos ou não se approva nenhum. 
E' inconstitucion<lJ. a emis:;ão de papel. o re
crutamento. como o são wdas as outr·as 
mer1idas ·ejtraordinarias de que o governo 
lançou mao para a defesa da Patl'ia e dn. 

t;; Copstftuição; · 

O Sa. ARTrroa Rros - Nós só podemos ap
provar aquillo vara que temos competencia. 
Para a que niio temos esta só podemos dar 
um bôli ue idemnidac1e 

0 SR. ENÊAS 1\'IARTIN> -V. Ex, 'O'ae me re
>ponder. sem ser preciso recorrer a. esse biU. 
que e uma. panacéa. O nobre deputado cluma 
<'ssse" tribuna< s iriconstit.ucionaes. porque a 
Consticuic;ão não cogita ''elles e po1• isso nega
lhes a '~pprovação. De duas uma:-ou nós 
podentos ou não podemos acceitar medidas 
iuconstitucionaes? 

0 SR. ARTHCR Rl05 dá Um aparte. 
0 Sn. El<ÉAS MARTINS - Fiz a distincção a 

ctue S. Ex. não attendeu. A emissão de 
papel-morcla. e <outras medidas são verdadei
rawente lnconstit.ucionaes, pc•t•que a Consti
tuição sô deu lilculdade :Para. autorizai-a ao 
Poder Legislativo completa. 

A cre~ão dos tribunae~ de excepção do 
contra!'io é um decreto perfeitamente justi
fica,·eJ perante a Constituição. perante as 
leis do paiz, Dnteriores a 15 de novemb1•o, 
perante ,, ensinamento dos publicistas mo
dernos da legislação dos povos cultos. 

O que se vê, porem? ss. EExs. que ap
provamaquelles, os lnconstitucíonaes recusam 
assentir nestes e acceital-os a elles dictados 
pelas mesmas necessic.a''es. qne não teem 
contra si senão um prejuízo banHL erigido 
lufelizmente em criterio de critica.. (.4poiados; 
t'i'OCa'm-se 'iHUitos apartes e contestações.) 

No assumpto. entretanto. des·'e queSS. EEs. 
consideram os tribunaes militnres tambem in
constitucionaes, ou si é ou não se é. To be or 
not to be, como na legenda de Schakspeare. 

Sr. presidente. depois desta longa e fasti
diosa (mío apoiadas) ennumerac;ão de argu
mentos que accumulei para justificar de 
accordo com as minbas for~a.s- .. 

Os Sas. DL'IO BUENO e Fl<.-\.l'ÇA CARYALRO
Brrlhantemente. 

O Sa. R>ÊAS 1-IARTL>s-... o meu voto pelo 
pa.t·ecer da. maioria. Lias commissües reunidas, 
ser·à ocio~o declarar. certamente, que ap
proYO sem cliscrepancia, sem exclusão do 
mn.is insígnitlc:mr.e todos os actos de que o 
Poder Executivo teve de lançar mão para 
sa.lnt,·ão da Republica. no momento em que 
isso se llle a'figurou opportuno. 

0 SR. ANISIO DE ABREU-Como todOS OS 
bons patriotas e bra.zileiros. 

O SR. Emhs i\úRTINs-E' este o proceder 
daquelles que nesm.s cadeü-as quizeram !llan
tel·-se votando contra. o adiamento. sem re
set·vas Jllentaes e insidios:>s, ptl.ra approvar 
immediatamente todos os actos que se refe-
rem á revoltt1.. (i1fuito úem, muito bem) e que 
podiam suscitar a responsabilidade do mare-
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chn.l quando a s1m n.dm\nistração esti1 a fin- approvo todos os :wtos ~em excepçiío e appro
dar. quando S. Ex. ·marcb~1. parJ. o r·epomo v11-os. por-que e!les Jomm dictados pela neces
que insmntemente deve ter pedic:o. fatigado< si<lade d:t manuten~:to rla ordem publica que 
o organismo e o espírito de tamo trab:dlw,de Hã<> pude nem deve anda•· i1 mereede :imiJi· 
tfto ~Tr·ande g:1sto J.e <.:.nprgias e 1Urça.:S que se çi'ies e {·xpo~ta pn1· uns escrupu!os pueris e 
viu ~ohri;.!':.ldo a pór em prova em um do:-: platonico;::; ~porque n. nnormatida.de 1la epoca 
embates m,tis per·igosos d~. no,;sa vi<la. politi- tran: rormanuo e subvertendo toda a or,lem 
ett nos ultimos annos. ',jur:tlkn., por mom1~n:o::; t!ra o. e~ses actQS o 

l\:iu comprehenrio qu~ qu:tn<!o >:J.e fin- cura··ter incon<tituc;on:cl que sü tem em 
dar esta. sltua<:d.o que nós Yimos a.i:plandin- época:-; ,,e tr·;tnqnilidade e fuuccionamento 
do corajos:J. e convictamente e ucompanhan- re;ruinr ele rodu,; os poueres. (~lpoia,/og_) 
du desde 23 de novembro. nesta hora cm O Chefe de E;;ado que cm uma emergencia 
que S. Ex. e. uão digo um homem morto. a~susüulora. como !ài aquclht da revolta. de 
o que set·ia uma perrla irrepal'l.\,·et par-J. esr.a 6 de 'etemlwo. não soub.,s>c lan~a.r mão <le 
p<\tria que o ext1•emece. (Bca~:o.<!) ma> um to,ht' <lS mecli<l"s a seu alcance p<tra debellar 
homem 1no1·to no governo. porque a.manhi1 a revolta. par·a conjurar n perigo. serin. Uin 
não terú, mais as gt .. iL\aS nem us cofres publi~ perigo pu;o;ilani!!le.e ahi sol1retudo e que est:i 
cos pu.ra dispor nBtn a.:; :r·eg-alius que a. lei lhe o merito ào S1·. mm·~chal Fioriano Peixoto. 
confere. não comprebendo e>te escr·upulo tar- S. H:x. $0Ubc lanç'w mão de todos os meios
dio em separar medidas constitucionaes '''" ellic zes pa.ra de"1rm"I' "- revolr.a e por· isso 
iDCLlnstitucionaes. cham;.!,ndo imp:·opt·iarnen~ I mesmo ficou com o nome cobertu tle gLorias 
te inconstitucional a uma que <i perlHta.- imp<::reciveis e inconte<tadas. 
mente legal. E nem compret1endo aind:c Sr. E porque elle soube cumpdr o seu (lever·, 
pre.sidj .. nte~ como é que negando approv;~ç~~o a. c 1K•rq !!e eUe soube c;omo uinguem :1esenYol· 
uma med.idu. como incon~titucionu.t cu mo vi o~ j ver a. maior en(·rgh.L no e:-::map-ameuto desse 
ladora rla lei fundo.mental da H.epuhlica se movimento ne1ll.ndo é que e diguo de ll0$S<.t 
púra ante ;J consl'quenca logica e immet:lia.-~ a.t!mirat.,:ão. e não no:-' vu.i fica.r bem a nO::;, 
t1.mente não se ha de exigir, desde que os ugora. 5Uperar1(1 o pet!gu~ anda-::'tliOS a nos 
decreto:< ele 28 de íevereiro e 5 de ma.rt;o ,üo leml>rar tle uns estrnpulos e uus zelos que, 
violações dispensaveb da lt:i, uesde que elles., 'er·iam exoticos se não fossem ante~ invia-· 
portanto. excedem as faculdade;; de que o I veis e i1:opporwuo~! 
Poder Executivo devia lan~ur mão 1 :J.l'a l'C- Xüo soube,sc S. Ex. com a firmeza ue seu 
primir a revolta, a su:c l·esponsabi:i.l;vle. braço e de ,ua ,·ontude neste período de tris
( .:lpo.i.ado_s [Jcrcw::; ~- Si se o..p~ra111 aqui acros T,E'~as OpJu't~· uma h_a.rrtha u. ~sa lJ!'êl.llllü 111.<1· 
constnucwnaes e tncun.Stltacwnaes.. deYe-sc 1 cut~l. qut~ ~u o hero~smo das 1orçH~ legaes ~ie 
ter a l'r·anqueu.t c a <.:OJal:[Oin Ue.dcclu.ru,r por I u~t·rn. e mar ~ode~;a atteiJU·l: •la l_utu~·o. nu o 
completo que esses actos ~ao uma exl ur::ww- souuessu S. Ex. ".zel-o c nu o se;-m. drgno do 
cia de funcções. de att:-ibui~ões epe•lir· a res-

1
momemo pcolitíco. em que surgiu. para en

ponsabi!idade por elles par" cs•e puder· que clwr com u ~eu volto gigantesco dcluctador e 
abusou. ) p~ttrio.ta, tOL\a 'st' calamitos'\ época. de _nossa 

o SR. ART!!UR Rio:;-A ·ti c" ~ ! h:stona. a q UP vae f!:cha1:. p~ra confusuo dos 
cora~em· a uelles u d·v ~~es 'f,na.: ·7 ~e.reprohos, co:11 a acç:ao diglllficante do brazr
da c~mdu.!io tive~a! 1; 11;1 ~\~~~ ~5 l~;~~,j~~~ lei.ro <t.~e s0 sabe, qnanuo

1 
hlL paz, ~er estrayo 

que _levar·"'-~. S. Ex. ltpr_at·ear ?emelh~ntes ~~,:':~'''o da ler. (lJmou.<. Mutto ócm, mntto 
~;~~:·efi~~ J•oO, pedem u b1lle d• mdeum:rlwle ~üo po.so .. Sr. presiden~e. de maneira 
f I oeuhuma acce1im· tL restrteçao dos actos de 

O SR. E::-.1hs }[ARTI:\s-Nem eu me refi r.· 1·xcepç;io <lo l!m;·ecl<a.! Flormno para a surro
a es~a core~~e'!l a que quer u.lludir V. Ex. c(.l.t:Ütl ü !'U<d<.;iio ,'u, revolta em torlos os seus 
n~m .. sou br·1ga.o pa,:·(l, anJ.n.r (),pedir e a exhi· e1r1:1:T.os. E a es.~e respeito,. como já ouvi dizer 
bt>·Joro,; de valentm. . . a<tni qrw :~pez,.,· destes actos de restricção 

O que penso. no_ e:nt<:nro. S1·. prP>idente, e l ;.er·em a qmtlit!a.<le <le inconstltucionaes e ille
~ue o Congre>so nao pocle oiTe1·ecer u uiii d·· j g<Lm•;s lunçauos S<•bre elles, não determinam 
•r:·iemnida·le para um lacto, quanuo swc-; o process•> de nsponsabilidade ou não deve 
cwna actos de natureza i•\entica e a rne<ma. cletc:J·;ninal-o, porque n:J. responsa.bilidade 

Se ha necesstda•'e do bill de iwlemJt:daclc presi•'encial ha. aiada um elemento a pontle
~a~a uns actos, ha_paraoutros.esi o poder-po- rar, que e a oppor·tunidade da decretação, eu 
ht1co decla.ra acceuavd e;ota re;;ponsabilidade procurarei um;c auto1·idade que não póde ser 
em uns tem por ror<;a de ·leclar<ll a ac.,eitaYel posta •;m duvida.. porque é infelizmente a 
tambern em \'utro~ da m•:;;:na ordem. . 1 a!.ma mate>· ~e to1as cs~as ~e voltas de_ ambi-

Drs;;e. poreru. Sr. pl'o>tdente. e a!llrmo-o 1 ç:oes e despeitOs mcontJVeJs, o Sr. Ruy Bar
repetmdo orgulhosameute a tlwe d<j paiz, que! bosa. Não admitto que quando se diz-não, 

C:unnrtL v. VII 1.:;· ·.~" 
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posso appro"l"ar este acto, poJ•que não e cans- Foi ahi mesmo, Sr. pr~idente, nesse liber. 
t.ituciona.l, não se chegue a consequencia rimo paiz, disse em aparte ao nobre rleputado 
lO"ÍCa de sedizer:-l'ma >ez que e inconsti· Sr. Erico Coelho, quando !!Stava esta!Je. 
tucional denuncio-o e a autoridade que uzou lecida a paz, quando era uma realidade a 
delle partt que esta. seja punida. paciiicaçíio de r.oda: .a 1t:deração americana. 

E leio no E,tado de sit:o, que é· o resumo que o.s tnbunaes rnilitares, os l:ynchamentos, 
mais completo, mais precioso que conheço o e>pmgardeamento a sangu~ friO foram pos
sobre a matet·ia e com is>o o Sr. R uv escl«· tos em nratica. emq uanto nos sem a metade 
rece "du>ida dos que en:;end1·aram ã possi· disso, sêm isso absolutamente em co!l<!ições 
bilidade de profligar um acto COliJO illegal e já norm11es. >emos. afrouxada a pumçao. o 
üeixar de punil-o ou clenancial·o. a.pezar da espu·no da re>Olta sempre a levautar o collo, 
lettra expressa da lei de 8 de janeiro-que o como. a !Jydra mythologwa, no nosso paJZ. 
voto a.pprobatorio das Gamaras e só el!e. ab- (~1puzados.) 

solve o governo da. •:ua re,;ponsabilidade, o SR. BEVIL.A.QUA-Aimpunidade é a maio:· 
quanto ao estado de Slt.lO. deso-raça entse nos. 

Pergunto: si neste ,·oto r1as Camaras.como " .·, , ·~ . . 
tribunal político que al;solve o g0 ,·erno da O SR. E..-.;EA>~M..A.RTI:\--:-Tenh~ ou:tdo diZer 
responsa.ui!idar'e, da exclusii.o de um destes qile no momen,o da lUta tudo ~ pe! m1tt1do e 
actos. decorrente das ncce;s!dades do estado v._ppellar para este encontro form1doloso ~e 
de sitio. ess" restricçii.o importa ou nilo em tnans: a que se chamou a g~rra d~ seccessao 
immediata responsabilidade deste mesmo po- e para a communa de !8!0. ~a,, appello 
der? (Al'o:~dos.) l~;;t;~m para o attestado milludivel da h!..'-

.. Jit e tempo de terminar, corntud?, Sr. pre- " C\ega-se aqui os tribunaes de excepção para 
w1eute, e antes de Jazei-~ •'e•o dizer a•n~a julgar aquPlles crimes que se ligem á. revolta 
qu<; não aud>J.m com a razao e a -:erdade h!S· e durante ella ; entretanto. e neste paiz de 
torlc<e.al,gunsU!ustres preopu:ames. ~uando onde se traz para alimentar a utopia. de li 
se relenam a. Inglaterra e a Ameuca do ber:1ade absoluta um sem numere d~ exem· 
Norte, pará. dizer"'· esta casa que a magistra· pios. na realidade pratica inexpressivos, é !à 
-:;ura reput!-wu eff~c-az e energwam:=me estes que vou vêr tambem íeit·, a paz, batidos os 
attenta•'OS a l!berna.de. e~~ru: m~d1das to~as rebe!res, os conselhos de guerra impondo a 
de que o Sr. mal'echal ~lor1ano lançou m<eo. pen., necessaria. precisa e energica, o castigo 

!'\os mesmos rnanane1aes, onde SS. Exs. unico. efficaz e i=edlato áquilles que com· 
foram bu;car fundamento para as suas as· metreram crimes contra a ordem publica. E, 
se1·ções tive a prova do contrario.. . . mais íi'i;oante prova ainda. ahi estão o pro-

Dizei·,, Sr. pi·e•iuerne, que os E•tados t;~I· cesso e o supplir.io dos assaE.Sinos de Lincoln e 
dos. abolmtm e repudw.ram com~ bar~aros 11- de seus companheiro; de conspiração julgados 
legmmos os tr1bunu.es de excepçao e _formular e condemnados irremissivelmente por injus· 
Stmplesmente um paradoxo que n«o encon- tiça extraordinaria. já oo domínio da paz! 
tra apoio nem nos facws _nem nas c!Jro::uca~. Precisaria fazer aioda tal>ez li!'eiras refe· 

Appello para o conhecim~ntC> d'!; lustor1a rencias :1.0 menos a lnglaterr,o, onde não se 
do~ nobres depu~dos e SS. Exs .. hao de ver· quer >er suspen,;o o t.abeas-corpus, medidas 
alu o papel do con~resso . Arner.cano. <.!ando ene1·1'it:as. como aquellas de que se serviu o 
completa approva~~w a todos o;; actos de sr. Vice-Pre.sidente d:J. Republica. O paiz 
Lmcoln e tüdus os seus agentes. actos no classico •'as liberdade constitucionaes! Pois 
!Jl'.'io dos quaes v.inham as perdas e ;•.: pre· toi ahi. na Inglaterra mesmo. que em 
JU!ze; c:~ usa•' os ate p~lo tm:eu.l!v d~ ctdad~s. 1 G88. por occasiiio da luta da J•estauração. foi 
para evttar que :;e c!tstr·allls~ern lor~•as afim ahi mesmo de 1794 a 1801 que por occasião 
d_e mantel-as, e'!- d<-gola de mtlhares •1e pr1- da suspensilo do lta/Jeas-corpu,, que o governo 
swneoros. que uao podtarn com vanta~em :;er reclamou e obteve-por ui to longos annos
guardados, actos que eram a ab_sorpçao co!ll· com receiO das lufadas revolucionarias que 
pleta de todos os poderes nas mttos r'o Poaer· >arriam a Franc:<~.. foi ahi que se deram.as 
Executivo encarregado de manter a ordem ! maiores violencias, os maiores attentados 

De que vale o pr·otesto de urna magistra· contra as liberdades individuaes, attentados 
tura que vive a contemplar platonicamente esses a que o >erdadeiro poder soberano na 
as garantin.s indi>iduaes hypotheticas e irrea· nação ingleza cobriu co.n o mais perfeito 
lisaveis e que viveu a sonhar com o ideal dos silencio, por vel·os autorisados pda salvação 
tempos normaes com esta cousa inrK~ngivel publica, que é a lei suprema d«s po~os. 
semelhante ao manto de Tanit, deusa sensual Quero, pois, concluir. Vejo que os nobres 
.de Cath"rgo, de que fallei ha pouco. ao qual deputa~ os que pedem as restricções na appro
não J)Odiam tocar nem ao menos os olhares >ação •'os actos de marechal, sómente por 
dos profanos! um platonismo romantice usam impedir, no 
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terreno das illusúes, que chamam atterro
risados,-attentados contra as liberdades do 
cidadão. 

O queSS. Exs. procuram dizer com a> sn~~ 
r?.Strições:anão :serem estas un pal'!i p1·:s que 
uão existe certamente,-postas as cousas em 
lingu11gem ao <1lcance de todos, lidas as entre· 
linhas o que SS. Exs. querem dizer é que o 
marechal devia resistir ú revolta fosse como 
fosse, mas~ sem sa!Jir dct Constitukilo. o que 
serht e e simplesmente uma utopia, si"üo 
fôra, permitta-se-me, antes, uma ingenuidade! 
(.lluito bem.) 

O Sr. marechal Floriano tinha de fazer 
dinheiro para comprar navios, tinha que f;J.· 
zer dinlleiro para sustentar o exercito em pe 
de guerra. teve que adinr eleiçües, teve que 
lançar mão ate <lo recrutametJto, segundo 
aqui se disse, e a. todos estes a.ctos inconsti
tucionaes, e~tra-legaes, abusivo. se approva. 
JlOr serem d1ctados )leh necessiuade! 

Porque não faze·lo, pois. e wmbem em re
lação aos outros ~ Pois os tribunnes militares. 
que foram chamados inuteis.tinham sua. expli
cação plausível no dizer de alguns que actual
mente os combatem. quando se tratou. por 
exemplo. do !O de ab1·il. e não te em :1gara 'i 

Quando o Sr. Presidente da Republica en
tão applicava a peno. de desterro ~1 alguns 
cidadãos. o batalh:i.o do:s be>nzos da liberdar'.e 
clamanúndignado,perguntava porque S. Ex. 
não tinh:t procedido a UJnju!gamento regu
lar ou mesmo um arremeuo de julgamento, 
como de noYo ouvi clamar neste tlebn.te ! 

Senhores. o Presidente d:t Republica nüo é 
poder julgador, não tem 1't1Dc~ões judiciarias. 
cabendo·llle. portanto. acercar-se de umo. 
justiç;. extraordinaria e de lanç-ar mão della 
para empregar ttquellas penas; e na situo.~üo 
em que o paíz se achou. após o 6 de setembro, 
essa só podia ser a militar. afim de evitarem
se. na medida do possível. as ar;,'Ucias pscu
'lo-juriditas que S6mpre encontr-am brechas 
para absolvição de reo~. ainda que conies::os 
e impenitentes ! 

Demttis, Sr. presíclentc. os nobres depu
tados não podet•i\o apouta.r-me um só de t<J.os 
tribunaes que tenh<o praticauo uma dessas 
barbaridu.c1es desenhadas neste Llebate. como 
um dos grandes argumentos contra aqueUes. 
(.-!po:<1dos.) 

HonYe um preso politico. que se orgulhou 
de confess<w-se réo, a elles submettidos e a 
prov'~ tle que taes tribunaes só tinham em 
vista applicar a legislaç-âo excepcional itquel
les crimes que a lei de 1851 especifica, pr·uva 
disso é que dos dous deputados reclusos. para 
não fallar em mais ninguem. só foi proces
s~d0 perante o conselho ele ,-;uerra, um indi
czado naquelles. 

Alem disso, não vejo, Sr .. p>esidente, um 
criterio eficaz que pudesse >:etTÍl.' de escõpo, 

no accesso ela lucta.,.rao procedimento tlo Sr. 
Vice-Presidente d::t Republica. Si ha alguma 
cous<t a pedir-se. como norma de eonducta 
no caso é. por certo, aquelle preceito que 
est:J.beleee a legitima <lclesa : Jlroporcionn.li
tlade tia repul;a <1 aggressão. (--lpo:,ulos.) 

V. Ex. s:tbe. Sr. ptesirlente. qne niio se d:l. 
con1llate a um:t revolta daquell:>s, protegido. 
e a:tragada pelo !J;J.t:tll:ii" ele tOtlos os despei
tallos~ com textos de con~titui~·ü.o, com dispo .. 
siçües üe leis que applicudas. nesse mbter. 
em geral são sempt·e bencficas e protectoras 
daquelles que contra clltls e a Patri;J. se in-

suf~~:· so.hemos o que foi essa grande in· 
surreiçiio. favone:11Ja pelo estrangeiro ingrato 
e ganancioso. qualquer que elle tenha sido, c 
o espirito Lle justica nos segrella qual devera 
ser o p1•ccedimento do governo em face da· 
quella. (l:poiadcs.) 

Simples rebeltlia c<iminosn. de alguns na
vios J;J. esquadra, a principio, ligou-se ao 
depols ti.s ho~das marcenarias que, no sul. de
Yasta vam uma parte do territor i o nacional. 
vindo _juntar-se" ambos mais tarde a pa:;sa
gem deslaal. a traição mais ignobil DL'S an· 
nacs da honra milita~ br3.zileil·<t.a que se deu 
no feudo r' a ilha dus Cobras. (Jil<itos apoiados.) 

De modo que dia a dia a insurreição ale
vantav~\·>e, progee,Undo e alastrando-se até 
que tomouoca_rar:terde uma quasi im·encivel 
commoção intestina. de perteita guerra civil. 
qnando. dominBdos o ParantL e :Sant~t Catll:J.
rina. chegou a !orma.r-se o celebr~ l'rov,sm·:o, 
cuja primeira conquista. como reivindicador 
r1o.s liberda,1es deste paiz, lbi a reforma bur
lesca do clzete do poder coustituido da :Nação, 
como revoltoso contta a lei ! (Jlttito bc1lL.) 

Qu<J-n,lo a revoltwii:o tomava esse cal'<teter 
formi,1avel, pernl<:io>issiwo. compromettedor 
de todo nos;:o futuro, sobretmlo si a honm ele 
belligm·ante lhes chegasse.\, bem ue ver que as 
medidas excepciunae:s deviam tambcm ir to
mantll> mu·acter mai~ ent•rgico.mais adequado 
à epoca ue fermento revoluciom\rio, <tue nos 
abalo.vo. todo o organisrno social. 

Dahi 0$ succe;:;~ivos acto~ do marechal, di
chdospela nece:;sidaue e funuatlos na largueza 
•le attrilmiçü",; que o sitio ''ecretado pelo Con-. 
gre~so lhe dera. não llmitando nada. 

Iam-se tornando de mais em mais rigo
roscs e energicos, ~i proporção que a Iucta 
recrudescia e 1bi ao ponto quando mais fortes 
eram os pe.-igcs, mais <Wrojados os rebeldes, 
m<tis esperançados os cumplices-de punil-os 
com o rigor-que a qualidade do lennte 
exi(ria. 

c7Jnvencido, Sr. presidente, de que· estou 
com ajustiça. de que defendo a causa daRe
publica, que é a da patria e da paz de toda a 
familb brazileira, dou o meu voto em abso: 
luta, não como um grande manto de_perdão 
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,que vejo se querer estender sobre os actos do 
Sr. marechal Floriano Peixoto, mas eomo um 
,signal de perfeita Rolirlariedarle e intima har
monia de vistas com o governo de S. Ex. 

V. Ex. comprehende qual o meio unico 
.que o benemerito Sr. Vice-Presidente da Re
publica tinha p;1ra aquilatár· <1a pr·oporciona
lidade da re~istencin, á a).tgressão quando se 
via em principio falto de elementos par,, aba
ter no mar· a revolta, apertado no circulo de 
ferro que na bahia ella. estabeleceu, receioso 
das tentativas na cidade, « onde rle ca,la pe
·dra não ~urgia um neutl'o transformado em 
conspirador, ante a energia potente do ma
rechal,» no dizc·r do meu nobre amigo depu
tado pelo Piauhy,e só distrahido do ruído elas 
balas pelaexasperaçiío ·'as victimas, pelas la
grimas do~ intelicit 1clos em terra\ 

Comprehendem todo~ facilmente, devem 
comprehendel-o, pelo menl)~, que os homens 
do governo por serem-no não deixam ele ser 
homens, animados pelos me8rnos sentimentos 
que todos 11ós; calculemos, pois, tomando em 
consideração o individuo isoladamente e ve
jamos a que extremos, em identicas circum
:;tancias, seríamos e seremos levõlclos fatal e 
necessariamente. 

Mais uma vez eu digo, por isso, Sr. presi
dente, que quanto praticou o Sr. Vice-Presi
dente da Republic'' esteYe na proporção do 
ataque que exigia repulsa a mais vigorosa e 
energica. 

S. Ex. vae deixar o poder por estes dias e 
deixa-o como um gra:1cle e alevanta1lo pa
triota, em uma como lição ele dignidade e 
rlesprendimento cívicos aos repr·obos e aos 
que per•.sam em vel-o eternisado no poder, 
de que sahe rodeado por um prestigio immor
redouro no coração dos brazileiros a quem 
não céga a paixão da derrota e o adio 
elo vencido contra o vencedor glorificado ! 
(Muito bem.) 

Pois bem, senhores ; estas restricções líbias 
que não podem ter e não teem wna justifi
cativa perante nós, perante a Nação neste 
momento, restricções que a, poste ridar\e não 
saberá ju~tificar (apoiados) não s~cu decerto 
o complemento justo e acertado dos hymn(!s 
e elas festas com que o recebemos, a e's:" Rol
dado glorioso e abnegado, quan i o lhe vimos a 
figura var-onil e austéra surgir na magdra
tura supt·ema da patria. (l"luõto bem.) 

Justifiquem-n'as como entenderem, o que 
ellas são, o que ella'; va.!Pm, na sublime nudez 
do seu pensamento mal occulto, é uma ad
moestação meio enle>~da, meio confmm, titu
beante e r1 eóconfi;~ da •1 a propria fr·aqueza, 
admoest~,·ão, ainda, que fôra tardia, si não 
primordia.lmente contraria a todo procedi
mento ant~rior rlo Cungre~so, mais do q11e 
isso dissonante no concerto das vozes popu
lares, que confundem elll um mesmo typo, 

afim de glorificai-os, o iúeal imperecível da 
Republica e a figura severa. do marechal in
quebrantavel, que não vacillou quanto aos 
meios a por em pratica para salvai-o ! (lYluilo 
bem, mtúto bP-m.) 

Que me relevem os nobres deputados que 
excluem da approvação os decretos ile 28 de 
fevereiro e 5 de março, mas a inconsequencia 
de seu pl'oceder, o estacarem SS Exs. em 
meio r1o caminho, que logica e racionalmente 
só póde terminar na resf.Onsabilidade presi
dencial, o pedirem a rejeição dai]uelles actos 
como inconstitucionaes, inuteis e portanto 
abusivos sem proporem 1mmediatarnente a 
accusação elo lJoder exorbitante, só uma cousa 
exprime, relovem-m'o : o receio, que os 
detem, ele arrastarem o salvador ela Repu
blica áo Pretoria por havei-a salvo\ (Bravos\ 
·Muito bem. ; nwito bem ! ) 

SS. Exs. recuam ante a perclpectiva de 
tomar a responsabiliclccde de fazer o mare
chal Floriano responder o processo, que devia 
surgir ela. approvação elas restricções, porque 
elle teria de comparecer perante nós mesmos 
para justificar-se elos actos por SS. Exs. 
julgados violadores das liberdades inclivi:
cluaes, r1os principias· onstitucionaes, a bandm
ra generosa com que se c.,bre a car11·a que 
representam estas restricções, pruprias a 
tornarem de mccis em mais aclmiravel o vulto 
legen·'ario do sol que marcha para. o occaso! 

E, Sr. presidente, occorre-me ne~ta occa:
siiío um facto que me licou elas mmhas let
turas historicas, o do celebre revoluccionario 
frnncez que, conspirador destemido, viu fa
lharem-lhe os planos e ma! succedido, arras
tado <J.o tribunal, ao juiz que o int<?rro
gava, q uanclo inquericlo sobre seus cumplices, 
soube responder com a mais profunda ver
dade:-Sn·ias tu um delles se eu tivera tri:. 
umphaclo! 

Afóra. a circumstancia do insuccess0, que 
em boa hora o não attingiu, f1 posição elo Sr. 
marechnl Floriano, interrogado, prestes a 
deixar o governo ou .ia í'óra clelle, por 
aquelles que hoje negam approvação a al
guns actos inteimmente i<lenticos no fundo a 
outro:< antel'iormente «cceitos sem discre
paw·ia-~eria e •'evel'ia ser quasi a. mesJtta., 
que revela a justiça ironica r' a. resposta, cor
t;mte corno um látego ele ftço do revolucio~a
rio francez. ao que pudera sPr seu cumphce, 
mas a fataliclacle fizera seu juiz. 

De facto, tivesse S. Ex. ele comparecer 
per·arHe o Congr·esso para justii~_car-se das 
accusaçGe.s que lhe são feitas-si os meus 
distinc:ts,:imos co1lrgas não soubessem calar 
a consequencia unica de seus votos com 
restricç,-:es-qu<.l.rrdo lhe perguntassemos em 
um tri lnmal extJ •;wrdina rio e unico, em os 
ammcs ele tod<J.. a humanidade- Venceclor, 
quae:; os teus c11mplices ~ -elle nos poderia 
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resDOnde~ co:n :l mais inexprimiYel satisfa- '!~res discricionarios. dcixa>te teu posto S•'b o 
c;.ic; e o mai:> lP~iümo orgulilo. c0m a nrdadc: znni,lo '1as bahB e o ribomb:tl' d:t ml'tr<tlh:t, 
i: t_ei0t·~ em'e11J1·~--~tuiç1·uapi_1n,-.~~-_!e1c;;_!'1-1c,._l 'e-_-, .• ~.o-e-.·oe ,._

11
_ que p:L;,<:F<tm por sob!'e est« cidade. infelici-

... ~.... ...._ç~ :1. ~..,· ~..._~ • tada na sua doi' trmneniia. na campanha in-
\eueh·el exercito da Rt-ptlblica! au~men1~1do' frl01·h.\ de rt!'!gn5tia::.. Oe dE':3-nlaç0r-5~ ;-t,ig d.e ... pe· 
oela natrlütica. milici;J ch·ica. :.~ fürmarc·m d ·Ç'antes e ~olu<-o~ se::l co·.w. q11e brazil('it'os 
iodos êssa pha.lange de bt·aYos. que unitka ~os dego::-nerado~ susr.entaram dl) mar. ah~tr:tndo 
em umpen,amento uuico-:t s:![,-,,~iiu da llonm a 11\0l'te por todo; os lado;; em tcr1~t! 
e a ~~ig-uifie::t .. ;âo da:::. in~titniçt·~~ :w.e:on:\.e$-. E" por i5so. Sr. pr-cs1dtnte. que os nobres 
d!a a dia. hül'a. a hora. ::;0L o Yeo c:.Üi;.!·lno::-l) deput~\ch,:,;. negando approY:.h,:ào ao~ actos. que 
da noute ou a luz brilhante àc sul mtu1ti· só como abusc~s po\lerão. assim. ser jutgaüos, 
uham-5e ex.u ,:;tos ás bala.;-;. d.etérh1Bndu a DJ.::em ~1 r~spon~:tbilidade que esse alm~o im
honra da Repubiit::a. que (IS rep1·obl1::' na,·~ põe:-S~. Ex~. n;io se qaerem Yer accustldos 
sabem amar. e a Ielcidadc futur da p:nria. de (·nmptit:es naquillo que jnlgam crime, 

t~f~Í~~1~s11!~i~a!~ ~{.~~1~o~~~el;l~t~~:~::~~~~i~ i ~~tl~ ;~ 1i{be~.J~t.? e~1~\~~~~-~l~ t;~;~ ~-C~0ê ~~~~b~~e~~~~ 
(u;,c;i:;do~: mt!i:o bt'n;·j e com esses i na bala- !ncsnlo \~Ong-ress:"~. por esse mesmo crime-. que 
,.-êis soldad('S- e:;sa inquehr<utta>el pncella. :tutori,;ou ou appt<tUdiu no momento do pe
da armada que. ronse1'rada n~"!.ciona.L por :ue rill\)! (8;-aco:<: .. lb!ito be;:1: appla1'$0S.) 
ao lado tia lei e do J!O'O que a su;tentam. Xe>te ponto. Sr. pres'dent0. solidario que 
rr • .:tntida di:rna. de suas tr-. .v.Ikç-;E-s de suas rui com o go\·erno do mare~.:ha.l no::: mf)mentos 
glorias e co~tmandada por nquelle •enerando de seu maior b:-ilhantismo. solidario que sou 
chefe que o amor d:~ p:ttria ;u·rancou ao re- nos mom~ntos de declínio. solidario aincht. de 
pouso >eio salY<W em um rnsgo impetuoso ,!e futuro. com a sua politica de exclusão a todos 
dignidade e ciYis:no onomo re~p~i1:ado r! a tn~l· os elt~mento~ de entrave ao progre5so da Re· 
rinlm, que não podia ticar sepulte>. como em publica e que desde:3 de no,·embro 'eem mau
um tumulo burlesco. nos triumubos E-Pbeme- char-nos a historia e os ct•editos da :\'ação ci
ros. nas glo!·ia:' ltnuleatas àa l'i\Olta ilegra ! -ç-ilisada, e repubticana. ao proferir o meu 
(JiE!to be1;1: ú?Hito br iii.) YOto em absoluto approbatorio das me(1idas 

-Os meus cumplk:es 1 Tiw-os tamhem de excepç-.i.o. nem me arreceio dc1 .)ulg<uneuto 
nes>a g-lor·ios« mocidade. spartana em !itce elo dos coé>os nem me atemori>ot o juizo calmo 
àeYer. stok<\ ·'eame de' sac!'ificio. que 1·2- e serenl> que a po>teridade th·er de proferir. 
presento.\ a emanaç-ão mai5 per1éita e nitida Repillo a. tibieza das rt>~tricçõe:-; platonicas.,. 
da nacionalil!ade braí:ileira (cljYYf·:do3 g:.?n:es) e o meu espirito evoea. em um grande appello 
e tlesertor celere das stms e"CC•l;;s. tlos r.arai lucidc', aquellrt commo,·edora e grandiosa 
nllos insubstituti>eis elo lar. •1a cou;-i•enci- scena do jur:tmento de Cicero ante o po>o a 

~1~~il~~~.i~i~l~~a d~%~~~a à~~~m~~~~U'~~a~~·ll~~ ~~~ ~~;,-~~~· 1~!fi~\~~~r: 1l~~t\~t~~~~~o~~::~ 
mão ü id~al da •lemocracia-a Republica Con- Snbe \'. Ex tão bem como qmtlquer de nós, 
sõitucionai-e ouJe não ra:·o um ou omro de Sr, pr ·sidcnte, que ao cumprir o preceito 
seus membros tombe"'· sob bala; dos pi•at:ts le!!al que o obt'if;n-a a mostrar, pot• :lf!irma
ClllD o br:tdo iinperech·el elE--\"i,·a a R,;pu- çãÕ sc•lc·nme. niio lla'~"€1' Yiolado as leis, o Pae 
blic<t!- a ct·isp,u--lhe o~ labios frementes em da P<ttria. nct phrase de Cutão e do Senado, 
derracleiro auhelo de dedicação e amor (Bm- querendo explica:· ao pcl'I"O os moti>OS por 
-c-o, ... ~ Jftd!o beiil: 11t1:i!o bew .) que se vir:l. forç-n.~o n. ~erYir~se de medidas 

-Os meus cumplices? Alli está e~ia 1\n~ão excepcionaes. foi coctgido por um tribuno fac-
toda (útH:to Vc.~iil) n. cujos grito..; .le~ol~\dorcs cio::o a t•estrin~ir-se â. formula secca do jura .. 
att~udt. quanc'lo. le,·aclo pelas circumstaneias. mento ·'o ceremonial, que o grande politico 
pura dar-lhe paz e iocego. tmnquillidade e soube craasmudar com a agilidade do seu 
de:can.:o a ella. que e o agrupamento de espírito !'ecu .. do no immorre'louro--luro que 
maes. espo~s- filhas. que todos adoramos no sal 'ei a Republica!- acolhido pela historia, 
mais !'er.-ente impulso cultual do noss,, amor, como a justificativa suprema daquella grande 
era obrigado a lançar mão das mais <ioleutas alma abnegada r1e cid"dão e patriota 'I 
e rigoro>as medidas. C..'l.pazes de fazer r~cuar os Pois bem. Sr. presirlente, que V. Ex. m'o 
~ssassiuos e s~us cumplicesna olm1. tredaque permitta: essas restricções, nascidas de uma 
1am le>ando por r1eante! (B;-a"os! Jlt<ito bem.) incousequencia lameutavel e de um plato
. - E. tu mesmo, Congresso ?\acional, tu nismo incolor, valem bem no momento poli
tambem foste um desses cumplices (B;·acos! tico qué galgamos a acção apaixonada e mal 
Jfuilo be;n; pE<lmru JA'Olongaclas ao >'ecinto) contida do tribuno ao lado de Cicero. (ilfuito 
quando, depois de me approYares os netos bem. muito be;n.) 
extri\ordiuarios atê então sem discrepancia e Para honra nossa, para gloria de nossa. 
~de me enfeixares na mão os mais amplos po- mi~o, para satisfação de toda esta grande_ 
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rm.tria que nos aguarda, confiante e impa
ciente, os votos no assumpto, ellas não hão 
de passar? (Apoiados.) Mas vem·me impeto 
ás vezes de querer antes que, obliteraria 
momentaneamente a consciencia superior das 
resoluções desta casa, ellas vingassem e fos· 
sem como uma ironia perenne do Congresso 
contra a sua propria inconsequencia para 
os annaes indestructiveis da historia do meu 
pa.iz. 

Tracejo em meu espirita, senhores, o extra
or•dinario quadro que ellas formariam em con
traste á figura legendaria do benemerito 
marechal, e vibra-me a alma em emo,õeii 
fortes de jubilo ao pensar em que, quando, 
fundado nellas. o juizo dos posteros pudesse 
dizer ao inquebrantavel soldado, cujo nome 
fulgura hoje como uma gloria immarcessivel 
da America na constellação portentosa dos 
11rimeiros homens do novo munc1o -«tu vio
laste a lei! tu violentaste os direitos indivi
duaes! tu attentaste contl·a a liberdade dos 
teus concidadãos ! »- , esse grande brazileiro 
sa1Jeria dizer, relembrando suas victorias 
e haul'in<lo na gratidão popular, que lhe 
levanta um altar immensura vel e indestru
ctivel no coração de todos os patriotas, a 
compensação para a injustiç·a dos homens
« Sim, é certo ; eu violei a lei, eu violentei o 
direito individual, eu attentei contra a liber
dade dos meus concidadãos, mas só assim era 
possivel·salvar, como eu salvei, a Republica! 
(B,·a'l)OS! Muito bem! Muito bem! Palmas iJro
longadas no recinto e nas gale1·ias. O omdo>· ri 
1;i1>am.e>1te felicitado e ab1·açado por todos os 
/Srs. dcputacloSllresentes,) 

O Sr. Presidente- Havendo de
sistido rla palavra o;; Sra. deputados inscriptos 
e não havendo mais quem queima palavra, 
dou por por encerrada a discussão e adiach\ << 
votação. 

Vae a imprimir a seguinte 

REDACÇÃO:-<. 147 A DE 1891 

Red«cçiio final do p>·ojecto n. 1.47 do CO>'rcnte 
anno qtte autorisa o go-cerno a ad;~i1· os cre
ditas supplementares de 7 .1.76: 528$ para o 
exe,·cicio de 1893 e de 11.488$44.0 para o 
e:xercicio ne 1893 e de 11:488.$740 pa1·a o 
actual, que serlio applicados ao pagamento 
do aug>nento de 1>encimentos dos patrões 
das e1nbarcações do Arsenal de lilarinha desta 
Capital: 

O Congres;so Nacional resolve : 
Arf: I. • E' o governo auterisado a abrir 

os seguintes creditos supplementares n:1 ru
brica -.Arsenaes- para serem applica.dos ao 

pagl).mento do augmento de vencimentos 
rl:;s plti·õcs das emiJtu•caçõe; do Arsenal de 
M<~rinlut desta. C~pital: 

De i: 170$528 corresponr1ente ao exercício 
de 1S0:l; 

De 11:488$7-10 idem ao de 1894. 
Art. 2." Revogo.m-so M disposições em 

contrttrio. 
Sttla das commissõos. 7 de novembro de 

189,1.- P~mmlw• ,lJoaicnef!ro, president.
Ilcl'JIICilC[!tldo de Moracs.-F. Linw Dum·te. 

Vuc ;J. imprilllil' o seguinte 

PM.IEC'rO :-;. 163- DE 1894 

Revalida c/11 (tt001' dtt noca Companhia Estrada 
de Fe1·ro E<~rd~o c S. Francisco ao Cho· 
:J)im a coucc.s$r1o a. qac se re{e1·e o decreto n. 
8?6, de 18 de OJ<tt!Úi'O de 1890, nos t~>·mos elo 
,·espccti oo cont1·acto. 

A Commissú:o de Orçamento, tendo presente 
o requerimento un. nova Companhia Estrada 
de Ferro E~troito e S. Francisco ao Chopim, 
pedindo a l'ÍVl~Lirlaciio da concessão a que se 
refere o decreto n. 896, de 18 de outubro de 
1890, nos termos rlo respectivo contracto, 
tendo em vista ns o.llegaçües e documentos 
produzidos, o CGllSlde!•an<lo : 

1•, que a sentença que declara nulla a 
constituiçflo de uma. sociedade anonyma, ti· 
rando-lhe npcnns ost:l qualidade, não priva 
a communhito do lb.cto de direitos e obriga
ções existentes ; 

z•, que, uma l'ez o.nnullo.da, a consequen
cia ê a liquidaçilo, dn. qaal uma das fôrmas 
é a contimcurt'lo do negocio, organi:;o.ndo-se 
2Jara es.;e fim !tHW nu~:a ::ociedade; 

3•, que, port;\nto, sob o fundamento da. 
annulla<;ilo judicial, como efi'eito e conse· 
q uencia necessa1•ia desse acto, não é licito in
ferir-se a caduclrlztde da. concessão, que só 
póde ter lugtw nos Cttso,; previstos no acto da 
concessão ou clausulas contractuaes, o que 
não se ver•iflca. ; 

4°, que ns;;imjá resolveu o proprio Governo 
sob consulta do Minstcrio da Justiça; e taudo, 
que por isso interveio naliquidacão, e permit
tiu a reorganisa~:ão em successivos despachos; 

5o, que, quando mesmo tives>e a companhia 
annullac\a incorrido em caducidade, por falta 
de cumprimento de clausulas, não seria eqni· 
tat.ivo deixar inteiramente perdidos e inuti
lisados tantos capitaes confiados em boa fé 
pelos accionistas; antes é de equidade ampa· 
rar as companhias que se acham em condi
ções de levar a eft'eito as concessões que lhes 
são feitas, e que, como esta estrada, são de 
riotoria utilidade publica e urgente necessi-' 
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dade, é de parecer que se revali(1e em favor 
da nova companhia Estrada de Ferro Estreito 
e S. Francisco ao Chapim a concessão a que 
se refere o decreto n. 896, de 18 de outubro 
de 1890, senrlo para esse fim transformado 
em lei o seguinte projecto : 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1.° Fica revalidada em favor da nova 

companhia Estrada de Ferro Estreito e São 
Francisco ao Chopim, a concessão a que se 
refere o decreto n. 896, de 18 de outubro de 
1890, nos termos do respectivo contracto. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das commissões, 6 de novembro de 
1894.-João Lope$, presidente.-Attgttsto Se
vero, relator.- Alberto Torres.- Almeida 
Nogtteira.-Attgttsto Montenegro.- F. 2)![ay· 
Tink.-Arthw· Rios. 

occorrer ás despezas com festejos e recepção 
da Commissão Oriental; 

2" discussão do projecto n. II8, de 1894, 
fixando os vencimentos dos empregados da 
Estrada de Ferro Central do Brazil ; 

za discussão do projecto n. 75 A, de 1894, 
(do Senado) concedendo ao Estado de Goyaz 
diversos proprios nncionaes, situados no mes
mo Estado e de que a União não precisa; 

2" discussão do projecto n. 77 A, de 1894, 
isentando ele pagamento dos impostos de ira
portação e direitos de expediente os materiaes 
importados para o servic;o da illuminação pu
blic~~ da capital d<1 Bahia : 

3• discussilo do projecto n. 56, de 1894, fi
xando em 150 o numero de alumnos gratuitos 
do Internato do Gymnasio Nncional, manti
das a.s actuaes condições rle admissão ; 

l" discu,são do projecto n. 119 A, de 1894, 
autorisanclo o governo a contractar com Ri
chard J. l{eidy, ou quem melhores vanta
gens otrerecer, o assentamento de um caho 

o Sr. Pre§idente - Achando-se sub-fiuvial entre Bllém e Maná os, mediante 
adeantada a hora, designo para amanhã a as condições que estal:elece; 
seguinte ordem do dia : 3a discussão do projecto n. 29 C, de 1894, 

emenda da Camnra dos Deputados ao projecto 
Votação dos seguintes projectos : do Senado n. 29 do corrente anno, cl ·termi-
N. 144, de 1894, approvando os acto~ do go- nando que continu;~rão em disponibilidade, 

verno praticados por motivo da revolta de 6 na fórma da Constituição, os juizes de di-
de setembro ; reito e o~ deseml,argadores não contewplauos 

N. 121 A, de 1894 (do Senado), dispondo na organisaçRo da magi~tratura da União ou 
sobre as eleições de que trata a lei n. 85, de na dos Estados; 
21 de setembro de I892,art. 83 (2• discussão); 1" discussão do projecto n. II3, de 1892, 

N. 153, de 1894, autorisando o governo a autor1mndo o governo a melhorar as refor
abrir o cr·erlito extraorclinario de IOO:OQO$, mas dos oJiiciaes do exercito concedidas por 
para comprar as terras e aguas do rio Co· decreto de 3 ele fevereiro de 1890, equipa
vanca, de propriedade do Dr. Joaquim José de ranclo os nas vantagens do decreto ele 19 de 
Siqueira e sua mulher, nos termos do con- abril do me,mo anno; 
tracto de 25 de janeiro de 1894(2• discussão); 3• discussão do projecto n. 56 A, de 1893, 

N. 154, ele 1894, autorisando o governo a declarando temporarias as funcções de todos 
abrir o credito supplementar de 108.713$995, os orgãos do ..Y1inisterio publico, tanto da jus
para as obras do prolongamento da Estrada tiça federal como da local do Districto Fede
de Ferro de Porto Alegre a Urugayana no ral, respeitados os direitos adquiridos pelos 
exercício de 1893 ( 2• discussão) : funccionarios actuaes; e derroga especial-

N. 140, deste anno, que autorisa a abertu- mente varias dis1.:o::;ições; 
ra do credito de· 800:000$, para occorrer ás Continuação da 2a discussão do projecto 
despezas com festejos e recepção ela Commis- n. 83, de 1894, autorisando o Puder Execu
são Oriental: tivo a reorganizar o serviço de immigrução e 

Discussão unica do projecto n. !50 A, de colonisação da União, ele conformidade com 
1894, concedendo ao 2° official da Secretaria as bases que apresenta; 
da Industria, Viação e Obras Publicas, José l" discussão do proje;to n. 108, de 1893, 
Fernandes Ribeiro da Costa, um anuo de li- declarando nullo e de nenhum effeito, o de
cença; creto de 15 de outubro de 1890, que conce-

2• discussão do projecto n. !57, de 1894, deu diversos favores a Manoel Gomes da Costa 
determinando que o soldo e e etapa dos oill- Figueiredo, br'm como toda e qualquer isen
ciaes effecti vos e praças do exercito e da ar- ção de direitos a fabricéls de velas, e dá ou
mada, sejam reguladas pelas tabellas que tras providencias ; 
apresenta e dá outras providencias ; I a discus:;ão do projecto n. I 33, de 1894, 

Ja discussão do projecto n. 140 A, de 1894, da emenda ao projecto n. 141 A, de 1893, of
parecer sebre a emenda offerecida na 2" clis- ferecida em 2" lliscuss?io pelos Srs. Torquato 
cussão do projecto n. 140. deste anno, que Morcil'a e outros. isentado ele imposto de 
autorisa abertura do credito elo 800:000$ para importação os materiaes destinados a Estrada 
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de Ferro Viac;ão Ferre;t Ue ltul.~apf:a.na, no; Jo$é Carlos~ F;:-anç:a Carvalht), Lopes Trovão1 

Estado tlo Espírito Santo; Oscar Godoy, Amerieo r' e Mattos, Lins de 
Discu,são unbc do Jnoje~:to n. 14:3, rle 1804, Va,concellos. Alberto Torres, Erice Coelho,. 

autorba111lo o Porler Executivo n concw!er ao Euzebio de Queiroz, Costa Azevedo, Ntlo Pe: 
bacbnrel Jr,aquirn Pird de All1<>l'im. ,juiz ,;ec- çanba, Agostinho Vidal, Ernesto Bt•azi!io, 
cionrtl do Estmlo rio Espir·ito snnto, seis nHzes Ft•aueisco Santiago. Sebastião de Lacerda, 
<le li~enç<< com ordc!mdo, atim de tr"tar de Pau!lno de Souza Junior, Antonio Olyntho, 
sua. sande onde lhe corl\'iet·; M'tyrink, Almeida Gomes, Lima Duarte, Car. 

1• tlbcnssiio do Jrrojcdo "· !08, rle 18D4, valllO \lourüo. Gonçalves Ramos, Ferraz Ju. 
declarand,, da exclnsiv:: compdencin. do; 1\:;..c nior, t<ortes .Junqueirtt. Francisco Veiga, AI· 
ta· los legi::;lar sobre a navega(~ã.o dos l'io~ qne varo Botelho, Leonel Filho, Lamounier Go· 
banham sómente o rc~p.,ctivo territorio, e dá rlof're·'o. Cupertirio de Si•JUeir<t, Theotonio de 
outras pro-:irlenci;rs; ~ln.gnlhães, Arthm· Torres, Simão. ria Cunha, 

!" cliscussão do i'rnjectu n. :305, de 189:;, m•tn- Olegario M~.ci~l. Paraiw Cavalcanti, C~l'los 
dando abono: r ao rna,jor· J·et<Jrmarlo d" exer1·ito •las Cl:a,gas. Alfredo Ellis, Almeida Nogueira, 
Eugenio Fr~!Lierico de Los:::i•J e S::i:,Jitz o soit!o Dino Bueuo~ Adolpho Gordo, Moreira da Silva, 
que deixou de reeeber rle 1862 a :864; Vieira de Moraes, Moraes Barros, Cincinato 

1 • discussão <lo pn>jecto n. 161, r! e 1894, Braga, Fr:tncisco Glicerio, Hermenegildo de 
marc:tndo aos e::;criviic:; 1l<t. Côrte :le .\i,tel!u- Nioraes, Ovídio Abrantes, Urbano de Gouvêa.1 
ção elo Districto Ferler·nl v9ncimentos igua12s Lauro Muller, Paula Ramos, Francisco To
aos escdvães do jm·y e da repartição du lentino e Emílio Blum. 
policia, Abre-se a sessão. 

Levanta-se a sessão às 4 hor-as e 40 mi- Deixam decompa.recer com causa participac~ 
nu tos. os Srs Matta Bacellar, Sá Perxoto, Benedicto 

Leite, Costa Rodrigues, Nogueira Paranaguà, 
Torres Portugal, ThomazCavalcanti. Cunha 
Lima, Silva Mariz, Chateaubriand, Martins 

131" SESSÃO EM 8 DE l\'OVEMBRO DE 1894 

Presidencia dos Srs. Rosa e S:lo« e Thoma::. 
Delfina (1' sec,·et«>·io) 

Ao meio-dia respondem á chamada o> Srs. 
Rosa. e Silva. ThoJM7. Deltino, Coelho Lisbo:1, 
Filete Pires,' Tavares de Lyra, Gabriel Sal
gado, Enéas Martins. Augusto ll1ontenegro, 
Carlos de Novaes, Bricio Filho. Hollanda de 
Lima. Viveiros,Luiz Domingues, Gustavo \'e
ras. Eduardo de Berrêdo, Christino Cruz, 
Anizio de Abreu, Gabriel Ferreira. Frederico 
Borges, Gonçalo de Lagos, Ildefonso Lima, 
João Lopes, Pedro Borges. Francisco Benevolo, 
Hel vecio Monte, .José Bevilaqua., Augusto Se
vero, Francisco Gurgel, .JuHqueira Ay1·es, 
Trindade, Tolentino de Carvalho, Gonr;alves 
Fer·reil'a, Coelbo Cintra, Luiz de Andratle, 
Lourenço de Sá, Me'!eiros e Albuquerque, 
Miguel Pernambuco, Carlos J•Jrge, Clemen
tiuo do Monte, Roch'l. Cavalcant:. Octaviano 
Loureiro, Olympio de Campos, Menezes Pr"
do, Gouvêa Lima, Zama, Soutos Pereira, 
Au,"'llsto <\e Freitas, Neiva, 1\-Iilton, Francisco 
So"lré, Tosta, M.:noel Caetano, Aristides de 
Queiroz, Eduardo Ramos, Paula Guima
rães, Vergne de Abreu, Leovegi!rlo Filguei
ras, Flavio de Araujo, Tolentino dos Santos, 
Sebastião Landulpho. Al'thur Rios, -Pamnhos 
Montenegro. Torquato Moreira, Galdino Lo
reta, Antonio deSiqueira,Furquim Werneck, 

Junior. Pereira de Lyra, Arminio Tavares, 
Marcionilo Lin,;, Cornelio da Fonsaca, Gemi· 
niano Brazil, Jo'e Ignacio. Rodrigues Lima, 
Marcelino Moura, Athayde Junior, Cleto 
Nunes, Alcindo Guanabara, Belisat·io de 
Souza, FonseC<J; Portella, Silva Cast1•o, Barros 
Fr·anco .Junior, Ponce de Leon, Urbano Mar
condes, Landulpho de Magalhães, .João Luiz, 
Luiz Detsi. Octaviano r1e· Brito. Ribeiro de 
Almeida, Ferreira Pires, Valladares, Ro· 
dertpbo Abreu. Pinto da Fonseca, Manoel 
Fulgencio, Lamartine, Costa Machado, AI· 
v;r.ro Carvalho, Carlos Garcia, Domingues de 
de Castro, Costa Junior, Gustavo Godoy,Ju· 
lio de Mesquita, Padua Salles, Herculano de 
Freitas, Paulino Ca1•!os, João de Faria, Alves 
de Ct<stro. X:wier do V alie, Luiz Adolpho e 
Mari:1no Ramos. E sem causa os Srs. Jose 
Mariano,Arthur Orlando, Gaspar Drummoncl, 
Gonqalves Maia, Fernandes Lima, Vaz de 
:Helio, Monteiro de Barros, Domingos de 1fo· 
raes, Case miro da Rocha e Alberto Salles. 

E' lida e sem debate approvada a acta da 
sessão antecedente. 

O SR. I" SECRETAl\Io procede á leitura do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

O!Iicios: 
Do Sr. I' secr·etario do Senado, de 7 do 

corrente, enviando o prQjecto da~uella Ga
mara. que reorga.nisa os Estados-maiores do 
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Presidente ~a Rep.!Jblica, ministro da guerra, I a) O soldo actual de 1/5; 
etc.-A' Comm,ssao de Marmha e Guerra. b) Todas as gratificações actuaes, quer dos 

Do mesmo S1•. e de igual data, enviando otll~iaes arregimentados, quer do> corpo> e>-
0 projecto do Senado que prohihe o recebi- peClaes, elevadas de: 
mento de sentenciados no Presidio de Fel'· Marechal ou alnÍirante. .. . . . 80$000 
n<1ndo de Noronha.-A's Commissões de Con- General de divisão ou vice-
stituição, Legislação e Justiça e de Orça- almirante................ 60$000 
menta. General de brigada ou contra-

Requerimento de cardoso Reis & Comp .. pe. almirante................ G0$000 
din,lo isenção de direi tos para diversos Coronel ou capitão de mar e 
utensilios e materiaes destinados á explor:1ção guerra... . . • . . . . . . . • . . . . . 50$000 
do azougue e outros mineraes. -A' Com- Tenente-coronel ou capitão 
missão de Fazenda. de fraga ta. ....••.•.••..•.. 50SOOO 

40:)000 
358000 
2õ$000 
25$000 

O Sr. "llloreira da Silva-Sr. 
pt•osidente, Ii no ])iario do Coil(Ji"es.,o de llon. 
tem o extro.cto de um rliscnrso do Sr. depu. 
t:tdo Adolpho Gordo, com rererencia a mim, 
lwm"como a resposta que V. Ex. se dignou 
dar-lhe. 

Como me interessa muito e muito a vm·
dat!e do que aqui occorreu, não só em relação 
ao meu discurso, no conjucto, mas em relaçiio 
principalmente aos pensamentos, ideas e con
ceitos, que no mesmo externei, peço <t V. Ex. 
que me considereinscripto para tàllarno·expe. 
clieatc, no mesmo dia em que o Sr. deputado 
Adolpbo Gordo apresentar ú puLlicidttdc o 
seu discUI·so na integra, perquc só então po· 
derei ter conhecimento exacto do que aqui 
proferiu S. Ex. 

Major ou capittio-tenente .... 
Capitfw ou l" tenente .•.•... 
Tenente ou~" tenente .....• 
Alferes ou guarda-marinha •• 

c) A etapa elevada a: 

Marechal ou almimnte. . . • .l 
General de divisilo ou -viee-

almirante.... .•. . ... . . . . . . 16$000 diarios 
General de brigada ou contra· 

almirante ........•.•..•.. 
Coronel ou capitão de mar e ' 

guerra .................•. I 
Tenente-coronel o.u capitão )' 8$000 diarios 

de frugat<t ............... . 
Major ou capitão-tenente .. . 
Capitiío ou I" tenente ..•.... l 
Tenente uu 2' tenente ......• 1 4$000 diarios 
Alferes ou guardtt·marinha. J 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DL-1. tl) O soldo e a et:i.pa das praç:1s de :pret, 
como na proposta. 

Niío h a vendo numero :para se -votar as ma
terias indicadas na ordem elo dia, passa-se á 
ma teria em discussão. 

E' sem debate ence1•rad•t a discussão unica 
do projecto n. !50 A, de 1894, concedendo ao 
2" ollicial da Secretaria da Industria, Viação 
e Obras Publicas. Jose Fernandes Ribeiro da 
Costa, um anuo de licença, cuja votação fica 
adiada. 

E' annunciada a 2' discussão do projecto 
n. !57, de 1894, determinando que o soldo o 
a etn,pa dos olllciaes efi'ecti vos e pl'ltç,,s do 
exercito e da armatht, sejam reguladas pelas 
tabellas que apresenta e dá outras provi· 
dencias. 

São lidas, apoiadas e enviadas à Commissão 
de Orçamento as seguintes 

Substilt<tivo ao p;•ojeclo n. 157, de 1894 

O Congresso Nacional resol-ve: 

Art. 2." Os olliciaes do e.:~:ercito ou da ar· 
mada em serviço !Ora dos Ministerios da 
Guerra ou da ~rarinlla não perceberão por 
estes nenhum vencimento, além do soldo de 
suas patente,;. 

Sala das sessões, 8 de novembro de 1894. 
- Ca>·los Jorge. 

Accrescente·se onde convier: 
Os -vencimentog. soldo e etaoa dos otlio::iaes 

d:t briga·.!tt policial serão rêgulados pela 
tabella n. 1. 

Sala das sessõ~s. 8 de novembro de 1894.
Torquato Jl014eira.-Bricio Filho. 

Additi>o ao projecto n. 157, de !894 

Os otllciaes inferio1•es uos ~o1•pos o brigadas 
de marlnha e equiparados, pe1•ceberão os se
guintes vencimentos: 

Soldo Gr:t.tific:tção Totnl 

Art. l.• Os -vencimentos dos otllclaes do Mostre ....... . 100$000 150$000 
90$000 130$000 
80$000 100$000 

250SQOO 
220$000 
180$000 

17 

exer~ito e da arpada são augmentados nas I Contra::mestre. 
se,aumtes proporçoes: Guardtao ••.••• 

Camara V,VIT 
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§ I. • Nos empregos de terra e embarcados 
nos navios de re>er'Va, em fabrico ou desnr
mados, vencerão pela tabella. 

§ 2. • Nos na'Vios armados, mais 5 '/ .. sobre 
a gratificação do ca1·go que exercerem e, 
quando em commissão nesses navios, o au
gmento de lO•[,. 

Sala das sessões. 8 de novembro de 1894 -
Coelho Cint•·a.-l'>iiguel Pernmnbuco.- Jose 
Ca•·Zos.-Nei'l>a.-Pe,.ei•·" de Ly.-a. 

O Sr. Cnrlo"' Jon·ge- Sl'. presi· 
dente, occupando por alguns inst~.ntes a tri· 
buna desta Cama.ra, e tumando pa1'te na dis
cussão do projecto n. 157, não o laço com o 
fim de oppor-me às medidas queellec·.>nsigna, 
porquanto as considero razoaveis e de toda 
justiça. 

Venho. porem, apre,entur um substitutivo 
a esse projecto, o qual, no meu fraco modo 
de entencter. ao m2smo tempo que satisrttz 
aquellas medidas, no projecto consagra<~as. 
acautela r1e alguma sorte os interesses r1a Fa· 
zenda Nacional. 

Diver~as são as tabellas r~.presentarlas para 
o a.ugmento dos vencimentos íJos otficiaes do 
exerci.o e daarmadn.E:;tre ellas existe uma, 
que consign;1 o augmcnto de um terço no 
soldo; augmento que, Sr. presidente, me pa
rece que não póde !e adaptar ás condições 
financeiras actuaes r1o ~aiz. 

V. Ex. sabe que os vencimentos rlo mili
tares sE> com1iie de tres :p~trtes: soldo. etapa 
e gratul.cação do exercicio. De>tas, a primeira 
é u parte fixa.. 

O augmento <le um terçro no soldo traz o 
seguinte incon>enicnte: n official. qne sere
forma, tem ,lireito ao so!ào e n.o augmento d@ 
de um terço sol•re este. O mf:smo direito tem 
aquelle que o sub;otitue; de onde se conclue 
que por cada retormu, que app:uecer no ex
extrcito. teremos o augmento de um terço em 
dous soldos eguues, ou por outra, o augrnen· 
to de dous terços. 

Acho, portanto, que o augmento de um 
terço no soldo é exces<ivo. A mem1a cousa se 
dá em relação ao official que morre: a sua. 
familia ou os seus lle1•:\eiros :1imla tem uireito 
ao soldo e ao montepio; e o mesmo direito 
tem o official que o substitue no quadro. 

Temos da mesma sorte que, para cada offi
cial que morre, upp .recerá o uugmento de 
dons terços. 

Ora; no 'fim do exercieio, o que segue-se e 
que, sendo grande o numero de relllrmas. 
grande serà. o augmento cousigua·1o no soldo. 

Do Sanado >eíu uma t.bella consignando o 
augmento de um quinto. Acho que tambem 
este não satisfaz, porque é pequeno. 

Para conciliar as cousas, organisei então 
uma tabella. que consiste em augmentar o 
soldo na razão de um quito. 

A diíferença., porém, que existe entre o au. 
menta de um quinto e de um terço, consignn 
nas grn. tifieacões. 

O augmento mts gratificações traz a van. 
trtgem 'le que o otncial com licença não tem o 
direito a elle. 

O official, que se l'eformar, rlo mesmo modo 
perde o direito i>s gratificações, e, portauto, I 
ao augmento. 

Parece á primeim vista que por esta ta. 
hella ha um au((mento de despeza; entre
tanto, com cuidado se >erificará que, ao con
trurio, ha um<l. economiu. 

Esta differença que consi.2no enf.r•e um 
terço e um quinto no soldo, que consigno como 
augmento á gratificaçües, reduzi um pouco 
nos ofliciaes genm-aes. conservei nos ofllciaes 
superiores, v:ugmentando então nos ofllciaes 
su halternos. 

Não tenho a pretenção de apresentar um 
trabalho completo; porém, impe1·feito mesmo 
como e. suhmetto-o a tl.preciaçrào da hon;wla 
Commissão de orçamento e dos Sr;;. deputa· lo!, 
que, melltOl' que cu, o julgarão. 

Ainda na tabel!a que apresento, consigno 
no artigo, segundo o qual os o!Iiciaes que se 
acharem em serviço fóra do Ministerio da 
Marinha ou da Guerra, não terão direito a 
perceber por esses ministerios outro venci
mento a!ém do soldo. 

Rstc artigo traz 11inda vantagens para o 
serviço do exercito, qual a de manter o o!ll· 
cialno se1•viço que lhe compete. 

Sub;Letto, portanto, Sr. presidente, esta 
tabella que organizei á consideração da Com· 
missão ele O ç."ttnPnt·.> e da Gamara do; 
Srs. Deputados. (3Iuito vem.) 

O ~Sr. Oviuio B.b•·ante .. -Sr. pre
sidente, pedi a palavra para de algum modo 
.jnstiticar o parecer da Commissão •!e Marinha 
e Guena.eao mesmo tempo mostrar alguns 
inconvenientes do substitutivo up1•esentado 
>elo meu collegade commissão. 

Fui obrigarlo, Sr. presidente, por meu col· 
lega por \Jina•, l1a poucos dias quando discuti 
a fixação de for,,a de terra, a re;ponder a al· 
gnns apartes por elle dirigidc.s a mim; mos· 
trei então que não era meu intuito tomar 
parte nesta discnssão, nem tão pouco mOS· 
tra.r-mc contrario ao ta.! 'wgmento. 

Responderei agora á Commi&são l1e Orça· 
menta. 

A Commissão de Marinha e Guerra di>se 
apenas que não tinha alterações a fazer nas 
tabellas apresentadas pelo governo, julg<WJ 
que a Commissiio de Orçamento devia ser ou· 
vida. E nem podia deixar de ser esse o pa
recer da commi~ão quando fui o relator dt, 
pa1·ecer, e não podia deixar de ser coherenta 
com a.s minhas idéa.s. 



camara dos Deputados-Impresso em 12/02/2015 15 10- Pág1na 4 de 33 

SESSio EM 8 DE NOVEMBRO DE 1894 131 

Ha pouco te~po, _Sr. presidente, quando f praça <le pret. Nestas condições de~e ser a. 
nes?1 casa se dJscut.m o_u se :tpre-entou um i etup:1. variavel por semestre e feita de ac
pt·o.Jecto augmentarr'o Igualmente os ven-1 cOI·do com as propostas apresentadas no 
cimentos dos emprega<los da E'trnda de I Quartel-General. 
Ferro Central. quere!1do me m:tnilestar con- São este> os pontos mais fraccs sobre os 
tra semelhante medida, por Is<o q_ue esse I quaes a.rguiu o mctt eollega, pontos estes que 
au~mento sen·.1o Igual ~ara toJos na o sa.tl:..;.- não podem ~cr toma.ílO:; em cont>idern.<3io nela. 
Jazia como devia -~ n 'ceetdade_s dos empre~a- Casa porque grandes e gr·tt ves incnn venientes 
dos, nessa occasw.o apresentei um requcrt- trazem para a a'1mini$tração militar. 
mento p<•ra. que tal projecto voltass•" â Com- • . 
mis..<iio do Or~"tmento :tfim rle que ella apre· • o_ ou,:~·o P?.nto, !:ii; .. Pr~~:Jcn;;- a qu,e, ~:Ex. 
sentasse um outro proJ~cto consignando esse .. e 1 ~re.m h~:~ten! l.Jt 0 '·.1~or ·,neo o.I.ctal de 
augmento, mas, sati,fazendo melllor as condi- ~~unh.~ _d<> .e ter a mé-:;l.l·u· ~':'P·' q~? 0 of!I-
-es dos empreooados que mais preci:;.:w:tm c:al Jo exercitO. e maiS. de' c reccbet a dtfle

~~is que, com 0 :ugmento igual os mais pro~ ~,:noa._ da. etapa que 1·ecebe em generos, em 
tegidos eram exactamente aquelle:S que me- mnl_:eJro., . . . . _ . , . 

s precisavam. .N,co ac.lO I'<lZOaYel1cle •e.ne!hante fa.cto Se 
no o mesmo se dã com a pro:po.sta apres~nta.da ~e e v~u a:g~mn1~ar :om dons nl~ctaE>-'3, -~ln 

lo Poder Executivo a respeito <.'o auo- nen· e mar e Oclt<:! de cerra.. de patentes equ1va-
~- de vencimentos dc.s offic<aes ~ pra':~s :'o let~tes: o r;tptt:toc I" te_n:nte. . 
xe:·cito e arma·1a. o rrover·nl' pro 

1
õe ~ n.u- ~r~ pl'e3tdc~Jt~, o o!hcmt tle ma.rtnlltt tem 

~mento de um terço 
0 

desde a pra\;n. de) pret · etap~ met;o,~·~ .... ~e cer-t~ . . ?t::~ ,:, .. (:~}':l·:;; m~~ 
até marechal. Ora. quanto maio;· for 0 J en;_c"~l~~~-'~\~~· ellc .e .. ," ,1 a.t..ca<,,tO qua,t 
vencimento e natural que es:.>e tet~~·o ~e:a. 1 trt.:::i v,~z<:s .JhllJ,. . .- _ 
maiot•. E ;ssim 0 auo·menLo em ve;. tle "s~-~ Ao passo CI1le 11~1~ .. capttuo recd;c 6v$, o 
tisthzer ás classes m~is neees.~itn.tb.o vem li" t•m•:ntc receb:l 1'">:-;. . . 
satisfazer <Lquellasque mcno• p ·e··i•ar;; A <.luT re:~ç:o. IJOt't>tutoque cxtsrc cm uma 

E~ iOi por esse motivo que a ~(;m nis. :-0 te 1 cr,usa. e ~qul~:~t·,uw._ para mel.twrar }Jur outro 
Marinba e GuerrJ. não deu pare.ct::r~la."I·~~ (;te· r lado. a:~.sun uao .Pt:-5:30 ;~.ccet_tal' n. y~·o~l·ostn. 
finitivo. apoiando ou re'1rova.udo a. men~a.- \r lo culleg,: · _i.JC!•!!w:.o qt~~ l.iS o!Iwme::; de 
gem do.Vice-Pr·esidente ctd Republica.. t~r:;n. et~::r;y:ry•a0, ~ Jues,:':~: ~cllp:t, se:n qu~ 

A Commissão de Marinh:1 e Guerra não a. ,rMJnc.t,ue~ s;J,tt.t e eq.nl1urados com o, 
póde deixar de reconhecer qu• as cor diç<es ponto,; <:orrc"pon:centes. c 
actuaes ~ qoe estão sujeitos 0 • ~íi:•iac··'e p:-a. _Isr.o posto de.::lu.t·o que s~ V. Ex. nu >otaç"co 
ças do exercito e da marinh~ ex'lgea; que os dtY!dtr u prop.o.;t;;~ do r,neu c_ül_le~a ~?-~o go: 
seus vencimentos sejam alterad 5• ve• no em du~s , .. LI te.. eu ~cce<t~r ~~ ,~s to. 

•· , . 0 be!las do meu collega em ~tv>st;tm,,ao as t<t· 
M.rm, pen~o que o. ~roJecto Je ffi~"U IJailas do "O>er·n<• m:tis ::cceittweis que ores

collC'~~ Sr .. Jo~e Ca.rJos .sa~lslaz me!hor a es&:..s tante do Projecto; caso contrario a ceei tarei a 
c~Dtlio;<es do que o apres,ntado poll1 comnn:;- p·opost·t lo ,,0,·erno t·'l qual ro· elabonda 
suo ; ma; ao temp3 que tr-uz certtts vctntugens (;I ,1 ; .' •. " ,,1 , ... ';' ' ' • 
traz tambem inconv~.:>nientes graves. ~~ a. o vem~ •nc. o vciiL 

Assim ê que o meu colleg-:1 upresentn.n<lo a 
tabella <le etapas pa1•a. as ]Jr.was de uret poz a 
descriminaçiio dellas de modo que õ stngento 
tem uma etapa, o cabo tem outra e o soldado 
outra. 

Em geral, :;s p1•aças são arr.tndtadas com 
os inferiores na mesma cosinlla., sem Uisr.in· 
cção de posto. Por .::onsequenci:t, como é que 
podemos r'ar etapas varia veis para praça,; 
que teem Q. sua etapa na mesmtt casinha? A 
etapa. não pó:le por consequenci:t ser dift,,
r':nte,~eve ser a mesma para todos,e tambem 
nao pode ser Mxa como quer o collega. 

Deve variar semestralmente como ~e faz 
a_ctualmente. Não pôde ser a.cceita, Sr. pre
Sidente. porque o valor da etapa deve va.rlar 
com o preço à os generos no mercado. 

Os fornecimentos sendo feitos pot· propostn. 
e concurrencia, ha rle chegar uma época. 
como esta, em que os concorrentes niio pos
sam fornecer· por 1$200 mantimento para 

O Sr•. '".i'o~..t:S"U.Ii.at:o :?b!o!·eh.•a
Sr. presitlente. n. c,\ma:·:t me l!a de J'azer <t 
justiça de acreditlll' QU" não ,-enlto oppor-me 
ao pJ.·{~jecto que orn, ~c Ll.iscute. 

A :Vl~nsag.·m do lwnmtlo Pr~sWentc t!a Rc
l)Ublica .. si nã.o t·t·a.dnziu cnm t:tnt:L fitl.eli(httle 
o pensamento de toJos os nobt·e, deputados, 
pdo nwnos traduziu o pen~ameato Ua grande 
mtütwia. 

A i\<lensngem •lo Pre>i•lente d:t Republicn. 
attendeu ti'w S<l~ia e equit~tiv.unente a um:t 
conveniencitt por todos nós recou hccida e 
p1•oclamada, que, chtro é, não poderia vir 
offereccr consideraçues co.ntra1•ius ao projecto 
que ora. se discute. · 

Venho entr.-tnnto, Sr. )Jl'esidente, apre
sentar umn. emenda que p:1.rece estar perfei· 
tamente tle accorJo com o p:J.triot,ico e equi
tativo pensamento que dtctou aque!le do
cumento otlicial. 
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A Camara sabe que ha uma parte da força 
que prestou durante os tristes tempos da 
revolta serviços relevantissimos á ,Republica 
e á legalidade. 

Esta força_ não obteve pelo projecto que ora 
se discute melhoria em seus vencimentos; e é 
esta a necessidarie que venho attender, sup
pondo deste modo concorrer para completar 
o pensamento elo primeiro magistrado ela 
nação, quando, na Mensagem dirigida a esta 
Camara, referiu-se ás necessidades que se 
faziam sentir em relação a todos os servido
res da Nação. 

Os que acompanharam com um certo cui
dado, com uma certa attenç:ão, os aconteci
mentos que se iniciaram a 6 de setembro e 
que tiveram brilhante exito a 13 de março, 
os que tiveram o cuidado de estudar a resis
tencia htroica, opposta ás intenções dos re
beldes pelas forças legaes, hão de se lembrar, 
Sr. presidente, que incontestavelmente abri
gad:1 policial ela C;1pital Federal prestou re
levantissimos serviços á RepuLlic:t e á causa 
legal, resistindo com clenotlo ao3 ataques dos 
rebeldes. 

0 SR. AUGTTSTO SEVERO-Apoiado. 
O SR. TORQUATO MoREIRA-A Gamara ha 

de lembrar-se que no combate (tO dia 9 de 
fevereiro dado em Ni theroy, não se distinguiu 
menos que as outras forças o contingente da 
brigada policial e alli estavam alguns officiaes 
distinctos pela su:1 bravur.t e patriotismo que 
cahiram mortos ua l neta. 

Ora, V. Ex. comprehonde que des(le que o 
projecto que se discute procure sabiamente 
attencler ás necessidade8 elas torças de terra e 
mar, é claro, é justo que attendamos tam
bem ás necessidar1es tão imperiostts como 
aquelbs que se fazem sentir sobre a brigada 
policial, cujos officiaes atravessaram a mesma 
crise que os outros servidores da nação. 

E' nttenclendo a esta consideração que 
tomei a lil1Hrhlcle rle offerecer uma emend<t, 
sujeitando-a ao criterio da Gamara, como se 
tem feito, no sentido de igualar o sol,1o e 
etapa da brigarla policial aos consignados na 
tabella n. l, que se refere aos officiaes elo 
exercito. 

Tenho concluído. (1lfuito bem.) 

Ninguem mais pedindo a palavra, é encer
rada a discussão do art. l" e succe,;sivamente 
elos demais artigos do projecto, cuja votação 
fica adiada. 

E' sem debate enceri'ada a l' niscussão do 
proj<>cto n. 14(1, de 1894, autorizan lo o go
verno a abrir o cre·-lito r1e 50:000$, destin·,clo 
a salv 1r o casco da fragata A.mázonas, cuja 
votação fica adiada. 

E' annunciada a 2• discussão do pro,jecto 
n. 118, de 1894, fixando os vencimentos dos 

empregados da Estrada de Ferro Central do 
Brazil. 

O §r. Lins de Vascon.cellos
Sr. presidente, quando da vez passada veio á 
primeira discussão o presente projecto, pro
metti a.presentar emenda, restabelecendo a 
diaria de alguns empregados da Estrada de 
Ferro Central; porém, depois de ter conver
sado com quem podia orientar-me sobre este 
assumpto, vi que não havia vantagem al
guma na apresentação da emenda,no sentido 
em que a tinha annunciado. 

Venho, porém, submetter á consideração 
da Casa outra emenrla, augmentando o orde
nado dos telegraphistas, attenb a missão o 
a responsabilidade de que se acham incumbi
dos esses funccionarios e sobretudo porque 
acha-se sujeito á consideração da Casa o pro
jecto identico em relação aos telegraphistas 
do Estado, no qual baseia.m tambem os mo
tivos que me levam a apresentar a emenda 
neste sentido, e outra au:;,·mentando o orde
nado do pessoal dos trens, emenda que pur 
sua naturez•1 está justificada. (J1Iuito bem.) 

São lidas, apoiadas e enviadas á Commissão 
de Orçamento as seguintes 

Emendas 

Ao projecto n. ll8, de 1894: 
A' tabolla n. ll, na parte que diz-movi

mento de trens-diga-se: 

Cond uctores de l" classe. 
Ditos de 2" ...........•.. 
Ditos de 3' ...........•. 
Ditos de 4' ........... .. 

4:8008000 
4:zoo;::;ooo 
:3 : 000:~000 
1:8008000 

Sala das sessões, 8 de novembro de l8!H. 
-Lins ele Vasconcellos. -França Ca1·val!w. 

Ao projecto n. ll8 de 1894: 
Na parte que diz (na tabella)-Estaçõcs 

especiaes-Centrnl-diga-se em vez (1o que l<i. 
está: 

Telegraphista de l" classe 
Dito de 2" ...•..••.•.•.. 
Dito de 3' ............. . 
Dito de 4" ............. . 

4:8008000 
4:20118000 
3:600$0)0 
1:800$000 

Sala das sessões, 8 de novembro de 1894.
Lins de Vasconcellos .-França Carvalho. 

O §r. CoeB1o Cint.ra-Sr. presi
rlente, comprehenuo quão dülicil é a minha 
posição, tomando a palavra neste debate, 
tendo de enfrentar com amigos a quem muito 
considero e prézo, não só pelas relações de 
amizade que tenho a ventura de entreter 
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com SS . Exs • como tambem pelo alto E, com uma circumstanci~t ainda mais 
conceito que SS. Exs. merecem da Ca- grave, a de grande desproporção nas classes 
mara. comprehendidas na tabella. 

t.Ias ante esta conside.ração e o perigo que E' de tal ordem essa injustiça que ao passo 
vejo na decretação de despezas, sem que p:e- que na administração central se eleva ape
ceda o esturlo severo, que fôrn. para deseJar nas a cerca de 20 "/. os vencimentos, no tra· 
do honrado rel<J,tor da Commissão de Fa- fego essa porcentagem se eleva a 70 "/ •. 
~enrb, prefiro molestar a attenção rla Ca-
m~n<L por alguns momentos, apresentando O SR. LAMOUNIER GonoFREDo-Neste ponto 
um sub~titutivo ao ]W•jecto em discussão. V,Ex. tem razão. 

Não partilho a opinião daquelles que jul- O SR. CoELHO Crl'\TRA-Felicito-me pelo 
gam que não devemos augmentn,r os venci- aparte do nobre deputado por Minas, porque 
mentos i' os fnnccionn,rios das nossas estradas S. Ex. com e !lo veio reconhecer quanta ra
de íerro; antes, pelo contrario, julgo que de- zão tinhn, o orador que ora occupa a attenção 
Vê'rnos tom:u umlt medüla geral. niio só para da Camara para pedir, em uma das sessões 
:1 Estrada de Feno Central do Brazil, como passadas, que fosse o projecto á Commissão 
pam outras em identicas condições. especial, de que faz parte, afim de elaborar 

o SR. AuGUSTO SEVERo-Não cabe, no mo- Uma tabella digna de ser tomada em conside-
monto, estc"Lmedirla. ração pela Cama1·a dos Srs. Deputados, por 

o SR. CoELHO CrNTRA-Não me serve 0 ser modelada no espil'ito de justiça e equi
aparte, com que acaba de h omar-me 0 nobre dade, e attender ás condições do no~so de
deputado ; porquanto 11 ~,0 é elle filho do es- pauperado Thesouro Nacional. 
pirito de justiça, que ClLracteriza todos OS 0 SR. LAMOUNIER GODOFREDO-V. EX. está 
seus actos e nitO é e:ll~ filh:l dessa equidade, fazendo o que ütria a commissão, 
porque S. Ex. tem revelado no desempenho o SR. CoELHo CmTRA-Quanto á quarta 
ele Eens deveres de membro da honrada Com- divisão, a loeomoção, a tabella augmenta 20 e 
missão de Orçamento S. Ex. deve lembrar-se tantos por cento; e, na, linha, cautelosamente 
que a primeira condição da administração ('.xclue as classes menos favorecidas, que são 
é na repartição da contribuição dos impostos aquellas que vencem jomaes, limitando-se 
ser feita, o mais possível, equitativa com apenas ás que teem ordenados, augmentando 
todos aquelles funccionarios, que prestam estes em mais de cento por cento. 
ignaes serviços. . . d 

Kão lm, portanto, p<1ra se destacar de uma Assrm, Sr. presidente, em vez e se __ pro-
r lasse ião numerosa, como a elos funccio- cur~r a:ngmentar os vencimentos de forma 
n:irios das estradas rle ferro, uma unica para eqmtatlva, e ele modo que possa ser tomada 
se dar 0 gozo desses beneticios e deixar de I como base p~ra ~ augmento d<ts outras _elas
dar a outr·Ds; e me<mo, nesta repartic;ão, ses do funccwnahsmo, que ta.mbem exrgem 
cpe se pretewle f.•zer á Estrada de Ferro es~e _:LUgmento, o honrado relator da Coll_l
Centr:Jl, não presitliu aquelle espírito de jus- m1~sao '2e Fazenda augmentou, em m,edra 
tiç>;1 i11,tispensavel em üJ,es acto' e assim é ma1s de a8 'jo, todas as despezas ltrs'e pessoal 
que, ao p :sw que aos empregados ele uma c· ,m_ exclusao ~os outros, de E~traclas da 
clivisi1o se elevam os vencimentos a 60 "/o, Unmo, como, Rw_do Om·?.• sul e central de 
<J, outros limitam-se apenas a vinte e tantos Pcr~ambuco, Bahm, etc. ~~ ~e analysar, Sr. 
por cento. presidente, as tabellas o~·gn:mzadas pelo llon-
- rarlo relator da comm1ssao, observar-se-ha 

O StL AUGUSTO SEvERO - E' justamente ninda que a falta de cuidado com que s. Ex., 
neste ponto que está a justiça· releve que lhe diga, procedeu á organisação 

O Stl. CoELHO CrNTRA-Não pócle haver jus- dessa tabella. foi tal que até augmentou ven
tiça, qun,nclo hct parcialidade. E, desde que se cimentos ele empregadm que não existem. 
compara a tabella organisa•ta pelo honrado 
relator da com missão com o vencimento por 
rmpregaclos; resalta evidentemente esta par
cialidade. 

E, quando eu di~ se h a pouco que não havia 
presidido á confecção desta tftbella aquelle se
vero exame, aquelle severo espírito, que em 
todos os seus actos revela o nobre deputado, 
era por ter S. Ex. vindo affirmar á Camara 
que o nugmento pedido era apenas dE' 
!.400: 000;3000. 

O SR. LrNs ng Y\SCO:.\'CELLos-Esqueceu-se 
dos cheíes; a razão da guerra é esta. 

O Sn.. Cor,:wo CrNTitA-E' uma injustiça 
rle V. Ex.; já manifestei-me a re~peito do 
chefe da Estrada Central, c por isto não sou 
suspeito. 

Si en quizes:3e responder a V. Ex. I·etali
ando, poderia clizer que esta questão de au;_ 
gmento de 70 °/o, nos vencimentos rlos empre
gados elo trafego, vem baseada em que mui

S. Ex. está em orro: o augmento é de tos desses empregados são chefes de directo-
2.270:000$000. ! rios locaes. 
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O SR. LI.."\5 DE VAs::-o~CELI.Os-E eu pode~ 
r'a. l'e>ponder ouiTas coisas. :'\ão fa~o polltica. 
a cus·a de dinl,eiro da E,wada de Ferrt•. 
nem ~ou depui.ado po!· üJrluenda, do go<re:·no. 

6.8 0:- (:0.~. ~t;binr.o o litpjdoa 45 "/u~ Em 1SS9 
es~e rquid.u foi de 35 "/~, .. 

Dt i s::o par·~ ('á (J augmrr:i,:) de dE'SJ)eZl e 
ns:.oml:;•1 ~:--! E o f.rt:e ... , imenro da renda e 

~iJ,~I~t:l~!f~~~~~~:t.~ri~~~~~~1 ~~r~~~~:·~~!·~~ x;;~ ~;.l~v .. f~~:-;L~ 1;~r~n~~~~~l~:·;~~~~ 

na e:-tx-ada dt: ftlTO. c:or:.1o é c"~ntrariO ú. dí~
FuV:~~c~1~-J·egu1umento. que ;:ege e.::.sa insü~ 

Assim. Sr. presidente,ao passo (!Ue ao chefe 
das ofii.cinas se au;mentDU 600.-<. aos chefes de 
secçõe::: augmentou-se 1:2008~ e aús encarre· 
gados do dF[JúSito 1:980-:000 ! ! ... 

E.;t~s empJ·egado;, são destinados a âesem
penllar c·.r·to,; e deter·nünad(JS sel·,·iços pro
l-lO:·c:iCJnaes ao seu rner!to. e nfio b justo que 
~u·bin·ariamente se lance rnilo de urna tabella. 
para. ::tugrnentar-llles (1 t"enclmento.por fót·ma. 
tiio cumraria. ;i. equidade e ic justi~':J.. ( Apw·
tes.) 

Pvs•o. portamo. aflirmar que não presidiu 
a est<J. tubel!a, como acabei de dizer. U(!Uelle 
espiriw de justi~a e de equidade. que cosmma 
caracteri~a:· os actos do nobre <

1 tputado. 
Emftm. Sr. pre,ideme. não quero, como 

tlis!!e, rouhar· tempo iL Gamara. (uao apoiados): 
quer·c. apenas trazer· o grito de alarm<l.. para 
<i ue tenham ba;;tante prudencia na decreta
ção dc-,ra; despez:J.s. 

As despézas cvm a. estrada. de ferro tem 
subido a tal ponto, Sr. pl•esidente. que j;i. me 
assusco '' e;;p~ra do dia ern (!UG o proprio go
...-erno venha. iL Camo.ra llos Deomados dizer 
(!Ue é de tot!a a connniencia ·(iue seja alie· 
nado semelhante propriv nacional, porque 
não e pvs;,i vel ser mantido um ser>tço 
como da. esr.rar\tde ferro. e1n que~ pa:;.sando o 
augmento de ,·encimemos como quer o honru, 
do d~putudo. em ,-ez de termos um pequeno 
salúo de mil e tau tos contos. que mdica o re
Iatol'io dc. Sr. ministro. teremos um rfeflc:'t, 
que erescerú. com a cessa~lio da tarifa. diffe
renc,:tl pl'la, alta. do cambio ! 

Sr. pre;ll(eme. no periono dos 10 annos ul
timo~:~ o uugmento dg de::opeza é (1e t..'ll ordem 
que ;;i toma.rmos :1 méll!ll. ]Jelo período r1e 
188:2 a. 189:;, 'ê-;r; que a ,respeza da estr:\da 
de l<:rro cresce de uma ftirma aswmbrosa.! 

E1n 1884, quun•'o tt e>tra.Ju rendia .... 
1 1.500:0()0$. a despeza ~ra de sei:; mil e tantos 
contos, sendo o lucro de 4:3 "/,. 

·m JS~ú a est:;J a rendt'U l:t.uCO:JOO.~ú,ü. 
\:~;; r!dvnli(l ~~.~, 0. 1:00:3. e b( .. iX0t: a r:.nda li
qu!da a :?3 "f,. 

-Em ll'~l a. relld;t subiu a cezeseis mil.; 
tanto~ coutos e a de~; eza aecresceu rnais de 
:~.OOO:eOn$. stn~~ú a. desücza :~e doze m!l e 
w ntt_;~; i3aix, u <l 34 o; . .' a porc-enurgem Ca 
renda liquida! 

Em JS92 a rend:t subiu ~ob a ac~.:lo na. t;trifa 
citff'::·endal a c1 ~ze-no\·~ mil oiroc.."Bnio:;; ~ wzn,-·s 
aontos; a despeza ~utin. porem. ao elevado 
bl!!al'i~mo de de2e~ete mil e t.ant<os contos: 
da1xou n rendu ;1 1:3 S/10 ~'/.!! · 

Ern !S\!:3 a porcemagt-m !üi ap~nas de ]lOuco 
menos de lU"/ .. ! 

Os St:S. Jo.:i:o LOPES E A'CGUS'tO SEvERO dão 
apartes. 

O SR. COELHO Crxnu- A despwt calcula;!a 
7am o unno <.!e 1895. ê. só· :10 trat'e!!o. de 
et.496:(!0U~. :::r~In o augrnento oue os Uobres 
d~>puta:'os p:-uendem: eo que· ;t <·le>arà a 
somm<. mui superior <t l9.00U:OOu~OOO. 

De n;a.neh"' quG. em >ez de termos um 
,~,Jdr. p:u-a repre;emar a renda liquida àa 
str:.t~a. e sendo t!e esperar que <L ;;o.xa cam. 

l>ial s~:ba ... 
Os SRS. At:Gl'STO 3E1'ERO, JoÃo LOPES e 

outros t!üo apartes . 
O SR. CoSLHO C!:o;Tr-~'--· .. teremos um 

cfcfc:t pr·uYaYel no cu;teio. E se !bt' consit!e 
r..,r.o. cc.mo ratalmeme o lut de ser ness<t des-
1 E-za o aug:mento de todos os empi·egaJ,.;. 
po:·que uão lm razão pr,r;~ ekY:tr a uns sem 
ele' ar a outros. :t de,peza subirá tal>ez a 
tmüs de 2l.So2:coosouu. 

O SR. ~\tGUSTn SEYERo-'\'. Ex, est:i.ttrgu. 
ment:.1.ndo com jornaleirv~. 

0 SR COEL!JO CJ:"J-r~>-i\iio po.-so deix;n· de 
os considetar. 

Pa~30U a ser esta renda. em 1885, de 
12.200:0110$ e a despeza de 6.300:000$, sendo 
o lucro liquido de 48 ';,. 

Peu::~tw.lu •~:o:im.. Sr. presi~lentl!, e w
wanUo ew consiUern~·:io a necesszdatle que im 
de ele\ ar. 1::.fw sú os ,~eudmenco~ dos t:mpre
ga<h,;: ,;a Estrada. <.!e Ferro t'entr;ll do Hmzil, 
(:Omo ram1Jew Ue tutlo:3 as outras estradas da 
'Cniiiu. cujl.l; empregttdos &to tão brazileiros e 
merecem ttl.nto quanto os em pregados da Es· 
õrad,t de Ferro Cenr.ml do Bmzii. o1·gaui"eí o 
substitutivo, <i"e só falm completar pelo c.Ll
culo tias 1<1bellas e da um resulta<.! o em vez tio 
~wgmento ce 2.250:000$ um:t reduc,·ão appro
ximadamente de dous mil e tantos contos. 

Em 1886, este lucro baixou a 44 "; .. , ren
dendo o. estrada 11.500:000$ e despendendo 
6.400:0008-00D. 

Em 1887 baixou iL 10.300:000$, despen
dendo nesse anuo 6.500:0UO$. que deu 35 •; .. 
liquido. Em 1888 a l2.500:UOU$, despendendo 

0 SR .• ~rGUSTO SEVEP..0-0 :ll1gmento J~ 
com missão niio importa em nad~'; import:• 
em reducção como hei de provar a V. Ex. 
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O Sa. CoELHo Cr::-;Tl<A.-Embora estejc~ habi- projecto; pelo contru.rio desejo que elle sem 
tuado a respeitar muito as opiniito de V. Ex. pi'e.juizo da 2· discu>siio vc\ c\ commissiio para 
em mate !'ia de c<tlculos. ne.te p.:mto sou obri- completar este trabalho. 
~ado tt acre·litttr na lo!,:'ica dos :tlgarismos; Tenho concluído. 
porqu? V. Ex. n.tlirm~ um:t. <;?U5~1 ~ e_u ':e.io · Yem it ).!estt. c lido. apoindo e enviado à 
aqm calculado. por su,t pro;.n 1.1 t,tb~ll.t. c.tl- Commi<<iio de Orc·amento 0 <e"uinte 
culn de emprego por emprego, cerc..'\ de, ...... ~ " o 

2.250:000$1JOO. I 
0 SR. Al:GU>TO SE1'ER0-0 empreg<J.dO fez O; 

caléulo errttdo. ·. . I Art. Fica o goworno autorizndo a rever 
O SR. _CoELHO CIXTRA-Como 1.~ ~1zendo, ; <tS tal:leltas de .-encimentos dos empre!!:<Hlos 

sr. pres1dentei estud:tn_'1o_este substnutt>o,: da Estratla de Ferro c~ntral c das dem<tis 
que em nome r.:~ Comm1ssao Espectai tenho" 1 pertencentes ,~ Uniiio. para o fim de aug-men· 
hnnr:t ,1.e apresentar. f:tltant1o apenas cttl- ~ tar os vencimentos ele todos cmpl:'P~ados. sob 
culn.r :1s ~\beHas. chega.mos ao resultn.do tte 1 as sefl'uintes bn.ses : nos qne per~..:ebêrcm ma.ís 
que ;tS de~pezas :~Jm. a !stmrln_rJ?_F~r~o Cen- [de G:iloo,:; annuaes. ut.é lU "/o; aos que perce
t":l.do B1.tzll ~: ·'?. a.u~m~~?,·~·\' .tpen.ts_.com 1 l:lcrem mo.i$ de .1:000:;:. 2~ "/ .. ; aos que pPt'cc
cetca de l.ôOO.OJO;:,en.J? -·-<>·l.tOO:;s pro~1m.t· i berem mc~15 de 3:00!1~. 2~ "/ .. ; aos que pcrce
mente como q_uer o prOJWO em dtSCUS;S<W. 1 berem mais de 2:000:':. :j5 •f,. E aos demais 

O sul:lst.!tutlvo que apresentamos e o se- 14o "f., do respectivo ,:encimcnto. 
gmnte (Le.) 1 § !." As tabella< n.osim calculadas. o1Jser-

O SR. AUGUSTO SEVERO-V. Ex. com isto: vadas, par:t as gradn.;ões de mtegorias, e 
.tl•z com que o empregado que tem venci- i approvadas por dccretn do Pod<;1· Exe~mivo, 
mento inl'erior, passe a ter superiot·. I sc;·ã~ post~s cm_ execuçlio em 1 de .Janeiro 

O SR. CoELHO Crc;TRA- V. Ex. jamaische-j ptoxuno vmr!omo. . . . . 
!!al't\ i>. semelhante conclusiio. · 1 § 2." .O Potler ExecutJvo provlolenctara._para 
0 r , ·que Se]:tffi r11sppnsados de taes atlm1111Stl'1-

0 ~?... Aua~.,~~ SE~~ao- : · .ai.X. v~e v&r !I c.~Ges tnifo~ o~ emi.Jt'ega.,dos cxtyn,~.rdirw.rins e 
cnm ~ oloque,JCl'" do• numelos. na ravisao dessas t~t.l)cllas ltmlt<w·sc-lm a 

O Sa. COELIIO CC\TRA- Ot·ga.nizamos este, contemplar os empregatlos strictamentc oe
substitutivo, Sr. presidcn!e, p:t"a o fim de I cessarias. reduzintlo pn.ra esse fim ao menor 
prepararmos as bases de uma tnhella equit;;- numero possível o pessoal actualmente em 
tiva e que pudesse ser applicada.uiio só its es- serviço. 
tratlas rie ferro da União. como servil· de base 
aos diversos empregados das outras t·epu.r
tições publicas que a Camar:t pretnnde :.t
tender logo que " commis;,-d.o especial que 

Oõser~;açiJrJs 

por ell<J. !ui eleita pttra. organiS:t<:iiO de um 
trabalho completo tenha. or·ganizndo seu tm- O numero de praticantes, conductores de 
ballto. trc::ns, conJ<,rcnte>, telegra.plust.as, machi-

,\ este substitutivo fizemos ;wompanh:n· nistcis, mi;st.:es, mestres de linh:>. e a:·maze· 
uma serie de •iisposiç•1es que tcn<lem a !i17.er 1 nistas serú. lixado annualmente pelo du·ect~r 
uesapparccer certo• u.busus e inconveniencia.s sob proposr.a dos r.·specti vos chel'es, que so
que actualmente se diiu na Estr<<.ti<~ de Fl•l'l'O mente ser.i. execur.atla depois de approvada. 
Central c outras congt~neres. pelo mini::;t~ o da. vi:.t~1o. 

SUIJmetten<lu i>. cuushlt·mç-:io dct Casa, per;o 
a V. Ex. pttl"d, mandando-o as commiss•i~'s 
respectiva. sem prejuiz" da. 2· discussiio e 
votação. vú. il. Coa11nissão Especi<ü afim de 
completar &te trttbalho, organizando as ta
be!las comparativas. 

Era ,, quanto rjnha. por ora, a dizer em sus
tentação dos interesses do depauperado the
souro que muito neces-íta do auxi!io dos Srs. 
representantes da nação para lazer parar 
esta corrente enorme de augmento de empre
gados desejosos de fruir taes vantagens. 

O numero. clas~ifica(ãO e jornal dos gua~
das, leitores. s~rventts. trah11lhadores, cabl
neiros, carimbadores. bagageiros e guardas
freios serã tix«do pelo director, soo propo!~ 
dos respectivos chefes, o qual lhes a~nara 
rle s500 a 2.S;OOII dia.r•os para os aprendizes, e 
de i.';OOú a 7$/JOO pa.m os demais jornaleiros, 
dentro da verba votada pelo Congresse para 
esse fim. 

F<\zendo estas con$iderações, Sr. Presidente, 
julgo ter· cumprido o meu de-:cro e não vol· 
tarei á tribuna nesta discussão porque, como O numero e dittria aos opera.rws, Iogutsr.as; 
disse, não dese.jo demorttr a passagem deste graxeiros, carvoeiros, trabalhadores e ~er. 
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-ventes ser-.1 marcado pelo director. sob pro
po,;ta do clleíc da locomociio, dentro dos li
mites fixados na clausula ántecedente. 

4• 

Os empref'a~os a que se referem os qua
dros d::s dn"Isue,, que durante cada trimes
~re niio tiverem commetti•lO 1\útas. que pre
JUchqtte!ll o serviço, :<juizo r1o direc&or, ou
vido o respectn·o chefe. terão direito a uma 
gri1tlficação equi,·alente ao 1·cspecti'o venci
mento de lO rohs; exceptuam-se os cheres 
du.s divisões. os ajudantes do traíe~o. linha e 
locomoção, os engenheiros residentes e seus 
ajud:1mes. os cheles de deposito. os machi
ní>tas e wclo o pessoal jornaleiro: 

Os empregados qne ti'l"erem mais de 25 
annos d.e ;:;eryiços bons. terão o fllrei to a. ser 
augmentado 30 '/., sobre o orden:1do, que 
l~es ser:1 concedi<!o 11elo reipectivo mi
nrstro. 

Aos chefes de •lerositos. machinistas e fo· 
guístaS será concedido, além dos vencimentos 
ou tlrarras. uma gr·<ttiticar.•iio especial cal· 
culnrla sobre a economitt que reulíiarem em 
combusti..-el e lubrilicantes. nu conformidade 
de l!ma tccbella. que ~erá on;ani>•t !a pelo 
~~~~~r.da locomoção e approvarla pelo di· 

O thesom;ciro, seu:; tlcis e aiudantes. os bi
lheteiros e tiei~ recebe·l.ore-s pCrc:eber:1o~ o..lCm 
de seus venCimentos. um:J. ;;ratiticaç-iio cor
respondente a lO "/., ~obre seuti vencimento~. 
paru tuda quelm.1s. 

ll" 

Os agel!_tes e conferentes, .que a.ccumulai'em 
a.s. funcçoes de tel.egrnplnsta.l', percebel'ão, 
alem de seus vencnnentos, mais a gratitl
Cllçilo mensal de 60.)000. 

_Além dos venci!llento~ marcados no re'P'· 
ctrvo quadro, terao mms um:kdiarw .. a tit11lo 
de despezu.s de via,gem, dur·ante o tempo e: 11 
que se acharem em serviço na linh:1 ou e>ra· 
cões e depositas, fóm da Capital Federa.[. c·. 11 

inspecções. de 5,:; chefes de di visão e de :;~ 
os demais empregados, quando commissiona
dos. 

As nomeações de praticantes effectivos e 
extro.numemrios, tele;,(raphistas e conduct~ 
res de 4• classe serão feitas mediaote coa· 
cur~o; sendo que, para obter nomeaçiif, de 
te!egraphi:>ta de 4" classe, deverit o candidato 
ter pratica.Jo !Ji'atuitamente. pelo menos, tre; 
mezes nus estações da estrada. e mostrar. 
~~ habilitado em exame de telegraphia pro· 
t!Ct.'t. 

Os rlemais empregados serão nomeados por 
accessos du categoria inferior para a imm~ 
,(iu..w.~ente superior, ,tttendendu·se t1 aptidüo. 
assrdu1Jatle e a~ttl!fttidade do empregado m 
respectiva clas•e. clescont<\das uara esse fi11 
as faltas ou .licenças, que os· empregad~ 
houvere~ obt1do. sob ~ualquer m"tivo. ,ai· 
\'O molestia provada em inspecção de saude. 

14" 

A nomea~cr.o de clirector e •lo pessoal teà 
nico será <le liwe escolha do governo. uenm 
o;; engenheiros lie reconhecida c:1pacirlaue. 
rws termos tia lei n. 301, de 9 de outubrt 
de 1894. 

15" 

. Todos os empref(aJo;. ·quer titulados ou Serão nomeados por porta.ri:J. do mtntstrr 
JOrnaleiros. em seniço .:a~ eswç-ões de Bel em ~ r d J - - d 
.Macaco; e Oriente, perceberão •JS vcncilnento~ ~s c e es .ts 1v:;o~s. e >eus ;Ju .'~n:es, ~:Ir; 
que lhes competire"' e mais '5 "/.,. em razão -?Ur~:~o .. o :llmoxaJJ!e, os e.crnaeo. n ~u.~ 
da insalUbrià:J.de dCoStlS local uade< da-ilVlO>, O CO!!-tador e •'.Jllllantes, O CO!llp!> 

1 -- dor. o secret.mo e os officmes; e pelo tnrect• 

0, j' oo dema1s empregados. 

A distribtu~ão do pessoal nas estações será 16" 
~eí.t!· coníbrme as necessidades do serv1~o o Em virtnde do presente quadro, fica o~ 
lO.,ll'ern. I verno autorizado a rever o regulamento'•! 

lOt estrada~ re(lu~1nào o pessoa,! ao fixo ~-:!!.•!!;.~ 

1 
::::~ :~~~~;,<.u:w e suJ?prnT~mdo todos o~ c·. 

' ~os de auxiliares ou 1nterwos que nelle na 
·- Pa~a. o ca:rgo de aju~h:nte do ~hefe ~o tra-l~stejam comtemplados. 
feuo, que t1ver de d11'1gn· o sernço da 3' sec- . _ 

:.""çã.Ó,só poderá. ser nomeado profissional ele- S. R.-Sala das ~ommJssues, 8 de nove 
.. ctriclsta.cde,reconhecida competencia. bro de 1894.-C. Ctntra. 



TAllELLA 

f "' com}mrativa elos vendnun~os aoLuaos dos empregados da Es~ação C01ül'al, com os que s<io fixados pelas 
;<I tahellus ela Commissão de 0!'Çftl11onto 
~ 

Cn togo1•laE1 

Dircciol' ............. . 
Socrohn1io ............ . 
Olllciul. ............. . 
) 11 1'õ cscript\n'n)'io; .... . 
2"' ditm ...•......... 
·s··· tlit03 ............ . 
Amnnnen~ns ......... . 
p,•nticnnt.es .......... . 
Comprntlm· ...•....... 
Dcspachan te ...•...... 
Continnos ..•.••...... 
'fhesonrciro .•••...... 
Fiel .•••.........•... 

~;~~~~~ãl~~:::: :. ·:.: : : : : 
Pagador ............. . 
Almoxarilo .......... . 
ES011ivão .•..••..•..... 

~ Er~aJ~~~!~~~~. t.l~, ~~~~~-~ 

-~ ~ 
es. 
'8 g 
~At 

(.) 

P:n s5 
'ô ~ 
"'~ ::: 

18 O(O;!:IlOO lt; 11"·'·'11 
fl I>OIJ:IWO i'> .)() •.-;tJ:I.I 
5 lfH~llflil :: \i:,d-;·UO 
-1 ~oo,C:;tOO ;J I'! '''''IIII 
l ·!GO~tl.J • ~ til.•.;: 100 

;.J (jt);),-.:lit/1 ;~ lfith•),l,) 
2 .J<JO~iiOO 1 tiO :.~·I :ti 
1 Hon;;ono 1 ~"il'tlOl 
·l 800·:tii11J :: PO ·,l)iJ!l 
-1 :?00~ Jd() -~ ;0.1' o,l 
1 Btii.~O:~O 1 i'>ll' 11.1:1 
7 :;l)t).~OíJ.l ;, )I) 1·11' I 

•t ·!Q 1~0(}0 :: <I. I •--.:!) J) 

3 GOIJ...-o;JO :~ O p..; hl1l 

ã \00.~00,) 0 Gil~.- 1\•,l 
O POJ,.:; li!( I i ''.1.1:~ • l,l' 
n oon:o:lil :í i o i ,,ui 
-l soo;;,mtu a 011 '·~"n" .

1

. 

.J: 200,;ooo 3: ti 'a.-.·' '·'I 

JJill'oecnça 

;\la is I lllcnoB 

Co 1·0'1[) 
l:i}t)l,..;!)j)!) 

I :i;·~· J ... dl I I 
l :fJti 1-~'lll\1 
l.-l-1 !.~ljl)') 

t:(~:>.fl(}.') 

ti:.l..:.•l.)l 
~) o..: 11lP 

I::' I/ 1)'1) 

;;llh·l '0 
\:ti 11'·1 I I 
}:·?;lJ:·Ul 
(·;t!l J: I :~t 

1 : ~)n ,;~ ~~ 11 ti 
l ::\l)!l·.tll.llll 

0 )J).:I)!iO 

1 ''"'" .. '" '"! 
{it):J--\;)_l) 

111 i; ll\lonos 
CnbgOI'ias 

.. s ~ 

-~~ 
;--

Dill'oi'OilÇH 
o 

~~ 
'ô~ 

~ 
I . '--'-~-~.-------:--

l ,~j,.1auto .. · ........... :2:-IOtJ<OO:J~ 1 :StlO.,·IilO ü'IO·_;OllO: 
Chrl'e tlu (t,kgt•ap1w, · 1 · I 

(-llb-tlil'cc1u1' ) ..•... 12:00J~ti!I0 1 0:80 J.~JJil:J .•••..•. , 

1

.\jllllante (ehnlutle ""c· · 1 · I 
•;iío) ............... 7:2tl,J.-:0,10, 7::!0)~0110 ........ . 

i 1nspt•.ct:J:• tln ('~1:\l;i\u.. f.: 100~0110: ü:!l!l:i_.:>l() i ..••..... 

! ~\~~:'~~.~':' 1'~::::::::::: : ~~cil:~~:::~g. L ];:,:~::.:~:i 1 , ~~:,:~:~(;~, 
1 \tn}H'('SSUl' • • • • • • • • • • • 2 :O.U ),)00.0

1
· l: -t·i.O·.~O!Ji)l\ Gti•}-:.1) lt) 

lusp:•e(o;• do appc\1'(!- I 
lho> ................. J:S ttl,~<J ,() :i::lthi,Oillll I :é>' I\~ :·lO 

~[\:::5t\'ntle 1-~ch--::.;e ..•• -l:S•!O~:,tU' :1:0!}:).~0)1 1 l:H'\1k\}\\l} 

c\l'llli\Zeni;tn .......... 2:·101}~1)(1(1 I :81) 1<0 'Oii {illl;0l)') 

l•'ellOI' de linha, 1" I 

Dl~~::,s: ~;,::,·e·::::::: :::::::::: · ~3},~;:\;'1';:;:; 
Cuw.lu{·tol' de tt•ens, i" _ I 

ela,so .. , .. , ....... 4:.'!00?uoo

1 
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Categol'ias 

Dito, 2' clasclo •..•..•. 
Dito, 3" clasHn •••.•.••. 
Dito, 4" clas:m., .•.•••. 
Agente (CenLral)., .••. 
AJudante .......... .. 
Bilheteiro .......... . 
Fiel recebedor ...• , .•. 
pito de aPntnzem ..•.. 
A.judan te do fiel. ..•.. 
Conferente de 1" classe 
Dito, 2" claHse ......•. 
Dito, 3·• ciaHse •.• , • , •• 
Telegraphista,I• classe 
Dito, 2·• claHse •...•... 
Dito, 3' cln::sa, •••••• , 
Dito, 4" classe •.•..... 
Bilheteiro, Norte .. , , • 
Agente, 2" ·~lasse •••.. 
Dito, 1• cla~se . , •..... 
!judante •.•. , •.. , • , , 
F1el ............... .. 

Mtt~t:: !~~~:~~::: : ·. : 
Dito, 5" clasHe ....... , . 
Chefe ........... , ... . 
Contado!' ............ . 
Guarda-livres ....... . 
Ajudante ........ , . , , • 

"' ~s 
a~ 
'ü §' , .... 

~P< 

gl 
dm sg 
·~~ 
~ 

Dilft:rença 

Categm•ias 

Mais I :Metws 

"' .s~ 
~1;; 
eg_ 
·g? 
~ ~-

~ .... , 
"" .,,. 
"'"' ·E1õ gn 
:... 

DilTerença 

1\!;tis I Menos 

1----1----1----t----t I t---~•----•----

3:600$000 
2:40f!$000 
1:800$000 
5:400$000 
4:<100$000 
3:000$000 
3:600.~000 
3:0011$000 
3:000:!;000 
2:80fJ.~OOO 
2:·ll!0.~000 
1 :800.~000 
4:200S1'00 
3: •lDO.~OLO 
2:000:!;000 
I :800!\;000 
3:000$000 
4:200$000 
4:800$'100 
3:600:\;000 
3:000~000 
3:000~000 
3:000$001) 
2:000$000 
9:8001';000 
{):000.~000 
0:000$000 
5:100$000 

2:7tl0o1000 
I :800.)000 
I :200$0"0 
5:000,000 
4:000$000 
2:200$000 
3:000~000 
3:000,)000 
2:Guo .. ;;ooo 
2:1lJo,;;ooo. 
I :800$0001 
I :200,~000 

~~~gg!-ggg 
1:500~1100 
I :200>;000 
2:200.';000 
3:ooo.sooo 
3:800.)0. o 
2:400$000 
2:000>;:000 
2:1110$000 
2:200.~000 
l :800.3000 
9:800$000 
5:400,;000 
5:41'0$000 
3:000$000 

840.3000 
llOO.~OOO 

~gg~ggg 
400$000 

I :400.)000 
G00$000 
000.~000 
.wo$ooo 
(\40$000 
GIJO.)OOO 
OOO,i\000 

I :800.~000 
1 :600:0;000 
l: 100$000 

ooosooo 
800.~000 

l :20V:}.ODO 
1 :000~000 
l :200.';000 
I :000.5()00 
I :500$000 

~gg%g~g 

88g!ggg 
1 :~wo$ooo 

Impressor ............ . 
Ajudante ............ . 
Dito do. locomoção .... , 
Chelo do olflcinas ..•.. 
Dito de secção ........ 
Encarregado do depo-

sito., ........... ,,,. 
Ajmhtnte ............ . 
Armar.enistas ........ ,. 
D~!S<.mhista., { 11 elas: e •.• 
Dito, 2~ classe ....... . 
Chefe ào deposito de 

machinus .. , ....... , 
Inspet:tor <le deposito .. 
Muehinista, i" class~ .. 
Dil.o, 2' clo.~so .. , .. ,. 
Dilo, 3" cJ,•Ese ....... . 
Mestres, I" classe .... . 
Dito, 2" clusse ....... . 
Dito, 3' classe .•. , ... . 
Professora ...••.•. , , •• 
Chefe de secção techn i-

ca ................. . 
De:mnhista, 3·' claRsa .. . 
Engenheil•os residentPs 
Ajudante ...•.•. , ...... 

Contra oiArmuzenistu, !"classe .. 
regula-

8:200$000 
2:000$0GO 
7:200.~000 
6:000:';000 
5: ·J00;3000 

l : 440$000 560.~000 
2:400$0001 800~000 

7:200$000 .. ",.. ". 
5: 400$000 000$000 
4 :200$000 l :200$0011 

5, 1 oo:tooo 3 I 2osooo 
2: ,JOO;t;OOO I 500$' 100 
2:400$000 I 800$1:00 
4 : 800:~000 3 I 20.~000 
4: 200:;;000 2 400$000 

4: 800.~000 3 000$000 
5: 100$000 ' 3 uoosooo 
,j : 800:?000 3 600!:;000 
4 : '!00$000 3 ooosooo 
3:000$000 2 40C$00(1 
-1: soo.-ooo 3 !iOO~ooo 
'I :200$001) 3 300~000 
3: GO :f;OOO 2 700$010 
2: .J00$000 I 800.\;000 

() 600$0: o 4 800;3000 
3 ouo;:;ooo 1 800.i;ooo 
G l\00~000 6 000"~000 
4 800:;;000 3 600$000 
3 000$000 II 800$000 

I :980$000 
\)()0,0;000 
llOO!;OOO 

I :680~030 
I :800$000 

ooo..:;noo 
I :50!Ii;OOO 
l :200.~000 
I :200S000 
I :200àOOO 
l :200.~!100 

ooo$ooo 
\JOO:'íOOO 
GOO$'J00 

I :800:3001) 
I :200.$00o 

GOll.~OOO 
I :200~0!>0 
l :200:;'000 

Encarregt\do do monte 
pio ....... ,.., ..... [ .......... [Não existe, .•..• , ... . 

mento, 
do mon- f Os inspectm·es de estações são tres com os vencimentos annuaes de 
tepio 6:000$ cada um. " 

.... 
~ 

~ 

~ 
t:j 
;.. 
a 

ii 
~ 
;.. 
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O §r. Augusto :Severo antes de. Demais, é preciso que a Gamara saiba. que 
qualquer der.-sa que tenh:t de pro•\uzir a o ~ranue augmento de despeza, que alli se 
fa,vor do prqjecto que teve a honra de a. ore- n~ri:;ça. declara. mesmo abuso. é (itwidn a.o 
sent,\r, precisa responder ao seu illastr:ado li1cto de h:wer empregados t\udidos que são 
collega. deputado ;;or Pe;·nambuco. na par·te pago< c.:omo ,jomaleiro<. 
cm que elle diz ao· or."lor qae r•rt1. impo~·tYel Eis ontle está o ;.:rande esban,jarnento de 
provar contos nume_ros que o a.ngm.en~o qu<:! Ulnln~iro nu E,:;tr;.vl:.1. ('e Ferl'O Central e diz 
pr":•t:nllr. aos :·~amnwnr.os do._s em;H·c~.:dos I" mot.iviJ .. O m:utor pol'qne 11.ro;1oz ou c,t.be
d<t Estrada de I•el·ro C.?ntrol1. na. 1 p.:Um. da.r let~eu a 01\'!SttO da. }lagadorta. e reú?bedor·Ia
cm resultado que empregmlu qtte ganhe l'ódc cit;u· o racr.o dct.e1· si·~o tlemttlirl:ttnn 
menos ganhas~e mais. I empregado dnquelltt E~trnda .. por tct• com-

De lacto, d1z.S. Ex., ate quatro nnnoa 25 •·;, mer.tido !!rave~ crime~. ntt conl:,c:;iio das fo· 
e de quatro <1 seis 20 ··;.. lhas r\ e pagamento e reaclmitt.ido na mesma 

Cm empregado que p •rcelJe 20 •; .. g~n· .a Estt'ctdn. n<iu llltúl.o tempo de .{lois. 

~!~~~~~~\~ ~~~0;! ~;,~~~~~fe ~\~~~~~~il~t~J~~·fi:~~ O SR. Nrr.o PEç,ti'i!IA dá um aparte. 
ordenaclo d•quelle que g;:n!la. mÚis. O Sr:. AUGUSTO SEYEUO- Acreditem os DO· 

Isto mo.:;tra a. cloqucncia dos numPros! j(·)j Urt•S d:.·putadu·• que c~stas consitlera~ões elo 
o calculo que tez o Ol':rdor aqui" r;elu qual ora·lt•l' não >ii.o ditados ]'>Ol' interesse al~um 
vem tol'nar p·•tente que é inja>ta. ·a di:>tri- politico. niw é deputad ·pela Capital. Fed<!l':ll, 
buição do augmento de vencimentos. "qui não pretende cousa algurntt, vtsto como 

O result:1d0 não sel'itt e.ste. si a p1•oporção está muito satlsf'eito e si considera honrado 
do augmento fosse feita gmdativamente p .. r com o mand:tlo"~ue lhe coferio o povu do seu 
pttrcellas, ac~rescentanclo 1 "/o do ordenado. Estado. 

Como disse o anno pa~sado. é um inconve- Si a C;J.mara julgar procedentes as conside-
nient.e o de se augmentar· ordenado assim po1· raçõ~s lia pouco atlduzidas pelo nolJrc tlepu· 
p:trcellas, e o substitutivo do nobre deputwlo tarlt> JlOr Pernamt.uco, o ort\dor pergunt:wti. 
por Pernambuco resente-se deste grande i qua.ntl<} esta merlida poderá ser convertida 
inconveniente. dando em resultatlo, como -~ cm lei'! 
acaba o orador de provar com tt eloquencia A proposta por S. Ex. feita é muito com
iJ?-dtscutivel dos numero;, Esta b'l'anue injus- plexa. muito :seri<c P•tra. ser discuti.da e es-
tiça. tutl:1da em pouco tNnpo. 

O Sa. CoELHO CrNTRA.- São mortos de pen- A recdta da Estrada de Ferro Central or· 
sar. 

1 

çadu. pu.r:t JR95 é tle 60.000:000$, e tudo f•z 
o . . ,, ,~ 7 , catw que serit exce 'ida e nunca dimin~ü~a. 

en ~~· AlJGu~ro SE\ERO-N.to sao mouos de E' .. e•te o motivo porque a commtssa?, 
P p3• ; .. , . . , , ,,. . 

1 
emmmdu o seu parecer, Laseou-se no t•enút· 

!O IOU mather,.-.ttean,ente que emp,eo,rd"! mcnt.o da e:;tracllt. c>lltbelecentlo uma ]lropo
~ue _ganllll. met:o.s fP:?lla. m<.ns, e pOL' aht si~~(io co:u 0 seu c;1pita.l 
,e ve que vae_ nrsw lO.JU~tlçô. ao r;e;swl · . 

A Comm1sSao de Orçamento. qaando foi O Stt. CoEr.no CrNT!tA- Mas qual e o ea-
clmmarltt a revr-r ''" taltella,; tia E,tmda de pitul ? 
~el'l'? C~ntt'U.l, não tinl1a ql!e al;erar 0 Sr<. \.tJGli,'fo SEVERO-O capital é e deve 
X~tcun~~tos, m'ls /~t~.dur: c; ver 0 . r.:•~bu.ll'o j sol' ,, act~al. e n ··o como se tem feito ate 
vel~;;dl ~ e dJ~trtbmr coJ~ ,:q.md.:•.e . os <>g<ml cOJJJf>UtauJo o 'es !e o inicio da estrada. 

en os, porque, como e_ ,audo, tutJ,, o I ,·[<to ·orno 0 matt'l•in 1 ptll'<J. 0 serv1ço da es· 
~~1o~~~.~do rJev~ ser em raz"o utrecta do • l.r:~ '" deprcdtt·Sc c devreciado que s~ju. este, 
'1\"' · ,· ·.. treduzidulk:trito<.'<:!JiWJ. 
',ao V:te, pOleUJ,,lsto os ausolulos. porqu .• I o nobre •le;nt·u'o St·. Codllo Cinl.ra co-

cn~{o se_~; 1 a. u.u~l'cl.na ... .. \"' . _ ... ,. \ , 
1

_, 
1 

mtçúll, tl•.:tt~J.~it~ d~ questão do~ jol'uuJciros e 
um ~,rJe reJ ntar m.1s .:lllOS" tt .• b .. lt~o ,,,. : qu:tnrlo" L<·z. clwmau a ll03Sa atteuc;io par·a 
reffhornem .. ~ue _Pl~!llacale que o de um em·t '\ pl·oposttt •'o orçame:,t•1 do ~liuister-io da 

P p"~~o de 1 .. par tH;ao. . _ _ lrn•'.tr>tri:t. Viação e Obras PutJicas. 
ód~,s~a:-!o, ~ al.•soluto <lest:L propoaç•ao nao ( E' justdmento na verba >!e~tinada ao~ jor· 

P cceJt,tvel. . nate1rvs, aos empreg<1dos inferiores, <!OS ser· 
O Sa. COELHO CINTRA, da um aparte. 1 ventes, que esr.á o grande seg1•edo dn au-
0 Sa. AUGUSTO SEVERO- O nobre deputado i gmento dtts despezas; e, neste pa•·ticular, o 

tenha paciencm. O Olttdor discuürt1 ponto: orador pôde appellar para o seu illu"tre 
pot· pomo. j "ollega o Sr. D1•, Artlmr Rios. que poderá. 

S. Ex. deve saber que o jornaleiro da E$·, <lizer se a verba destinada a salario~ dos 
t1:ada. de Ferro Central ganha de 2 á 7 lllill operarios. •los guardas, etc. é ou não, em 
re1s dtar10s, conforme a sua classificação. geral, dobrada, na proposta. 
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Este facto verifica-se, porque é justa.mente 
aqui como a directoria pó'1e proteger. o mais 
é deter•mirw.do por l~i. é um gu~J·d;t tix:o, 
que niio çóde sct• <tlterado :1 vontade de a nem 
quer que s~ja. • 

Diariamente. apezar rlisto. se leem nomen.
Giíes de úezenas •'e praõicantes pa.r;t<1 Estr;t,\a 
de Ferro Centr-al, e s~rvl•,·ú que er<L .t:eito por 
dons etn1)l'eg.-:tdos. agora. ê feito po!:" um bil.
ta.lhão r1e emp;.·t?g::lllo.s. 

0 SR. COELIIO C!XTRo\ di tt:n :tr-;wte. 
(lla OUI>'D.< C<J""'!t:s). 

0 Sil. AUGuSTO SEVEI10-Elles só pedirom a 
re,,i>ão da tabel!a e ninguem melhor do qne 
ellcs podia conhecer as necessi·'ades desses 
empregnUos. 

Os r ... pr·esentantes 1!0 Districto Feucral ti
veram muita razilo qunno.o peclir~m ao pre
sidente cl<t ?>Ies:L :t re•·isiio d:t t:tbüln.. que a 
commissão fizera UCc•mp:tnklr. de dhcl'sas 
obsen·aç•jes, entre "s quaes ha uma em que 
o governo e autorizado a. r ·duzil' o pessoal de 
25 "/., clispens,uJ·~o os empreg-a.dos que teem 
menos <1e clous annos de serviço. 

0 SR. C"ELUO C~'\"l'RA-E não poderá ir 50 
por ceo.to ? 

0 SR. AUGUSTO SEVERO-Nilo, porque O 
nobre deputado sabe que os trens não siío 
rn::Li~ :30 nem ~0, são 80; e s. Ex. compre
hena.e Q!le umi1 estt•a·1a que faz um movi
mento diario de 80 trens n:Io e um<L esr.<da de 
·segun<la orúem. 

Outr::L accUS<<\•iio. Disse o nobre deputa:lo 
por Perna.md.uco .. que o rehtor 1la. Commis~ 
suo ru:trcou orden;tclos nas tabello.s u te para 
empregitdos que não existem. O enctll'rega~:o 
do monr.epio não existe, diz S. Ex. 

Or:1. cow;H·;chendc-se que o orador não póde 
c:1nllecer, nem me::mo tle nome, to11os os em
:prc:gados da estrad<l ; mas tüdos llle ;l!i:tnç-u.
r:tm que e.>se ernprc.gado existe. 

O Sn. Co=:uro Cr:-.TJ!.\-A pro•·a de que niío 
exi~te, é que V. Ex. ailo diz qual ê o ,·enci
mento aetu:11. 

0 SR. AGGGSTO SE\·eao-Autor•izn.n•lO :1. 1'C· 
Yisiio do rc"ulamento, e por conse~ueacia 
).10::lcntlo crea.r êtl.l'603. 

Outra accusaciio feita ao rclato1• do pro
jecto e:n discussão, foi o de augmcntar 
extraordiuari~.r::.ente os prirncil·os escri),JtU· 
l'::tl'io:. ora, si os noh:-es deputados soubere~1 
~:le o lO!ii1l' <'le l"escriptm·ario ó o fim ele uma 
ca1•reii'a publica, ni'io hão de ach;tr extraor
dinario que esses funccionarios tenha.m 400$ 
por mez. 

0 SR. LA)IOUXIER GODOFRED0-0 que ~cho 
e desproporção_entre os primeiros escriptu
rarios e os conductores. 

0 SR. AUGUSTO SEVERO-O pensa.mento que 
presidiu ácon!ecçi'lo •'as tabellas Iili o seguin· 
te: os conlleeimenr.os necesstttios p:tra se1· de 
l" cscripturario não póclem ser os mesmos 
exigidos pa.ra o~ conduct,res. 

Pam ser condnctor escolhe-se de preferen
ch um m.n.;o ,l.isr.incto, de trCtto ameno. do 
etlu.caç~ITo. a..·~ passo que um moço com essas 
cr;;tliolatles só nito pótle s•Jr l" cscriptu;·::rio. 

E é por isso que a commissü.o esta.1Jelec:cn 
que só se póue cheg-ar a css~' posil;fto, por 
accesso de Cj.rgos im:ur.diata:nente inreriores 
tcntlo~se mn consit!eraç~ão sempre a u.ntigni-
dade do scrYiço. • 

Or11, o .orador tem em mü:os as h1Je!ias 
esp~ciaes t.l0. orçamento da despeza da. pt·o· 
pria commissiio, o pt•qjecto dos Srs. Roi.lol~!Jo 
Abreu e Cuperti~lo de Siqueira~ e o augmeu
to cani'orme a ant;.g-a proposta. 1!os 30 '1 /~·· 

~\a la h a um a.ugmc:nco d.e I.:30J contes) na. 
2" <lo l.400 e tttntos, e n:;. 3' ele 1.500. ~las 
nó:o na com missão che.~a mos a concordar com 
"Sr. Artlmr Rio;. rebto1• elo orç«mcnto àa 
Via:":fi.o, qne c~te augumento seria reduzido, 
on desapp<treceria, porque nós autorizamos o 
Pode1· Executivo a re,~er o nu:nero de em
pregados e" dispensar aquelles que forem 
pouco necrs5arios. respons;~.veis, até :l5 °/u tle 
sua totalidade e que tivet'ern dons anno> de 
servk~o 

Pa1:ece que esta garotuti:\ j:í. é sufficiente. 
porque põt-os. na rua niio é justo, acceitar 
tudo qmmto estit leito e uma ca.larnida:lc. 

Jú. onviu dizer que havio. 39 ~n;:;eulleirns 
auxilittl'es Ua e$tr3.d:.~. Não !ta HO o;:~~arn•HÜO 
Ye:>ba para. pag<tmcnto de::tes homen~. Rec':.!
hcm como jornaleiro;~ E' lliffidl :weredi t:Lr 
que e,ses moço,;, que <tl ia> e> tão pre;:t;wcto 
lJOJJS serviços, o <:st~jam thzendo ;,"l':•tuit<~
mente. 

O SR. CüELUO C:r:<:TR.\- V. Ex. Conrunde 
'" :tdmiuistrução Lia estro.d<t com o pt'cJlou~·il
Iucnto. 

0 SR. AUGUSTO SEYERO- S. Ex. disse q :e 
nü.o el'a justo augmenta.r os vencimentos tl 1S 
empregados ela Estrada de Ft•no Ccntr.d, 
quan·~o s~ augmentn. va .. m Yencimentos dos 
do.s outras t:stl'3..das da Uniã.o. 

Ora, nenhum:t outra estr:t·1:t cstô. nas con· 
diçiíe.< à;< central. Esta estrada termin:1 na 
Ctl..pital Federi1l, atrav-essa dons Uo~ wais 
ricos E::-;t:ldos cht n.e:.~ul.Jl:ci\, tem um tearego 
como n~nhuma outra e o nobre ,Jeputado lm 
de concord<\r que as nece;si,\ades elos emqre· 
gados em Pernn.rolJuc:u sfio muitos menore:5 do 
que na cCtpit<tl. 

Ha de concordilr t:tmbem ~uc :1 c,,mmis,iio 
tendo sido enc,.rre~:Hla pel<t cuwam de rcv~r 
as tabellas ,J,t Estrada 1le F··I·ro Central, u;;o 
podia metter mão em assumpto tliiTerenw, 
compriu o que a Camara determinou, c 
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como é urgente, necessario, e indispensavet i Mas, o nobre deputado por Pernambuco 
para a vida deste pessoal que é uu:ne- l!a de permittir ao ora·l~r dizer que, deixan
rosi:<simo que estas tn.bcllas passem .1" e do de !;~do as reclamaçues dos gr.cndes, que 
jic c~u" r.onstituem a prome;:sa de i\ous an- se julgam mal attenditlos nest;t tftLella. elle 
'nos: e qne o omdo:• vem mais uma vez com- se colloque ao h>do dus pequenos, <laquelles a 
b;~tet· uproteh>ç;;o prnposro..com <t apresenra- quem concet.Le 20. 30 e 40 "f,. 
,ão de mn substitutivo que vae rw·cameute ic Entre a posi<,:ito do nobr·e <leputado c est<t, 
cummissiLo; de maneira que se podo dizer que o orador prel'cl·e ficar no seu poBto. (Jlt<iio 
e:.:te projecto nasceu para Yirer nas Com~ bci11; 'úwito bem; o orador e coü1p1"imentado.) 

mig:;ões. _ . . _ , Fic<t u. discussão interrompich ato a con-
A questao dn. a'lmrmstraçao e tudo. Ap- clusão do. votação dcts mo,terms. 

pello par-a o rUustraclo Sr. Artlrnr Rws que . . _ _ 
está conl~eccionando o orçamento do Ministe- E. annuncmda tt ,-ota~ao da Redac;•<W do 
l'io ''a Industria, Viaç:!o e Obras Publi<:as. proJecto n. 102 D, de 1894. 
L'•1•lo-se a pt'oposi.G. do Governo. fica-~e triste Procedendo-se á vot:;,:;ão e veriticação re
n• parte relativa ic Esti·atla de Fcrr·o Central, conllese-se que nã:, ha. namero, pelo que o 
nê·l seaugmenta o vencimento dos emprega- Sr. presidente nmntltt pro"etlcr á c!mmadn. 
<los. a não set' de dous ou tres. Apenas o ora- Procedendo-se li clw.mau;o re:·itlc:r-se tc
dor nota. telegraphistas de l" cla&;e nas est<t- rem-se ausentado o;:; :-;rs. Hollanüa. de Lima. 
çü~s ele 5" on'em. Pa1•ece que se procul'a Cl!ristino Cruz.Francisco Benc\·vlo .. lunqueil"a 
~;~~~;~~~r o numero elos telegr:tphistas de Ayr~s. Tolentinu 1Io c ,rnlllto. Louren,•o de 

Sic, Rocha CtlntlcantL Aristide;; de Queiro:.:. 
O SJt. LA)IOU:>!Dtt GonoFr.E>>o-Aoho exces- Eduardo R:1.mos, Leorc!!'ilclo Fil.~uoira.s. Fl:t

sim a propo:·çiio tle V. Ex. quanto aos tele- Yio Araujo. Turquuto lvlvreir:L. :\'ilo Pc•.•ü.nha, 
gro.phista, de 2" classe. Franc:sco Veiga. Pax·aisú C:l.\"alc:tnte e Hel'-

0 SR. Acousro SEVERo-Os telegraphistas menegiluo de Moraes. 
do Correio Nclamam porque os telegra-
phistas do Esta•lo recebem muito mais; os O Sr-. Pre:!'iden.te-Rcsponder:lm 
telcgraphishts da Estr-ada de Ferro rechunam, a chamada apenas 103 Srs. deputados pelo 
]lOrque recebem muito menos do que os do que ticava adiada a votaç.iio das materbs. 
Correio e os do Estado. E o orador não igua- Continua a 2• discussão tlo projecto n. l!S, 
lL Entret<tnto, S. Ex. sabe que um tolegra- de lS94. 
phist:t da EstrtLd:t de Fe1·ro tem respa"-S:tbi-
lidadc muito maior do que aquolles, porque 
tem em suas mãos a vida àos passageiros: O Sr. Lin.s<ie Vasconccllos
um1!escuido qualquer por parte :.tel!es pôde Sr. Presidente, JJão é sem difficut:Jatle que 
· t t '!h d tenho do respon•ler ao nobre deputado por 
lrupor ar a. mor e de mr ares e pessoas. Pernambuco ~ue acrtba de (;,l!ar sobre este 

0 SR. LA1!0u1(1Er. GODOFREDO- Dá um projecto. S. Ex:. com um disCUl'>O mnito l1cm 
aparte. architectado com elementos, vude se tli;:er, 

O Sr .. AuGUSTO SE\llllO- V. Ex. que é qnasi que officiosos e com a proticie~cia que 
aqui o Jorte balut~rtc da :!efeza daquclles em- llle ú peculiar, veio trnzer part~ o seio da. 
prc;;ados. h:t 1le reconhecer o espírito de Camnra impr~ssües qn~ realmente deviam 
íusti~a. que presidiu iL Conunísslio na tabclla produzir e1Ioitos pela> pro,·n~ que ex:hiliin 
que propoz. :;em n:zaior exmne, chegando·~·~ a c0nelus:i.o 

Vae concluir. porque Yê com alegria que a do qae rt. E:;tl'ada de Fl'r!O g~t::~~a. mais tlo c1ue 
Gamara está ancíosa por votar este projecto, g:111lta. 
muito embora depois o nobre àepur1tdo por E' f<wilimo responder a S. Ex. e ser-m:-hia 
Pernambuco, com suas luzes venha propor, tambzm facil "l>tref:1. si po::suisse os tlocu-
as med'das que enten•ler. mentos que S. Ex. tem. 

A tabella é esta, o augmento de clespezas, Pelos doculllento~ que S. Ex. cxhibíu, pa-
como S. Ex. viu, desapparece :pela proposta rece iL primeim vbta que os seus o.rg-umen
da Commiosão. tos não teem refut:1ção ; porém tal não suc-

Est:> convencido de que niio deve mais cede, e permitta V. Ex. que eu estranhe o 
tratar deste assumpto, e pede à Camara que, facto singuhr de V. Ex. vir em nome !la 
embora sej<t um trabalho imperfeito, incur· I c?mmissão especial, apresentar _um substitn
reto. crtvado de detlntos, CIJIDO se d1z, mas ltYo ao proJecto da CommJssao de L·rÇ<t
urgente, de necessidade indeclinavel, porque menta. 
vai con~ultar interesses de uma. grande classe, Peço licença para extranho.r isto, rorque 
pede á. Camam que o approve, não obstante V. Ex. ja a'Presentou nesta Casa um reque
haver um ou outro descendente nas aJ.tas rímento pedmdo pam qne fosse ter á Com
camadas. missão Especial o projecto apresentado pelo 



camara dos Deputados-Impresso em 12/02/2015 15 10- Pág1na 15 de 33 

142 A1'<"NAES DA CA!\fARA 

nobre depotntlo o i'r. Augusto Sewro, e e;ot~ I cnção ~ue \'. Ex. nüo queri,t dar. não qner1~ 
r~?qnerimento foi retirn.do a. pe(lido rla mes:nH ~~·1tr.1r e~n l'0 tnh 1Ç'lo .. m.t~ que a 1lefeza cl1) pto
commi··~ão. jef·to ôa cumu!i~sii.o e1·a devi.!a. ao tacto d.·~ eru-

Agora .. ha de me permitth~ (]US! extranl!e p?e;::nclo:; rl:1. E:,tl~:u.la. íle Ferro 5e:rem chef~·s 
f]lle Y. Ex. venha em nnme de:::t:1 C\lrD.mi:s~ilo d.~ dired,,rios p<1liticas. D·"? (~ntre o:.; milh:)re.-: 
e~p.eciul apr-eseutar um substituti~o. de e:npr·ef:ra.,!os ~~a E~trada de Per~ro. :1pe!::1s 

Diz V Ex. que a estrada de Ferro tle>8r;\ c<>nheço um que f<'z parte do direclol'io poli
produzir com toda a certez:\ no exercício tico que org;,I:izei ll·, <!ia,, o 81·. Heori~oe 
vindouro ~ronde defici:. ane n. de:;neza é, A. dl~ Mour-a,. en1p:·ef:a~~o mnito dbtincto~ 
muito mnior que n. re-ceita·. :tias V. E:c. ·t>s- muito zeloso no cumprin1ento de s~n~ rle't"er~s 
rtuece-se de qne a Estrada ~•e Ferro continUa e cujo car~cter altit"o não atlmitte trans
a construir e qne Diltur:l!mente o que entra ac('õt::~. 

p;~ra. a constrncç'io oão pôde Ser cou;;iderado Estou bem certo que si o Sr. V.dle fosse 
como despeza. mab [t·anco CO!ll v. 8x. ter-llle-l!ia ·li to one 

O SR. CoELl.!O Cl~TRA- ~a pnrte do ces- ..;&m autoris.:'~~·ão da direetrwia d:• E.;tr;1da.-.l~ 
teio estil. indicada essa de;pe7.a. Ferra elle admitte !à a t1toln de tmb~ 1\Jalio-

O SR. Lrc;s DE YASCo:«CELLO> _Pois bem. res uo. directori;l. qoe ellB did""· il contatJi
acceito esta restr·icçiio: porém ~irei a v. Ex. !idade Dn contadoria. emprc·gado5 em nu
sem qne nas minhas paht<ra> !J;,j:l " menor mero bnstaote para sati:;í:,zer os <lmig-o>. e ns 
inten~ão de ac,·:n:::nr n nciual directorirt dn verbas chegam p:~:ra. isto. E ::upli e::itáa razã.o 
e~trada~ I"}Ue só 0 que f;L\tn.. a Estr;.ct:1 de Fer~ porque disse., e o mau collega contestou, qlie 
ro Centrnl. é uoicawcnte administr<~ção... ha:via bôa ad.mjnistra.(·ão para, a cri: e 1ue 

atra~essamos, porém não havü administra
O SR. FP-'SÇA. CARY,\LHO- Não apoiado. ç-lo technica, nem ~nnaoceira e as,i:u we ex· 
o Sr.. LJc;s DE I' Ase ,XCELLO>- o nfi.t' priminrlo não tinha em •ista accus;u· o dire

:lpoiado de v. Ex. não te:n ca himento. Jesde ctor. Estou certo de que o St•. director ignOi'a 
qnP eu co:-tclnir o men pensamento. isto.~ 

E~ rnnltn natnrat qnc seju. (·nmpetentbsr:-n:· _A.sSim cori:lo este ha. mnitos outros abns--s 
n administração d.a. Estt·a:l:l. ~ ro:·ém o ~ue 1!11 ;Je empre2':tclos que oceupam Ctll';{O$ U;L E::;
que!'P tornal' patente é qne <1f!UeH.:- S.~!·Yi.,;•· tl"ada de Ferr-o silnnlt;'l.ne.-lmente C·Jm outros 
falta uma :ldmimstraç·fio technica .. E é disto ;la Alfaudeza. e ~:a tJol!cw .. ~erviad0 crnn isto 
qn~~ e! la se r·esente. • apenas parã. ex:l"murir os cofres daq:1ellas re~ 

O meu nnbre n.:ni.Z(') Sr. Dr. Coelho ~··intP:l p':tiçües, empreg'l.tdos e.,tes (1ue são em nu
ba de perm!ttir-me que diga ~u~ •.. niio di- mer-o não pequeno. V. E:x. me,;monão ignor:1 
rei autor, ma.S relo menn:; Cl•lhbor·ador CO!ll isto. 

;:~~~: :~r~r~;~,;~is;~l>~;;l~~i,·~-u~g;,~'P;;;; Portnnto, não é justo que <i. cush\ destês 
abusos commetth!o::; pot· grrt:lrle numero de 

pr·oéurou p:u-n. nw pedir- I'J 118 n:lo gut.:.rrcass~· fnnccio:w.r·ios d·l 1IUt:lla t·epartidio, muito:; dos 
o sutJ:otítntit·o npresent;ulo pot· V. Ex., por qttaes. C• mo diss.J o meu collega, uiio teellt :l 

isso que e !I e lucraria co:n i::;so. competenci:\ de,·i<.h para exerce!" o cargo ·le 
ü SP.. CoELHO C'IXTR.~- \'. Ex. h:t •le per- •]t!e ~sti\o inve:;ti,ios, ,;ejam prejudicadu,; em

wirtir-me ~ue lhe di!:a •tne não tomou par·te p;·eg<t<los distiuctos, e estou certo d·l que'' 
Ilenltuma. ne!'lte sulJstitutl'\'0 o Sr. \"alie. Co:muis.são~ a.visatla. pm' ("'::.te mo1o.pn)CUl'i.tra 

o sa. Ll'S"~ nE YASC·)XC"ELVJ5- Si não ~ corri:.dr os defeitos, porqne, feitas ~.,tas cor· 
e:rn.c:to. n. ines::n.cti.lão é tlelle, mas não é recçJes, como pedi aqni~ pOl' nma.r ·1'\n·maem 
miuhn .. F'ni pro(:ur.ldO iJOr e~tt~ s::nlwr p·1ra r0;.rr;L na !-':stt·:-tda. de Ferro~ não só t·::remos 
isto .. dtt mesn:a maneh·a p:1r C}tD l'tü fal!adrl rellda l1::ra f,z~r rue: a. tu·lo t:;so,crl!10 tambem 
pelo' Sr. O r. ~o:1res. A ambos dbse fJU~ de~e- b::.se~nns d.c ter zra:1des lucros. E:3ta é que ó 
java muito ser-lhes nt:l e:n ')ll:llqner con;a, a •erdn.de. Não clm da minll<t pm·te iuten<;~O 
menos neste ne.zocio, porque ist(' prejudica v;! de proteger amigos politicos, uão o:S tentw 
a E>truda de l"e1·ro, o que taotu equivalia n:t Estrada de Ferro. 
prejudicar o Thesonro. o SR. CoELHo CrxTR.\.-Y. E:.:. está urchi-

0 SR. COELHO CrxTR.'- dit um aparte. teetaudo um editicio para tleital-o por 
o" SR.. LINS DE VASCOXCF.LLOS-Ent1io V.F.X. teiT<l. 

não os conhece. V. Ex. v c aqui um ou outro O SR. LJc;s DE YAscoc;cELLoS - Co:no as-
que vem a medo, escondido. Soa o!H·igado u sim ~ 
<!izet isto, porque é esta a expllcac,iio que me v. Ex. disse em seu discur>o que isto tinha 
suggere o seu aparte. algunl.l cousa de pessoal, porqu« eu ::dY0-
. V. Ex. disse no seu discurso que este ne- g-;wa umtt causa. de chefe.; de airecto!•to5 po

ic:ig~i? dá Estrada de Ferro tinha uma expli- líticos. 
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Entre 0 pessoai tenho mn unico, mns este I sivel ')Ue o ~)l'Viço, c.1n:.inn.~ ele moela P?.rqu·1 
é um empre~ado exemplar é o St·. H. ,],~ est:t ~endo .u; 1o. \. Ex. p!.J!Oil .1 c.lll>.l de 
M ~ ' um rnodü IJUe rnrecc rrne a. reortn. da estrada. 
l ~lraÉx .• portn.nto, nã-o levnrâ :'t mal qne de fcn·o \·:ti ser d;~ot·vida.. 
refnie neste ponto~ tanto mais que oã.o é pot o :-:n. LA)Ir•UXIER. ÜOTIOFRF.no:-A receita cb. 
este empregado. ~ó que ...-;~nho ;nlvogar e!:ito Estr·ada. de ~·!l'l"ll rlu. para as oespeza.s e ~a
projec~o, ~as snn . pelos mteresses de Uffi<l ranto 1 jllO da. saldo: 
cl"sse mteJr:J., (.-lpo:ados.). . o SR. Ltx> n1-: VA>Coe<CE!.J-os- O mcn fim 

v. Ex. ffifj c2nsv1.~rm·a .n1ms geoero~o~ er•t apeuHs r.,zr:n· e;:; ta:) considcrnçõcs e peço 
mesmo porque na.o tenho ge1to ptn•a. esta po- qne wio ns <tt:ceite como (WJ respo.stn. :lo seu 
liticngem baixa.. _ d:~cnrso~ p01'fJne niio cAou nn. n.lturt1. de; 

Mas o que Sl!JtO é que v. Ex· nntural- fazei-c•. (N•io opoiwius.) . 
mente tentloaccelt·tdo as J~form.:çõe~ ~ue fo- I\est:t. ~leot:lo nft,, me mo1·en o mteresse 
ram mi~istrudas por chcfcls·de repc:rt1çu.o <Jne pnrticnlnr·, m:1~ c.h< classe <JUe v. l':x. rv.lvo: 
necessarwmente ff~vem ter totln. compe- g-aria, hi ti\"e~sc a. incumbcncta. que me fot 
tenci:>, como acretht.o qn·) teem, m_as qne dclc;:;a 1!:1 .. 
não teem o despreo<hmcnto neces~:tr!O para Ten!w conclui, lo. 
diz.,r u V. Ex. que o q•1e ganlJ,,m Ctleg;t p::ru 
~ snbsistencia, viesse encapr a que:; tão o §r·. <Coelho c;nt;r.a- Sr-. pr-esi
por outra faee. . . 1 dente. ilS p;cla.vrn.s C, TOC ucn.bo de ouvir .do meu 

O ce1·to e qnc n. nottC!u •le <JUe o lo~ar r.e honrado amigo. depurado pel~ Caplt.al Fc
chefe àa contnbiiirJ,de serirt snppl'imido dcn derul. ohrigu.rn-mc a voltar u trtbuna em 
legar a uma grande celeuma. A mim mesmo sustentaçiio r!c' substitutivo que tive a honra 
se db~c muita cons·1. de aprtsentar t.l conside1·;tção rlu. Çumara. 

M:ls unicamente quero rlcmonstr:~r :l V. Ex. Em primeiro !ogar respondere< ao honrado 
o sa!!ninte: é <JUe c:;te angmeuto da, Estrada deputado pelo Rio Grande do N~rte, relator 
<la Ferro nlío uc::J·retnrit este descu!ahro que da Commissão <le Orçamento, dizendo q~e 
V. Ex. inmginn, por<Jne. feita n administ1·n- s Ex., longe eh demov-r~me com seu rhs
ç5o como deve >er l'eita, ella ha tle dar curso, incur.iu-me no espirita a necess1dutle 
lucro. d.t sustenw.çfio dos interesses ,Jo Tl!e,ouro, 

Alem disto. V. Ex. <leve lemlJrar-l'e <Jlle, tiio ~··am!ommto ameaçado com suas pro
além de ter rliminni~o. n ponto de quatii ce:;snr, jec ad~s tau< lias. q11e só a um.1 classe de em
n renda. dr:.. Centr·;~l um·nnte a rev11ltn, •:ccres- preO'adi1S au,rrnenta. 70~>/,., setn a o:enor equt
cia que o pessoal rJ;c secr;fio de tr·:~ fc;;o o outros da''~ creando assim uni. precedente, que terá 
estavam ganhando onlenauo <!olm1do. infelizmente muitos wstentadores quando 

O SR. CoELHO ClXTllA - Exclui proposital- se trMal· de o_utras. classe_. de. ~mpregauos 
mente o aouo de 1893 nus con:;idemções que tambem putrocmauo; e f<worecwas pelo es
llz. pirito <Je toleraneia e bondade que se vue d~s

cn.-olvendo entre os representantes da Naç<to. 
O SR. Lixs o" VAscoxcELLos-"!as V. Ex. Devo dizer a r:asu que os argumentos de 

sabe que o jogo <le contas não ,; pos;içe! :S. Ex., Jon8'c de rle>truirom as consi,leraçü~s 
fJZer esta exclusão. Não sou malhemalico que tiz á cuma:·a. vê!D confi.J·mal-as, e ob~J
corno V. Ex.; neste ponto con~ider·o-nh~ ven- ~tr-me a vir ;.'L tr1bunu. chamar a attença.o 
b~~, s:,~!~~ argnmentrtnt!o com a J•Jzii.o e o dos collegas cm deresa dos interesses do The-

~lns duas cous:~s coocorrernm para a dimi-
50'Q~~1.nto ao que disse meu honrado amigo 

nuição rla renda. da E>trada de Feno: o au- deputado por e~ ta capital, attine~te ao fac~o, 
gmento de orclenndo a e;tes eulpre;<a·Jos e a por s. Ex. u!lejiu~o. de que nas mt'Ol'!Jll?-çoes 
cessação da recite< dur-.wto e:;te tempo, ell:c que me foram dadas, segundo sua lDJUsta 
não tra~egou sinão para conduzit· mataria! opinião ... 
para o ltttoral. Ü SR. LlNS DE VASCONCELLO!- Minha op.i-

Creio que, Sr. Presidente, o nobre depu- 1 d' ssoa cUJO 
lado por Pernambuco, si e,tuilar eotus cousus nião, niio; seguno.o me ISse "' pe 
encarando por outra face, ha de concordar nome citei. 
que seus receios não se h.io de re.llizur. O SR. CoELHO CL'\'TRA-. • • ha um c'!l'to:-

Agoru o ~uc espero da su~t J!r,otlciencia e quc:-de parciali•1 ~de ; .~ po_~ co?~equencta n~ 
esforço semp1·e pron<lo em benetlCIO ,]a causa denam _sí:l' ~r~1d~~ •'. d~:;cu~s~o os nome 
publica é ~ue. o trab:tlho que está acommet- de runccionnrws, al~as dJstmctiSSllDos, c1tados 
tido à Commb&ío E,;pecial "eu lia quanto "n- ror :;, Ex., o ~u~ nao se coadu~a: com aquell!. 
tes. V. Ex. farú a conces-üo IJlle pedimos; o bondade e s.cr~rudade ~e espll'lto co~ qua.. 
elles se tb~marão com aquil!o que a Com-, S. Ex. eoRtmua a. manifestar-se na. tr1bun 
missão Especin.l organiza, por(jue não é pos- desta casa. 
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S. Ex. está plenamente iibdido. : (' Sa. Lil'S: DE YAsco~CELLOs-0 aue e "(":.r. 
Em primeiro Joga!' p?rmitta-se-me lumen-i à ao e é oue estamos di~cutindo ·uni Urê•ie,;.o 

tar que se tragam ;n ... r·a :.:. discussüo IJE:l'S(•D(tli- l ou é se âcha aatri na Gamara hamais de 'd0n~ 
da .. tes. quando a qu'istiio em jc•!ro é de inter-1 ânno;:_ • · 

~~~:a&~d1~1c~~ ~ui~l~n<~~n;·;tT;~~-osi~~~~~~~~~ I\ ~,~r.. ?~:r;n~ ~IXTR.~:. ·--~o:ü":e~1os __ mes:no~ 
-r,ura. a Cawara. de;: sr:u a:35entiuH:ntJ a. f:.ste m, ~;:s e :)- 1 açA. e ... ~ que e~llaO :::uJe to~ o~ -:::m-
mao preeédenoe. pre~ado. da General do BrauL 

Sã.o questiies que n~.o se co2.rlunnm muiro 1 O SR: ;\?:!"t"A-Apoia·~o. Os da Ba11ia ure
com o e . .-:}ljrito de toltr·ancia. a ci";'ismo que I e:i:::am 'W.m~em muito de augmento. e o "Ôz-c
sou o r,dmeiro a reconhecer no meu mustre !jecw primni>o jus·cameute lh"os fa>orêeia. 
awigo. . I O SR. CcELEo CL"'"TIL-\. --P01· conseouen-

;~~ti~~;~~:~~~~~~~;::';i, li~;f~~:;~:~~~~f~~~~i 
co:rmarad"' com :t <Je,:;eza. :-ü.o i!llJ<:s Je oj0 .1 O ::.n.. Lo,rEs T?.o>Ao-:-:V- El:. pvde manda! 
curic~ntos e in;orm:lçGc!·:-i qtw IDE' foram minis· I uma emenaa neste s~ntiao. 
tradas por irneressE:s pr-iYados (:e empr·egados j o·S:{. LoELno CD.-'?P .. A--0 me\1 substitut~>o 
que Gese,j<Jm (;.ugmei::o d,:: Yencimentos. i s:n:sfaz essa neces~idatle. 

o c;, Lrxs D'' VAsco:-;CELLos-?>'ão foi tanto 1 F?i esta a 1:aziio .. Sr. Y,l'esident!l. que me 
. -.~; ..., .. ~. · .... . obrigou a. vn· a trtbuna em detesa iles~ 
a ... m. I ciasse de empreg:aàos da União. cumprindo a;. 

O Sr:. CoELHO CL'\Tiu.-E" a synthese do que I sim um de>er de justiç~ chamando :1. attençãc 

V ~~;te~;;}~ndamento semelhante accusaçiio ~~z~~;~~t~;;~m~;~~ ~~~~';;n~~~t~~~~:~;:~: 
do m~u bonrado eolle;ra. e nem est.it nos meus io;: de •encime!! tos. que não >e justlricum 
llabit:.'s vir aqui a·!vogar 0utros interesses pelos princípios de equidade e justiça. 
que não os do se1·vi1;0 publico. Pelo substituti>o que apresentei chegamos 

o que eu disse it Cama•-a dos Srs. Depu- ao mE-smo fim •. amoris:mdo um justo au· 
tauos, como um gr·ito de alerta, para desper- gmento. sem estabel~ce1·mos p1·eferencias en
tar a sua atten•;ão. e pu.rurwos um pouco cre os emp1·egados de umas ferro-nas. com 
neste prurido de ::tugmemo de d(,spezas. é prejuízo dos ue outra;: estradas da. União. 
filho de r,studos e de estUdos de lon;;os annos :-:o substitutivo.que formulei e ti>e a honra 
hauridas em documento> officü1es. de apresentar it Gamara dos Sr·s. Deputadcs. 

Apreciando a E'tradtt de Ferro Central. estatui differentes clausulas. marcando ao 
Sr•. pre:sideute. ü.ttei pr·opositalmente de ex- ~o,·erno a sua norma de conduct--c, não ;ó 
cluir o :um o de 189:;, que tem sido a bandeira ~m relaçilo ::i. reduc~ão do pessoal inmil destas 
prcra col,r·ir aqui a carga de diJierentes abu- di1Te.remes est1·:1das, como ainua. a prohibi1:to 
sos naquella e;trada, c :J.inda m:tis para ser- absoluta de ter empreg<tdos extmordinario; 
vir de capa a quanta; pr·eten,;ões des'<.rrazoa- (que disto niio cogitou o projecto da llont<t<hl 
<las téntão fozf:r. tcndêntes a aug:mento de I Commissão de Fazenda), a titulo <1e a;,ala· 
v~ncírnentos pe.la .1\:,~·um porque se pretende. ri.ados. niio só nos. esc•·iptorios d~ linha. como 

Sr. prr;:;ulente. 1wo sou 1n!euso aos a.u- em. qnast toda:; as outras <llnsoes da utlmi· 
gntentos equttaÜ\o;; dos emJ!l'E-gados J.tt. Es· nt~tl-a\;àO da CentraL 
tt·ada <le Fcr·r·o Cer1tral, pelo cont1·ario: qur,ro 0 1·a, nós sabemos ·que é um vicio patrio, 
que se lhes faça justi<;a. mas desejo tambem por assim dizer, o desejo ou mania de ser 
ver ge~eralba~o. e"e augmento por outras empregado publico. é uma tendencia lamen· 
ferro-vras da Umu.o ; porque :'1 os da Estrada tavel da nossa mocidade procurar constante· 
de Ferro Central du Brazi! precb<tm de au- mente occupação nos estabelecimentos pu· 
gmento de vencimentos, par(l. se manter b!icos ... 
na crise que atravessamos. IJOr ~er a vida 0 SR. Lr:-:s DE VASCONCELLos-E' 0 officio 
nesta capital muito ditlicil. os empregados da do b . ·re· .0 Estrada de Ferro do Rio d'Ou1·o tambem pre- razr ti · . 
cisam, ·e estão nas mesmas circumstuncias. 1 O SR.COELHOCINTRA ... por Julgarem. come 

Os das estradas Central e Sul de Pernum- 1 muito bem dit '! nobre deputado, ~er·. esse c 
buco,- os.c das estradas da Ballia, os da de l officro. do brazrlen•o .; mas o brazlle1ro que 
Porto,Al .. egrec .a.U.ruguayana, no Rio Grande desanrma ao prtmerro obstaculo da. vtda 
·do,Suli'·,Ba.turité, e Sobral, no Ceara, Paulo pratica, já conta com um cargo publico ob-
(~OIIBO~:~agôas... tido pelo poder do empenho. · 
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Mas. Sr. presidente. para destruir esse vi· 
cio. de v em os com mais fo;·te razão procurar 
estabelecer medidas, que tendam a coarctar 
es>a faculdade, das nossas administra.ções de 
abrir a valvula ao !iworetismo. com a ampli
aç-õ.o do quadro do funccionalismo o que se 
niio póde ih.zer sinão por actos legislativos. 

CJnvem fazer ce;sar uma p!"atica abusiva 
da admissão de empregados extr':lordinarios. 
que vencem salarios, sendo apena~ verdadei
ros .jornaleiros de casaca. 

Ne:;tas condições, nilo convem estabelecer 
mesmo a auarchia. que as tabellas apresen
tadas pela honr·a•1a Commissão <lo Orç:amento 
pretende estabelecer na administr-ação da 
Estrada de Ferro. cl'ean•lo, cinco Jogare" no 
qu;cdro da a<lministraçiio. os logo.res de (cito· 
,.c.<, que. como V. Ex. sabe, são de livre no
Jneaçáo dos engenheiros residentes ou chefes 
do serviço, pel<t responsabili<lade immeuiattt 
que toca. a esses funC'cionarios nas circum
stancias de suas attribui<,,.;e;:, 

Estes empregados jormtleiros e,,tão con
templados no quadro, cvmo empreg<tuos de 
-vencimento, dando· se-lhes ordenado e gra
tificação. 

Ainda m<tis, na Estrada de Ferro, o cargo 
de telegraphh;ta é um cargo de o.ccesso; ·os 
actuaes agentes ue primeira ordem, aquelles 
que mais ee clistinguem, rol':lm telegruphis
ta;. e é isto um incentivo neces:;ario. cxcel
leme meio de estabelecer o estimulo, na 
classe menos remuner-ada, facilito.nuo-se-lhe o 
acce~so~ uos ca.rgos de agentes. 

~Ias, Sr. presidente. o que fez a hoam.da 
commissilo? Esquecendo·>€ deste principio de 
augmento gradativo. necessario para desen
volver o gosto e o inceutivo aos emprego.U.os 
de bem servir no desempenho t.le seus deve
res. equiparou-os aos seus superiores hierar
chicos. 

Nessas tabellas estebelece-se um aug:nento 
l!e 70 "/,aos telegraplüstas, preterindo assim 
os empregados de categoria. superior, os 
agentes, porque são seus chefes naturaes nas 
estaçõe;. 

Comprehende v. Ex., Sr. presidente, que 
o chefe de uma e:>üwão e um agente respou-

!u~e~s~l~u\U:àf~~~~~o, e o tetegraphista a 

0 SR. LL"\'S DE VASCO,l;CELLOS-V. Ex. não 
d~ve esquecer-se ele que um agente de esta
çao tem casa, creados e lenha; tem casa, 
porque mora lllt propria esta,oão, tem crea
dos, porque alguns empregados lhe servem e 
tem lenho., porque o material da e;:taçiio lhe 
decra lenha em casa. 

Não argumento nem entro na apreciação 
desses abusos. porque com elle< não ha o.r;su
mento, nem podem constituir rcgr<t ... 

0 SR. LIXS DE VASCONCELLOS- Perdoe ; 
V. Ex. qualifica de abusos cousas muito na
turaes. 

0 SR. COELHO CINTRA-0 telegl'ttphista é 
um empregado sub:llt<:r·no :J.o a.p;ente e a ttl
bella o equipara quanto aos venéimentos. 

Diz o nohre deputado que o agente tem ca.sa, 
creados e lenha; mas, S. Ex. uiio quei"'· re
gular o serviço ,las estaçücs simplesmente 
pelo que se passa na Estrathc t.le Ferro 
Central. 

Retiro-me aos Jogares onde o; tel~graphiôtas 
são etnpregatlos subalternos do . .; ageutes. 

0 SR.LIXS DE VASCuXCELLOs-Halo;sar(;s. ]la 
estu.t;ües eln 11ue o agente accmnula o cai.·go 
de telegraphista. 

O Sn. CoELJJo CmTlt.-~.-Sim senhor, nas es
taçües de ultima classe. Os melhores agentes 
teem siolo os s;chidog tia chtssedos telegraplús
tas. aspiranr!o á promO(!ã.o ao ~rgo de agente, 
esmencm-se no t.lesempeol!o de seus t.leveres, 
ante o natural incentivo de melhor remune
ração, pelo accesso, ao cargo superior. 

Na, estação de Porto :>\ovo, por exemplo, 
que V. Ex. conhece, que é uma das mais im
portantes da Estracbc de Ferro Central, o seu 
<tgente foi telegraphista e é um dos empre
gados que podemos considerar corno um mo
delo, ao funccionario cumpridor de seus ue
veres. 

O Sn. Lr:-;s DE V ASco:-;cELLOs-Ci to taro
bem o Sr. Lacerda, agente da cstaç-:io do 
Eugenho Novo, que foi te!egraphista e que 
devemos tambem considerar como um empre· 
gado modelo. 

0 SR. COELHO CINTRA-Ainda mais me ajuda 
V. Ex. na ar~umentução que cu it1 estabele
c<.mdiJ. 

Vê, portanto, v. Ex. que os telegraphistas, 
ten•lO aspil'aç,ões a serem agentes c assim 
promovitlos, exceilentes serviços podem pre
star; entretanto, pelas tabellas ela commis.•ão, 
desapparece essa aspiração, porque são elles 
equiparados o.o:; agentes, dando-se-lhes po.ra. 
esse fim um augmento que varia de 59 a 
79 'f,, contorme a classe, sobre o que actual 
mente percebem. 

, 0 SR. CoELHO CIXTitA-~las O que pergunto 
e si telegraphista é ou nilo um empregado 
subalterno e sub01·dimt.lo aos a"entes nas 
respectivas agencias ~ o 

Si nós augmentarmos os telegraphistas com 
70 '/o. qmtnto <Jevemosaugmentar aos chefes de 
trem. aquelles empregados que mais se arris 
cam no sel";-iç'o de mo,.imeuto da estrada de 
ferro~ Os p;·oprios t.lefensores destas enormes 
tabellas já reconhecem a injustiç<1. com que 
toram confecciouailas, e qner·em emendai-as. 

Vê. portanto, V.Ex.,que defende a proposta 
da com missão, com a sua eme!lda,que é quem 

19 Cn.ma.ra v. Vl[ 
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veíu demonstrar à Gamara que ella é í.Djusta 
nesta parte. 

0 SR. LUiS DE V ASCOKCELLOs-Kiio apoiado; 
é unicamente para repar-ai· nm esquecimento. 

0 &a. COELHO C!NTP..A-E' por isso que pro
puz o augmento no substitutivo que ti•e a 
honra de apresentar. confeccionado sob bases 
X<tcionaes eí'undar'o em princípios equitotivos, 
com a porcentagem x·elatíva à importanda 
dos vencimentos dos empregados. Essa me
dida, sendo estendida a todas as estx·adas, 
trará a vantagem de melllorar o vencimento 
de todos os em prega•\ o;: dessas outras estr·a
das, sem gr-ande onus para o Thesouro. 
Basta dizer que pelo calculo feito, o onus que 
advirá ao Thesouro pelo dBsen>ol>imento das 
di.fferenteo tebella$ das estr-adas que perten· 
cem á 'Guião é muito menor; seril tal..-ez a 
quinta parte da despeza que se pretende :fuzer 
com a Central. 

Nessas cúnd:ções. em nome desses empre
gados qull tambem soffrem privaçlies, em 
nome dos difreremes colle,o-as que occupam 
cargos ne..<>as est1·o.das de ferro, com grande 
pr~j uizo da sua saude venho pedir à Ga
mar-a a equipara<;ão dos ,·encimentos pela 
bose que propuz no meu substitutivo, e 
com o mesmo augmento que por>entura se 
tenha de fazer n;;. Central. 

0 SR. LL'\'S DE VASCOl'\CELLOS-E' O meio de 
dar qué~a no meu projecto, porque isto e 
im.possi vel e elle nw passar.<. 

0 SR. COELHO CL'\'TRA-E' por isso que eu 
disse a V. Ex. que, ou se íiz<lSSe um augmento 
gP.raJ, um augmento que abr-angesse todas 
as estr-adas de !er·ro da Unlã.e, ou nada se 
fizesse. 

Entendo. Sr. presidente, que, ou este au
gmento abrangerá todos os empregados das 
estr-adas da União. bem corno aos funcciona· 
rios da Capital Federal, que tambem solfr·em 
pr·i vações, ou nadn se deve fa.zer. 

0 SR. Ll!>'S DE V ASCOl'\CELLOS- Mas V. Ex. 
não pód e, por exemplo, comparar " Estrada 
de Ferro Central com a do Rio do Ouro. 

O SR. CoELHO CINTRA- E' pbt· essa razão 
que o angmento de vencimentos tambem e 
outro, que é proporcional. Ainda :n:üs: no 
meu substitutivo marco o dia 1 dejaneiro 
pat·a entrarem em exercício todas essas 
t:thellas. 

O pedido que fiz á Gamara para que o pro
jecto, sem pr·ejuizo tia 2'· dtscus,;to, voltasse 
á Commissão, era uma. questflo U.e qua~ 
tro ·ou cmcu dias, tempo esse necessario 
para serem melhor estudadas as tabeUas que 
eu e o nobre deputado por"Minas Geraes, o 
Sr. Cupertino de SiqueiJ·a, fomos eucal·re
gàdos de elaborar para todas essas estradas, 
porque,.como V. Ex. sabe, os vencimentos 

dos empregados de todas as estradas de ferJ•o 
da Uniao são muito in1eriores aos vencimen
tos dos empregados da Central. 

0 SR. LL"'S DE V ASCOKCELLOS- Mas tam":lem 
V. Ex. comprehende que o trabl!lho é comple
tamente di:trerente. 

O SR CoELHo CL"''l'P..A-Por essa razão e que 
propuz um augmento proporcional e equi· 
""ta ti ~o. e sob essas bases sertl. o au,a-mento 
muiw menor pat-a aquellas outras éh·~.das. 

Ditas es.a.~ pa.lan-a.s. Sr. presidente. creio 
ter respondido ao meu nobre amigo deputadJ 
pelo Districto Federal, a quem peço que :lã.o 
cominue a formar o ,iuizo que infelizmenõB 
pair?u. em seu espirlto. de suppor-me capa.z 
de nr a Camar·a dos Srs. Deputa.dos levamar 
uma questão gra~e. gta'\issims, como esua. 
unicamente para serm a terceiros. 

0 S? .. LI!'SDl!:VASCOKCEI.LOS-Perdão; Y. Ex. 
interpretou mal as minhas palavras. Seria 
incapaz de a..-ançar a tanto. 

0 SR. CoELHO CU.'T?..A-Von mostrar a V.E!:. 
que. ''e duas uma : ou v. Ex:. não leu as 
tabellas. ou. si as leu, a informa<:ão que lhe 
prestaram não é exacta neste ponto. 

O SR. L!Ks DE v.~o:<CEI.Los-0 meu infor· 
mante foi o Sr. Dr. Soares. 

O SR, COELHO Cn-'TR.~-Devo declarar â Casa 
-ouvi collegas distincti.s:,'imos chefes de ser
viço da Centr·a! e ao contador. que folgo de~;;a 
tribuna render o preito de minha admi
ração, por ser um dos funccionarios mais 
distinctos q o.e t~m aquella estr·ada. e que 
subiu áquella alta p0síção unicamente :por 
seus esforços. 

0 SR. Lil'\S DE VASCOXCELLOS dâ Um aparte. 
0 SR. COEUiO C!'<TRA-!Sto é uma segunàa 

hrpothese. \'ou mostrar a V. Ex. que na 
tabella da commissão esta com um augmento 
de 60U:)OOO. 

0 SR. LA)JOIJS!ER GODOF!tEDO- Quem não 
pó<le o mais niio :póde o menos. 

I) SR. COELIIO C!NTRA-Apoia.díssímo ; e e 
isto o que eu que,•o; eu quero tompar:w todas 
as tahdlas. tomando par base um:~ de porcen· 
tagem decrescente do maior para o mencr. e 
assim me parece que se ter:i. chegado ao 
deside>·atwn que todos os defensores e impu· 
gnadores deste projecto teem em vista. 

Nilo é justo, senllores. que em uma estrruh 
que j:i. pesa enormemeur.e sobre à receita. da 
União, porque~ sendo o seu capitaL sehrundo 
os dados ot1iciaes, de 150.000:000$. e fJUe, 
para sati•lazer os desejos do meú a01igo. 
rel~tor da Commissã.o de Orçamento. de >eguil' 
os principies estabeleci,los do decrescím~nto 
pdtt depreciação do material dessa ll<'tradu. 
reduzi<> lOO.OOO:OOu$, capital que representa. 
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os em:prestimos que o Impcrio foi fo1·~ado a. 
contrahir pa!'::>.le>ara eífeiw n. eonstruc.::ão da 
central. ]YJi~ bem. s;;nhores. os ,juros e amor
tis:tção de tão grane' e quantia cst:1o pesando 
exclusivamente sobre as rendas g-eraes da 
União e, por conseg-uinte, sobre to<los os Es
tados. 

uma tão importante via rerrea, que dc·.-ia 
dnr um juro :mínimo de 7 "/o sobre esse capi
tal, gara.utldo pela. necessa1·ia renda. liquida., 

pe~~;~~d~~~~e ;·suW:~5r~~g~~~~io Minig-
terio da lndustri<~, vê-se que o ~a Ido liquido 
d:ts despezas de custeio o anuo passado foi 
apenas de mil e pou~os contos! ... 

Ora, o anno pass:ldo, que Joi apenas at
tingido por tr~s mezes pela revoltà e teve o 
principio da safra. e o resto do anno complP
tnmente liue. onde podia perfeitamente des
envolver a renda da estra.da, Yê-se que esse 
facto não se i\eu, a:pezar da tari1a mo>el que 
tanto eleva a renda bruta com a baixa do 
cambio. 

De 1890 a 189'2 a despe7.-~ da 0strada quasi 
duplicou. Est.es apont::tmentos são tirados de 
diver·sos relatorios da Secretaria da Indu:;tria 
que podem ser exam ioados pela Camara. 

Eis a razão por que eu disse a V. Ex. que 
era occaslão de dar o grito de alarma. A pezar 
rlos iO 'lo em que import<t :t differenç•a da 
tabella movei. nos tinh:tmos já no anuo de 
1892 apenas 3 1/2 • j, .. Ainda isso é colhido de 
dados olliciaes e que, por conseguinte. não 
po 1em ser to111ac1os como dados suspeitos. 

Sr. presidente. a Estrada ele Flôlrro Cent.ral. 
em todo o seu mao serviço. filho em parte 
das circumstancias excepcionaes em que nos 
temos achado.mas em granrle parte dos abusos 
que eu não comprehendo a razão por que se 
teem pratica·'o. talvez devidos a q-ue seu 
honrado chefe não tenha conhecimento delles. 
e;sa Estrada de Ferro merece p:trticular 
attenção da. Cam:tra. porqu~ é um dos prin
cipa.es bens que possue a Na~.ão. 

Devemos, portanto. nos esforçar e congre
gar t?dos pam a resistencia. afim <le Jàzer 
com que uqu~lla Estrada de Ferro, longe de 
ser uma fonte de de.~peza para. a União, venha 
a ser uma fonte de ren•la, que possa. em 
qualquer emcrg-encia a que a •'esgraça no~ 
possa conduzir. ser·vir de garantia para 
qualquer tentativa de emprestimo que o paiz 
pretendõl. fazer. 

0 Sa. LINs DE VASCONCELLOs-Mas isto acon
tecerá desde que tenha uma boa adminis· 
traç:.ão. 

0 Sa. COELHO C!l\7P~~- Não ha dllvic:la que 
nrna hoo. admiuistração influe extraordinaria
mep.te para que aEs.,ra.da venha .a aurerir a 
maJor· renda que e possrvel. e ass1m compen
sar sobejamente, não só as despezas do traíego, 

como tambPm fornecer meios pnm pagamento 
do~ juros da di\"itia que ti>i contrallida para 
sen desenvolviment•). 

Mas. si V. Ex. considcl'nr qnc por est'l. faci-
1\tla<le. que tem tido o pari:> m.•nto, de se 
deixar tlomina.r pelo scntimcntali•mo. pela 
bonda.de. que é u caractcl'i$tístico do bi"zi
leiro, si V. Ex. entrar n,. a.pred:1çâo destes 
Jactos, lla de ver que neste 1Jarlnmento mesmo 
foi a•1Yo~n.dn a c:.u.J~tt do. c':tnccsf:ü.o do prolon
gamento daquell:t celebre n~tra1ln. que vac ao 
Paty e à Esti,·n. verdadeiro polvo. SUI!ando 
pr•r seus tentn.cuJo,: tor:a "· grande prQdncç.ão 
da Estrada Ce1: t.raL e ~ ne dentro em pouco 
fa.rà eom rlne o goveen·) tenha tH~c('ssitlatle 
indeclinavel de. ou €'$tn.bdrcer con•:urrcncia. 
<:om essa novn. estrada1 d<l dcriva<~5o da pro
rlncç:üo minei!'t o que loi concedida pelo 
pa~tamento impensadamente. permitta-s~-me 
a. Jlhrase. ou a Estracla Cen tr:tl não poderá 
com ella competir. c scri transferiria a essa 
feliz empr·eza ou à outra 'Iue se formar e que 
tenha tambem patronos. ]YJrque o g-overno 
ni:.o :t poderá mantor sem graves onus para o 
Thcsouro Pub~!co. 

Para e>itar "ste desa~tre. a Com!'nissã.o, da 
qual 11z pa.rtc. tomou uma. proposta que 
n.qui veiu. a propost:•. Duncker. alias em 
muito melhores comlkõe> do <tne aquella que 
a Camara apprOYOu, po1·que, si bem !JUe des
Yi<>s>e dD. Estrada Central. da suo. principal 
ramifie-aç•i.o, que é a ~éde mineira, e que m:tis 
contribuiria com cargas para essa p!·ojectada 
linha. tlenominada auxiliar. os pro]_)Onentes 
0f1Breciam ao g-overno n. concess:i" de :30 °/v 
d:l reu•' a bruta '(lara occorrAr ".s des;·ezas do 
tronco pl'incipal. o que St•ria de grande van
tagem comparndn. com a ~xecução tio celebre 
polvo a que venho de refet·ir-m<. 

Essa contribui~ão virin da.r meios de amor
tisa.r o capital estrn.ngei ro tomado para. con
strucç;i.o. ela Central e a renda necessa.ria ao 
servi~·o dos juros. . 

l\fas o parlamento rcpcUiu essa proposta e 
assim bem procedeu ; mas já. llavia concedido 
'' feliz~s emprezarios a est1·ada da. Mangueira 
ú Estiva e seus prolongu.mentos, que como 
Yerdad eiro polvo ha rle sugar tof1a. a seiva da. 
c.,ntral, por ~eus tentaculos, e produzir-lhe 
ruína inevit:~.vel, si medidas promptas não 
fo1·em adoptadas. 

E quem obser>a estes acontecimentos, 
quem estuda-os à luz dos factos, com a calma 
rlo dever. impulsionado pelo interess~ pu
biico. quem medita sobre esses acontecimen
tos pensa.ndo no futuro des..<a importante 
vin.-ferrea, não póde deixar de nutrir as mais 
tristes appre!Jeusões sobre seu futuro. que de 
dia em dia mais se compromette por certos 
actos menos peusados, que a1fecta.m o valor 
dessa f,'l'ande joia de propriedade da Nação I 
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Sr. presidente, quem >ê a facilida.de,)?'Ormit
ia-se-me a ph1-ase. com que se vem ao parla
mento propor um augmento sem estru· ba
seado na.iustiça e na equidade. nã[J pó·ce dei
xar de assustar-se e dar o ~'Ti ;;o da aler;;a. 
afim de vér se e>ita a seoilancia de -cae,; 
acws. • 

A justiç:a ê absoluta e não pt.de se1· rela
ti>a a este ou aquelle empregado. 

0 SR. LI!'\S DE VASCO~CELLOS da um aparte. 
0 SR. COELHO CL"'\11'-A.-A justiç'a deve ser 

absoluta ; e si V. E:x. •em á. Camar·a levan
tar, em nome do interesse dessa gr-ande 
classe que constitue o pes;oal da E.·tJ-aoa 
Central, a defeza do augroenio de seus ·qm
cime.nws, allegando a exiguidade do que per
cebem. >enho em nome dos interes>es do pes
soal das f:or'l'o--;-ias Rio d'Ouro, Sul e Cemral 
de Pernambuco, além de outr-a<>. imuetrar da 
Gamara para tonos o mesmo fa>or-; pois. a 
todos assiste o mesmo direiw como emnre-
ga.ilo que são rlas estradas da União. -

E, entretanto, é neste ponto que estamos 
di'vergindo. e nem V. Ex. nem seu digno co!
lega quer·em acceitar o subsümtívo que sub
metti a consideração d.a casa-levando o hon
rado relator da Commissão wa intolerancia 
a ponto de pedir a rejeição de minha 
emenda. 

Pois, senhores, parodiando as palavras de 
S. Ex., direi: e;pero da justi~:a da Gamara 
dos Srs. Deputados. pelo direüo que igual
mente assiste a causa de todos e"es funcci:>
narios que defendo. e tambem dos intere>ses 
do nosso depauperado Thesouro. que se.;a ap.
provada a emenda substitutlva que submetti 
á cons1deração da Gamara. (JI,,i:o INm, '"'do 
bem, t-nu~to &em.) 

O Sr. Frederico Bo.r;:-e"' fun
damenta e manda à ~resa dua.s emendas ao 
pl'Ojecto em dis.:ussão. 

A primeira manda equiparar os venci
mentos dos conduct<>r·es de trens acs do pes
soal no es•;riptorio com as mesmas vantagens 
consignadas na tabella. 

O orador justificando-a diz que os conduc
ctores teem grande responsabHidade pelo ma
terial rodante e ,·alores que lhes são entre
gues, bem como pelas 'idas dos passageiros 
que tem o de\·er de zelar, t\lém de que são 
obriganos a ausentar-se de suas Jh,mHias. ás 
vezes por :30 dias, tendo po1·tanto duph des
peza e sem discrimina<;üo Jos dias e horas de 
trahallio '' !]., descalkO. 

A 2• divide a classê d"s agentes em quatro 
em ycz de c:ínco ::;ulJdiYis<:íes a que a. reduz o 
proJecto. . 
. , P!!-JOa. ,justitlcal·a o oradot· <.liz_que essadasse 

divtdid:t em .. cin~-o sub-<:lasscs difficult<t os 
accessos e promoções dos agentes e os tclcgra-

phist.as ficam com T"encimentos snperio!·C5 a{ls 
agentes a que sã.o subordinados. não 'ten~::~ 
cvmo aquelle ra~ponsabiliC.aC:e :fi.rmaC.a :~u: 
f:iJ.D(:il. -

AS agencias que não tit"erem renda sum
ciente passarão a sE-::.· siillples pn.radas. 

Yem à Mesa. são lidas. aDoia.das e en-;-iarla, 
á. Cor.n.n1iss&o de Or·çam.enlrÔ ~as segu.in.t-35 

E~m::ndas 

Ao projecto n. 118. de 1894. 
A' éabella n. ll-11o>imenw do;; tr·ens. 
Equiparados os •encimemos d(•s condu-

ct;ores aos dos esc!"h'Jt-UJ.~arios e mais 1:~ssoal 
do escriptorio centJ-âl. co~ as mesmas •an· 
1.agens~ 

Esta.ç-:Qas diTersas- sunurimidos os atentes 
de 5' classe. re>enendo -Õ:; já nomea-dos pa~~ 
o quadr-o de 4' classe, auw1·isado o direc1/,J' 
a ü.b_rlr·, pa1·n.das nos pon-cos que julgn.:r- c-.:,n
\·eniente :peJ·ceben~lo o e!!C? .. rrega.do o 1en· 
cimento o.nnual de 2:COOSOOO. 

As actuaes agencias de 5" classe fic:un :·e
baixada;<" par-adas. sempre que estiYe:·em 
va~ras't si o directol" entende1· que niio km 
ellas 1·enda sufficiente, pa1•.;. ser·em ele>ad"-S a 
catBgoria.de 4Y~ 

S. R.-Sala das secç,()es. S de novembro d; 
1894.- y,.~de,-ico Borges. 

O Sr. Lamounier Godof;;-e
do-Sr. presidente. pretendia com da,k; 
officiaes discutir c. projecto da, t"'mmissãc· 
aue o:·:;anis:t o :tugmeutc• de Yencimeaw; 
dos empre,"'ados (]a Estrada de Ferro Cent:a! 
do Braz1l. 

As considera~ões feitas pelo mt:u honra:v 
ami;;o dt:putado pelo E>taJo de Permmbn"' 
~bem assbn o substitutiYO que e!le ap!'e$t-n
J:ou ao p1·ojecto da commissi'i.o. ob!·i~lm-mE:" 
espera!' y. publicaçã.o do seu discl:u·s~,., e d(· 
substituti-;-oparo analisai-o> tendo em .-;;;, 
o parecer da, bom-ada commissiio. 

:\estas concuções. reser,·o-me par-a a 3' di;
cussão e peço desde já a V. E~. para ius~rl
ver-me. 

Xinguem mais p~diudo a pal<t n-a é encer· 
l'ada a discussão do art. 1" e successi>amente 
a dos demais artigos do projecto cujtt votação 
llca adiada. 

São succes;:ivamente sem debate encel'l'Jdo; 
os artigus do prcüecto n. 75 A, ,]e 1894, idO 
Senado) concedendo ao E•tauo de Goyaz ,u. 
versos proprios nacionaes· situados no me>mo 
Estado e de QUe ~t União não preciStl, ficando 
a vota~ão adiada . 

E' nnn í.tnCiad;L it 2" discussão d.o pr«iect•' 
ii. 77 A, de 1894, isentando ue pag-J.!llClltO 
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dos impostos de importação e direitos de ex
pediente os materiaes importados para o ser
nço da illuminaçiio publica d<t C<<pii;l.l da 
Bahitt. 

Entra. em discussão o art. I'. 

Yem á Mesa., ê lida. apoiada e emiada á 
Commissão a seguinte emenda : 

Ao projecto u. ii A. de 1894 : 
E (\o material necessario para a construc

~ão de uma li!ótha de bonds rla Cidade (\e Ca
:rias cto poYoado Ponte, no Estculo do M:tra~ 
nMo. 

S. R.-Sala das sessões, 8 de novembro de 
!894. -Eduardo de Bc.-rcdo. - Ch>·i.<tia>~o 
Cru;.-V'icciros.-GHstaco Vcras.-Lui; Do
;n;'agues. 

Ninguem pedindo a pa.lanct. é eneerr:ula 
~discussão do art. I". 

E' sem debate encerrado a do art. 2", cujc\ 
\'Otu!;'Jo fica adiltda. 

Entra em 3" cliscu:ssão o projecto n. 56. de 
1804. fixando em 150 o numero de alumnos 
gmtuitos do Internato du Gymnasio Nacio· 
nal. mltlltidas as t<ctuaes condições de ad
mis;:ão. 

O 81•. Costa Azevedo -Sr. Pre
sidente, para que se uão possa dizer, que o 
projecto em discussiio, cuja approvaç;io im
port;1. augmento t.le despeza. passou nesta 
Camar;t, sem que uma só voz se levantasse 
pura impugnai-o, sou forcado a pedir a V. Ex. 
e nos nobres deputaclos, que me relevem a te
meridade ele oceupar-lhes por alguns momen
tos a attenção, nmo grado a minha compe
teucia e nenhum !muito ela triuuna. (Nrío 
apoiados gcracs.) 

Mas. St•. PPesicl~nte, sou membl'o t.la Com
mis>iio àe Instrucciio Publica. embora ele 
todos o menos competente o o mais obscut·o 
(•lli? apoiados) c, pertencendo o projecto à 
mtoria dt1. mesmt1. commissão, julgu-me no 
rigoro;o dever ele procut•ar justific:lr o meu 
voto, que llle é coutrar·io; prometto, porém, 
fazei-o em mui poucas palavras. 

Sr. Presidente, si lla um facto que deve 
estar presente no espírito elos representantes 
do nosso paiz, que deve estar sempre presen· 
te no espirito de todos os nossos compatriotns, 
ê incontestavelmente o nosso pessimo estado 
fin::mr.:1Jiro. 

Sem dnvid~'l os nossos recursos natn.raes 
$~0 b;~stanto 1101lerosos para gaJ'antir ·"' t~i~ 
umpJ.,, do ct·e,lito rlo nosso pcüz, ;,em dtr;idn, 
dada. mr.:t administr~'ção honesta e critJf:io~a. 
ndmitüdos o auxilio do Poder Le~islath·o a 
ssa administração e alguns annos ae paz ex-

terna, e ordem interna, as condições preca
rias de hoje se transrot·marão em um estado 
de j)rosperidat!c in>eja.vel. 

Entretanto. nctua!mante só devemos f•<zer 
despez;;:,s impí·e!'!ciutlivcis ou immediatameute 
reproductims, c, eu rerguuto, estarão acaso 
nestas condições as despezas que vai crear o 
projecto em discussilo? Por certo que niio. 

Sr. Presidente, em que pese à apparencia 
paradoxal do asserto, nós ,Já temos bac\1:1reis 
em nnmero denmsi:1clO; o no:;:;o pcüz precisa 
mais de homens prepar:vlo~ pctraa exploraçiío 
das nossas fontes tle riqueza. agricttltores. 
conunercian tes, industriaes. de que de uaclta
reis, theoricos sem instrucção pratica profis
sional. incapne~ ele tlil'igir um eStaiJeleci
mento commercial agricoht ott industrial, mas 
que clestlenllam os tralJ.c'llhos manuacs e veem 
encher os corre.!ores do Congresso, as ante
salas dos ministros n. solicitar empregos pu
blicas. (~lpoiados c nao apoiados.) 

Porque razão. Sr. Presidente, niio podem 
os li!hos dos ruucciouarios publicos, a que 
allndem a Com missão de Instrucção Publica 
e o honrado deputado por Pernambuco, seu 
rela.tor no projecto em t.lebate; pot·que razão, 
niio pO(lem os til hos desses t'uncciouarios, de 
posse Ua. instrucção prima.ria, que 1leve ser 
!ornecida. l<wy« mmm pelo Estado. emprega
rem-se no commercio, na agricultura ou na. 
industria, concorrendo assim para o t.lesen
volvimento da riqueza. nacional e pt1.ra. ga
rantir a sua in•Jepemlencht ~ (Apoiados.) 

Nilo será isto mais honroso do que a clepen
dencia em que vivem. candidatos pereunes 
ao l'unccionalismo publico, ou candidatos a. 
augmcnto <lo orclenados, a aposontltdorias, a. 
licenças com vencimentos. transformados em 
pedintes, cooperando para t1. aviltaç:1o do 
caracter nacional ~ 

OS<>. LoiZ Domxam:s - Apoiado, muito 
bem. 

O Sn. CosTA A~EVEDll- Eu ponso, Sr. Pre
sidente, que em uosso paiz t1. instrucção pri
marht e tt instrucção prolissional juslificam 
todos os sacrilicio~ pecauiarios; a mstrucçüo 
secundaria, poPém, não .i ustifica a despeza de 
um real, por parte elo Estado. 

O amor â instrucçiio que se nota em todos, 
brazileiros, o amor proprio e a vaidade da 
nossa burguezia, elos homens al;t1.Stados do 
nosw pair.. determioanllo a educnçiio littera
r·ia mais ou menos completa elos seus filhos 
garante-nos um pessoal illustrado bastante 
llumcroso para. as nece;-;s\rl::ule Ua nossa pa
tria: mais elo ~nc is:;" ""pôde pr·e.iu·licar, só 
r·ódc cre:te Lli~~dr.~::;iticndo.':'i, eternQS descou
ie:'lte~, d'entre os quacs sallmn os propagan
dbla$ das i.d~ .. s ana.rchica.s, que ameaçam 
nctualmento os fundamentos <la sociedadé. 
piuito bem.) = 
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O unico ar·gumento apresentado pela Com· I gr:mde vantagem de não augmentar um 
m~siiu de InstJ'ucção Pu:,Jic~ e pelo nobre real siquer de despeza parz o Tb.esouro 
deputado por Pernunbuco, coj~t aus.-.nch." L~~ P'ecteral, e esse remeóo cousistia t: col.!
mento, 0m Uet(~::;a Uo 1H·o.i~;;ctc 11U~ disr:utimvs síste na anresent'l.ção õe um prc,iedo eFt<·.-

~~fr~~l ~~G :~;;~,F!d~~â~~~~·&~l;~Ti!~h~ I E~1~~~~~Jt~: ~~~~:ft~s~~;!:~~:~~:~t~·:tE 
~~~r. ~u p(!LS::,O q_ue_ o~ rllho;-; dr-~ !'une:cio~uri~ .. s ~- lJ1eDt_e, em i=í':r::ddade de cii·cumsk.!lcms. 
ciVIS so teem dJreJto a • O k;:·•cres no 10ter- (Apv,ados. cllUtto bem.) 

~~~~u1~en~~~~~~~0c0~1~~~~i\\:~ ci~;o r~~~~~~:~ j 0 Stt~ BEYILA~~A dú ilrr! aparte. 

na~~~~ ~~~~~~to. pm·em. ni:o TJJ·ocede ah:;o~ I de 
0\::x~~x~~~.~t~~~ ~~~~~·~~~-;~;r;·~-1r~~a0 ~ ~r~r~~ 

lutam:~ute, é co:npletatnt:ntc falso .. Ew IJ!';· ;.u·gtlrneut~l~o.. l.~;norJ.va que JouYesse alm. 
weh·o logar, ::6 (:~:isteJn no ._\:dle;1·io Miliun· ~o; rnas po::so as~?g-ur;.:· ~o :rl<:•hre d~l!Uta:1 o 
211 ::.1UL!l10S hne1·eos não con u·ibuiute::;~ e não que pelo r~~gulamento ent \lgor nà.o s~·J 
cerca Ue 400, co:r~o as~>;,·erum u C\.•nnnis;:,ã:J a.dmis:;iveis r:o Collegio ~liiitar só os ornhãos. 
de lntifruco%.o Publica. e o uobre de1mtad0 e:uLor·a Bstes tGnham a jWt:f-::rene::ia. -
poe Pernam'ouco. :Mas~ Sr. Preside:1te. ~i J?stlv-:s::;e 1)resemc 

Em segundo lo;:ar, os alumuos gratuitos do o nobre deputado por Per·n:<mbuco. eü aupel· 
Colleg!u Militar ncum ohr-ig·:ldu$ 1 terminudo o lar-iu para o::; sentl!uen·ws de ju.;tiça e :sôbr·e
seu curso, :).o serviço t.uil:t<.~r~ e durante o t11do para o::; sentimento~ democruticos de S. 
curso lJJesmo faz~~m certos serviços do esta- Ex., e perg-untaria.. não serâ i.ambem uma 
belecimento. com]Jativeis úu!Jl o :;eu tle,envol- injustiça es~e privilegio conceuiJo uos íl.!hos 
vimenlo physico e, si querem bentar-se d<de dos fuuccionttl"ÍOS civiS e milita~es 1 
onus, devem indemnis:.tl' o EsttLdo dos g-asto:; Não será mais justo que a bstrucção se
j<;itos com sua alimentação, illstrucção e v e:;- cundaria gratuita seja da&;, UJS internatos 
tua1·io ; ao pns:;o que os aluuwo; uo Gym!J;,- do E,;tado, à elite m!Jida das escolas prima
sio Nacional não ~·~ obi·ig-an1 a o uns algum~ r·ias, sem attendcr-se a outra consideraçilo 
recebem alimenta,;io, instr·uc•;iio e re.,idencia que uão sej". o talento, as qualidades moraes 
durante certo numtJro de anno:;, sem obriga- e a pobreza·~ Essa heranr;.:. do direito á !n· 
rem-se a cOUipens:.ll' por fürrna alguma o 1!::::- strucção secundaria gratuita, conceditia. a 
tadv da; despezas que tenlmm feito. Parece, uma classe, não ser·á aniinomica com o regi
portanto, que a injustiça ui\o e ri\o clamoros•t. meu in:;titucional que adoptámos ! (Apoiaclos. 
como St: aiigur-ou ao nct!')l'e depnta•io por· 3[e!ito bem,.) 
P~l·nauJI<UCO e a CommbSltO ue lnotruc<;Ílt· Appelluria para S. Ex. ~ pediria que apre· 
Publica. (Apoiwlo.<.) sentasse um projecto de lei estatuindo que, 

Mas, quero w1mittir que ~xist;t a. ;.çtu.tHle in- de ora ~m diante, ilS va!5J.S grtttuit<.ts ào Col· 
justiça, ,.este (!;é,O, o J'(,lfi€<lio r·•·opõsto lliiO " J.:giv Militar· e do < . .Tymnn~io N<•Cional sejam 
l:tr:i. J,;;il [ipUl"eCCl', !dtO :t ui:fduuirit JUGS!ll(• preeoclJhJa,; pelOS rueuiOrJS pobr·e que tenham 
sensivelmente, de modo a jnsliflcur rnub uma em concurso revelado t!lais talento, maior 
lei pa.r·aas nossas eolle<:çõ.,:;, c si não, ,·eja.- capacidade, melhores dotes moraes, e, além 
mo:;: <liz o nr.bre rl>:putml•' )'ur· h:I·na1nbnco, clbso, exhib"m Dttestndos de estl1dos pri· 
os !Uho:; dos nmccionarios nulilares teeut Jr- mm·io~ feitos com cxcepctonal successo. (Jiu:. 
rei to :1. CúN<' de •lUO logm·cs Jo Collegio Mi! i- to Deú> .• ) 
tar, :.10 flt1SSO que úS tilt1o;o; dos fuuccionarios Não sei, Sr. Pt'e~idente~ por· que se ha Ja 
civis só teem •lil'Gito a. 6U log;cr·es no lutel'· considerar nmis vuliosos os serviços prest:tdos 
nato do Gymoasio Nacion:tl, ou, mais ex"ct<t· peles funccion:tdos puhlicos, que em regm 
mente, a :30 lagares, por is~o que, pelo reg·u- g-a.nUam n. viUa. commod<:<.meute, t'..'aballlauJo 
lamento em vi?·or, ttunbem teem direito '' das ll dt> man!Jil :i.s 3 d" tarde ''já goz:tlll do 
esses lDgares do G.rmnasio os t!ll!os dos mUita- privilegio de upo:ientadof'ius; licenç:as c0m 
res; é uma grande inju~tiça e, p~n·ü. evitiU~a, vencin1entos, l!lDDtepio~, etc. ; -por que, si ha. 
elevemoti o nu meto de r,lumnus g-ratuitos L!o àe conside!"(Ll' mais valiosos esses s~rviços tlo 
Gymuasio a 150. qne os pre;,tadns jJ>llO cawronez. pelo J;tVl'•l-

Estarà combatida a injnsii('<< 'I pergunto. dot, que arrancttdn t~l't•aoproductoda noss,, 
<P.or certo que nã.o. Ao passo lp1c uma. classe riqneza, tr;.tbathando de so~ à sol~ pelo iotlns· 
continuará a dispor de 400 logm·es, a outra $Ó tdal, que m<~Hipula e l.leaeticia esse producto, 

· clisporà de 75. pelo commercian te. que o J:>z circular, emdm 
· · A. desigualdade contiu uaril, portanto, ma- por todas as classes tmb•l.lhadoras da 'sode· 
:'_nifesta, enorme: e, entretanto, o noure tlade? (Jluilo bem.) 
:';.d~putado podia fazer desapparecer de tmlo tt Penso que a obra democratica por excel
~~:~S.!iça, tinha um remedia efficaz, com a lencia, cm ma teria de iuotrucç-lo, deve con· 
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sistir, primeiro, em assegurar a todos o pão 
nuúlidiano da intelli:!encia. e da moralirlarle, 
isto é, estn primeira cnltum, sem a rrual o 
bou:em pórle-se coosideJ':n• ho.ie, por as>im 
dizet•, fóra <ta humanidade, e btl e o objecto 
do ensino prima.rio ; rlepois, não deixar per
der nenhuma sceutelha, nenhum g-el'men de 
taledo, nenhuma npliJão revelada, 1lrovõl.da 
neste '3DSinn primn.rio, vfor·da.deirn. sonda ln.n
çada por todas as cn.n:ctdas popnhwes. e lor
necer aos melhores, itqnelles qne >e revela.r:tm 
mes, tanto pelo s:t!Pr prllpl'iamente dito, 
como, e sobretrulo. peh c"p"cirlade de :lpr<;n
der4 uma. assi:;tencü1 proporci0na,l ao de:::;en
vo!Yimento intelledual que elles pO;tittlll pt·e
ten•!er. (Jlittilo ue·m.) 

O Sr. Galdíno Loreto-Sr. Pre
sidente, ao projecto do Seundo i'oi a~ ui apre
senta c!". nm:.o elllenda pelo noilre deputado 
11or ;:;. Pnnlo. o ~r. Glicerioe outros, emenda 
qne vciu induir! no !it V ln" cou tido no proje
cto •lo Senauo os juizes da nomeação do go
verno fedem!. postériot• :i. proclumaçii.o da 
cow;tituição de 24 de í'evererro. 

You terminar, S:·. PJ·esidente ; mas ''ute~ 
de n.zel-o_ não posso 1.l-:3ixar tle assig-nal:tr 11t11 

Ollll'o inconveuienb d<J pt ojecto, sobre o qm:i 
n.líás não insistirei, e 11Ue é O ~eguiote: eltt~ 
•e~' desenvolvet·, dar maior vulto, o!Hci:>l
meute, ao regimen d/) .iuternãto. regimen cou
Ueumado por todos o:; pc~la{!'og"s e moru.lb
tas modernos (apoiar/o•),. t1dmittido ofliein.l
mente em Ft'ü.nça_ m~tS rejeíbdo em todos 0:
outros paizes civiHsw!os ; regimen do inter·
nut·1, cujos inconvaoientes sã.o tanto m:>iores 
qu:mto mais populoso é o intern"to e qnnuto 
mnb ~alubre e a cidade c ode elle localba-~e . 
(AJ'oia.J.os.) 

Su. Franç·l. mesmo~ onde tolera-se os intd·
natos existentes n:;s g-randes cidades, só 
fundam-se novos no campo ; e esta circum
st:-tnchl. tem no ca~o em questtlo g-rande iul
portancia, P•Jr•que, inf:,Ji;·.mente, a nossa hella 
capital não pórle justtt e precisllmente ut•n~u·
se da sua S·!lubrit.l:1tle. 

São esb1s .. Sr. PresiU.ente, n.s cont:idernçiies 
que .iulgnei dever• f<lzer par·a .iustirtcaJ· o meu 
Yoto contra o pt•ojecto en. cliscu~são. 

A;:;rn.deç:o a V. Ex. e ao;; nobres deputado" 
a nttençt1o e a bent-volendn que "e rli:,:-nar:tm 
tli::;peusar-ro~e. (..!lluito l .. eut: u1.ttito be·m.. O 
orar.lo,· rJ compr;,;)eHtarl(•.) 

N'inguem nmis pedindo ~t p~llll vr<t é encer
rada a. discussão e adiad~t a Yotaçãu. 

E' sem de bn.te encer rad:t a la d i;:cussão do 
projecto n. 119 A, de !894, amorisando o 
governo a contmct:tr com Richard .r. Reidy, 
ou quem melhores ,-antagens offerecer, o 
:tssentamento de um cabo sub-fluvial entre 
Belém e Manâos. mediante as condições que 
est~belece, cu.ja, vota,:ão lica. adíacht. 

Entm em 3' dhcussão o projEcto n. 29 C, 
lle 1894, emenda. d;~. Camar~t dos Deput<J.do; 
ao projecto do Sen:~clo u. 29 do ~orrcnte 
anno, detet•minando que continuarão em dis
ponibUidllde. na fórma da Constittli~ão, o< 
juízes de direito e o> d'ilsembargil.dores não 
contemplados na organisação da magistra
tura da União ou na. dos Estados. 

O pensamento d:t Cam:>m e por conse
g-uinte fa:~.rorccel· e ~a.ranlil· a clttsse do 
úwgbtt·allo. ·~ · 

Ma:; " emenda do nohre <lepulado . por 
S. Paulo nfi.o sa::ti:;fü.z inteiramente a~ minhas 
visl<'S. l'<tZão Jl01' flUe l'!~sol vi tomar a pa
lw•i.Tt\ ne~te delmte pa.ra otr~recet· u1na emt·ncla. 
que vem gal'antir o:-> Ill:tgbtr:vJos que já se 
;lt:h:tm contetnpl~vlo:J na !ll<•gl:stratunt dos 
Esr,.dos. 

\'. Ex. Sabe rtue n or~anb:eção j urlicin;'.itt 
. los Estado:-:; w.'io tem /.ido~ 11ülo menos ;l té !to.Je, 
uru cara.útet· per-rnru..leotf: e de vitalicidatle 
•JUB era. o pen:;ar~tento do legislador consti
tuinte. 

No projecto Q':lr;tnle-se apenn.s os mag-is
trmlos que não forent contem piados "té ag-ora 
nas orgt~ubaçüe~ jatlicíarius dos Estados ou 
união. 

Ora., e::it<t el--pre~~ão -até H gora - tira o 
. Jiruito q1te teenl o::; magis~ratlo~já cont4;.m
\'lcv1os e que por ve:nnm ~E'J:IIII fanç;.•c.lo::5 tora 
U.a u1·gaui::>;.u.;ü.o actmd tios Est:•dos4 

Nfí.o vtmho aqui í'azar de Castiandra nem 
prophetisa.r novns Grgnni:mc;üe~ da nwgis
tratnra, mas argumentar com os prece
dentes • 

. la se viu, por exemplo, em Snot(l Çatlw.
l'ina orrrnniza.r-so n1ua. nJ:tgistr:.ttttl'tt, creio 
que unlil. outi·a u rl:.!pois mna terceir:t. 

:Xo Eopit·it.• Saot•.>. Est:rtlo ~uo represento. 
or:J:a.ui!'oll-:::50 umu. magistl'atur;l e depois ti
ve'íuo~ l'clizmt:llte para. -nó.; c com muita. hnnr:.t 
p~l!':l. u p:u·tido que I'••Y. :t I'COJ'!!ani~uçiio p:tr:t 
:\ mngi:.-tratUt':l. tll\ l'••p:l.I'al' aS Ítl.ÍI!Sti(,~H.S Sof .. 
fd•la:s, lhzcwln irwluir na uoYa Lttg':llliSUção 
todo::; v~ ma glstrtt•los :n1tigos sem tlbtinciião 
Un part1dos.. . . 

1-I:•s e,;te procedimento <lo E"lado do Espmto 
S:lllto nito t•mí sido imit:tdo ~or outros Es
t"dos, onde se tem sirlo hwça·lo fóra muitos 
juizes d>J nomea~ii0 f<><leral. 

No Estlldo de Pernam~uco havia uma ma
gistratura orgnnisada pel:t junta governa
tb'a e D.p]•rov:tda pelo Congresso. que elegeu 
<'l go,·eruador·. a est:t magistraturat'oi organi
sada. novamente. 

,'..ssim, o projecto concebido como está, com 
a expressão-até :r§!O~'J-é red~mda~te porque 
o pensamcmo do leg-t;Jador· r;ao podmser o ~e 
timr :t garantia dos 1r;agis~r~~os que nao 
estão actualmente em dtspomblltdade, tanto 
mais que esta garantia, que da o projecto, é 
vantajosa para os interesses da justiça no$ 
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Estados porque vem dar aos magistrados uma Vae a imprillÚl' o seguinte 
certa in·lependencia destle que elles saibam 
que, si porvcn tu1~' _forem lançados fóra P<!r 
qualquer governo VIOlento ou revotucionar!O 
que surja, não ficarão atirados à. miseria; fica
!":io com o ordenado que tinham anterior

PARECER 

N. 121-1804 

mente it orgm1iza~ão dos Estados ; e por con- App;·oea as eleiçõe.• ;·ealiswlfl.< 110 t• <li.<t;·icto 
seguinte podem mantet· umn. certa indcpen- do E.,tado do Pa>·<i « 21 de agosto do cor
detJJia, ou antes a St.:<t alti"fez e intlependencia I ;·ente anno c ;·cconhece dcp•üado pelo mesmo 
não custatão tr.nlos sac~ificios, porque de di.w·icto fJ Dr. T!teotouio Raymundo de 
alguma sorte a medidtt proposttt no pro- B•·ito. 
jecto ,·em mitigar os horrores de um ostra-
cismo. A' primeira commissão de verificação tle 

Si o pens:1mcnto do legislador não é tirar a pensões, foram presentes as actas parciaese a. 
gamntia que teem todos os magistrados nlío acta geral da apuração da eleição federai 
contemplado;; nas magistratur"s da união e procedida no Estado do Pal"d., em 21 de 
dos Estados, não ha neces~idade desta ex- agosto deste anno para preenchimento da 
pressüo - até :~gor-.1 -. que é redundante e vaga. deixada na representa~.ão do 1" dis
prejudicial, porque pócle prestar-se a inter- tricto na Camara dos Srs •. Deputados, pela 
pretações dest(wornxeis aos m'1gistrados actu· renuncia acceita do Dr. Justo Leite Cher
almente contemplados na magistr<ttura dos mont. 
Estados. Havendo procedido ao necessario exame 

Si podessemos contar com a vitaliciedade afim de pronunciar-se como lhe compete sobre 
desses magistrados, si a org.misação judi· o assumpto e tendo chegado á verificação de 
ciaria dos Estados rosse uma constt tão :;eritt que, não havendo nullidades que torne in· 
quanto e a organisaçiio da justiç:> federal, e valida aquella eleição, o Dr. Tlleotonio Ray
quanto deverá ser, bem se v~ que não bada mundo de Brito aotingiu com o numero de 
razão para a eroendtt que venho o!Ierecer, 8.505 votos a um quociente, que põe acima 
porque a expressiio -até agort\- seria sim· de toda cluvida a sua eleição sobretudo 
·ptesmente redundaute e não prejudicittl. · quando nenhum protesto contra a mesm~ 

Mas, no caso, dado as condições de estabi- se lavrou. 
!idade das organisações juclicitlrias dos Esta-
dos a expressão-até agora-é prejudicialissi- E' tl.e parecer. portanto : 
ma e é por isso que lembrei-me c1e formular 1 ", que sejam approvadas as eleições ~ro· 
umtt emenda mandando supprimir aq uella cedidas no 1 • districto de Estado do Para a 
expres...--ão, que se acha inserttt depois d<IS po.- 21 de agosto do corrente anno para preenchi· 
la"ras-não coutempludos. mento de uml!. vaga existente na represen· 

Parece-me, Sr. Presiuente, que esta emenda ta~:io desse Estn.<lo nesta camam; 
não preci&t tle longa ju~titicaçii.o ; as con- :!". que sejn. reconhecido eleito deputu.do 
sitl.ernçüBS que ncn.bo de <t.iduzir, me parecem nessa va,"'a o Dr. Theotonio Raymundc: dP· 
surticieutes para detet·minar a sua ~pprom· Brito. 
ção, vbto que. si 0 peu&l.mento tlo le~i:;lt\dor Sa.la. das sessões, g de no.,.embro •le 1$0.!.
não pôde :;er o Ue tirtu· :.t. g-;trautin. aos C. Ci.,ttl.(l .. prL•sidente. - . .tll,cl·to 7"urJ"t.·s,-
magistrados actualmente contemplado~. ga- ., . , 
rantia estabelecidtL na Constituição, a minha ... ·,·anetsco i!a"''"V"·- Lopc-< Ttonio. 
emenda all'ecttt simplesmente aredMção do Vão a imprimir os seguintes 
projecto. 

E' o que tinha a dizer. 
V em ti :1/Iesa. é lida, apoiada e posta conj un

ctamente em discussão a seguinte 

Ernenda 

Ao projecto n. 29 c, de 1894: 
Ao n.rt. 1' -depois da> pa1avras:-não con

templados: -suvprima-se a ex_pressão- até 
agora: 

Sala das sessões, S de novembro de 1894.-
Galdino "La~·eto, · ' 

N. 16 C- 1894 

Emendas do Senado ao p;·ojecto "· 16 B deste 
anHo, que conside1•a telegro,1'ii'ínas offici(re:s os·, 
']1./.e {atem ex2'edidos po>· autor·ülades federaes ' 
e Cf.'tath~aes no exe1·cicio de suas {tt1~c~ues ' 

Foipt mte à.Corr.missãodeObras Publicas' 
e Coloo ~- ção o parecer n. 9i de 22 de agosto 1 

rindo, d. • Seoacjo, attioente ao substitutivo : 
sob o n. 122 da Commissão de Finanças da7 1 

q uelle ramo do Congresso Nacional, ao pro· : 
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jecto n. ~()A de 26 de. julho, dest:t c,,mo.ra, minou o augmenlo àe vencimento do pessoal 
que cous1dera teleg-rammas ol'ficiaes os que do teleg-r<t!)llO, Rara justificar as disposições 
torem expedidos pelas f•Utoríiladcs que nMie re~trictins do regulamento rle 30 de janeiro, 
se menciona. com m"nil'est:t inrrncção da de n .. 172 A. 

A Commissiio de FinanGrtS <lo Seuadr,, para N>io tem fundamento, port"nto, ll. n.tllrma-
justiffcar a apresentação úe similhn.nte substi- tiva" qu" aeaiJO llo referir-mo da Commissão 
tutivo, entra, om seu rleseüvolvirlo ]lfü'ecer, de Fin~tnças do Sen:tdo. 
oro ;~rias e longas considerações. pretc!l- No decreto do Governo Pro;isorio se esta
deu elo provar que innumeros "busos se ten1 tue, •:onsubsb.ncianrlo disposições anteriores 
dado no uso rlo tolcgraplw, pelas autoridn.des e exparsas, que n.s rlcopeza.s ul\ construcção 
tia uniii.o e dos Estado;;. e rio custeio •las linlu'lS tc:lcgrttphicas corre-

Para iSSú baseü\ sua nrgumentaçi(o r-.n1 uns rão por eon ta dos coí'res ;<eraes e dos at<xi
quauros e dados rornccidos, p:trticularmente, lios r;t<e os rJovcmos rlo.< Estado> c rlas munici
a.o que pll.rece, peht wlministnv;i\o uo Tele- pal!dadcs 1"':,cte,,. p>·c•tr<r •. 
grapllo Nacional. O proprio rei.tor da, commiss>lo quando 

A Commissão de Obras Pul,Jicas tendo, por diz: '' ser de equidade a medida quo propõe 
seu relator. visto e examinado todos o:-; do- f1Un.ndo a.lguns l~tn.dos, tem consi:Jna.do 1Jerba 
cumentos a· Q:Ue se refere a eommissã.o do JJara cvn.stntc{:ao de linhas telcgraphicas ,, re
Senado; c conibinHrlo as terminantes di~posi- conhece os :;aCJ·iflcios que t .. es Estados tlze
cões da lo.i n. 193 de O de ot;tubro de l 804, rnm 11ara o des~nvolvilneoto da rêtle telegra
que _a.uto:isou tmíca.nentc o augmeuto dos phica. rh t;nião. 
;enc1men,os do pessoal <1:1 Rep11rtiçli:o Geral Com erfeito, si a rede telegraplüca da 
dos Telei(r:tphos, com o que se> acha exarado uniiio tomou o incremento que deu Jogar a 
no decreto de 30 r1e ,jnneiro, soh o n. 1663, seu desenvolvimento actual, nii.o pouco con
queareferida commis>iio do :5enado applaucle trlbuiram os Estados com os auxilias que 
no exordio das considernções preliminares. prestaram,- quér por donrttivcs, quér pelos 
para condemnal-o na~ conclusões de seu ex- impostos com que concorreram part1 a receita 
tenso e bem elaborado urrasoarJo, passa a ôar geral da União. 
seu parecer. &t posse, poi:;, de um -direito que dimana 

A commissão de finanças do Senarlo enceta das concessões por ellcs feitas, paro a can
a serie de considerações que addur. pr.ra ex- ~trucção das linhas tclegraphicas, c reconhe
plicar ou justificar a causa da npprov~çiio pela cida por tudos os <•c tos tlo poder publico, rati
Garoara (los Srs. Deputados do \'rojeeto :1cados por di; posição expresst1 rlo decreto do 
n. Jô .;, dizendo ter siúo esS<\ c:~llsn"' medida Governo Provisorio sob n. 37:< A, citado, jul
prohihitiva, estatuidn. nos arts. 03 § l• e 100 do gamos que não podiam os E;tados lli'l. União 
regnln.meuto approvaclo pelo decJ·etn ·fl. i6G3 ;;er privn.dos desse direito-tito brusc:~, c ines
úe:JO de .htneit•o nltímo e.~pedí,to e;,, c~wp;·i- per;vtamcnte como o rororn. 
menta das rZillposiçiJeslla lei n. 19.1 de 9 de ""- Allel!"a-se, no parecer n. 07 a que al!udo, 
<J<I!i·o, citad:c ! que pelas inform"ções da, directori"' dos tele-

Si, com ea·eito, o projecto 16 A dimana ;;rap~.os, r!iio->cabnsos que tendem aaugmen
•lessa <lisposi~ão, elle ;isa especialmente o úu·. o que muito pr!'(jndic:t o serviço regular 
rest<tbelecim<mto do rlisposto em todo.< o.< re- tlo tele;;rapho. 
:ll•iamentos do Telegravho ~hcional, desde sna. ilfas, 'a Conmli:lsiio de Finnnçn.s do Senado 
!Undaçiio. que garantiam o u~o desse elemento npcznr de b:.son•la. em quadros nrtistic:uncnte 
p<lúeroso de admini::troçiio " todas as antori- organis«dos mnis para armar ao eiToito do 
<Jades em exercício. que para ,;xtH'imir a vel'datle, conclaa de 

Carece de fundamento legal. entretanto. a li)rm:1. ryue faz crer niLo dar gmnde valor ás 
atlirmativa daquella illustra<l~t comrnissão snns proprius aUegaç-ões. M:;im G que indo 
quundo rliz fJue semelhantes disposicões Coram de J.edue<;ilo em dedncç:.'t() applaudindo n, me
promulgadas e»~ ct<mpriolento da. lei 103. dida illegal, injust::t e inconveniente ao sel'-

A doutrin:l exarada no projecto 16 A, ap- vi,o publico dil suppressão brusca desse di
provado pela Cctmctra, é a uníca. compatível reito, conclue, reconhecendo: que o regula
com as disposições legaes taxativas e que só mento foi excessivo na restricçito feita aos cha· 
podem ser alteradas por outra;; leis, e jamais ruadas tele(Jramma• officiaes .n< r.le ser-oiço pu
por simples disposições administm.íi>"<l.S. ulir.o; e <Jt<e Wio e .)UStQ r;:ue os presuienteE do 

Si no regímen deca.hido foi sempre r~~Spéi- .~en(J,dD e Ca11za1~a doo; Deputarlos, 1·epresentan
ta.do o direito outorgaria à todas as :tutoridades tes da:; rlu.as casa,~· r/o Congre:'>so J.Vácianal, se
ti? uso, pa!'<.L rim ottickt!, üu teteg-ca:pho~ eSie jmn inâv.irf,os no 11U'iiU~t~o r! a . .; autoridacles que 
Jrreito roi IDO.DtidO e ,zillti.11tidO pelo decreto j'JíC'Jisni,l. de autorisaçlio rJ,o (!OVer;tO para ttsar 
n. :ln A ue 2 de m,,;fl~ de \890, ,t.J Governo do teLer;rrtplw: a m.P.mn.n se dti qum-.to aos·gover
Provisoria, que tem força de lei; não procede, nadares e presidentes rtos Estados, nas sua~ 
poJS, a invocaçi"tO <la Jel que apenas ueter-, relaçües com o Go~erno Federal com os presi• 

c..,.,.., v. vu 20 
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dentes do Senado e Gamara e com os outros go
vernadores-

E'. pois, apropria Commissão de Finanças 
quem reconhece a exorbit.ancia das dispo
sições do regulamento em questão, c·oja ille
ga.lidade não podia ser meluor reconh·•cida 
do que o foi por similhantes conceit.os >tllàs 
demasiado justos, si bem que iucompld JS. 

Proseguindo em seu parecer essa commissã.o 
diz: .:.Vão e li.cito c:.dmittir rpte e:;sas auto'f'i
dades, pelas grandes ·res;;onmúilidn.de' )os 
cargos que e':Oe:rcern, pela resj;ei.!(}~~itf.,fa.de d.:! 
alta posiçãO em que $e acltalft cotJ,JCO/ÍOS. '[i~lV 
crite-rio, dignid(J.de propria do se11., nome. se. 
preste-H/. aos abuso::,· C(J11ira. -os 'i_U·:fes f'oi. preciso 
tomar [HO'Oi1Üncias e~í'l V.:Jít reyulr.!'tiWi1tO ; 

só mente o serviço publico atltorizal-os· ha a 
US•W do seu c•rgo para exp<odir teiegraiUl!l&S 
com essa nota, is~ntando-os da taxa, o '1 ué 
nao pôde ser" negado ~:\ .ch·cu111Sla~~cias r)o~,·i.
'!Jei:-; de obr.iqal-os à ,~eloç.&e~ rapidas e t'~'"9-!"J~
te> de autorid .• de a autor·idade. pelo tele-
grapho,. !... -

A illustrada Commissiio de Fin:mças do 
Senado, p<.rtanto, repeli" iH limi»e a" in>i
nuações feitas as autor·id<~de; r.••f.,r·~es rle 
havet·em abusado tle tel;,grammas ofiiches 
ern seu ser-viço lJarticular ! ~ .. E r-ecnnl;ece a 
indispeusdJilirlade do uso de•s~ rn~io de <·orn
municac;ão nos ci,-·r:Hwsto.ndas po~~:!t·âs de 
oUrigat-a:; a 1·elações rapidas e U1"!JCntcs de 
autoridade a aHtoâdadr: ! 

Assim. pois, não se compreheu,le o intnito 
dessa i!lustradr. comrnissiio 'tU:llldo. apezar 
de taes C'JOCOilos, t.lemOl·adaiJWUtrj apreCia. o.; 
supr1o:;tos abuso; inclicurlo:; pela diret:toria do 
TelP.gJ·apho Ja União! ! _., 

Pretender·" o hon•·ado r·~lator •lesS<l pare'""' 
attr•ibuir esses :dle;:ados auusos sútrwute ás 
autoridades estadoaes I 

Antes rle p!'oseg·uil·"los nas con<ider:~ções 
que similhan tr, accusa~-ilo uos sug:;r•r·~. deve
mos dizer, que no teleg-I'Hi'ho :-;ú se pódem 
da!' :tbUSOS, f~lO USO int.l~vjrJo de te\f!g'f":LilllllU.S 
officiaes, porincul'i:cou desidi<tclu. admiukr.<
ção dessa repartição, o que no~ J'epugn:c 
admittir. 

Nem se pÓ'Ie conceuet• n existr;ncia n.busivn 
de similhaote pratica, quando tP.rmim,ute
mente estntuern os re!l'ulamentos dess" re
partição que «Não compMindo ao telegra
phista exercer censura so(Ne tele_qro.tJt'lnas 
olficiaes, seriZo 1nensal1ner,te rern.ettir:los o~ 
autographos à dire.cto'l'ia para os (a:.e1· ex·tliti
'.ltar e provid··ncim· solJre a int.le~l'misaçtto cla
quetles que nr'lo satis{i.:;;e1·ern as e:·âgr:,~das do 
p>·esente w·tigo. »(I) 

NiLo é pois, crível ~ue bes factos tenham 
existsncí:-L. como be:n pondera o honrado rela
tor d;t Comrnissiio da Finaucas, por qu) nto 
~riQ !:!lOS íb.r·ç~o::amente levarios a. conclui!' 
'•a.\'BJ· n~glig-~·-.cia. ou de:::;idia no cumprl~ 
mcut ' dos da.-eres por part·' do pe:<soal diri
g'Bllt~ da 'tdministra.cão do Tele;rrapbos 1\a
·~ion::t·:.:s. Mtts os factos se team encarreaado dt: 
t.>J'O\:(~· aue lon~?- ciB haver essa nec-lrs.;eneia. 
un:c:l. !'Ê:~pvnsà ....... el dos po!l_,i~eis aniü:oS a que 
se !'(;:~·ere e Com.rn.is~o de Finanç!a:: do Senario~ 
~:11 seu c-ibdo na.r'-'cer~ nota-se Ur!l certo au
io!'iL:r·ismo da~ paJ·te d.'JS agentes dos tzle~ 
':r'Uj)'lOS~ que, a, Jespeito de não terem. ('.OMpe~ 
{e/1-Cia.J;ara conh-3cm- 01.t exercer censw·a sobre 
telrgr·:L'Iít.rnas offi-:iaes. tem de'Volvido os ~m:1~ 
:1ado~ de S!'. 1 '' :Secret:trio e Presidente desta 
Ga!llara. <~té mBs1no «. dirigid.o:s .a governa~ 
dore,, sobre m:ct~ria de ser>iço publico ur
g.~utbsímo »!! .... 

,,_ honrada CC>:nmis>ão de Finanç~s do Se
nado 'lntra D'' apreeiação do quadro dos tele
~r-aw.nas ot!iciaes expedidos. e. depois de 
~;n·if:~~ consider~:çõPS tlo illustre r·elator, con· 
t.:1Ue .!;..tudo :.1 es:;e t:ocumento o nnico valor que 
rn·'n cera .. _ de conjuncto de dados curio.<os. 

Apreciando o prim~iro quadro. nota-se logo 
p~lo tit"lo. qu~ nad:. prova. sinão qu~ o; 
tele!:J'•llllrl!:LS ütllciaes das autoridfrdes r~de
ra~s' <LU~me!lt!i;·a:u c0m o desenvolvimento 
dcLS li n hns, e ''J ue mantem o creseimen to na
tural dcYido " ,,s:;e desenvo!Yimccnto ; apezar 
dos factos attinentes a revolta que assolou os 
E~tudos do Sul, especialmeute o Rio G~ande, 
ou-!e lavrou" Q'llerra civil desde 1892. 

-~ss!m & que 'totlas ns p:·ovideucia.s da admi
ni-;trll.ção. e mais paeticularmente a:; emana
<ül.S c.hs l'êpartJ\~üeS tt:~o guerra, deveudo ju~lo 
,;eu e<ti·:tcter· de ur;:;e:Jci:t, ser transmittidas 
pelo telogt":tpho. con'trilmil·:tm não pouco ]l:tra 
o "r""cimcnto r·~~ularque g, observa no total 
do> teteg-rammas otllciaes. 

11:tlrt<mllo-se " pJrcentag-em sobre o5 su
jeitos à taxrt, em uma média de 14.41 '/, 
pu.rtt_ Ci.i.tla. anuo, de u1odo algum póde ser 
<:ousttlera·lo excessiva, maxime quando no 
anuo de 1890. em que se procl: mou a mu
clt•nça de iustitniçües, o telegrapho prestou 
assi:!nala.dos setviço:::, tl'ansrnittiodo longos 
tete!:;rammns olliciaes contendo actos do Go
vel'Uo Provisorio que deviam ser conhecidos 
com a ;;recisa. urg-ench1.. em toda a União. 

De qu:1dro segundo.a que allude o honl"J.do 
relat~r da col!lmissão do Senado, resrLita a 
provn. Jeste asserto~ 

Obset·vaodo-se e:;s:t tabella notn.-se que no 

(1)' Art. 79-§ 2•-São telegrammas offi
ciaes os ema.nados de qualquer autoridade 

:,~ .em exe:rcicio. 

:mo.-, .Je 1892, a pasta politic,t, a do lnte>·io>-. 
é a que tem maior porcentagem no numero 
de t<:!egr•ammas e palavras, seguindo ada Jus
tiça que tem inteira <:onnexão com os nego
cios politicos daquella pasta. 

:~~:~-
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Depois desses mioisterios vem logo o do. 1 uma. est;ttistica regul:w existe desse serviço'! 
;uer~a por onde co:·ram 05 n"godos do exer-. E a propri., <lirectori:l, ante a difficuldade ue 
~to em operaçõe.~. e rblli n. ne:cesti:dade d::! :;1.tisfn1.Dr o&sn. exig-enci::t. (lo Sen:1rlo, limita·se 
~om:11Unic..açües, tão hem a.~,recb.'l~\S r•eia Com- a clizcr ftUC « os dados concernentes ao nu
'!lbsão d·J Finanç3:; do Senn.d0. qt~n.ndo .,ua~c. mero wt:ü de 1:-·legr,mm:•s e palavras expe
as c:r.-:u.ustancias p?s.,·iveis rJe of.Hiyar as aut~..- dh.lu::-: por a.utoeídad.es cstaduaes e a impor
ridades a ter relaç•ies r ... pirfas~ ul-!JCH~es rf.c rnt- tan~ia dn. res:pediva. taxa não podem ser mi
toridacle ,;, <mtoridr•'Le- nístr,.t<los c0m exaetidiio, por niio bo.ver dis-

E~ á e._,sa- dr-cum5tt~.ncia, especialisslmn. quü crimina!.~âo entre os serviços federaL e esta
ttevemos attriPuir o cresdmonto l'(;g"Ul;1.r do~ d.ca.L mo:.!yo pelo flUU.I a. rcpn.l't.k:.i.o dos tele
telegramma:::; olTiciaes e não ús causas que ';-j·3 gr:J.phos :-iÓ pode !Ornecer os dados por mi-
pretfrndu. nisterios, corr.o o fez.» 

E não estarão bclni:Jos nesse qnaú:·o o;; Nii.o póJc, ha.vet• mellior olcfesa parn. as au-
celeberrir:uos aciso:; tle ~erúço:;, meio rn·::..tiel) toritia.ries 0stadoaes ! 
de evitar• a tn:m dos telegrammas dos all- Si o pt'Oprto telegrapho nã,o conhece nem 
lhnd.os, e dos empre::,fftdus em suas longas ao menos q ltaes os telegrammas estadoaes, 
palestras ou perlidtJ;, transmitLido; pdo :ippa- como attl'íhuir· abusos o.os agentes do func
relho, com mü.uit'esto prejuízo dtt todos os ciona.lisrnfJ es-k'ldoal ?, 
ser>iços quér publicos quer particuhtl'eti 'I Convem observar que a. repart.i<;.do geral. 

!Ião ê ro.ro ver-se essa, abusiva, pr·atica, que tiio <'ftl';J. cust't ;, União, respondeu a um 
cujo numero elevado de toes aviso., de•c dr·:;- reqnerimento a.pprova.do pelo Senado Federal, 
pertar· :1 cur·iosidade tlos funccion::.rlos deri- perguntando qtw:nto ... Le/erJrrrmíltw' (m·m;,, ex
a-entes~ não só pela quantir_htde como tambem peilülos1;cüts agwridarJe.-. esttlrloaes (la 1889 rt 
pelo avultarlo numero de pahcvras qne nel!e; 1892? dizendo não sabemos, ma•, podeis com
oe contém '1... putar com mais ou menos approximação, 

Seria curioso em extremo uma estatistíc:.. admittindo-se como base, etc ! 
desses ve1•dadeiros telegrammas a que dão o Em uma questão tã.o positiva em que sã.o 
nome de avisos de servi·;o. necess>1rios <!adosest3tisticos certos, completos, 

Em nenhum rlos documento• exi!:lidos pelo merece reparo que uma reparti(,;io tiio im
dire.;tor dos telegraph<,s ao honrado rulatot• portante conLecc~se não possuil-os ! 
da Commissão do Senado, se oJlude a abusos Em vista do exposto cremos ter rlemon
commettidos pelas autorid~.des est<ulon.es ; strado que dos argumentos atlduzidos pelo 
d'ahi a unic;c couclusão q•te se pôde tirt•r e honraolo relutor do. Commissã.o <lo Senado, e 
que esso.:; autoridades nã.o commettel'l'.m os pelos docwnento" que lhe foram ministro.dos 
taes abusos. pelo <liredor dos telegraphos, não cabe :i.s 

ltflls, não parece ser trnnspnrente a pt·c- autoridade:> estnrloncs n menor respon&'tbili
teoçüo de apenas :trmar-se no eífeit<•, com dade no,; ·'"l'l'"stos abt•-<os do emprego dos 
essr:s alg-arismos <emontoados e qu;·,dros, tele"·r~mmas olflciaes em serviço u~ seu inte
para fazer crer " necessidade de manter-se rcsse ro.rticnlar. 
as disposições abusivas contidas no re;rnla- Ora, a Commi~siio <lo Senado ncceitou to<lns 
mento de 3:1 de janeiro, disposições iuconv~- a,; autfJri.rlades {«rlerac.< e yovernatJ,res de quo 
nientes ']Ut: a pt·opria Commiss~o de Fi- trata o pz·o,jecto n. lli A da Cmuarn, excluindo 
nanças julgou a.certo.do condemnar? n p•,nas a~ estndoaes ; mas, o tele~T'J.pho por 

Occorre-nos ao espírito tal dunda! ;,eu director, cxhiiJe qua.rlros pam mostrar 
A exhibiçiio de:<ses qU<tdl'O>' Jl"l'' fàrml1 que taes autoridndc,s feueraes, poP ministe

por que elaborou-o" t\ repartição dos teíegra- l'io;, :lim>ar::m da faculda.dc tio telegt·aphar 
phos, motitra quii.o defeituosç.s siio, e quunto em oh,j~r.tn <lo servir;o otncird; a conclusão, 
estão m:Jl organbauos cs ~eus trabal.hos es- portanto, unico a que o honraJo relator po
tatlsticos. que em uma emergencia em que e deria. chcga.t·. r-ra. privar ta.e::s autoridades 
mister prova.r as accusações feitas ás auto- do direito rio usar•lotelegra.pho oflicialmentc. 
ridttdes estadoaes, tte terem usado do tele- Entretnnto, longe de che;rar a essa con
grapho para seu servic0 1-,o.rticular, u.bus::mdo clnsã•l. despresa, nliás mui justamente, os do
ria fórmult\ offici:l.l, limit<e-se a amontoar t:l- cumentos 'JUe ! h e foram exhibidos, e acon
g-aJ-i:srnos em quô.dr·os por 1Hil~.~·s;erio~, Sêi11 seih;J. a excl11.Sã.O das :Jutoridades estldt.aes Lu 
ao menos discriminar os telegramma~ por accre&centando fJUe narla pre.i~.tdicard aos Es
autor!da~Jes ! tados que deve1n· consignar ern :~eu.~ orça-

Para se che!?ar á conclusão tirada pela mentos u!fla qnot". P"m poder ser pa.g-a a 
honro.da Commissi:ío (lo ~enaclo. er:c mister· taxa de t.;legrammas expedidos, cabendo aos 
que com a logica dos alg-arismos. a estt!.tistic<~. f .qnlJet'iut~otes fi.scalisal' o uso dessa fac~.~l
do telegraphodemoustrasse que os til.es abusos) <i<<de!! •. 
emanavam das antoridn•les esto.uoaes, taes e Similhaote alvitre lembrado por tão eme
taes! Mas como ftlzel·o si nem ao menos rito cida<lão, nüo aproveitaria melhor cas 
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instrucções que de..-essem ser o:s:pedidas pela [posição de semelhn.nte artigo e seus para-
directoria do telegrapho a seus subordinado3 ;;raphos; . 
DC! caso do cumprimento fiel de quan:o deter- E. l\ttendendo ai?ch que a materia do art.3• 
mma o decreto u. 372 A? é a mesma estatmda no art. 8" e seu para· 

Nilo seria mais e'}uihti'<'o e justo que se gr-apho do decreto do Governo Pro>isorio, 
continu<'sse a cumprit• a lei ne;;sa pe~rte, lei em vigor, e que, por consequencia. desne
permittindo ãs autoridades estaduaes. nas cessa:·io se torna legislar sobre esse ponto" 
condições formuladas pelo hoon1rlo Nhttor. é a commissão de Obras Publicas e Coloni
para as foderues, o uso do telegr·apilo, fJU~ é saç:ão de parecer IJ.Ue as emendas do Senado 
antes um elemento de arlministração do c1ue M projecto n. 16 ,,, de 26 de julho cadente, 
nma fonte de renda ~ sejam rejeitadas. 

Par~ce que seria í~so ))referível á humilha- A commbsão, ncreditanrlo ter interpretado 
ção que se pr~tende inílingir a Estados anto- os sentimentos da Camar;t dos Srs. Deputados, 
nomes, equiparando-o;; ús em preza:; rnetc:wtis. n.couselhando a rejeição de taes emendas, 
para que poss:un gosar de u;n a!iatirnent'l úe .inlg:c rruc o projecto 16 A. sttisfaz, pot• suas 
50 o/o das taxas ! 1lisposições, plenamente, ns necessidades ar-

Estados que, acreditanJo nn. l;on f~ th; gentc:ncnte reclamadas e f]Ue tenderá a re
disposições regul:.tmentaros, tanto coopera- 8tabeleccl" a ordem indispeuswel nesse ramo 
ram para o desenvolvimento tlc nos;a rêde d;1. publicr, administmçii:o, cujo auxilio não 
telegraphi~'l. com os anxilios pecuni"rios e póde ser neg-:ulo em círcumstancias e~er
impostos com que contribuíram p;\r-a a r0nda gentes, ~ue exijam commnnicaçues mp1dns 
geral. é ur·gentes de autoritlade a autor·idade. sem 

Em vista do exposto. e nttendeudo rrue no gr;n·issimos inconvenientes. 
projecto n. lG A de :!G de .iulho cadent·:. que S:tht d:ts sessões dn, commissão 5 de no
mereceu a ~-.pprovaç;1o ~aasi tlll:~uim~ _da ven1bro de 1804.- Coelho Ci"t'·~, relntor
Ga.mara, estuo co~t:das tod~ as lltspostç?es pr·e:;ident~.- Junqueira .1yres.- Ta>·quato
concernentes a !actlttar o servt.ço telegraplnco I Mm-eira.- .4.rthur To. rres .- Urbano de Gou
entre :.ts. autoeld;1des f~d~t·acs e e_st~ulune_s, veia. - Josd BevilafjU(t.-Cape'rt:no de Si· 
semque dL5SO resulte p!.'eJUIZO a a'.lmtm~traçao \queira. 
public:>.: • 

Considerando que nesse projecto f<mtm 
attendidus todas as medidas tte conveaicncia 
publica, para. que o set~,·iço adminbtt"ativo 
urgente federal ou c;tadual, não ,·iesse a 
soltrer pela pri>·açüo rlo uso do t•;Jegr-n.pho, 
estabelecendo seleC'çõ% de conummic:tçõe; 
administeativas tii:o pr·ejudiches it sua mar
cha, que por sun naturc<a elevem ter intint;t 
ligaçii.o, como é dos interesses rl:t Unitio. e 
nem póde ser negado its cornmunic:t,•ües rapi
das e urgentes qne forem te m:5t~~r t'<tzerem 
as autorid:tdes entre si: 

Considerando qne a metlhht proposta no 
substituth·o do Senadc)~ nca.l·r•etn. o grave 
inconveniente 1le nh·c!;u• os E;tar.lo:; it> cm
prezas mercantis, n f)U<!lll se concede ig-nal 
ttbatimento de taxas, o f)tte ser·h cotloC;tl-os 
em condições bumilhttnt% ' 

Entcnr.lct.'~ rlo Senado â p;·oposiça.o ela Camata 
do.<:. DcjJutculos fJHC cm~sldera telcgi·amii1llS 
o(fici'W.' os que {o1·cm expedidos por mtto1·itfa
rles fet!e;·ae.~ e eslacloacs no exercicio de swts 
funcçücs. 

Substitua-se o art. 1" do projecto pelo se
guinte: 

Art. 1.' São considera•los officiaes para o 
e:treito rlc não arrecadaçãc da~ taxas nns es
tações telegmphictts dn. Uniiio os telegrammas 
que tratan•1o do ser1·i~o publico fo1'cm p;ts· 
sa.dos po:· autoridades fcdCl~tes, no exercieio 
de suas funcçües. quando autori~a.dos pelos 
ministerios respecth·os. na forma do§ 1• tlo 
art. 100 1lo regulamento de 30 de janeiro de 
lS94. 

§ !. • São igualmente considerados taes os 
E, attendenrlo que a rlispo>ição do art. 2• do que, ainda rererentes ao serviço publico, liJ. 

citad.o substitnt~vo tewler.t . L ~cr·tur\Jar o rem expedidos pelos presidentes do Senado 
serviço do movunento Lia:;; vr,Ls-lerreas. su- e da Carnara dos Deput:1'1os Federaes e pelos 
j citando o trafego as condições do ltcgula-1 governadores dos Estados do GoYerno Fe teral 
mento dos Teleg1·aphos; o que unporta. :t m-

1 
aos presidentes do Senado e da Camara Fede· 

terferen?ia da atlmillbtr;l<;iio rle,ta rep:rr.tiç;~o raes e ttOS go1·ernadores dos outros Estados. 
nos servu):os qne J?Or sn;'t ~l:ttm·e:~:t p:!cnlJ~l~ a § 2. ~Os telegrammas da..<s autoridades esta.
segura.nça, do tJ•aJ~go (! YHla dos pa:::;s:l ::cn·os~ ·:.oa.es :::ão consiJ.erados como priva.dos com a. 
deve. ~star _sob ·~ i.mm.~:.(_ltata dir~·eçrto da.:' ,·:u~tagem tia reducçã.o de 50 1'f,1 nas taxas 
,ulmmtstr·,wv•s r la$ v;;;,--:erT·.u:;: or-drn:cria>. quando ap:'B~entados por fane-

E, consitlemnrlo mab que con;ti lu c Yorda- cion:c:·io est,(l..ieal. habilita• iu pelo respecth·o 
tleh•a. novidade. t~tn•iguslssima. Oill :;ou:::: desas- g-oY~rno. ::;enU.o o ussuinpto referente á ad.
trosos atreitos ~i vier a ter oxecu<,ilo, a dis- miui:;tr-J.çiio :publicll.. 
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§ 3.• O goYerno é autorisado a entrar <'m 
accordo com os go"l"ernos dos Estados pn.ra ra· 
!:Ularisar o modo do pagamenr.n dess::ts taxas 
- Accrescentem-se os seguintes artigos com 
os nnmeros: 

Art. 2. • As linhas telegrapllicas das estra
das de ferro da Uniuo, como parte intep-rante 
da rede federal. 1\wã.o seu trafego pelas U.ispo· 
siÇ<ies do regulamento em Yigor da Repar
tição Geral dos Telegra.phos. 

§ 1." As tarifa.s tclegrapllicas dessas e>tra
das serão organisadas pela Repartiçiio Geral 
dos Telegrapltos e sujeitas à appruva<;ão do 
governo. 

§ 2." O goYerno Pl'OYidenciar;i. pa1·'t que 
entre os telegraphos elas estradas tlr .. 1erro dc1. 
União, dos snbYenciona.do3 e a. Rep(t<.·tkão 
G"ral dos Tele.cn·aphos. se estabeleça tl-.1J'cgo 
mutuo, sem preJuízo das rendas p!·opl"ias a 
cada administração. 

Art. 3.' Para o fim de estender-se a. rede 
telegrap1lica da União continúa em Yi."·or o. 
disposiçâo do § 1 • do art. 1 • rlo dect·cto 

Art. 2." Fie:1m dcsrlc j:i. revogadas todas as 
disposiç-ões em contra1·io. 

Gamara elos Deputados, 26 do ,julho de 
1894.-Dr. Pra;wisco de Assis Rosa c Silva, 
pl·esidente.-'l'homaz Dcljino dos Santos, l" 
secreLario.-Joao Coelho G. Lisboa, 2" secre· 
tario. 

N. 136.\-189-1 

Pm·ec.,!l" .o:olJrC r(.-: t:íne,ulrrs ofjf!rCcitla.~ em 
2·1 r/{scgss{lo do 1Jl''!kcto ít. JSG. rio corrente 
aw1o. IJIW fi;,;a ''- tft.: ..... ·1u::;n di) J/i.;dstcrio ela. 
l•f:t:.e,u{rt pa,·a v C.J-·ercfcio r/c 1895_ 

A Commi<~ão r!c Oro;amcnto.examinanrlo as 
emendas o!f<lreciclas em 2·' discussão ao Orça
mento do Ministerio d'tFazenua,passa a emit
tir p:J.re~er sobr·c cllas: 

n. 4653, rle 24 de 1lezembro de I Siri; rxn·a as A emenda apresentada pelo Sr. c1eputado 
estro.das que funccionam com concessão a.nte· Olympio ele Campo;; e outros, consig-nando a 
rior áquella data, o guverno solicit:1rá o r::·e- verba rle 110:509,.')70. p.tr<t pa.g,tmento de 
ditonece~s:zrw para efftctuarus construr:çoc~. juros e amortisaçii.o el•J DmprrJstimo contrabi
nas condt_çoes.:to art. 6" do decreto n. llti::., do pelo Estado de Sm·gipc e do qual ;t União é 
de 30 de Janeh·o ulttmo. ihdora, está prejudic-,ula por jit SJ acl!ar ott-

Senado Fc•lcrttl, 24 de setembro de 180-l.- tcndi•1i1 a ~ua materia. na rubrica n. 32, << cre
Ub«ldoilo elo .ünal"i!l Fo"'""'""· vice-pt·esi- ditos especiae,; ». dr• projecto e tabella i1pre
dente.-Joiro Ped>·o Bcl(o>·t Vicim, 1• sect·c· sentat.los pel:> Commissão. 
tn.rio.-Joao Sot:tras -~.Yeivn., servindo de 2·' ::;e-
Cl'6tarlo.-Jo,thi,n de Oli~Jdr,, Cll!((;ula, ser-
vindo de3n sect·etario.-Joo.'llli'itl Ju.-.:J Paes ,_zn 
Silva SC<tmeifto, scrYiudo <le 4" secrcw.riv. 

Projecto "· 10 lJ da Gamara rlos Depztl<t<los 
de t80-t, cmC>tdado pt/o Senado. 

O Congresso Nttcional decreta : 
Art. 1." Siio teleg-ramm:<s nfnciae;; ,.,,1 uc 

SCt"l"i~·o ptlbliro, e c<Jmfl tac.-< Jc,·em :;er rxpc
ó.iüns pelo:-; ielegrnphoscla t:niã.o. o . ..; ~1ii:i:;iclos 
de l\Utoridaúcs a auturirladt·s fc:tleraes ou 
estadoaes, no exercício de stms func~;ües: 

1, os que lêwem expodhlos pelos presiueutcs 
e secreta1·ios elo Senado e da Cama1·.:t dos 

A crnewl;o aprcscutad:1 pelos Srs. deputados 
:diguel PeJ·U;.tUtbuco, Coelho Cintl'a e outros, 
autur·izando o gonwno n. mandar entrebrar 
ao Thesouro do K;w.<lo de Pernambuco a 
quantitt de 69:000$. p;·o>cnientc do imposto 
estariua.l de ~ 420 e <ieposit;u.la em execução 
de :t \'l>O do i\Ii niscerlo da. Fazenrla, parece ti, 
Commis;ão dever ser. po1· equirla•lc. appro>a· 
dn, po;· qua.nto :<lem de ser controvertida a 
argui~iio que serYitt <le fundamento ao citado 
a.vi:;o, orJ.ens i·lenticn,; dttquelle lllinisterio 
para outros Estados não tiveram execuç[o. 

3.' 

Deputados da União e dos Estados, em objecto A emenda elo Sr. Silva. :r.rariz e assim con-
de serviço publico ; cebieln.: 

2. os que emanarem Llos gove1•uarlores dos «Fica u governo 'mtorisado a pagar e arde-
Estados, dos chefes de seguranç;J,. de policiu. nado do juiz de rlíreito Augusto Carlos de 
ou questores, juizes e presidentes de tribu- Amorim Garcia em execução da lei n. 210 de 
naes judiciarios ou administrativos federo.es 3 de outubro findo.>> 
ou estadoaes; p1·efeitos ou intendentes c prc- Com cJTeito, a indicada lei estatue no seu 
sidentes de municipalidaU.es : uelegaLlus e I art. l." qu.c «é cun. siderado em disponibilidade 
subdele"arlos, commissarios c suu-commissa- p"ra u df,ito ele receber o ordenado, garan
rios de policia e commandantes de ru:-ça Pl!· tido pelo :trt_. _G' das. d_bposiçõ~s. transitórias 
bltca. estado:ll ou fer1.eral. em exerclC!O, attt· da Constttmçao o .JUIZ de direlto Augusto 
nentes ao serviço publico. 1 Carlos de Amorim Garcia. » 
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A execução, porém, de semelhante disposi
tivo legal tem duas partes distinctn-s: 

a) a que concerne a verba annnal para o 
pagamento do ordenado daquelle ma,-istrado 
no exePcicio vindouro e pertence ao Minis
terio rla Justiç<> ; 

b) a que diz respeito aos ordenados que ca
lúram em exercícios findos e é regulado. pelo 
orçamento de que a commissão ora se oe
copa. 

A emenda parece abranger ambas as hypc
theses e como a primeir·a não pócle ser mncs 
considera1a pela commissiio por j:i ter sido 
approvai\o o orçamento da justi,-a, a que 
<:lia se refere, só tratará da segunda hypo
these para offerecer o seguinte substitutivo, 
que merece a approvaçii.o da Camara. 

«E' o governo autorisado a :tbrir o necessa
rio credito á verba - Exercícios findos - do 
Ministerio da Justiça para occorrel' ao pag.t
mento dos ordenados a que tiver dirdto o 
juiz de direito Augusto Carlos de Amorim 
Garcia, em execução da lei n. 210,<le 3 de ou
tubro de 1894.>> 

4.' 

Quanto á emenda do Sr. Augusto Severo, 
autorisando o governo a abrir o necessario 
credito para pagamento ao .almirante Gon
çalves de ,;eus vencimentos por intetro, desde 
a data de sua reforma até a em que paS$OU 
para o serviço activo da armada, como com
mandante em chefe da esquadra, opina a 
commissão, inclusive o mesmo ::;r. deputado. 
que deve se1•, em substituição, SLtbmcttida" 
approvaç:ii.o d,, C<J.mara o seguinte: 

~·ica o governo autorisado 'I abrir o neccs
sario cre,uto pal"J. a execução da lei n. 199, 
de 30 de julho de 1894. 

5." 

O Sr. deputar1o F.ttzcbio de Queiroz formu
lou, em substituição do art. 4' do p1·ojecto, a 
seguinte emenda: «e tambem o governo au
torisado a conclLtir o edificio e aceessorios 
]Jara a insta!laçii.o definitiva da Allimdega 
de Macahé, installando-n.. porém. desde já. em 
edíticio alugado ; abrindo pttra i$lO os neces
sarios creditas.>> 

O art. 4" do projecto diz:« é t:tmbem o 
governo autorisado a install:tr a Alütndega 
de Macahe. logo que lórem concluídas <'IS 
obras; abrindo para isto o necessario cre
dito». 

, Como se vê do confronto entre este artigo 
'do projecto e a emen•Ja que pretende subsfi
tuil-o, sô ha nesta uma idéa que nl\o se en
contra. naquelle : a installaçü.o desde já da 
Alfandega de Macahé em editicio alugado. 

Ora, já se achando em construcçi1o o edifi
··• •. ci~. publico, onde deve funccionar a referida 

alfandega, e devendo presumir-se que niio se 
demorará muito a sua conclusão. até porque 
o relatori·1 de;:te anuo do Ministerio da Fa
zen:la, intórma que se n.ch'1 em construcção o 
edificio e b;·eceúwnte serd.. convertida, em al~ 
fandega a mesa de rend,ts alli existente. a 
commissão não encontra razões que justifi
quem a necessidade e urgencia de alugar-se 
desde .Jit um ediftcio particular para adean
ta.r·-se por alguns mezes a insta!la.ção da al
fandega. 

Por oué.ro lado, a commissii.o está certa da.' 
inconvenienchs que resulta1:ão d.a installa· 
~.ão pricipitada rle um serviço novo em edifi· 
c;,, nií0 ~tproprindo e que naturalmente seria 
obtitlo com grande ouus para o Tllesouro pelo 
limita. lo ~spn.<;o de tempo do contracto e ou
tras razõt·s faceis de apprehencler-se. 

Assim, parece que não deve ser approvado 
o substitutivo e sim o art. 4• do projecto. 

As emendas 6• e 7• apresentadas pelo Sr. 
Neiva, 8• pelo Sr. Galdino Loreto e outros,9' 
pelo Sr. Trindade e outros, versando sobre 
augmcnto de verbtts às rubricas-Material
das altaudegas e-Obras-podem ser conside
mdas conjunctamente, ate porque sobre o 
mesmo assumpto teem chegado a co:nmissão 
di versas reclama~ões sobre outras alfandegas 
do paiz que nii.o deTem ser postas á margem. 

Das informações collúdas c dajustificaç:ão 
das indic.'l.llas emenclas, feita pelos &cus auto
res. a Commiss:.io nã.o esquecendo a grande 
importa.ncia do serviço das alrandegas, tanto 
mais proveit0so qu:>nto melhor organizado, 
conclue apresenta.ndo um substitutivo no 
qualllte pa.t·ece que fican1 attendidas as ne
cessid<J.des mais urgentes sobre o assumpto. 

E' elle u seguinte: 
Na rubrica 12 - Alfil.ndegas- accrescen

te-se 

JJo Espirita Santo .. 

« Materi<tl das Capatuzias ». 
Para acquisição do material fluctuante 

necess:trio, iuclusi v e uma lancha a vapor, 
i O: 000.~000. 

JJa Bahia. 

«M,ttet•ial das capatazias ». 
Pam a compm de nma nova machina desti

nada ao serviço da ca.patazia, e concerto da 
existente, acqui·;içiio de um guindaste, do1s 
ascensores hydraulicos, 12 carros para con· 
ducção de merr.adorias, uma barca de re
gi•tro e uma lancha a vapor de marcha 
surda 50: 00(}$000. 
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«Material das capato.zias». · M•mster10 da Fazenda. 
Do Pemambuco. I de l\'Yl'O. m:1ndada depositar por aviso do 

Para a compra do material rodante ur· S:J.la dns sessões. 7 de novembro de 189,!.-
gente .e indispens:wel, ele um guidaste a ,1fim<et Pc;·;unuiJ;<co.- Cor:lho Cintra.- Ue
vapor~ de uma lancha tambem a vapor roais rlci,·o.< e AlúuqMcrq;.:c.~ L" i~ de Andrade.-
50:01)0:;;000. Pc1·eim de Lum. 

i\a rubrica, 27- Obras- accrescent<c-se. 
Para a Bahia : substitui!;ão de uma das 

linhas do edificio. no ponto apodrecitlo, a 
constrUC\~O de uma parte do edificio ;i rua 
da Princeza para que se possa al1riJ· oito 
portões, a reparaçã.o rlo calçamento dos :1.r· 
rnazens, a substituição do~ trilhos e r1os <:nca-

FiC:J. o governo autoriz:cdo " pn.go.1· o ordc· 
na.fo do juiz tle direito em di>pcnibilidade 
Augusto Ci1rlos de Amo1·ím Garcia.. em exe
cu,ão da lei n. 210, de 3 de out.ubro findo. 

narneutos e remoção das latrinas 100:000$000. Sali1 daR sessões, o de novembro t.le 1804.-

Da Pamhuba. 
Pam a construcção de um edHicio em que 

runccione a alfandega , devendo ser apr·o
veitado do modo . conveniente o actual : 
50:000>i;OOO. 

Para accrescimo da casa que serve de posto 
fiscal em Cabedello : 5:000;5000. 

De Pa1·anaguâ. 

Para :1 construcção de um edificio que sirva 
parn alf:nd~ga (verba .iá votada em exercício 
anterior e não despendidB-) : !OO:OOOSOOO. 

Quanto a parte da emend~. dos Srs. Trin· 
dade e outros r•eferente a armamento par:t a. 
força dos guardas da. Alfandega da Paraityba, 
a commissão proporá em terceim dücassií.o 
uma medida geral que i1ttenda neste ponto as 
necessidttdes de todas as alfandegas. que como 
a daquelle Esta.do reclamam a snbstitui~ão 
do armamento parJ. a 1úr~a dos guardas. 

Sala das commissões, 8 de novembro de 
189.J.- Joao LfiJ!eS, presidente.- Gonçalo;:.<. 
Fe1"1'eh·r.t, relator.-A./t;indo C:aanaba;·c~.-.r1n..:· 
!fH:-:to .i1iontencgJ·o .-F. P. J.1[ayJ·ink .. - '; ;·thur 
Rfos.- i-ltt{JUS'O Sevc'I'O.- Aluwültt Nog11.cit·a. 
-.4ivc,-to Torre,<, com restrícções quanto n. 
emenda sobre u. Alilmdega de Macahé. 

Em.cndas o(fcrecirlas ao JH'ojccto n. l.'JG e ii~ 
2D. discusstto 

Pagamento de juros e ttmortização dn em· 
prestimo feito pelo Estado ,le Ser•gipa e de 
que a União ê fiadora, l!0:509$570. 

Stt!.:t das sessões, 6 de novembro de 1894.-
0lympio Campos. -1ilene:;c . ..,· P1~ado.- Ge'ird
niano B1·a~il. 

Fica o go'l"erno autorizado a entreg·w ao 
Thesouro do Estado de Pernambuco a q1..:antia 
de 69:000$, proveniente do imposto est<<dual 

Sih:a 1Jic~ri;;. 

4" 

Ao or~amento d<'l Jll.zenda-Artigo atlditivo. 
E' o goYerno :tutoriz:tdo a abril• o credito 

ncce . .<•sario para pttgamento ao almirn.nte 
Gon~:tlve,;. de ~eus vencimentos por inteiro 
desde a dat:t de sua. relbrma ate a em que 
passou par•J. o serviço actíYo da armad:J., como 
commaud,mte em chefe dt~ esquttdr~t. 

S. R. S"l" das sessões, r; de novembro de 
1894.- Aa[J«sto Se·ve1·o. 

5" 

Substitua-se o art. 4" pelo seguinte: 
E' t<tmbem o governo tLutori?Jtdo a. concluit• 

o edific•o e accessorios para. a inst.n.lla<,ão defi· 
nitiva di1 :tW.tndega de :.racahe. installando·:t 
porém des<!ejó. em edillcio alugw!o; abrindo 
pam este os necesssarios credit.os. 

Saiu. das sessões, 6 t!e novembro ti e 180-1.
En::eV:o ({,; Q,.wiJ·u.:. 

Accrcscente-sc it verba- Materiaes-da 
"Uramlega. da Bahia. i\ltLis 50:000$ pam uma. 
nova rn:\china pam o servi~'O da c:J.patazia. e 
concerto da existente, a aquL~içiLo de um 
guindaste e dons ascensores hydraulicos, 12 
carrc•s pam a. conducr;ii.o de mercadol'ia.s; e a. 
aquisi•;v.o de um livro ,Je re;.-i<tro e de uma 
lancha :1 vapor, de marcha surda. 

Sala das sessües.-Joiio Auousto Neiva. 

Accrescente-se ó. verba-Obras ou onde mais 
co:wier u. quanti:1 de 100:000$ para os melho· 
ramentos in:J.ddiaveis da Allimdega da Eahia 
taes como-a substituição de uma das linhas 
do edirtcio, apodrecido na extremidade; a 
construcção de um corpo do edificio, á rua. 
das Princezas, para que se possa rasg<tr oito 
portões; a reparação do calçamento dos ar· 
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mazens e a substituição dos trilhos; a remo
ção das latrinas, e a substituição dos enca
mentos. 

Sala das sessões.-Joilo Augusto Neiwt. 

8' 

Accrescente-se 120:000$, para a Alfandega 
do Espírito Santo, sendo: 70:000$, para ma
terial fluctuante inclusive uma lancha a va
por e 50:000$ para conclusão das obras. 

Sala. das sessões, 31 de outubro de 1894.
Caldino Lo;·cto.-To;·quato i1fm·ci;·a.-FI·edc-
1"ico BoJ~ges.-F;~anc~co T)''d!Ja.-Lima Ba
cury.-Pint·o rla Fon.•wca.-Salqadn de Cttst;·o. 
-Lanclulplw de Jiagallu7es.-.4nisio de Ab;·•u. 
-Octaviano B;·ito.-Cm·los Noon.c.<.-Lco;;el 
Fillw.-Telentino elos Sancos.-0/Cfla!'io J1Ia
ciel.-Silva illari:;.-Jo<"io Lui,,-TI'inrlacle. 
-Carlos lJ[otwi'io.-Taratcs de Ly;·a -Pa1·ai
::;o Cavalcanli.-Hermenegildo de Jiorrws.
Simiio da Cunha.-Cttpc;·ti;,o de Siqueim.-

. Lui::; Detsi.-Ro<lolplw Ab;·cu.-Almeicfa Go-
11Ws.-Fortes Junquei1·a.-Lima Dttm·tc.-Teo
tonio de JfarJalhües.-Riliei;·o tle Almeida.
Vieil·a ele Mello.-L. Filgueira,<.-.<l.nlonõo 
Olyntfw.-.4. Botelho.-Fc;·,·a:; Junim·.-Jion
teiro de Ban·os.- Valladare.s.- J.lfay;·f.nk.
.Ma1·tins Junio1·. 

ga 

Augmente-se para 55:812.S a verba de 
5:812$ destinada ao material da Alf>tndega. 
do Estado da Parahyba, sendo: 50:000$, para 
a construcção de novo edificio, da mesma al
fandega, e os de um armazem desta. podendo 
o governo aproveitar pelo modo que achar 
mais conveniente o edifício em que presente
mente funcciona essa reparti<;ão. 

Augmente-se para 5:2oo;:; a verba de 200$ 
destinada ao material da rorç~ de gua1•das, 
sendo: 5:000$ para o <Lugmento da ettsa des
tinada ao posto fiscal em Cabedelo, e compra 
de armamento para os guar<las. 

Sala das sessões da. Gamara elos Depu-
tados, de novembt·o de !894.-1',·intl<tde.-
S. J1la;·l::;.-Coelho Lisboa. 

Emenda ao n. 12 do art. 1• do projecto 
n. 136 de 1894: 

.N 164-1894 

Concede aos lillnislerios à« Gtw;·,·a e da J1Ia
rlnha, para reconstittticçlio do 1ltate,~ial do 
exercito e da armada, o credito de 
27.000:000$ ao cambio de 27 <ls. cste,·linos. 

As Commissões reunidas de Marinha e 
Uuerra e de 'Orçamento, à_ttemlimdo ~ conhe-

ci•la necessidade, imposta pela revolta e de
monstrada em mensagem pelo Vice-Pre.si
dente da Republica,· de reconst::uir o mate
rh11 do exercito e da armada, são rle parecer 
que seja adoptado o seguinte projecto de lei: 

O Congresso Nacional resolve: 

Artigo uuico. E' concedido aos Ministerios 
ela Guerra e dn, Marinha, para reconstituição 
do matel'ial do exercito e da armada, o cre
dito de 27.000:000$, ao cambio de 2.7 ds. es
terlinos, que sera distribuído pelo Poder Ex
ecutivo conforme as necessi•lades do~ servif,'OS 
a que se de'"tina; revogadas as disposições em 
contrario. 

Sala das comrúissões, 8 de novembro de 
1804.-João Lope.<, presidente.-:llberto To;·. 
ns, :relator.-,lntonio Jose de Sirj~teira.-,\1. 
,mc!da J.Yo,r;neira.-Salgodo t{o.~ San!os.-Josi 
Cm·/os de Carvalho.-Alcindo Guanaba;·a.
Augusto JJivntcneg;·o.-F. P. 3Iay;·inh.-A;·
llmr Rf.o'\.-.4.uga.:~to Seve1·o.-GonçaluJs Fer· 
re·ira.-Thoma:: ((tcalcanli. 

O §~·. P~·esident:e - Achando-se 
adeant-·da a hora, designo para amanhã 9 do 
corrente a seguinte ordem do dia: 

Votação dos seguintes projectos : 

N. 144, de 1894, approvando os actos do 
governo, praticados por motive da revolta de 
6 de setembro (2·' discussão) ; .. 

N. 140, deste anno, que autoriza a abertura 
do. credito de 800:000$ para occorrer ,\3 
despezas com festejos e recepção da Commis· 
são Oriental (2• discussão) ; 

N. 131 A. de 1894 (do Senado), dispondo 
sobre as eleições de que trata a lei n. 85. de 
21 de setembro de 1892, art. 83 (2' discus&1o); 

N. 153, de 1894, autorizando o governo a 
abrir o credito extraordinario de 100:000$ 
]Jara comprar as terras e aguas elo rio 
Covanca. de propriedade tlo Dr. Joaquim Jose 
de Siqueim e sua mulher, nos termos do 
contracto de 25 de janeiro de 1804 (2" dis· 
cussão); 

N. 154. de 1894, autm•izando o governo a 
abrir o credito supplementar de 108:713$905,2 
para as obras do prolongamento da estrada 
de ferro de Porto Aleg1•e a Uruguayana, no 
exer·•Jicio de 1893 (2·· discussão); 

N. 150 A. de 18\14, concedendo ao 2• oillcial 
da Secretaria da Industria, Viação e Obras 
Publicas Jose Fernandes Ribeiro da Costa, uiD 
anuo de licença (discus:;ão unica) ; 

N. 140 A. de 1894. autorizando o governo a 
abrir o credito de 50:000$, destinado asa.lvar 
o ca.sco da fragata :lma.oonas (1• discussão); 

N. 75 A, de 1894 (do Senado). concedendo ao 
Estado de Goyaz diverso~ proprios nacionaes 



camara dos Deputados-Impresso em 12/02/2015 15 10- Pág1na 1 de 32 

SESSÃO EM 9 DE NOVE)ffiRO DE 1894 161 

situados no mesmo Estar' o e de que a União importaç-ão os materiaes destinados a estracla 
niio precisa (2" discu_ssão) ; · ele ferro «Viação Ferrea de de Itabapoaua» no 

N. 77 A, de 1894, !sentando de pag-amento Estado do Espirlto-Santo · 
de impostos de !mportação e direitos de ex~c- Discussão unica uo pro:je~to n. 143, rle !894 
diente os mater;aes Importados p:tra o serviço autorizando o Poder Exccativo ,t conceder ao 
da illumin~ção publica da Capital da Ba.hia lJ~charF! .Joaquim Pires de Amorim. juiz sec
(2' chscussao); cwnal do Estado do Espiri1o Santo, seis mezes 

N. 56_ de 1894, fixando em !50 o numero ''e licenca com ow!cnado a!im dG tratar de 
de :1-lumnos gratuitos do internato do Gymna- sua s<J.U<1e, onde lhe convi~r · 
sio Nacion_al, mau_ tidas _as actuaes condições I" discussão do pt·ojecto -d. lOS A, do !894 
de adm1ssao (3·• dt•cus>ao); • decL~ran1o <l;t exclusiva competencia dos Es-

N. !l9 A, de 189~, autorizana~ o governo a tado,; legis~ar sobre a nM·egaçüo dos rios que 
contractar com Rtchard J. Re1dy, ou quem banham somente o rescctivo territorio e de 
melhores vantagens ~Jferecer, o assentamento outras provtdencia$ ; 
d~ um cab_o sub-iluvial. e~1tre Belem e Ma- l" discussão do projecto n. 305, J!e 1893, 
nas. med1ante as condiçoGS que. estabelece manrlando o.con<1r ao maj01· reformaclo do ex
(!" discussão); ercito Eugenio Frwleric,, •'e Lossio" Seiblitz 

Continuação da 3' discussão do projecto o soldo que rleixou de receber ''" lSG~ a 18G4; 
n. 20 c, de !894,. emenda da Gamara. dos l" discussão do p1·ojccto n. 171, tle 1894, 
Deputados ao proJect? <'o Senado n.- 20, ªo IJ~arcando _aos_ escrivães da Curte ele Appella
corrente anuo, determmando que contmuarao ~ao do Districto Federal vencimentos igua.es 
em disponibilidade, na lorma da Constituição, aos cios escriYães do Jury c ela Repa1·ti\iiio da 
os juizes de direito e os desembttrgadores não Policia. 
contempla~<?_s na organisação da magistra. Levanta-se a ses''~ o 'ts 4 ho"a · e 5 m·nutos 
tura ela Unmo ou na dos Estados ; ·-' ' • ~ I • 

7• discnssiio do p1•ojecto n. 4!. ele 1894, 
autorizando o governo " despender até a 
quantia ele 25:000$ com o GStabelecimeuto de 
um pharol de 5' classe no porto de,Macapic, 
E;t,tdo do Pará ; 132~ SESS:Í.O Ell Ü DE NOVEllnRO DE 1894 

Discussão unica do parecer n. 1:36 A, de 
!894, sobre as emendas oiTerecWas em 2• dis- I>residencia do.< Srs. Rosa e Siloa e Thorna:; 
cussão elo Orçamento da Fazenda ; 

1" discussão do projecto n. 113, de 1892, Del.fi.no (i' sec>·etario) 
autoriz.m·.'o o governo a mel11o1'ar as re!or
mas dos ofiichtes do exercito concedidas por 
decreto de 3 de Jevereiro de 1890, equiparan
do-os nas vantagens do decreto de I V de abril 
do mesmo anno ; 

3" discus>üo do projecto n. 56 A, de 189:3, 
declarando temporarias as funcções de toclos 
os orgãos ''o Ministerio Publico tanto da Jus
tiça Federal, como da local. no Districto 
Federal. respeitctdos os clireitos adquiriJos 
pelos funccion<~rios actuaes ; e clGroga espe
cialmente varias disposições : 

Continuação 1la 2" discussão <1o projecto 
n. 83. de 1894, autorizanrlo o Po11er Executivo 
a reorganisar o serviço de immigraçã.o e colo· 
nisa,,ão ela União, de conformidade com as 
bases que apresenta; 

l" discussão do projecto n. lOS, de 1893, 
declarando nullo e de nenhum eJieito o de
creto de 15 de outubro de 1890, que concedeu 
diversos favores a Manoel Gomes rla Costa Fi
gueireào, bem como toda e q ualguer isen~ão 
de direitos a fabricas de velas, e da outras 
providencias ; 

l" discussão do prQjecto n. !33, ele 1894, da 
emenda ao projecto n. 141 A, de 1893, o:trere
ctda em 2•• d;scussão pelos Srs. Torquato 
Moreira e outro~, isentando de imposto de 

C:c.m'!lr~ v. Vlt 

Ao meio-dia respondem ii. chama• h os Srs, 
Rosa e Silva, Thomaz Dclliuo, Coelho Lisbo,t, 
Tavares de Lyra, Lyma R<cm·y, 1;.al.ll'iel Sal
gn.do, Ené:iS l\1artins:, Angusto 1\'lonteneg-ro, 
Cnr·los de Nomes. Briclo Filho, Hol!anda de 
Lima, Viveiros, Lni7. Domin~·uGs, Gustavo 
\'eras, Edmtrdo <.lo Bcrrêdo, CIII'istino Cruz, 
:\uisio de AiJt~cu, .GaLricl Ferrdir-a, Früdcrico 
Boeges, Tho1~1a.z Ca\·nlcanti, lldcll'ou::;o Lima, 
.roã.u Lopc:;, Pedro Borge:;, Francisco Benc
volo, Helvccio ~lontc, .Jose Bevilaqua, Au
g·usto Severo. Franci,;co Gu!'gcl, .Junqueir-a. 
Ayres, Silva l\lariz, Trindade, Coelho Cintra, 
Luiz uc Antlrac!G, Gonçalves Ferreira, Mc
deil'OS c Albuquerque. llliguol Pernambuco, 
Carlos Jorge, Clementina do i\!onte, Rocha 
Cavalcante, uct,wiano Loureiro, Olympio r.lc: 
Campos, Menezes Pra•lo, Zttlll,t, Santos Pe
reira, NeiV<I, i11iltou, Francisco so,lni, Tosta, 
llf:tnoel Caetano, Aristides de Queiroz, 
Eduardo Ramos, Paula Guim;crães, Ve1•gne 
<le Abreu, Tolentino dos Santos, Sebastião 
Landulpho, Arthur Rios, Paranhos Montene
a:ro Atllayde Juuim·, Torqu;1to Morcir<t, Gal· 
din~ Loreto, Antonio de Siqueirn, Fm·quim 
\Verneck, Josõ Carlos. Fmnç,,t Cat·valho, Lo
pes Trovão, Osca1• Godoy, Lins de Vasconcel· 

..:.._ 21 
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lo~ Alberto Torres. Eri~o Coelho, Fousee~' 
Po;·te!la, Eu~ebio •I c Queil'OZ. Cost<t Azevedo. 
Nilo Pe~:.nl~:<, Agosliuilo Vi,bl, Eroeôto Br,t
zilio,. Francisco Santi:og:), S~~bi1stiã.o de La
cer·da., Antonio Olyntho. l\{·.yr•iuk, All118i(\i, 
Gom~~s. Lln1~i Duarte., C.a·v.alho !\lourii~o. Gon
ç•lvos Rtrnos, Luiz Doi<i. Fe1·rtez Junior·, 
Fortes Junqueira~ Fraur~iscn v,_ .. iga~ ldYa.J"'"O 
Botelho, Leonel Filho. lA1!!.1•1lmiH •:lodot'J·edo. 
Cup.,t•tino ele Siq11ei•·a. Rcdolr-l1o Abren. 
Theotouin de Ma~alhães, Pir.to rh Fon,;ec~, 
_o\rthur TorL·e:::, Simão da Cunha, Oleg-adn 
:Ma.ciel, Paraiso Cn""ralcanti, Carlos das Cha
ga~. Alt'l·edo Ellis, Costa .Junior-, Adolpho 
Gordo. Mordra da ,;iiYa, Vieil·u d<:> ~Joraeo, 
Clncina.to B•·aga, F1·anc\,;co Glie~1·lo Herme
negildo de Moraes, ovi(lio ,\orantes, Utba!lo 
de Gounia, Lauro Mullc>r. P"nl<t Ramos, 
Francisco 'folentiuo e Emílio Blum. 

A brf>-Se :J. sess1l:o. 

Deíxam de comparecer com cansa parti-
1Jada o> Sr·~. ivl"tta Baceilar, Filct<• Pi r-.:~, s~ 
Peixoto. l:hmedi~to Léité, co~t" Kodri;;ue~. 
.Noguei! ... J.. Pat·arht.gtlú~ Gonç~alo de La.uos. Tor-
res Portu;..<al. Cunh" Li rua, 1'olentino de C><r'
valho, Mia·tíns Jw1ior, Pereira de Ly1·~, 
Arminr(o Tavares, :l!ardoni!lo Lin~, Cornelio 
de Fouse(J(l, Gemiubno Brazil, AUg'rJ5to de 
Freitus~ Leov€g·ildo Filg-ueit·ns, .José lgnacio~ 
Flavio de Al'aUio, l'!J>dt'igue~ Lima. i\l:.u'colintl 
~.foUJ·a. Clt:to Nuurs, At·:!hldo Goa.na1Jtt!·n., BB
lisario.cle Souza, Silva Castt·o, l:Jar·J·o~ Fmnco 
Junior, Ponee d~ I_eon~ Urh;•no ~f~(t"'CoU.if!~
João Luiz, .João PeiJido. 1letuvlano dt! BI"ito, 
RiiJeÜ'o de A tmeida, Ferreira !"ire.;, Vnlluón
res. Manoell'utg-eucio. L<m.~rtine, Co:;t:L Ma,
cba<lo, AIV'Ll'O c·a!'ndho, Carlos GnJ'Cia, :\1-
meida Nogueir·a~ D(,ming-t:c:s ~"1e Castro, Dinn 
Bueno, Goista.vo Gv,~oy: Jul'o d~ c.!es~uita, 
i>arlua Salles, Hel'C11lano •Je Freit:~s, lllor·am• 
Barro::;. Pãulino CarJ(J:;

7 
~f,1üo dn F';n·ia.,. :\lvt!::; 

de Castl'O, ,:Xl\Y icr do Yl<lle, Luiz Ailolplw, e 
Mu.riano l{amos. t> se"' <:ttn,;.t l><ll'tieit"":l" oi; 
Srs.. Chatj~twlwia.wl, .Jo:;é !\f:d·i:Lno. ;\ 1'tlllw 
Orlan·IOt (fa!')p,i..!' Drllll!t•nrl.. l ... nu1 cn1;0 dr~ 
Sit., l~r,nça.IYes M<1ia,. F01 ~1t1.1lr1{··5 Lirna., nuu ... 
vei:L Lima, .,.·\m·-,rirll ~1c ).fattns~ l""'anlino de 
Souz::t . .luuior•., L:nl~lnl.pho d~·~ ·.\l:\g'<Lihih:i~' \'~tZ 
de Mello, ~!outeiro •le li:U'l'OS, Unmill!!OS riB 
Moraes. Gnsnnír" d::; Ho~t•a e All;ertn S:\fl,,s. 

E' lid.- e ~em tlehtüe tt\'Pl'Ovatla a aclt\ da 
sessão nntr:rior•. 

OR!Jll~l DO DIA 

projecto do Senado n. 29 rlo corrente an·.Jo, 
c'te.term1na.ndo que continuarão em dispGUl 0Ji
lid~de, na í'ór!'lla da Con,;títuiç:ão, os juize; 
t1e di1·elto e os deseni1Ja.r~H1ores não COltt·nJ
plados ua Ol'ga.nisaç-.ão da magistratura !la 
Uniilo on na dos B;;t~.dos. 

O Sr. Trindade (Este di"""""o rlc:: .. • 
de :lv;· ptWücaclo~ tendo sido errtregue c~it tclillJt~ 
1t0 orado,·.) 

Veltl ii. Me;a, é lido, apoinrlo e posto Ccll· 
junc:tamente em díscu5são o seguinte 

St~lutUutifO cto projecto do Sen-ado ;1.~ 29 C. 
de 1804 

O Congress.o Nacional resolve; 
-~l't. i·' o~ juizes de direito e de~emb:.:r

gnd~res '.lão contewpl~~dos m< org;1nisa<;ão da 
rnazi~tt·r:ttult.t da Unw .. o ou na dc:S Esl.Üdos. 
coJÚinml.t·ão em di:SJ.•olü!•itídnde, na Jórnh dó 
,rt. {)o d<.I:; ~.Hs!Joslç~o~s trn.nsitorias fia Con

stitniç:ão lietlet'"<.~l: até serem a.ttrov~ltados ul
teriormente. ou a.poS•·ntados com ordeuad~ 
1•roporcional ao temf'o de e:.:ercicio, si o re
quererem ou c.birem em illvalidez. 

Par-:tgrapho unk:o~ E~ses n:~~_gistrado:;~. e:n 
perfazendo 30 annosde exerclClO, teem rlll'BJ
to ú aQos~ntw.lori;l c::om todos o> Yencimento;, 

cwt: 2.• A <:li:;po;;ição do 3.l.'ti:::o antecedente 
é applic::t,·c-1 tawbem uos juize~ d~ din)Í!(' li"· 
n1eatios peiO gover-no federt.Ü ate :lO nlll do 
anuo Ll.e 189~. 

,\l't. :5." H.cvogam·se as <lisposir;ões em 
<.!ontr~trio. 

.;; . R.- SoJa rl.:t~ ses~Oes. !J de novembro ue 
189•1. - T>"i7ldadc.- Octrtvian. Loz<rcí>'C. -
Sil·l.)a J1J,tti:.. 

Ningn&ln IH;\is p~cli:Hio :t p;1.la.Y1'<l., é encL~t·· 
J'tvln. a c.li:;cussfí.o e adiat.la. ú. votação. 

E11Lt·t~ ''m 3" •liscus-;il.o n Jit'Ojccto n. 41, d~ 
18~).1~ iillL'Il'isamlo tl g"OY~trno .a. i.lisptmt.ler ttte 
,, rnmnli:t de 2G:Qft0$ com o cshl.belectrneutll 
dn 'llln ph:U'ol •\c "" cla~so no fJorto de i\làCtl· 
pú. .. gstw.lo tlo Pnrit .. 

Nlng-lt<lll\ pe<l\ndo a pal;wra, e encert·aua :t 
dh;cussiin c adi<td:t a YOtaç:'io. 

E' sem dcl.~atc enceJ~t·ad: .. a. tliscussfi.o noi~a 
do pttreoot• n. l BG A, de 1894, soiJt•c :ts emen
das nlferecjda.:;; em i'' dis.eussã.o do or·çtuneuto 
da .Faz;endtt~ ficn.nrlo admda a vútat..:ii.o. 

!l.ntt•<t em l" di,;euo;>;àt• o pl'ojectu n. !lS, 
Niio havendo nu!llero n:u·a ~e v oh.!' :1s M lil02, autorlsantlo o !:'OYOl'OO n melllort\1 as 

nurteri;~s indio;,td:ts no. ordem do dia, passa-se reformas dos üffici:~es do exercito couceditlas 
à materia em discnssf'w. por decreto de 3 de fevereiro de !890, equipa· 

Contiuúu 0.·3" diSCllsi!ão elo projecto n. 2\J C mu.rlo-os nas Yt\Utag-ons do decreto de !D de 
de 1894, emen<la t!JJ. Cümar<> dos Deputados l\O 1 abril do mesmo anuo. 
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Ning:~em pe~indo " ]Jaln._vra., e cncerr~tlla a l Historiando os. negocio;: ... da colonis:t~ão, 
discussao e admda a vetaçao. Sr. presi<h'nte. o honm·!o dc·~·utado por Santa 

Entrn cru3• rliscussiio o mojecto n. 56 A Catltn.r·in.a fez-no;: vat•ias a 'recin..;,jes sobre o 
de ~iso3. d?cl•n'a!ldo tr:·mror?•rÚt~ as funcç:õe~ ~~'~0 a.te ... l~l)_Je .emp:·eg'a(l? ~·~~~a o cl~~nvolYi
tle todos o:- orgãos clu tnini~tetio l)nbtico, tanto COI I. to ,de:s~e .' a.m::> rlc :-;cr ··~~.:o puhhco. que~ 
da justiça fed,~t·d, como dtc local, do Oistrict0 ccon7 ':Ex ~ah'': CL>n~cnde comum problema 
r d··r··l r~speit-ldos O' direitos ·rdl]nir·idvs 1 omJCo do .no.wJ· mtcrc,· ·C pat'(l. 0 povot\· 
p~l~s44fl~ncclDm·~.\'\0s a<:.tl\~cs-, e dcto~~" e::;pechtl- ~1311 ~0 r, o no~~o P~iz. <i cons~·u~Ht~mentc para. 
mente varias disposiçõBs. 'w •• ~~envol\"!!"~.cn O t~a sn~\ .'I'IllCtpal.lintte de 

uq,ler.<1 que e, ~em duv11·a. a. ~l.~l'lCtütura 

E' lida, :.tpoiada, e posta conjuuctmncntc em S. Ex. na c;tn'.nci~t de ~1a·ins estàtísticos of~ 
t1;scuss5:o n, segu1ntc fichtE1S co:Hpt~~tos. que nn, plt~·a~fl d11 ln:1 nota-

Enwnda 

Ao projooto lJ, 5ô, ue 18!)3: 

Em vez de:-e.,speit~llos os r.lircito~ "dquir·i
dos pelos funecionari;,s :tctuaes:- diga-se: 
re:;pr,itados os ·:irei to> dos nomer.clos atJ de
zembro de 1893. 

Yel escri:·tor. sfí.o u. luz ~lo:~ .. ;islm1or, :1 prova. 
c o comn;:mt:wio de tod:t " hístori:t e o unico 
fund:tmento do~ éiLICulo:; tlo porvir, s{•rviu-sc 
dos que ])oulle obtor em tr:•.l);~lhos publicados 
que ~ão tidos COl\lv ctproxim.,tivos. 

Hi~tor·iando a, colonisaGfto S. Ex. remon
tou-se a época <;olonüt.l o ü•ouxe~no::::. desde 
1~12, os primeiros eusa.io::: d;t colonisnção 
feitos pelfl g-overno ela me1;ropole at.é :tS ul.ti
rmcs datas em que a. Rcpub:ic<t, persistindo 

S11Ja das sessões, J:o ·le ontnl>ro rle 18~4.- no mesmo systemot, tmn-se envid:do com 
Urútmo<!e GouvG<O.- Ovídio r1br·aales.-;ltoes magno eslàJ•.,:o no dcseUVQlvimento dessl\ 
de Castro. momentoso problenm que t:1.11to int.erc>Stl. o 

paiz. 
"N'inzucm ne1!in·Jo tt pal:tv-ra, u encerrada n P~t'<l,, Sr. presidente, de umn, V(:i: Cf.l:nbator 

tlisct.tssão e âdiadtt te vota<,:ão. este,, f":tlS(l. opiniii.o qnc se h:>. clcscnvolvi<lo en

E' annunci;)ch n. continu:1ÇÜO tia. 2a. di:scussão 
do projecto n. s:_:;, rle J894~ autoris:.!ndo o 
Poder Ex~cutivo a reor·~'(tnisa1· o serviço tle 
immigrar;fi.o e co1onisc:u:;ão da União, <.le confor
midade com ns bases cpe apre:;enbt. 

., ·Sr. Coelho Cintr.a (Jíocimc,>!o 
de i!Ltcnçao)- Sr. pr~<idente. desne o bri
llraute 1lis~urso proferido peln meu lronmdo 
antigo, ueputo.do pelo Mar:<nhão, onde mais 
uma vez po1. em evidencir. as scíntilbçõe; rul
~entes de seu hellissimo t:tlento. até <t; nar
r:ctivns intere:;s:1.ntes e curiosa~. feitas pelo 
lronr:ulo •'eputarlo por Santa Cathn.rinn.. tnrJ•:> 
se conglobou vnra pro1'ar a indc·dinu.vel ne
c~'sida~e da appro"\'adto do pro.,ecto ora cm 
drscuss,,o. 

SS. Exs . .:;om os r.onhecimentos que lhes 
s:lo familiares, com ,,~ estudos e pratica •1e 
long-os ann.os, desse al\lnoso serviço. puzeram 
em evidencia os gt•an·les d~reitos e mesmo o 
gr·ande ttrbitrio com f[1te este ramo da publictl. 
administração tem sL:o gerido neotes ul&imos 
anuas. 

Para prova1', Sr. pr~sidente, 0 <tcerto deste 
conceito SS. Exs. iizer"m um retrospecto dos 
negocios da colonisa~ão desde datas muito 
anteriores à organização rleste serviço, no 
tempo do imperio sob a. direcção do hon
rado estadista., cu,ja .õJ8l"da a patr1a deplora, o 
Sr. marquez de Olinda. 

tre nós, :tt.tri!ruin<ln-se :>.puros disJ.erdicios 
tndo quanto se tem l"dl.J em prol deste 
mngno problern:t , me soccorre,·ci elos 
thdus csbtisticr" qu'> puue .,ompuls:Lr· c que, 
em tempo:; que n5.o vão ln!l;;e, qu:tnrlo me 
didícn,,·;t. n. e:;tco.; escw1os. pud(· co!li;.;:ir, e 
:~presentando-os õt comitlcr·.u;ii:o do.< nobres 
depmauos. espero levar-i h~s it convieçiio ao 
es!'irito de que ;l, rl•:spez" que temos [cil.o 
com esse 1"'.mo do ~ervit;u publico, tem sido 
sobe,j,cmeute recompensada. 

\•ivítlindo, pnr·ttnto, s.-. pre,;itlentc, "·se
l'if: Uc con:-ider ~çrje:-; que e::ncetr, nesta mo~ 
mC>nto sobre serviçt1S pertinente:; n. coloni~a
~;fi(),. em ?.1·es perio·lo:; p:tt•:t t:~.cilitar a n:tJ'ra
r.iv:t. eorref;;.J.l'ei pe!c' pt'irnei r·o. que vac de 
lS:J;:, ;:~, !87K. 

i\~$t& jJeriodo de t(•mpo. S?. pr·c~idente, 
r·ece~1cn o p;tir. 3:-J::.~JOO iminigeantes. de~tcs, 
a llJaior· pnL'te. si nii.o a su:t tot<tli(htde se do
miciliou no paiz. 

E se :tpreci;trmos ess". cifra rh eorrente 
immi~rn.tori:t por· pequenos períodos qual 
o movim~:·nto n,nnual.chegaremos a condu~ão 
•le que tanto lllttJs se tem dcs,,nvolviuo a co
lonisôl.ção quanto maior teJJ1 sido o esforço 
empregado pelo goYerno, pela adopção de 
medidas certu.s, e deterrninaçiies adeq11:tdas a 
au üliar ~fficazmente a corrente imrnigratoria. 

Por este map:;a que farei in~erir nestas 
obscrvaçõe3 ver:l a Camara a. pro\·a de 
qlla!lto venho de dizer : 
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QUADRO DO 1\IOVIMENTO DO POitTO DO RIO DE 
JANEIRO DESDE 1855 A 1878 

1855 9.839 532 ...... 1.919 12.290 
1856 9.159 1.82:~ o ••••• 2.828 13.809 
1857 9.300 2.639 ...... 2.671 14.650 
18?í8 9.327 2.333 ••• o •• 7.340 19.000 
1859 9.342 3.165 ...... 7.188 19.695 
1860 5.014 3.027 ...... 6.715 15.656 
1861 6.460 2.211 ...... 4.070 12.747 
1862 5.625 4.0i7 ...... :l. 004 12.666 
lS63 3.365 321 8~J:J 2.65:1 7.204 
1864 5.097 270 872 I.:-155 7.f.OO 
1865 3.784 ê104 500 1.364 fi.052 
1866 4.724 244 600 1 . 9:'13 7.501 
1867 4.83:2 412 1.022 3.756 10.012 
1868 4.425 5G:l 849 ;~.491) B.335 
1869 6.:347 :37(i 1.0:3:2 l.75:i D .5:28 
1870 6.110 :i06 D86 1.721 9.123 
1871 8.124 296 1.626 2.288 12 .S:ll 
1872 12.018 342 1.808 3.373 18.441 
1873 9.907 34li 1.314 :3.3fi4 14.9:11 
1874 10.200 1.400 o. 00 •• 8.f\30 20.2:39 
1875 11.914' :~.680 5.466 8.00:3 29.063 
1876 8.210 2. :zm 6.701 7.285 24.460 
1877 7.775 2.002 6.988 7.680 24.433 
1878 6.905 1.3:20 9.:):2,1 6.6-14 24 .1~>7 

---- --- --- ---- ----
179.633 34.217 '10.023 100.047 353.920 

Assim é Sr. Presidente qu; om 1892, cnja 
entrada no porto destaCapi!.<1l foi a penas l2ü00 
immi..,.r~wtes, no anuo S'"gnmte teve elLc ele 
desce~ acerca de 7.000 dlwiclo isto, as causas 
que, como disse, tinham grande ligiiçi'io com 
os actos praticados pelo govorno,e com a acção 
immecliata que neste assumpto a adminis
tração publica. tem exercido. Foi nmsa 
epoca, Sr. Presidente, que se levantaram as 
questões qne trouxeram ns grav.cs reclam:t
ções qne dos governos co!lig;ulos clu. Prus3ia, 
Austria-I-!uogria e Suissa fizemm ao governo 
Je então em relnçã.o aos negocios de coloni
sação do Estado ele S. Pcmlo. Nessa epoca, 
em que uma partida. do immigr;tntes havia. 
sido remettida para C<tmpinas, para o estabe
lecimento rural de um dos mais distillctos 
filhos clctquelle Estado, temlo sido esses immi
grautes contractados pelo systenm de parceria 
levantaram elles grande celeuma d'" estarem 
lesados, on porque não comprdwnclessem 
bem o tracto que haviam Ceito, OLl porque re
almente os contractos particulares com elles 

celebrados ni'io fossem cumpridos ; o certo 8 
que occasionou a reclamação desses governos 
colligados, e esses immigrantes tidos e havidos 
corno vagabundos e desordeiros foram atira
elos ás cadeias de S. Paulo. 

Serenada em pouco essa contenda, e dando 
o governo esclarecimentos suffi0ientes aos 
governos reclamantes foram esses immi
grantes trm1sfericlos para um dos nossos Es
LHlos do Norte, e ahi estabelecidos em umn. 
das nossas, hoje mais prosperas colonias. 

Pois bom, senhores, esses colonos retirados 
das cadeias ele S. Paulo e conduzidos a essa 
colonia, que l1<tqnella época estava segregadct 
elos centi'OS consumidores, por falta absoluta 
de vias de communicação, foram ahi estabe
lecidos, o tive o<Ocasião dd acompanhn.r os pro
gressos que elles faziam no serviço iniciado, 
apezar ele serem tidos como vag-abundos e 
desordeiros vindos tlns cadeias d,, EL1:·opa. 

Nesse nncleo incipiente purle observar que 
esôes ho1nens com suas familias atirados em 
um centro invio, oberaclos de difiiculclades,sem 
vias elo coLmunicações para os centros pro
lludores, onde era impossível progredir sem 
g-rande difficuldade ; encerrados dentro rle 
unm pequena area onde batiam os raios do 
sol apeuas para :1nnunciar-1!1eS que podiam 
viver e desesperar de se verem livres de se
melhante prisão. 

Vi esses homens, St'. Presidente, tendo 
como unica esperança. o futuro desenvolvi
mento ele sua f<tmilia, a prosperidade do seus 
filhos atirados no centl'o de pequena.s derru~ 
bnclas, cercadas pelos crestados troncos de 
grossas madeiras, abrigados em toscos ran· 
clws, como que desesperados da sorte que os 
ag·uarda.va. 
~Não muito tempo depois, porém, 5 annos 

apenas, esse punhado de seres humanos nesse 
me~mo Jogar consiclerad<.1. verdadeira prisão, 
tinham Javounc prospera, viviam felizes em 
suas ltabitctções modestas, com suas ftmilius, 
eompletamen te esquecidos elos sofl'rimento~ 
poqlw pass~ram, e esceevendo pam a Eu
ropa, convidam seus parente~ e amigos 
a emig-rarem par:' aquelle E~taclo, asSEJm\ll
tlo .. llles com o bello incentivo dD. propriedade 
da terra e da vautajosa remuneração do 
tra IJallto, 

Foi nessa occasião, Sl'. Presidente, que 
tive nccessiclnrle tle estudar este maçno pro
IJ!emn, c então pude observar que, para que 
" colonisação elo nosso vaiz pudesse des
envolver-se er·a mi~ter empregar-se todos o~ 
meios para que el!a tivesse certeza ele que o 
sou desitcrantwn seria pela firmeza. e consta.n
ci;t da acçi'io governamental, uma realidade 
em futuro niio remoto. 

Infelizmente isto não foi observadoJ e ni'io 
obstat;te todas as difficuldades que então se 
deram na administra.ç1\o esse nucleo pros-
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pcrou, o prosperou por tal fôrma, que em I elo excesso necess><rio ao consumo interno do 
m•·nos de .='> annos n.qnelln. cnloni''•. r:ue" E:it"r!o do E:;pirito ~'ln to. 
prin,:~pw fot cou:;I •. !eradn. um verd.,doll'o de- Si deixarmos o E,;tado do Espil'ito Santo e 
;;r~~~ to. tot·nou·.sc nm centro productor de pilS3<tl'mos par.t todo:; os outros. onde ~t colo
ll_laís ele _trc:-> milhüos. ~.te kiloqra:umas .do pre~ \ nis:v;áo ~~ ft.·itn. p:1r meio de l'eouen:ls propríe~ 
eiP::lú g-tao CJl~C cou~t1tue a. prwcqKtl 1ont,J t!e \ dwle5, not;·ll·emos fJUe :t ;~grrcultura. se tem 
riqn~za. patr1a, e qne tanto orgulho traz ao dcs~nvolvido d':: nma. f0rma a concln1lente .. 
sOlo paulista. mente provat' qn1: os ~acriJicins 1111e temos 

Não obl$t~1.nte tG:1o isto, Sr. Pt·est.lente,niio rcitD Yào pmJuzindo s~~us Leneticos resul
oU:;ta.nt~.: ess:s immigra.ntes terem ::;ido n.tira- taJo$. (.:11Joiados.J 

•los em r:-attos invios, cl!es t:·on~ere\m-nos _o At.; 0 periocio ''que me referi e ao de que 
germen ao tra_l.Jalho rnteUr~ente ~ao, uet:~~~:::.r:o ,·ou me occrl pn.r-, nas con~irlcra~ües qne ence
~o desenv?lVtnletlto n.gncol" mc.<Litl'l<<- ele tei, até iK78. o desenvolvimento u:~r·icola dos 
noss;c p:ttr·r<e. (A.potados.) Est;tdos d, Sul compreh<ln<lendo,PÚan;i,Santa 

Os governos de então levados pelo espirita C.:tl~<u·ina e !tio G1·aud'J do Snl. cm <lema
da mod;l, ~e conüemnnre:11 tudo aqni!lo rrut! ::;indo pro::;pe1:·o ~~ ne! tes ::ie domicialavain, só 
nüo coohecla.m. mandon remoYer t:S::iCS im- odlem~es mo1i~ d.ü 150.0[J0. 
m:;;raut·~s para outro Estc<tlO. Tive occa,iilo os :lil2mftes no Sul, como qne tl'ansplanta
dc ~cr o ex:ecutor de~sa. ordem ; n1<\S pen- r;\nl todos os scn:; uso.'5. t(ldo o seu :5ystema 
sawlo~ entre as responsabilidades que assumia commnnal, rtne t<l.o hon:-:: l'tSttlt;ulu~ pr~\.ticos 
~cr:tnte· o Estado qne t.ultas pro v~ de a.pr ~ço tem da.do na, :tnti .:a n:ltrii_t desses ln.uoriosos 
m~ ~Jisp:~nsava, ma.t~md_o. pura. ~~ssim tUzer4 o a.gTicnltore::::. p:LT't\ a; zorws por elles occupa
i!llcJO de ~cn ,Je:!cnvolnmento agrtcolu, fi.)Ilté Jas em ao:ssu pa..iz. 
pCl\.•OU!..! U•~ sua. dr1ttr~za, e a grave re.spoosalJi- Comprclten•.le!ltlo a di!llculdade CJ_ue, em 
JíJnJtJ IJ.IlC a::,~lli!Ji:.t. não chndo cumpl·ün~~nto a fhtnro nã.o rBtnc•t·l, r·esnltar:ia. do esbbeteci
IJ~l:.Wl11 lHO foi ur·.!e;u~ulo, nü.o hesitei: commu- mento em terfit,,ri.u Jo paiz, rle colonius ou 
mqnei ao1 g~verno de então n. gravidade 4las melhor aind;l. de pertn~~llOS rnunicipios Lie 
COU;,(H]lh~ucta::; da execução tle ~ernelhunte uma o nica nacionalidade, foi 11ne tive occasião 
ordum.pcdiu!!o Yeni::t pa.ra. uão .executat-a ew l'lll 1876 •le U.COilSel!tn.r o governo n neces
Ybta, r.lns funesta~ cousequenciu~ que HClltTe- ;;idalc rle ftzet· dirigir·, p:tra esse3 logares a 
tarin seu pleno cumprimento. (Apooados.) cvlonisaçiio tle outt'as naéioaalidarles CJUe pu-

Tudo isso, senllore::;. se fazia em relação :-1 dessem com esse5 a!tc:nãcs coojn_nc~amente 
colonia Santa Leopoltlimt, na. cotfto pt·ovincin. <;St~1.beleccr-se~ ~/ olssmu.lan_tlo-se la.cllment_e, 
do E;pirib Sauto, Estado 'JUe d<:cce :;not ·n·o;- a no;~" popt!l!lç:to eoutr·,iJnisse, cm epoca nua 
perulatl.c actual a.o enorme cleseuvolvin;ento t'~mota yar:c~ .. o rnelho:-amento d~l. r~os:;n, raça, 
que a !li tem tido _. colouistwü.o. (.-1poia•los.) ta~ ~rc~~-'hc,ttl~." pe~~ e\~nlcnto afrlr!:;no. _ 

H.e:firo-me a e:::-soEstado nue, em ruatel'ia tle __ Fot ~t ... :sun, S~. l re~~o..l~nte~ flUe ttveocca 
eolonbac;ÜO 1JO systema de. pequenas proprie- S~~lO ~~~-manJar vtrt\, ~~. dl:;trtct~s do UOl'~e do 
uaúes, tem da· lo resultados ver<httleil'amento 1~10 ~"· <wde d_o Sul. l0,•1;_~ne ~\''lu~ li~ /P~ca 
"'plentlidos, e eont~·',lme P?<leros:une:Jt~ pa:'n ~~i~~~~~t~"~~v?~m~~,i:~ ~~~~~·~o~j~tE~t;g; 
~~.e·~ ~Ot·rente Itnnllg"t'l'..ton~t P~11'~1 0 pll.!Z S~Ja hn.v-ia. inaugur·adu~diver:sos ~ucleos coloniaes, 

"~tl.Ll~L ,.. .. , : ., " "' . .1 as primeiras pnrtithts 1le _t.rrolezes tle orig~p:t 
! ·:'" mc:;_t:<u < <1 C«1~;a:\,,U<\~to co~ür,}ue Iatm:t, execllentes immtgt·tu1tes que entao 

oJ.~oenvoluneuto J.l.., J.n.m,t.>Ç<<o f\<U<\ P•O_:- aU!ui<Ím ao B'<azi! (lJoiados.) 
perttltdc elos Estado; l!nsh\ notat· que emJ8,Q • :_' ·.: ·1 , 
o E;utdo do Espi!'ito Santo, ,1ue :>penas po,Jh . :"essa occasmo .J:t o Esta•lO ele Santa Catha· 
com di:Ucu!d<>de O!'~ li·,. sua rec::Jit:< cm pouco rma po·'m orgulhar-s~ de possu1r um centro 
l:tais dn 200:000:<. sanclo " su:t popi!laçfto co- attr::crvu de tmtwgTaçao .. e qu~ faz honra ao 
lonbl de pouco m"ls de dua:; mil :llm·l~, em seu .tundaU.or; ref'!·o-me a .coloma de Blum_!l
lcli5, q11:1n1lo a população coloni:ll <1es::;o E:s~ aa.u. cuj? nome .e ~ perlelta. repres~ntaçao 
ttuo c!evava-se a mél.is de sei> mil <tlnws, ,lo que e esse tmportaute estabelecrmento, 
asrent!:tspcoviucin 8s que, como v. Ex .. saiJe, «tW~ pt-ado de !!ore.>>. um estabelecrmento 
cr:.tnl ex:(·lusi'-·a:w.:-nte aurill!.'.s pelos 1mpo.s- ,mo-J.do. 
tos tl·.•. export~ç,\o elev:t-se :. m:1is de l Estv. import:tntissima colnnia. Sr. presi
-lOO:GO~r~OOO. ~~1ent?.. fui o outro eentro uttrator da immi~ 

Ohse:·v::lndo-s; esses f:~ctos not:.t-so qne, 3.0. graç~Ó~ p:tl'f!. onde o goYerno do paiz encon
Jl:lSSo aue ns ro;1das sB des~nvolvhtm, a ag~·i-! trou bast:.tnte f:v.:ili·ta.de, par:.t encaminhar a 
cultm•it pt'osperavn. extraordin,tri:uncnt<:, ·~ a , immigt'a(,fto e ns;im t!esenvolv~r o pequeno 
]lroducçfto dos G'enero< de primcir;t necessi-~Estctuo de Santct Cathnrma, drg~o. sem d,u
thde, além d,\ pt•oducção do c:cro. lmvk• cres- vtd<t Jc t.odos os favores que então lhe pr!!S
cipo demasiado para permittir a exportação t;wa o lmperio. (-<I:L>oiados.) · 
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Nestes Estado~, como eu disse, havia, nessa 
época, só de allemães 150.000 e o desenvolvi
mento a.gricol<t ~ra extraordinario; mas, o 
nosso governo q :Je nest:.t que.tão de colonisa
ção e immigra('ã.o nunea te..-e um phtno u.rlo
ptado pelo qual se guia;se. e que tal nome 
merecesse. jam•.is per·sisti:J na menor me
dhla que tenrlesse a provJ.J" que a a1ministra
ção, penetrctdt1. d.O$ gr:indes inteJ·esses do 
desenvolvimento do paiz. havia re.suluta
mente •leliberad•.> promover su;t realisaçã:•. 

Nece>sidade tanto mais palpitante quando 
se exigia grande sacrificio do "J'hesouro, P<tra 
que e~te paiz pudesSé ser trasform,,do pouco 
a pouco e progy·P.<.lisse e.nu o.l auxüio., acl·;in
dos da immigrat;rro e~t.r·Q.ngii'h·a.~ não só pelo 
seu tr;tbalho, como por seu habito tlé ordPm 
e adh>.n tado syste:nas de culturas pelo uzo e 
introclucção rle macllinas que as artes lhe 
proporcionav01m. 

Sl'- presidente. inlelizmeute nes2<t época 
observei que o r.osso governo se deixava le
var pela corrente da f:Jlsa opinião que can
)emn;c:·a tudo aquillo que niio conhecia. 
dApoiados.) 

Foi uessa occasião, como disse, que enca
minhe< par-.t o Eatado do Rio Gmnde do Sul 
toda essa massa de immi~rantes. que se ha
via então hospedado nos D.lojamentns da 
Barra do Pirahy. l\iend•;s e Sant' Anna. a 
titulo de interm.çã.o e que não se mandava 
para esse Estado. porque o governo mal 
orientado havia prohibido qae os immigran
tes aqni aportados fossem encaminhados 
para o Rio G!'ande do Sul ! 

A mzã.o que então so aU(•gava., $e não eJ•a 
pueril, não tinha a menor jnstificação plau
sível; alleg-ava-se que o üumigrante, indo 
para o Rio Grande do Sul, lit niio se demora
va e passava-se p:lra a republica platinr. e 
que longe de ser um !actor para o r!e.,cmvol
vimento das riquezas naqudle Estado, elle 
contribuía p3.ra o desernvol vimento tlas Re
publicas platinas ! 

Sr_ p1•esldente. tive occasião, no tempo em 
que tinha veleidades de conhecer de ,,., to
.das as questões, por que me· interessava de 
emprehendi uma excursão pelo Rio da Prata 
procurando conhecer, nã.o só os importantes 
estabelecimentos na.s colonias de Sant:.t Fé,que 
são os mais desenvolvidos ch1 Republica Ar
gentintt. como tltrnb:;m estudar os documen
tos ofliciaes daq ;:c,Ues p:tizcs pel<t apreciação 
dos relatorios da ufficiua de immigmQii:O ar
gentintt.. 

Então tive occ:l.Siito de obsep..-ar um facto 
curiosi~simo. e é qüe esta, immigru.çã.o que, 
no Brazil tanto ~e precm:'•sava. no Rio da 
Prata era ali completamente contlemna<\a. 

O Rio da Prat<,, la.mentava não ter Íllimi
grnntes, como o~ que recebia o Brazil e o 
Brazil dizia que era infeliz, porque não re-

cebia esta massa de immigra.utes que affiuia 
as cid,tdes )!latinas! 

O SR. PAu"LA RA>ms- E' exacto. 
0 SR- CCEL"O E CINT!tA - Pedirei liC•'Dç.l 

à Cnmara pa.r;J, ler a ;:_precia~ã.o que o di.zuo 
cltef'e de imrnigntçã•.1 cn·gentln~. faz em ~-;eu 
l'ela.torio entiLJ pt!blie;tilo, dizendo que cr:l 
uma verdadeira iufelidt.bde, J!lU'<' a l{•lpu
!Jlica Argentina, e:SSt'. corrente fle il!nni~ 
gração. 

Dizia, Sr. Presirleni-o o hom•ado Sr. L~s
t~trria~ cheCe de\. oJiiein:.:. (:e imrnigração argeu
tlaa, em sGu rel;ltorio, que t;ve occa:;;ião ile 
lêr, que ~1 imnlig-t·;·u;U:u arg-antiua Uà lagar ;1 
ob:::)Gl'Y<.\ÇÕ2S (!Ul'lOStlSa 

« ConsiMran<lo que nos ultünos 20 annos :t 
in;:nig·ruçr1o ::tttingiu t"õ, LUeio milhão, e que 
destes seg;;rameute 350 mil tinha<" si-lo ho
mens traiJ:üllarlore:;, é <ce arlmit·ar que o paiz 
uão tenh•~- obtiUu InaiúJ' provdto de uma tão 
tHlorme aílb.encia d.e Lo r-aços.:. 

Aqui é que começa o couceito inteiramente 
opposto áque!les aqui f"itos pelos nossos com· 
patriotas, que não 0oollec2m ioteü~\mente 
esse ser;·iço (Apoiado.'). 

Diz este impo;·t<ulte funccionario publico dn 
Republil!a Argentina : «Porém Uesgr:.tQ:1da~ 
l.Qente a immigr<:tção até hoje ll:1. angmenta:lo 
principalmeute o consumo, a importuçã·J de 
mcrcadorius estl•angei;>as e!evo11-Se a cil'ms 
mui altas, enquanto ,; exportação nada tem 
que "~'radecer á immigraçiio.» O pn-iz neces
sita antes d~> tu•lo de um augmento de popu
laç-J:o.>> A gr;mde muioria dos immigrantes 
ficam ern Bueuos-Ayres e em outras cid:.de; 
ribeirinhas para cujo p•·og-resso h~o c~opol~l· 
uo poderosamente, e sendo essa mmJigr;:çao 
em sua maior parte or!nnda do protetar:wlo 
das c1d:cdes europeus, C0nip!'eheo•le-se ~ue 
não se queiea dedkar a um trabalho produ· 
tivo à ttgricultura e à exploração das riqueza; 
naturaesa 

« O immigrante prefcya o ganho facil d:ti 
cidades, a;I=entnm n>~Iru se\I consumo sem 
iotluenciara'""sobre a. pr·t:•lucçüo e alám, de mais 
não quer 'ta.dicm· .. se ao sô?.o. 

« Logo qno tem eco::.omisado o sufficiente 
pura manter-se em sua patria com um't ei· 
isteneia mais ou menos livre, regressa. tt seu 
paiz. retirando destft ,r,a.neim lla Reptdlli· 
Cêl 9 Parn, cujo pr~~gresso c·~·utriOuiu indire~t~ .. 
mente. nã.o só à !orça de sen trab,Llllo sw;w 
lambem SUD:S c..':COllOffiLlS g'<lllt1<.\S ~-lXClUSÍV;\~ 
mente !_)ell! augmento tlo cou:::umo.>> 

Vê, portttnto~ V~ Ex. quaes os !'r.•uc~os da 
chama~ia ht!l11igr·ttção exp;:.,ntouca, tlUe n!Tlue 
ú. região platina,. 

Esta immlgr~ção expontanea produz pe
riodicamente nos Estados do Prata um phe
nomeno economico curiosíssimo. 
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Depois de haverem atnuido em gr:~~dc 
m:·,ss;t, e tendo feito peq ueuas economras, 
trata de pass:tr essas quantias p:wa a Eru·op:~ 
e:'3 somrr,ru; destas pequenas pi.l.rcellas nvnl
t<:tiHlo, e r~~ impo!·taçã.o ang-me!llanLlo c:onsüle· 
sa,·e!mer,se sobre a. exportação, contribue 
p:u';_t a. quécla do ca..rn bio, c pnr:t a. pertuebtl· 
ção economica que pet·iodic:\rneute fhg-el!r, 
aquelles Estados pi:> tinos. 

Como conseqnencia imroetlh:tbt. <.ht tão pre
eoiiisad:'l i~umigT<.1 ç::.(: ex:pontauea. -:,.ppat·ecem 
os resultat!os economieos ']ne p::rturiJal!1 o 
lJrog-resso daqn~ll.:1s ;·{epul,lkas. 

I"(;!izmente, Sr_ Pr~5identc, apezar· de::;sas 
m~·I·chas e contl·am·n·ch~t.:::i quç o goveL·uo do 
muu paiz tem tido n:l resolnçiio des~e mo
ment.::so IJ!'Obh~H"!a, r!ne por todo.; os hv.los qne 
se Ct1nsidere torn:~-st: cn•Ja. VP.Z mais compli
ea•io entre nós, pe!P.S dif/icnldarlcs super·
'{e~ientes ; qua.nto rr~.; is con~id(~1·e todas e·~tns 
dil"culdatles, tauto rhtis rn•" caltt no espírito 
a :wce::;iliJade de ~e fa.z~r nma tJt·npn.!!andot 
dncaz ten~lente <t dest;.>uir esse~ ~·er~.ta7leiz·us 
llroconceitos, que nii.o sõ os nosso~ ::rever
nos. como infeli~ment8 r:-.~ uo:::::-;os lêgishldor·es 
tel'lll tido contl·o :•s de;puzas '-1ue oe f .. zom 
eom n i!nuli~I'i1(~ã.o. 

Senhore::;, eu li trl: tr<.:ba.lho do g·o .. ern.-' 
i:'Jglez, que to~ tos os anu~; se puiJiic~~. role: ti
vanJeute à .:\.ustr"D!h e!:lt•-! eonc~ito. Fte!il·o me 
ao~ tmbn lhos offieia.es rio B·•ard o( 1'mde. 

Diz o seguinte: « p;1J'a ter co!onisação, ê 
mister gastar par-a obter alguma cousa.» 

E foi assim que a !nglaterra, Sr. pr•esi
dente, poude transfurmar aq ael\e deserto 
arido que se cllama A'l•tl'alia em um pai;r, r1e 
m:.is de qu:1tro milllõo::s <!e habitantes.(,lJ>o:a
dos.) 

E quem lê os serviços prestados na Aus
tr"lia, quem cr•mlJa.ra o que l'oi ella com c• 
que c o Brazil, quem estal1elece um par-a!ellu 
entre est,s duati rmçües desde sua origem. \'& 
que devemos se~rtlir esse gi .. ande ensina.mento 
n;t magna questão de ilnm1grn.ção e coloni
s:w5<•- (.4poóodos.) 

Prosegui.nuo, Sr. ;:>•esidente, no segundo 
período, a que me reler:.e é o que decorre de 
1378 até esta data. nota,nos que a entrada dP 
immigrantes no paiz. em 3·1 l/2 annos, roi de 
76•LOOO immigmntes, despr•ezando fracções. 

D1z-se, Sr. presit!ent~, que esttL cifra ê ne
nb uma em relavii o a. de OUtros p • izes, que se 
teem deàicado a esse rarno de serviço tão 
ne 'essario a ,eu desenvolvimento, e que narla 
m:~ts se tem c ~nseguido entre uôs si não au
gmentat~ a corrente immigratol~ia .. ttliás em 
g:nn.de iiesproporv1o com tiacrifil)ios pecu
nr:.rws f~itos em pura perc1a. 

Ntío ê exacto isw, Sr presidente. 
,\ Camara vae ver que, compa.rando-se 

todos os Estado5, que r~ceberam immigt•:Lção 
nos seus :p'ámeiros tempos com o Brazil, nós 

temos sido tt Nação mais favorecida neste 
movimento. 

O Canadá, Sr. presi•lente, que cura com 
affiu:;o deste l':tlllO de ~et'I'ÍÇO publicO, que 
não poup:1. de~pez:,.s para •le~envol vimento de 
sua htVOUl';)... fazenüo sacl'ificios enormi~simos, 
l'ecebeu de 1815 :\ IS:J\J- 488,.000 immi-
a-r·antes. .-· 
~ Estou comparan''o períodos iguaes, rlesde 
o inicio j~a. colonisnç~ii.o atê que chegamos :i. 
époc:t actual; sto á, comparando 35 a.nnos 
dedicados ú, noss:1 C(~lonisaçU.o. com os ::;.5 an· 
nos pi·l.mitb·(,S, Plrt q ne 0~;:;v.s nações cur-Jtrain 
de tfto mom~nt.o,;o c imp·_ortante proiJ!erna. 

A rcpubli.:;a. Ar:.:entin<t. no tnesmo ped od, 
recebeu 4Ci9.0011 immii>;r:mtes. 

Os Estados Un:•los. em 40 annos, recebeu 
Z5••.1100; e a Au>bt!ia. e pos;essües inglezas 
do p:wi1l\:o. nesse mesm<J periodo. receb~ram 
:1pena..;; !E).701J. 

Sr. p1·esi•.iente. V. Ex. s:\iJe que o Brazil 
foi col,.nia de um pniz demasia1h• pequeno, 
de um p:üz cuju e::o·'o de pupulaç:to é, por 
a:3si11l dize:·. insi;rni!icn,nte. 

Da.lll a ne..:essi-:b . .le in.icdinavel de fomen
tar uwa !bnte lh~ immigr<.t~:ã.o em out1·os 
pa.lzes. e por cons~q u.-ncn.L a .. diliiculdades 
~.uperve:liellr.e .. :: t-'Ste ra .~o de :::1erviçu. 

Não obstante. IOI!IOS n- ·S que 11u periodo de 
:-J5 annos tivemo;; iG•J.OOO itnnlig'lt\Utes. 

Os li:$ta.dos Unido:; ti V!::ram em H1 v o r de sutt 
immigraç:ito, alem de uma pr••pagand:t sys
tem:ttie<t, wt!os os o;timul<:>s •JUe a tiiJerda•le 
que se fruia n:> Amer ca proporcionava ;tS 
gerac,ões, vietimadas na Europa pelas P"l'~e· 
,.;uições religiosas e politicas,no começo deste 
secu!o, o que não p•.uco contribuiu pa.ra em
!~J·ação dessa. ma~sa de imluigrantes que 
n.filuiu as plag-:ls a.:t~eric>.n.t1RS. 

Os E:<tado, Uni:!o;:. coloni:> de um pttiz de 
trinta e M.ntos mlihür·s de llahiuntes. ttuferia 
totlo> os anno., 0 exodo <'11orrne de sua popu-
lação laho1·bsa. · 

Nfi.o ob~b nte~ tez sac!·Hlcios cxtra.ordina
rios nos pri~neir· ·~.; ;.mno~ de. sua co!oni~aç~o; 
e o govt~rno 1ios E::-itados Uuidt;S pr·ocm·ou não 
só subvencionar emprez;.ts tle nttveg .. u,~ãn, onde 
o immigran(e pud~sse encontrar passagem. ba
rata e segura ate t1.0 pont? de .seu destmo, 
,,omo fez "randes con~essues as 'oc1edades 
n.gricolas p~r;J, qur~~ logo que o iJ:I?.migra.nte 
:tport:ts$e a New Yorlc fo>se re_ceb;do e con
•!uzído <t esL:1belecrmemos colom:>es. 

Alli funr!t\u-:;r· o !U.moso Ca--tle-Garrfcn, que 
ê um e.sta.l.udecimi.mto ml)d;~lo em materia Ue 
coloni:mt:ü.o, mai3' que não póde absolut;:..mente 
:;ervir rle moJelt• ao B::azil poe muita:=; !'~IZões; 
em pt•imeil'U .::logm· porqae ~sse esLabeleci
tnento ê mantido pot• uma as>ociação, subven
don.:~da. emhora pe.lv g-ovüruo. que pe_lo rece· 
llimento ele itnllllg'I';lUtd:::> C01.1ra um rmposto 
pol' capitação do immi~Tante chegado. Isto 
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tem ft:ito e:~m qu~ nos ultimos annos, longe 1 A marg-:m da Tia·fB~!ea Tapeka and Sat<.:; 

[J~~E~:~~~l~~rif~:~~~1~i~~~&~~:~~~ :~~:;~l~Il~:~i::~ll;~~j~~{;;os :~~ 
este flu.xo e 1·e:fluxo de imrr.d~r·aç·ão. o qu0 !!tio e em I\.aDsa.s ess-e pr--:ço nãü excederb. c! e ::r~ 

r~;;::~~~~~:::l:~~:r~:.~:~~~~.j;;"~;;~ ~1~:fu~~~I~~E~!:~~~,;~1 
~~~.~~~~: ~JE~,~~~:~{g;~Jr;!f:'~.~:~~~~~~ e o norlero"o motor· d= desGn•olnmento de, 

'- lo:::;res DO\OS. 

!ir1r;!~~tt1;:~s~n~~::%~~!Jtr~~0~:::·~~~~~·~~1~~ l~t~ ·?\as melhores localidades rtzricolas dn. C3· 
- 1 g:·orn!~. p~u-;1 onde aiiiuiu a i!nm~ar·~1<·.ão chi-

~~l~~;j,~~~~f,~f,f~~~~;~~~: t~~:Q~~~~~~:~f~~:~~:~~i 
de preemJ;ç·üo. . .1e~~x\'~~~5~sod~~:~~~ol~~~e~1~-:~~e~e t~;~~~ 

Foi Gste o maior ince:ntiYo PZ.1·a a imm:- !!l-an!es aue- ahi se podem estabelece-r. che
graç:io . .:i.ssirn. o inrlit·lduo ~dl(clle~ado e que ~rando esSa area a attin!rir de 100 a 200 !!t:i· 

~~:c~~; f!d~~Y~~~~~r;1~~ r~~t[~~-J~;~~!~n~~,:: ~~~~~-i~ !·as de matto Ot1S melfio1les condi\'ües e :Pr~ 
duo é con;iderndo prop·!etario éo Jogar e xi~~;~a~?ca1i';ai~~e~~~\~~~o:'t:mcia a em 
tem o direito de ...-eDdel-o~ con1o sua p1·oprie- ser,iço de !mmigrun1:es quê a.Í'reseuto ã. Ca· 
dade liquidn n1Js termos da lei ame:;:ica.n:l. mara este mor:elo de seu~ ma:ppas~ que !àl-

Além disso a facilid"r.~e <los c-:.minhos de Iam a .-isca. por suas illustraç0es. e que tão 
ferro, cor·tanda âS mattao, abrindo no•os bons resultados tem dado em seu systema d; 
JJOrisontes ao desen>"olvimento da colonba- propaganda. 
ção, facultando ao mesr:1o tempo meios de Esses mappns. como T"C a .Ca!l1ara. d.i:trerem 
conducçiTo para o ;o; gener·os fJ!'Oduzirks. coutr·i- muitú destes custosCJs Ubretos e cartas C(lrv· 
buio poder·osam~nte p::u·a o desen•olvirnento graphicas que se mandar:tm ih.zer para fim 
enocmissirno da colo01saçüo des~e pniz · semellHtme e que jnsem n<:. pó tlos .-rchivo; 

Nn- Amerk:a. o ser·t"i<·o de terras B de tal Ol'· flns nossas secretarias. 
dem e iruport:tncin. rp.:~~ lhl ultimo 1·elntorio p,;r este . .:: mappas cmurd:nos cujas T"inheta.5 
se notn.. ~n8 ::::ó n::. \Criti{;:tr;ilo da. medi<·ão rle e resumo dos JáY(1res ta .. nto tem contribuidt\ 
tcl'ras e::;![o emp1·eg:<ul0s :250 ag~imr:nsor-es para fallantl(l a Yístt de immigrante.índuzil·t1 

g·c1·aes~ qur~ cot'r-~spondcm entre uos:.:to enge- :t expatriar-se em Uuscn do vant..'1.gens que 
nhciro cltere de rtlerliçiio <lc ter-r:,;. tlesespemm de obter na ll3.tria-mãe,~üo cl.igll>ll 

Nos Eslados-Uniolos, a barateza rle suns de ser emitados . .:\lli c1 immigra.t~te C ~al':l.U· 
terras e a facilitlade f!e communicnç·ões é o tid1.1 por dispo~iç~tíes regul:J.mentn.res salura· 
incenth·o que mais contriLuc I"' r" o immi- res.desJc que p:trte dn. Europa até que chega 
grante se <.:stalJC!lcc:er -Iltt H.cpu1;lica Ameri- ú. localidade para c.mde Yao trabalhar. c atê o 
cana. tlia em que ;utinge s11a nJ<tXim:t prosperidade. 

Foi esse o poderoso elemento de :ma grau- pela conquist<t de seu tralJ:tlho. 
de prospedckldc <>gricoh industrial e de sua Xn Canttàit, paiz grande como V\'. EEx. 
grandeza. (Apoiados.) sabem é form;ulo por· um systema de confed~ 

Em ger~\l, Sr_ Presidente, nós fazemos rnç-ão. suburtlin:J.dtl.. tt(l govet·no central nnka· 
muito múo juizo a respeito da barateza das mente pelo do elo da suprem<1. m;1.i;istratura:n> 
terras devolutas que eutregctmos <to im:ni- administr-aç,Ges municipaes e & administra~ão 
grau te. do Estatlo, proporcionalllao imruigrante todüi 

Si nós estud~rmos essa questão it luz dos os ütvores e vantagem; compatíveis com o 
factos nota.mos por exemplo, nos Estados bem estn.r, ~inão igual. pelo menos muito se: 
Unidos, que em KanSt1.S. que tem perto de melltante ao de que elles gos<W:tm n:1. Etn'opa. 
6.000 kliiometros de vi<t-i'errea, cu5t:un ns A Australia que como o Brazil foi um pre
terr-<ls 2.$560 porgeira, ao prazo de 11 :mnos, sidio de conrlemna(los, tem uma Jegisht~ão 
j>agando no acto da compr<1. apeu:ts unm terça modelo que niio pouco tem contribuído p:lf:l 
pa.rte do valor, e· tendo uma reduc~ão de o desenvolvimento immenso da su<t immi· 
20 •;. o pagaménto_immediato. gra<;<1o e consequente colonisação e riqueza. 
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0 SR. PRESIDE."TE-A list.1. d" porü~ acus<e 
a presença •1e numero leg;c! ele Srs. depu~"l.dos 
mr•t }Jroceder<em as votaçiões. Pe~o portamo 
â V. Ex. '' fineza de interroml1er o sea <.'is· 
curso para se veritlcar si ha mimei'O. 

0 SR. COELHO CIXTRA-Com t<1d<1 o pr:tz~r. 
fSedtc<·3C.) 

Proceden-.lo-se ô. vota~ão e •eriftc:t~ão Ll.l 
Re-.lacçiio do projecto n. lll2 D, ele lSD-1, r•c
conhece-se q ne niio h:t numero. 

O Sr. Presidente- Vou man·lar 
rroeeder à clt;nna·h.1.. 

Procetlendo-se à cll:tmn.<la •erifica-se terem· 
se ;.lusentados o.s Srs. Hollanda tle J. .. ~ma. C h ris· 
tino Cruz, Gabriel Fe•·rcir·n~ Fr<.\ucisc·o Gne
;:el, Sebastião Lanclulpho, Torqua.to <llordira. 
El'ico Coelho, .:\gostinho Vidnl, Ft·anci~co 
Santiago, Francisco \"cig-a, Roo! o! pho Abreu o 
Cincinato Braga. 

O Sr. P~·esideute- Responc!eram 
à clmnmda apenas 97 Sr·s. deputados, pelo 
que tie<t adiada ;t Yotaçüo dns tuateri"s indi
cadas no ordem do dia. 

Contiuúa a z:~. discussão tlo pl'ojccto n. s:J, 
de 1894, a qual lm>ia é•lo intet·rompid;L 

O Sr. Coelho Cint:J•a (continua;~<! o) 
-Dizia eu, Sr. presidente. que na A11stm1ia. 
cujo sy,tema de immigr·.tç:ão combin,.do com 
o excellente regímen de conce;:liio de terrag 
que possue aq uelle Estado. a co1onisaçüo se 
tem desenvolvido e prosper~a.cto extrem:tmente. 

Assim e, Sr. presidente. que a legishtção 
sobre terras consiste em um SYstenm bem 
cc,mbinado, de uma execução p"mtic«, que 
tem opera·lo result:tdos esptcnditlos. ,\ con
cessão de terras consiste no descn ,·ot Yimen to 
agrieola das terras atlquiritlas. O preçü d;,;: 
ter•J•as é lixado pelo commissariado ger,,l tl:ts 
te1·rn.s dita$ da cor-.3a. c O$ immigrantrs teem 
grande lltcilídade em adquiril-«s. As tert"ts 
&lo compradas a. pra.zo ou ú vistn.~ .. 

A lei Ü\cilita. altim disto. o (\csenvolvi
tnento agrícola e pastoril tixa.ndo o preço 
em um libra. por geirt~. c est:thclecendo con
dições que podem contribuir p:trt~ dcsen ,·o!· 
Yituento do povoamento claquella importante 
zona pertencente á Gran Bretanha .. 

As terras, ditos da corua. qne correspo:t· 
dem as nossos terras devoluta.s~ são ventlidas 
a prazo de 7 annos, e durante este prazo, 
recebem-se prest«ções, com juros modicos; e. 
se por qualquer circumtancia o prcemptor• 
não póde satisfazer os pag;tmentos no respec
tivo prazo, ainda a lei lhe f;;culta passar a 
classe de arrendat1.rio. se ftnuo o prazo de 
mais 7 annos, em que tenha satisfeito todos 
as condições exigidas pela lei, de cultura 

Camara v. VII 

e!Iecti"a e de moradia habituaL passa-se-lhe 
titnio tl21initivo de propriedade. 

·vê. pot•tanr.o. V. Ex .. rtne com semelll;cnte 
fachdade de acquisi~iio ele terras. niio é de 
admirar que um E'tado. como a Australia. 
espceíalml!nte a. Yit:to1·in.. se tenha dcsenvol
,·i 1ü, pela li\ema por que ultimat.lenr.e tem 
si~ 1o : e prospel'i.\do com ~ grandeza. lle prow 
<1uc~ues esplendeutes. que. si niio tom o S>'S
tBma hem combinado dn. Yentln, de tet·r~{s e 
toda.5:~~ f.tciii!LHies que a mã.i patt·ia outor~n. 
para expe~Hção Ue immi!.!'l'antL"::::, ccl't:.nnellte 
niio estariam tiio llorcs,éntes. 

Est:ls te nas. St•. PresidNJtc. depois do ad
quieidrt.-2-~ po1lem ~ee t'acilm~~11t0 tra.nsf~ri1lns 
ydo ::'ímples endosso no titn!o de propriedade; 
O que.e;:tt'e OS. immi,;:rantcS. l! liO gr·an1le Y:tn
tagt!!ll p:1.rr .. entar dolong-a5 e perda do tempo 
qno N'dinariamente se._ üú na acqulsiç·ão tl~ 
semelhantes proprietJa.dcs~ 

Eutt·c r::õs o sy:)tcma, é demasiado perni
cioso i no passo qnc estes E~t;:vlos Yenrlem·lh~ 
as terras pelo pt·e~o minimo que acabei de 
dit.et·. a:; uossas te:~ras ctam Ycnditlas itos 
miuimos Lle ·!: IGG n 10$ o ltcctm·o! 

T.:rras por semBlha_nte preço não se cn
con tr.·.un nt~m mesmo no i\k~ico, onde a. Ycnda. 
d~~ t~t'I'a.:; é llem cunsideradn. para Hns e5pe
l'Í:le~ cto desenvolvimento d::t cultura do c..1.fó. 
No l<loxico, ontlo qno as tenas rehttimmente 
~ao mais cara~: vendem-se Jl:IS proximidades 
tlt~ Yera-Crnz~ ondo o cafê JH'O luz abundan
temente, á r:tz:1o de 40~ :1. cabaltaria, me
rliíla fJ uc correspond0 ;t I o;; acres e que cor
responde a nm pt·eçõ ínfimo por hectare. 

E' isto o 'l"" tem contrihuido para o deson
vol dmento ,[a zon:c cafecira em Vera-Cruz. 

Ali i, como em tod~:"~s os paizes flUe curam 
dn. immig-t·aç:to com certo interesse, nmn. das 
contliçõe~ 1wimon!b.cs, é sem Uavitla a faci
licl:ule n:~ acq nisit;iío de tcrms. pelo bem com
!,in:u!o ,[as uisposiçücs reg!lhuucntn.res e da 
r,tci lida de de C·llllmu n ie<Wücs, estabelecendo-se 
a >ia.c;-ão lerren. e de t•odag-cm em todtt a zona 
do te;·ras qne tecrn de set:·alíen:ulus. 

A Republica. Argentina, nos primeiros nu
eleos d" cem ftunilias. que estabeleceu cm 
stl:ls colonins. é tülllht mais benefic..'l. do que as 
oLltras naçücs CJUC curam de colonisaç-iio. 

Assim é que aquella republica, além dos 
enormes favores que faz aos immigrantes, 
dh;lt·ilmin a ca<.l>~ uma elas primeiras cem fa
milias 100 h~ctal'es <le terra gratuitamente, 
ücultanrlo-llles, além tlisso, o direito de 
compra!' outras ;, rnziio de 4$ o hectare e em 
pr-2-:;taç'l'ies a.nnunes o se1n juros. 

Destu. comi,inação dus duas disposições at
tinentes a terras e r.wores diversos aos immi
gr:tntes. é quo tem detlendido esseuch\lmente 
o g:randa t!esenvol vimento e pr•osperidade dos 
paizes que necessitam de colonisação. 
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, F:nt;e n~~·. en; Yez d~ persistir·n:os, como l que '1€SSJ. époea. a população, simplesment' 
dJs~~;.aJTpo .. ~~' é~ !:ledw~::. t.jl~e t€?(~''D'l_. coDs· a. reabtrad:t nas (!Olonias. não emancipa~!a~ 

~r,~t;~~~~;; o'';~~f~~~~~~:~~~~~.Jr;~t·~~':;:,;ll~! ~g,· ';o: o~ ~'~~~i:f~;;;~la~~; s;u t~~· q~~i: 
J?I'O[JI'l.~~~a:.· 1 o, :--no::: _Estnul?:· o?de est-.~ sy~tema :

1 

qu;;;.- circulll. sc&.nc.ia t.enham !:'~ido dàs colo
e 1)~~~1:: . uao t~mos.1e~to i:;to ; e., l0~1gr~ d::: nia.~. che~aremo~ a esta conclusiio : u~ 0 p:r_sb:,tur~ws em meu1das qu.~ te!Jne:::~~J:l·'·'o ~1~U!<'C'ro tot<o.l (2e immi!."l."antes nessa ~nc,C3 
~~~0~ 1~~d~d~1~01f;~~•tr~tr,E!~~1,~ ~~.,'.~),;;~;;~:;."~: ~~~}gi.lb~&~'J~~~;~l;~~>. era de pouco 'm>~ 
abandonando hoJe aqu:l!o qne e:;deo;arn•J!i j ., _. . - . . . 

~~~:e~!~i~I:i~~I~:~.{~~~F~:;~~i~;,:~:~~,,~~r:;r: ~il~!i;~~Jf~~!~~;~~i1~i~~~:f~~~~~~r;~~ 
!!ll:,.!T::\ÇO.J.O. (!L!JOi()-dOs.) C<JlOLHt. ·~~ ...,_.,~l:•JO. 

E' este, Sr. i're.::l<lente 0 peiol' dos 1n:·le;:-- IJ;·:t.l per~unc·J eu~ hu.,~erà. quem conte~te a 

i.~~-~~~1~:·~~ r~~~~'1 1'~;~:;;, ~i ~~~.,~'~l~~~~,-S;;: ~f~'f:;;~r.o""J~~"ff.~~pe~lda~~~~m"'
1

<~1~~;~~
0

w~ 
v_nnento que o ser·.·iço de imn1i!.!Tação t.ewl ~!:.tb3..lho e f:.e r·1qU~Z<"i. pa.l'a o nosso pa1z por 
tu.lo eu~r~ 1~ó.s. (.·lpoir_((lo:.: .) . '· 1 ~~H:_U:~nHe qua~tl~ , guando outros ~i~e.~ 

Lcret u. ~-=:ttmar·n. 0 (;Otíe .... ·:r,o J.:· t:In antur ~~!.~o 1'~;a. cnste.uo lffill1lg.!.'i·llte ~omroa. Dlllltll 
que, ~rut~uH.iode.staHmt :rb. depoi:sde rno,t.•'Cd'l ~up.~t·lt)r·. ccnl~. r_,or e?=e.mplo. os E~tados-Gni
os. d1vt::rso:;; deli~ito:; . .: rw?swo et·; 0 "~ kl'atie,;.-! \·f·~~~· ü;1de se:. tuna ~~ ~l!nportan~e :::omm;L ~~ 
do:; pelu. no:;sot wlwini:;traç,õ,o pu11 iit>', e:~ :;cr·- · · • ·~ J 'ollars par., m(;!:ll"- Ja pr?ctncção, e po:· 
Vi).0:5_a.ttioente::; ._~ essa .th•tg!la qnast0.o~ ex.prt- e~n:-:eq_netl~la .. _ d~ estimativa j:o Yalor .que 
nuu-.e Dela seg·urnte J'ortna : (lê) I CH.d,t rmmJgram,, que ai! aporta contrtbue 

:- L~g0udo l't!lazione utnc:ia.li (! relazioDi p:u~~ cJ.Ilgr:n.~nto dn riqueza publica. 
prlv:tti; OJ?US?u.~i e ~ior:nr..li, Yeo·;;o:tsi ! pitd ~: c_ons~t..:er·~.rm.?~. e~ta _peq_uena desp~za .. e 
SV-.I'l<Üll g'!Ur:!tzn SUl ::::1stútllÍ s~;:_g-ulti d:d !.!'·:- tO.lH<ll!llOS p~1~: d~\·lSOl llaO SOillt:.nte 0$ H!lflll· 
Ve!~D.O b1·as~liano per t:dO:JiZza·.:e H •):,ê~e. ;çrul!teS e~h~,oetE':C'lllOs ~aS COlomas. mas. (J! 

Tutti propc.ngono i lo;·o met.Júie. ;;o:r:e ~i suoi q~te de~as L''.em ,a!:iao e se domiciliado n:li 
úire DO!~ s,í. JHSCia. teu1poal tempO. citi cf1 ~ln"ú· rl~-~~çoe~: '.:l:egare~os a. conel~t:-âo qu~ o 
d1J.ce qur:U tnc;-estaítZ(t ru:i tJJO'over.liúl'.!,'tti pey- ~~~t·l P·Jl ~~a. Jffimlgranr,e atunge o alga-
giorr.: di ogni diíetto. '>;.. rJSTf10 de 1~9.~ .POr cabeça! 

E' este o peior úos wa1e8• :sr. Presi<lente 0 , ,l. vantag-,m, Sr. presidente. que o paiz 
que mais tem prejudicaúo ó desenv.:;lvirnen'tu O:Jteve deste systema de colonisaçilo oificial, 
de ~ãu impt;l'taute s:;:t·,·í<;o. (Ap(;iatlos.) ~~l ~~tes! de~~s numerosas tentatiYas. é 

S1 não fôra este sv~tema si 0 "Overno mbitiva. Estudos que outr'ora pouco ou 
persbtisse constanr.emtmt< nàs medirlas. que na~a contr:lmiam p~m as rend;tS da Uuião, 
IJouvesse encetado uara 0 desenvot1·irnemo hOJ•:. pelo des .n·:olnmemo prospero tla sua 
d? m~gno problemll. da ltnrnigrac;fto e colo- 1~7~~~~~·~~- ~onc?rren: c. não l?:JUCO pa:·a o 
ll<S3'?-0 certamente. ht\i~, após ;acrifiCÍOS r~o"tl.'ctecr~:r .. to., n~o So do P_~l/., como t<\fl:· 
de 3<:> anuo~ em vez de assrgnalarrno< "'cxts- J.,ffi d.<s sua.- r,en.IM. pelu• tr 1butos e rmp·~,. 
tencia de cer·c;t de um tnilhilo de i•umi~1-ames tos cobrados sourc os productos <ltl.exporth\'tu 
no nosso paiz, pod(!I'itl.mos dizer queoh~tVÜ.L- agr· .. ,.:ola. (:l.oott(,los.) 
mos re?eL:do nesse mesmo tempc, tlous ou O :LUl!'mento da populaçiio traz nocessaria
tres m1lhoes desse elem.:nto i;umeuso d<' I rnecrte o ou;.:mento do cou,um.,. E cO!llO " 
prosperidade e grandeza para os puizbs I mn,xim~ y:u-te de;t~s nvsSQ:; imraigr:unes são 
novos. (,!poi((dos.) <:str,<,n;;eu·o; e balntuados a outros misteres 

. Geralmente. S_r. presidente, não se acre· I de vi;J:c que :1ii.o os nacionaes, e!Ies terão nc
drta na prospel'rdade dos no;sos cst....beleei·l' cessrumle de 1m portar muito maior somm:t 
mentos coloniaes, o suppüo-se que teem sido de }Jroductos P'tr" con"urnir. do que aquell:c 
f~itos em pura per•la. tias quantias e sommf!.S que ;.eria necess:tria p:mt a populaç:.ão indi-
dt~pend tdas com estes estabelecimentos. ! ger:·;,. 

~· este, entr<;tanto. um ihcto que "om a i, E', tlnlü o con~equente augm2uto. de dir~i
logrca dos algartsmos, se prova que nilo tem I cos .. e tmporta<;>to. e, porl;l.nto. dimrmnçao 
o menor fund<emenr.o. nem re$ista à mbnur' de >c.~rifi.olos que tem leito o The~ouro cout 
ana~yse, semelhante conceito. :a ad,,lissiio de taes agente~ da riquez<' pu· 

Sr t()marmos o periodo que adoptai para a; bhcc• .. (kpciarios; >><uito úcm..) 
prune1ra parte das co~siderações que es~ou; N;,,o devemos considerar o immigr-.tnte sim· 
fazendo, e not~mos que neste penodo '"IS· , plesmente c•;mo -':lm elemento de trabalho. 
pendell!OS 26 mr! e t~ntos_contos,. com todos 1 c; é por e;üt razão que propositalmente não 
os serv1ços da 1mmrgra~.ao, e sr notarmos I tenl10 tocado no Estado de S. Paulo. 
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DeT"emos co~sir!erar _princip:.llmcntc o im·! ncni~~s :-:o ser'i~o ele immig-raç~o, deixando 
migraut~ c:omv eh~mt'Utt) de 1·iqut-za :p:1.1·;t n l an~ E::;L1.1~os 0 fl,~ tt·at:n·r~m pol' Sl dos impol'-

feito::; IÔ!'n em pur·a, ;'Bt·da.. E.:-:to.do~. nii.\' cnrar~nn c>om aqnellc iPkres:::;e 
Para demon~trn.r qnfio ;.1f~1shldos 1ia ver- 1 put!'i0ti:·o que d~via a:1im:1r a t:lo c:onspicuos 

da.Je ;tnd~!lll ••q1telles qua u:;:::-~m 1Jf:;1s:un, dti:ulê1r,s qu:uit!o !";:ziam a. c.livb:lo di.! lli!Te
li?C'O!.'l't'rei ao l't~ceusetll"!lento do 1~7l ; e IJ!•- rent·~~ 1···.mo:::- d;~ pr;i;lir:a nrllliini:--tt·a~.,~:io; e dig-o 

~IIi:~r~:~~~
1

a~~!~~!li~:~tsr~~):if~~~.~i!~;~~:;~~:~~: ~~:~~;~~; ~i,~:;~,:~:~~~:~~~ii:~~:~~;:~~':.~L1fu:\~\: 
ci!iados nos ESt<\dr>S, er.1l871 r:-rn. Ge 245 .. 0d0; ~:::te ramo tle . .:erviço a questflO da.~ terr;JS 
e si :tdmHti!"mO:S a e~tn. SO!ül1I~l. o !.lllll:ei'O public;.:.,;_ ~~ qu~.: :::.e acha plen:nnentc ligatlo o 
daquelles que :;e acll~m domiciliaolos uas eo- :;or\'i;;o .:c innnigr:~çi\o. (.lpoiado.<.) 
!OIJins~ e outros que sem ::;e emiJataÇ<trern Geralnk!Jte arg-nmenta-:-;c fJUe não preci-

~~n~ 0go~0~~x;.}\~}~;e;~~es p~::~~~~~~ t~~~~s !l~ ;~~a~~ ~~;l~;~~e1!:~~~~·0t~~t~ :~~~\~S s: 11~~ ~~~v ~~~~~~i~·~;~r~~t~ 1~t~r~ 
maudaJ•tun vir, se acham e::;tabeleci.Jos nos nestes pe().uCnüs Estados, (IJld~~ não ha a la.
nnedore::; de S. Paulo e outr<.·~s cidades;, Y!Jt·i- vou r a tie3enYoi ·ddn~ onde ha a penas o pef]neno 
nc:tremo; que em 1871 ~o h,.vi.tm <101< iciliado pt·opriu\;.t'lO ouuc irú o immig-rante recemche
no> ditrerentes Estc~tlos do !3t'azil '555.000 es- :::a.clo enc·ontrat· nm ;;;da rio remunerador <Ltte 
tl'all~eit'OS. lhe dê 0:5 mr.:>iO~ de SUiJ:;istencia.? 

Pol· conseg-uinte, \0 Y. Ex. queness;t massa Ficarú, aiJ.:tndonado? Não; oiin será por esse 
enot·me. deduzidos os :?45 mil immigrantes meio que povo~n .. emos o nosso só!o. 
até entüo recebidos, po1· snbrenç;;o, o, tHOe- E' 'llll problr:ma t<Lo complexo este ela col~-
ténça é apenas Je 100.000 7mmigTa.ntes- uisa<;:i.v que o!;rh:on n. nm do::; no::;:Sos not:nre1s 

E isto é per-feitamente expiiCt.<xel. pm·qne e:-;tndist:l::; a pl'ol"erit· nesta Caman1. o celebre 
muitos d0ss.:s estr:.Ul!.:Cil'o$.. dur~H1!e este eom.:cito de fJ.n~: <<si o immi~rante rrne se ~.les
tetllpo.jà ::;~.: haviam :~';;~iudbvio ú população tina. :·t vi1l;1 agTicola não en"?ontrns:;e no braço 
\! :l(loptad,, ;.t n:u;ioua I itl::tle bt·:~r.ilelr•;.t. d~) !.!'nvr~t·no o dii·et:tor· in tell!!.!'L·ntce:5e!!nro que 

Por C011oe~uet1~ia, de~te' :·i6tl.0UO r'$tl'all· ü condUZÍ:i>fl n;t e~coiha LlC Llllm cu1ttll'<\ pro
geh·os quB haxiamrs leCtl;Jido. i11ais :.lü 2-!5 ductiv~t. lOBf!'u de :::et· mn factoe rht nossn. pros~ 
mil tica!·aul domü-ilh~dc~ no p.\Í7.. f.Jel'il!<tde ha.vb de vir aug-mentar o nurn~ro 

nnE~~sl;~~ti~t ~ã1~0~~~~:;,~K~n. si não r~r:nnc:1t.• ~ii~~~~::·::~:~~(~~~;~;;e~$:;sP!'J~e~~~~o p~j~, ~r~~; 
;:\os propl'ios t..:~hHio~ t:n!dos. ~1erois qne consequ'.~ncia, contribuir :Z.rnndemeute Cf.>m 

pai':t lã se est:JbelBcen a Cüncní·l·cnci[l. itr.m1i- outros cll"!Plento::; de descredtto pnr:1 ::t rmn:.t 
gr;,tori" dos cllinezes, o r:xotlo d:·,, ncpuln~io de um se1·viço rle cuja. prosperidade depende 
tent18 a refluil· 1•a1·a a Europf! .• po'"'rque não I o engr<~n.tet..:irnento d.e nossa patria. » . 
fJÓI:e competir cora os s~:,:arios dos chiD:-5. Set'ú, (•st='~ Sr. Presidente, a consequenCla 

Et!tre nó~. Sr. Prd;idont~, t<nl do:-: pontos immedi:lt:t do priucipio qu~ se qner estabele
li.~~:is importante!'. um dos ~Jotitu::; cr~.pitctes ccr, de q:1e a. ~nião nnda tem que ver com a 
par~t tr~tar lh~:sse ft::::snmpto~ ~er·i;1, u povnn.- cnlouiS:l\';i,o. 
llleuto ,~o u0sso ~L:!o. ,..\ntes ti0 entrar. neste assmnpto, que con .. 
lnl'elizmcnte~ porém, o Cnngre::i~O Gonsu ... stitn=~ a segnnd:t parte de nli~has obserYa

tninte~ em su:.t sabedc.ri:1 til·ou :t União mn (:ür:s~ tl'atai·eiJo immigrante, naocomo factor 
rios principaes fuctores rl;t Ct.'íoni.i:J..çGo - a.sl ~..h:. uos:::•~ pros:oerid:u.l8, pela a::simillação ã. 
tert·a$ nnciounes ou rl6v~1lnt:,::s. mas;5o. tb. popnlaçU.~, roas, coroo "[lequeno p~~-

Estas v~rrus p:·ssnrnm, cumo v. Ex. sabe, prietario~ contrihutndo para o desenvolvL
ao domínio dos Eshdos e pot· consequcncia a meu to agricolr, de no;;so paiz. Tratarei del.le 
União tem hoje unicamente os enc:trgos atti- depois como elemeLJlo de tr:tba1ho, e veJO 
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que, infelizmente, só um Estado tem rece- estas terras aos immigrantos que alli apor
biuo esse factor ingente de nossa futu:·,l gl'nn- t,1sse.m. 
deza corno elemento tle traunlho- e o Estado Hoje, S. Paulo, n cidade, tem o seu mer-
dc S. Paulo. c::tdo completamente abastecido pelo desem-

Em S. Paulo, com elleito. o immigr·ante volvimento ela pequena lavour.L úesses lotes, 
encontra, immediatameJJte. colloca,,1o pela,; e tem elementos rle trab,llho sewpre que 
vantagens qne pôde anfei·iJ' dn. laYoU1'<.1. t!.o quet~ pt~ocnrid-o entre os imwigrantes estn
cafê, que l'emunera sufficientemente qn:\lqt:er ~elecidos em seus 'trredores. 
sacríficio que o grande proprictaJ·io pos~a Vou referir à Gamara um facto que prova o 
fazer. criteril) com que os nossos administradora; 

Mas nos Estados ootle esta lavourrt não curavam <.lesse systema de tr:chalho. 
estit tão deseovol vida, onde não lm. por assim Estabeleci:! os os nucleos colonias em S. C:t· 
dizer a g-rande Iavourü, e tão importante ct:tno, Gloria, lpirang-a, S. Bernardo e Juru· 
como em S. Paulo, como J,rocer.:er pat'a obter IJ:ttnba, o im?er·ador íoi visit:cl-oR. 
este elemento ue noss" prosperir],do ·1 Não N<.'SS:t visita acompanhava-o o presidente 
vejo out~o meio de ncç:1o poderoso, si não o de então, muito contrario it immigraç<Lo, con
dedo do g-overno, e sci o g0verno poderá en- demnando tudo, quanto se prendia a colon~ 
caminhar pam estes Esbdos a imnligração s'wüo c ao ~ue parece, não comprehendia. 
que e ne~essat•itc para povottm<Jnto Je suas Ncss·< visiht em que o então chefe da N~-
terras incultas. çito com sna presença tU1Íll1tWtt aquellcs qn~ 

Em S. Pi<ulo mesmo, a immigmçüo teve uc:> bnr"m de adopt,n· este paiz, para nova 
dias bem maus, quunclo se 11retendi:t que o l'alria. •leu-se e> seguiu te cpisodio. 
immigrante nlti não fosse mais do que ele- Sendo cllegt<dos a S. C<tetru1o, atravcssf\vam 
menta servil de pello lJranca, e foram e:;tcs os correclores da laYOut'tt do U11ho, quando 
tactos que naquelle Estado, pro..-ocaram a .Jisse o alto per~ouagem que acompanhava a 
intervenção a que a pouco rnc referi dos g-o- re;;ia r:ommetiva. 
vernos das nações cult,tS da Europa. « Fejam como se esbanja lZinhef.,~o? nuwdam .. 

Atê a época. a. que venho de referir~me, se uu~car !,mnignmtcs por· alto Jn'"eço 1Jam 
1878, o problema da inunig-l'ução cm S. Pau ln pla11tu.r capim.» ao que o 1mpera.dor virauuo~e, 
era incipiente, porque faltttVa-lile o elemento llru,camente, rctorquio : 
attract~~o, 1~ltav_,;~:~e.-o nuclco:. vet:dad:iro, «v. Ex. estit eng:maclo, isto não é capirn, 
chamauz d~ lffi!lll,_I"No onde e.c~ves>e C>t<L· é linho!, (Riso.)
beleCJdo o unmtgrante que por suas cat·tas e 
suas communicnçõcs, illliu:::i~se os sens pa
rentes e amigos <.t imnli3"e;:u~em pal'['- o pa.iz, 
onde deviam achar uma felicHl\dc. maior do 
que aqnell'\ que gozayam nn mãe patria, 
1•odeudo ollter meios ele sut.sist•moia em 
todas as épocas do auno, sem solrr,lrcm os 
rigores d:1s estações, c as priva~õos a qno 
sfl.O sujeitos nn. gueopa~ pelo CXCl~~so da po
pulação lot-ttlisada oxcc:;siv~'lmeJJtc no:-; dis
trictos ou communns n.·.:ricoh1s d;~quellcs 
]laizcs. ·· 

Foi nssim. Sr. Pecsidt_IJ1te. qnC', cog-H:1ndo 
deste elemento. o go,·ct·no de enlüo pro
cnraudo esta1Jelecer nos ;trre•lot'es de s. 
Paulo nucleos que SCI'"Vissem de attr;:l.divo ao 
desenvolvimento da imwig"J',l\·ii.o, cstaiJdereu 
nu.quelles arredores as uHrerentes c111onias 
]Jequeuas que ser,·issem àe centros onde o 
lromigrante reccmclleg<!c~o, pudDsse demorar 
nos primeiros tempos C~.té tmspott:l.r-se pe~ra 
as localichdes onde pudesse engajar os seus 
serviços. 

Foram nessa época ~pr-ovcitadas a!ém das 
terras Jlropt·iamente pm·tcuc•ente< i1 Kaç.'io, 
outrns rle 1\tzenrlas que .~!li haviam. aban
donad:cs por falta do braços, pelas ordens 
benedictiua,; e carmelit:1s c fJUe o governo 
adquiriu por baixo preço pm·a est,,nclec:;I' 
esses nucleos distribuindo em pequenos lotes 

Isto proYa, Sr. Presidente, com tristeza o 
digo, o pouco easo que merecia esto momen
toso problema dos deleg-ados do nosso ;;o
verno, na upOC<'l. tlo imperio, e que não estou 
long-e de ,,mnn::u: <tne hoje lJem poucos si\o 
ttquelles que, cur·an•lo com interesse desse 
:::-t·nntlc prohlemn, dedicnm alguns momoutos 
!i. estes estu•los. procumu•lo ver meios ,J~ 
minorm· f\S <.lifficuhlatles tia Na~.iío pelo an· 
g-mcnto •lc sua população e consequente da· 
:senvolvbncnto desuns rontes de renda. 

1\ão vejo, port:1.nto, Sr. Presidente. melhor 
meio nem mais adccnatlo par;t tlesenvolrer 
esse s<~r·viço nos Esttt•!os onde ht\ a grautle 
p!'0prietlndc. sinüo o,d::t adquisição do immi~ 
grante como elemento de trabalho, naquel· 
lcs ou<ie honrer terras devoluh1s e que 
possam f;lcilmente S(·~ a.Hen:--~clas ao imn1í .. 
grant<l o systema d:t colouisação pel:t pequena 
propriedade tel'ritorial, mantid:1 e custead:t 
pelos E8ta:.los. (Apoiado~. 

'\ g-r~tmle propriedade se tem desenvoi:itlo 
e pros;Je.r:l. p3lO concurso do bmço hl.IJ01'1050 
do immigru.nte ; par<\ ellt\, -pois, elevem ser 
encaminhados os immigra.ntes que prerel'irem 
esse meio de lccalisaç;.1o, mesmo porque en· 
contmm na gt"J.t1tle propriedt<t!e com racili· 
dade elementos remuneradores a seus !:L· 
bores. 
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Si formos hoje exolusiv,,mente trn,t:w do l·:ste Estarlo sempre cuitlou. com interesse 
scn·iço de immigraf:ão em r~tcc da noss:~ Con- magno des~a. quo~t:lo de immirrrac~ão ao hul.o 
stitui<;ft.o, não teremos remedia slnfio at>an- c!os por~01·cs da: L"ni.ão, cJ, ao paSso quB a UnitG 
donar completamente os Estados :t seus p1·o- !on:.,~ntava n !11llnt~ra~iio por wclo de seus 
prios recut·::;os; ao passo fJilC esta de!i!,erac:.:iio :1gen te::;. o E:;t;u.lo do ido Gra. tle razia t\ ju
seria de grandes \'.:tnta,gens par~1. o~ grnndBs troducção tle colonos dircetuncute. 
Estados, f(lle aufcrel'iam innncnsos pr•ovontos 
do desenvolvimento rla. immig-rar;ão na ~u·t E cmqno.nto '' União transformava a re~mo 
grande lavoura; os pequenos E::)tados t~~rial!t daqflel!e Estu~Jt.l, CJtte :5~~elnl.mu.v:.l. entilo Ca~po 
de sofrrer uma. c.rise e m.~isc não pef!uenn. pot· dos Bng-re::;: e 0:i'<l. habitada. por· indirrmuts e1n 
fol\3. de olemontos de proS]leJ·i<ble c de ele- um local h"bitt~o por mais tle 5.0ÓO col~nos 
mcnlos de J•iqueza, que pude;;sem se1• assimi- cnropens .. " então proYioch do Rio Gl'ande 
lmlos :i. sua popuhtção, pnr;c conjunct;Jmente c;;taiJzlccHt "seu latlo colonia~ tão bem dema
tlcscnvclver suas fontes de riqueza, qne por· ;;1'"10 p!·ospe;·"s com os poucos recursos de quG 
ora. são exclusivamente pro 'lenicntes tla agri- então podia. dispor· 
cultura. ~:uit<ts colonias c:;t,tl:oleccu o Estl1.tlo uo Rio 

Gr~nde que, lll'b pt·oximitl:tuc dos nncleos co
O SR. PAULA. Ruros-Esta é uma dttS pll~t- !oma.:;s da. liuEio e pe-h.t f:lCilitbdo r_tue encon-

~es (t<.t questão actnn.lmcnte. tra:ve.\. para. a. g·rande~ c&rrente tle immigraçüo 
O Sr<. CoELHO CrxTRA-Pensrru<lo assim, qur; nfrmn. aquello btado, muito prospeea

Sr. Presi.dente. entendo que ft. Cui~o não dev,J rnn1. 
abandonar os Estados a. seus prourios l'C'CUt'- O goVC!'DO de então teve do entrnr em ue
ses, e niío deve iluttndomll-os por~ mn;< r<Jzilo corda com o govenw local e chamar a si as 
principal: porqne este magno prohlcm<t do colonias ~tlC Se' denon:bamm Conde d'Eu e 
ang:ncnto da populaçiio do pt\i~ intete~~" l;;>Lk,l,sol•." cou~iç:í~ Llc ~losenvo!vet-as porque 
especialmente a União. (;lpoiaclo".). "provmcm cnlao nao chspunha tle meios pam 

Nos deTemos procurar snuet· c mesmo e:;co- maotel-as. 
!!ter os elementos <JUe -vamos assimi!,u· " Hoje todas as malb•s. qtw eram conhecidas 
rnnssa da nossa população; e não e deixando p~lo nome de Campo elo., Bu_q,·es, estiío trau
cstc serviço inteiramente a cargo düs E$1:1.do~ til.orrnadas ~m uma regi~o prospel'a, Uesenvol· 
desamparados elos poderes da União que e!lo v1da e lut1Jltad;t por ll1t<lS de vinte mil immi
cJ:egarú a a.ltingir o desidcralu;n a (]U~ todos ;:;raah:s. alúm tlos qne se tem confundido com 
nos 1.10s propomos, de engrandecimento desta. üs popula<:,·ões cirL:um vi~inhns; com estes ceu
patrm pelo angmeuto da população, com ele- tros d<.l atteacção, qu~ siLo d<t maiot· vantagem, 
mentos clig-nos de nossos eslorços. c 'l'Hl podem produztr os nncleos colonio.es 

Não teretnos r~medio, Sr. Presidente~. ~1nib pela. propaganda. !ent::t, iníhHlvel e se~ura.da~ 
}lOl' niio tempo rnuito Hmitmln, au:dliai· ost1~s co~muunícac,:õcs rpte Car.ern os immigt~utes a. 
Estados que u;\.o tHspõem. do recn:~so;:;~ de sc~u; conq,ntriotas, par·eutcs c amigos no clis
e.lementos suffi.cientes para que po.>snm eon- tt•tcto uc onde ellcs procedem, tem-se 0 mais 
tm.uür a manter a. colonh;aç;1o que tein atô ::;egnrn e podc1·1hO clc1ncnlo de tlcscnvolvi
hoJe recebido, e contia uatlo a r·eceucr u<J$ m•·uto d.>. imlHi;.:raçãn. 
porleres da União. Estes dci!HmtclS, ::ir. l'I"C5Íllente, contribui
• Outros R' tactos mais pl'osperos, como 0 Rio rmn c poclm·osamen te, JnJ-a qne todn. esta zona 
Gtomdc tio Snl poderão, pda sn:t g 1·andc ri- '' <tne acabo de rcí"ot·i,·-nm e que em 1878 disrm
qucz:t e pelo desenvolvimento tl:t ge.1nrlo ulm <~0 ~·'\c'~· ,;e cinco _mil <~lmas, hoje attinja 
luassu. Ua. popnlaçfiu que Iú. cxi:lte, Uh$i:ethnt' a. mat::: c lu ~rn:ta. mll. welmndo no:::;to numero 
estes i'<wores dtt üniüo; ma:: não 11o:le:n tlo os d:t Pic:tda Folix e Selbakc o outt·os Jon·ares 
p~ompto curar dos intet•osscs deste s~rviço, c tlenms~atl.w:ente prosper·os, daquellt< ci;cum
llao potlet? Sr. Presidente, porqu" um;t cit'- sertpçao, 
cumstanCI<\ de todos nós coulJecida, a isso 0 ,\s dHlicnldndcs que obstuvtml o clesenvol-
inhibe. vimento immigrütorio desses logares eram 

A devnstaç-:ío ele que tem siuo viclinm immensas, c quasi insuperavcis, e isto devido 
a,qu~Ua parte riquissinm do territorio d,, a ralt<' de communicaçües. 
Omao, pelos elementos tlestruid01·es da ro- i\fas, Jogo que o· govel'no, compenetrado 
~olt:. muito tem contr-ibniclo parn, '" rlitlicul- r.lest<t necessidade, !hcilitott as communicações 
llades com que e:::;se E:5üulo se vê olJetado. <.l. innnigt'açã.o desenvolYcu-se como por en-

E' de equidade e tle .iustiça que a União vá canto nessas regiões, e hoje <1qne!l;t mesmt< 
em seu auxilio, procnrantlo rcsarcit· ns for- zona <JUC om (!espovoaLla, produz abuudn.nte
~s Pet••lidas, aJim de que ross'l o Rio Grando rnel!lo.l, e concnt•re p<1ra o mercado do Por·to 
o ~~1 cur-..1_r con1 ::trinco t1e sn~t colonisaç;.to~ Al<:grc, com os seus productos, ;,\ssegurando 

que e o mo1s poderoso elemento de su:< g-rl1.n- ass1m o engrandecimento da capital daquelle 
deza. (Apoiados.) 1 florescente Estado. (1lpoiados.) 
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qu~~~ ~~1;1·d~~s~~i~fd~ ~iif:2~~~~ ~~m~~~r:j~ I ~f~{-~0;~~;~J~:~l~r0nadei~~t~~:~~~odet~~f~~~: 
cto ~overno e a pr<::sen(:o. de grande t:1:~ssa. d~ qu.:: Se'::. :lOTO po.iz :ng,0 lhe 1)Lidia ou qut-:i~ 
estJ=-,ln5:·eiros domiciliados e bei'! +:.sta0·31ecidos d~r-. · 

~~;~~€~~~1~~ ~y~~~~3i~f]~1I~~ 
~~o~~~gfa;~o;:~~o acd~o~i~ate~~~Su.~~ f~.~;~~~~ ~í~~~f;~~;~~ ~ }~~!~~~:r~~~:h~ e:Td~n~!~ l~i~.!ilta~ 
quilhas e ouíre~s, já confundlda..; na r.::1a~~íl· d~1 lnf.;:l!zJr.ent·:: fo.::·am pouc..:.s ~s prolidencia~ 

~~f.~l~ç~~s~~~i~~~~;J::ui~Bd~~~o E~~~~l~~b::ira:n l~~~~~fe~ste :'ç>Sult.~do m~~nif'estou-se r:nmo 
HlJ. districtos inteiros. ã m<~rgem do rio l Si o~ E::;ts.dos boje~ que s;1.o autonomos~ nii·J 

Sinos, e na zona que està ao lado rie S. Leo- cU!'t\!'~:C.1 com iLte!'esse de!!Jasiado dasse ma~ 
poldo. htllJitados exc:usivument~ p~c· a.;)c;;oães. ;;no problemn. nnd~ i'e f<t!'á, porque rã0 
e é nesta zona que lla a maior di;'f:iculdade basta tr-azer imrnig~antes e atirai-o; n:E 
para quem n~.o entende um p~ucv de ~<!1ern1;.o ddn-de::: maritirua::-; é uece5~::.:lrio loc~albal-0~1 e 
porquanto diill.cilmeote encomraril t;uem lhe ce:rcal-os de elementos de modo que elles po~ 
possa ministi"~r 1nformações Pfn Iin:;ua 1ier·- saro prn:=;p?ra!'. f.,"aJ'ânttincJí.,-llJ.es o ensino. o 
nacula. emquanto nella transit·,r. d·:sen>olnm'õn:o àe suas f"milias, para t;u; 

Ao pas:;o que~ si esse eleroéDto da nossa ~lles nã.o -renham em nossa patria sentii- a 
p1•osperidade tanto se desen.,....oJ,ja~ rn,antendo faltado elem-2:1to de que goza-ç-a no paiz T~o: 
seus habitos. consegui que o go·~·erno d3 ent%.o elJt..l at:1ndonad.'J~ (_4.poiad:>s.) 
encaminhasse para essa zona elementos que Kã.o (·re~o, S:-. Pre;:;idente. que o exodo ili 
procuras:Sem assimil~r-se a outr~ !ll~S;:;t.i de r,o~uLaç.ão eu1·oiJéa~ que i'·P•JI'tu. as nvs::;as 
estran;:-eiros, não menc:s la:_.or·icsa, a do:; plagas~ de;.oi.s à2 domiciliados no te1·riiorio 

i~~~rs~i{f~~;~~-::::::,,~,:=~~1:~::~: ::~fat~i~~~:~~~~;;Q;::,~:;;;~~~~ ~ 
~~{~i.~~~~~l(~:~i~~d~~~~g~;a p~;~~:[~~ ~·~ f.!~-:~;

1

~~~~{~i!~i~~~~!~~~~f:~sui~E"~; 
Vou refel'ir a \". Ex~ um facto que dema- da la1ot:!'.1c ü.: pr-ovt:-~Jtos indispensa.-rei~ não 

si.ado rot: entr-isteceu. ~6 :1ar~ a n1ur;ut .... ução da sua fam1lia, como 
Transitando eu por um distric:to~ t·d...-ez o taÚ1b::!h para o d..:~~nT"ol7i:nento de seus lu· 

mais importanít= de;:;ses log-• .u·e:S! qu~ é uma 7.;-:·es. e lvn;-e de }J!'Oc·uJ·ore:n aUandooa1· t' 
verdadeira cidade, que con.>er;·a o ll""'c ali~- p<liz, tr.•tam de mandar >ir ús exp~nsas pro· 
rnão e totlas :;s suttS trttdjc;ões~ ;;~t-guntt2i a unw pl'Í~\s sc·us corn·idn.düo~ e parentes para an· 
bra:;i/elro adOJJtb·o }JO!' qu<:: 1'~t.%Üú lJÜ') r.:n:::;i:JaV<l g-JI:e.:Jt<.lt" ;; :nas::sa de J)Op!tla~·ão. 
::;eus fillJos a Jin;;u:-<. do p.oiz. E.:;:;:1:-:. con~ider:1c;ões que tenho 1'uito, Sr. 

E, Sr. Pre:-iiriente, e:;:>e lwmf.:IJI re::;;:rJndeu· P!·c::;Hcnto3~ ::;ugg-er-idas pehs obser-ça.çt,es que 
Ine por tal Jfjrma c1ue eu uü.o th·B o (ill~ r·B ... ri ze:·ar.::. os ttvbre::i coilí!3•~S que me r~t·ectdê .. 
plicar·. ram, r.z-wc caln:• no es[1irito a dm·icfa d1 

Di~sa-me elle: «dou :1 meus fllho.s ::t. (~duc:aç:.4c que ;dUde:i.. persiste o me~m.) sr:5teinu. de teü· 
qrw troux,:: do meu paiz ; o governo do s<:u tativas lmpr·oô.cuas. S':"lll jamais o.doptar·e!ll 
p:üz até llo.ie não deu escolas para elle:; ,;e mdid,,s adequadas, e no sentido de ser au· 
educarem.» opt·1do, como objectivo do ctesenvol vimento 

Este facto, Sr, Pr-esideu~~;, qu·; porlí:t de de tão momentoso proHema, os dous ser>iço; 
alguma fór:n<> desanimar o euere de família. ;;itnult:lne;c:nente de immígra.;ão e coloui;a
o immigr-ante que vem se estubele•:er ne.ssa ção. 
zolia, niio o tem feito. anti,s pelo contrar·1 o, A;sim é, Sr. Pl'esiJente, que vejo ao r<· la· 
elles, como que duvidando desta fraquez:.• torío do honrad<• ministro da :lgricultnm 
ou ASqnecimento do nosso governo, tem por conceitos que de morlo algllm posso e;1.lar, 
conta propl'itc procurado desenvolver· o mais re!ati>us a este magTio problema. S. Ex. de· 
qw: podem a instrucção primar·ia local. pois de trata1· deste momentoso assumJ·t·~· 

Foi assim que vi cm toda essa zona concluo dizet:~do que infelizmente os sacrin
por mim percorriJa, e hubit,da por alle- do;; do Th~souro não teem sido correspon
mã~, ty~olezes e grande massa de italianos, didos pelo desenvolvimento da irnmigração 
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da Commissão, tem sido correspomlidos pela 
benevolencia dos Srs. deputados. 

Foi assim, Sl'. Presidente, que, muito pro
positalmente no projecto_ que apres~n~am<?._s. 
aventamos não a separaçao, m:1s a drótlncçao 
desses dous ramos principaes do serv1çu de 
povoamento do solo patri~. . 

E a razão fOI por que nos, que n~cessltamos 
de immigração, como factor essencwJ de nossa 
riqueza futura, como elemento ele v1dn. e pro
speridade, inclispensDvel á grandeza deste 
paiz, não temos até hoje feito o que os nossos 
congeneres que tratam desse eleJ?ent.o, toem 
feito, isto é: procurar proteger o ummgranto, 
dar-lhe, desde que sahe dos paizes da Eur~pa, 
garantia de um certo bem estar, que o amme 
a emprehencler tão grande viagem. 

E' assim, Sr. Presidente, que, <!presentando 
o projecto de reor g:wisação do sc1·viço de Íl_n
migração, fizemos com que este ~ery12o 
ficasse reduzido áquillo que pela Con~tJtmçao 
deve ser, isto é: um serviço puramente de 
immigração. . . 

Isto, porém, não quer dizer• como acahe1 
de mostrar, que entenda que a União deva 
abandonar os Est:1dos aos seus proprios re
cursos em materia de colonisnção ; não, a 
União eleve ir mn auxilio dos Estados, dando
lhe elementos para que por si_prom_?vnn: a 
colonisação, uma vez que a Umao nao pode 
dispor das terras devolutas. 

Não colhe, portanto, o argumen_to do hon-:
rado collega que diz ser necessarJO uma le1 
reaulamentar para que as terras passem para 
os ,_Estados, porque ai nela os ultimas jornaes 
àão noticia de estar o Amazonas legislando 
sobre as suas terras, o Espii"ito Santo dispon
do elas suas; e que até o proprio Estado de 
Matto Grosso já cogita do mesmo assumpto. 

Outro ponto, Sr. Presidente, que mereceu 
reparo elo col!ega foi declar~1r o proje~to nro 
condição terceira proteg-er a nmmgraçao ex
pontanea e adoptar medidas suppressivas pam 
conter a corrente immigratona r1ue seJa JUl
gado prejudicial ao paiz. 

S. Ex. não tem razão. 
Consubstanciando a legislação belga, fran

ceza, ingleza, canadiana, australiana e ar
n-entina, a Commissão procurou adoptar ao 
paiz aquella que lhe pareceu mais consenta-
nea com os nossos proprios intei·esses. . 

Nada mais fizemos do que adoptar medidas 
para impedir que aleijados, tortos, anarchistas 
etc., aqui livremente apartassem, as~im adop~ 
tamos, confesso a Cam:1ra, o artigo da le1 
argentina, o n. 2A do art. :3" que é no nosso 
terceil'o numero (le :) 

«Protejer la imigracion que l'uere lwnora
bele y laboriosa y a conéjar medidas pam 
contener la corriente de la fnere viciose 0 
inutil.» 

Não ha aqui, Sr. Presidente, smao uma 
medida ele policia. V. Ex. com prehenrle que, 
reg·cndo-se, infelizmente, esse serviço de tran
~porte de immigrantes entre nós por um 
de•;reto de lO ele maio de 1858, está pouco 
além ela legislação portugueza, que não tem 
immigração, que é rle 1842. 

Procurar, portanto, como disse a Commis
são, adaptar ao paiz as disposições legaes ele 
outros q1re tecrn serviços congeneres e possam 
aproveitar ao nosso foi o flUe. íize~nos. . 

Assim fomos buscar na legislaçao argentma 
estft rtisposição. i~ como isto é uma autorisa
ção aJ Poder Executivo, é do crer que o 
honrado ministro, que tiver de por em exe
cução esta disposição, não se deixe levar p3lo 
susto que a muita gente causa a immigração, 
como a chineza e outras, para estabelecer, 
corno pretendeG dizer o honrado collega, 
a prohibição da entrada desse elemento de 
trab;c~lho. 

A outra disposição, e que S. Ex. impugnou 
foi a que manda exting·uir a Inspectoria Geral 
das Terras e Collonisaç:ão: 

Sr. Presidente pelas nos.>as disposições do 
direito publico, s6 podem ser considerados 
empregados publicas, aqu,1lles que occupam 
cargos creados por lei, isto é: aquelles que 
são como ta es considerados em virtude de 
determinação de lei elo Congresso ou elo anti
go parlr,mento, creflndo esses lagares. 

Infelizmente muitos governos, não se em· 
baraçanclo com essa restricção governamen
tal, que é o unico meio de se ter a verdade 
orçamentaria, invent;lr<ll11 um bom meio do 
chegar aos 1ins sem attendee aos preceitos 
constitucionaes, qne foi crear as taes repar
tições de com missões. 

I~ assim é fJUe, sem excepção, todas as re· 
partições annexns ao ministerio da agricul
tura, são commis:,ões, uão !Ja nem uma creacla 
poT acto legislativo. 

Dir-se-ha: o governo provisorio creou esta 
ou nquella. N:"io, o governo provisorio deu 
insti'Ur:ções regulcunen tares ás commissões 
que j :1 existiam. 

Havia, Sr. Pr<Jsiclente, junto ao mínisterio 
do imperio, e dirigida. pelo notavel brazileiro, 
cujn. memoria jámais se apagara da nossa 
legislação, unm repartição geral de terras pu
blicas. 

Em 1860 o governo foi autorizado pelo par~ 
lamento a croar o Ministerio da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, fundindo nelle 
ossa repartição de terras e colonisação, e 
duas elas secções do ministerio antigo do im
pet'io, que tr«tavam de assnmptos pertinen
tes a esta repartição. 

Por esta lei foram extinctas não só a re
partição g·eral ele torras publicas, como totla;; 
as delegacias da terras nos Estados, menos 
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no do Rio Grantle do Sul, e que haviam sido 
creadas pela lei de 18 tle setembro de 1850. 

compulsando a legislação, vê-se que as at
tribuições desta repartiç·ão passaram para a 
antiga terceira director·ia do Ministerio da 
Agricultura, Commercio e Obras Publicas. 

Dentro em pouco, reconheceu-se que o ser
viço se havia desorgnnisado, e portanto a 
necessidade indeclina vel de crear-se uma 
agencia da colonisação que recebesse os immi
grantes que apertassem a e:;te paiz. 

Foi então creada esta agencia, e nomeado 
para dirigi-la, si não me ralha a memor.ia, 
o meu honrado mestre, o Sr. conselhetro 
Ignacio GnJ vão. 

Logo, em seguida, começaram a chega r as 
reclamações dos differeotes Est<tdo pelas 
questões contencios<t'l administmtivas, qne so 
levantavam no julgamento dos processos Je 
legitimação o revalidação de terras. 

Esses processos. eram contenciosos admi
nistrativos, julgados por juizes especiaes, que 
se donominavam juizes comrnissarios, e del
les havia. recurso forçado para o presidente e 
para o ministro. 

Vinham esses papeis, e não havendo quem 
delles tratasse, não havendo quem pudesse 
estar junto ao governo e aconselhai-o em uma 
medida conducente a uma boa resolução, deu 
isso lagar a creação da commissão denomi
nada-registro geral de terras publicas. 

Foi, si não me engano, em 1874 creada esta 
commissão, e lmvia então, como disse, urna 
outra constituida pela tal agencia official ele 
colonisação. 

Depois de algum tempo conheceu-se que os 
serviços, sendo de materia correlarla, não po
diam prescin1lir de ter urna certe homoge
neidade e um director unico que imprimisse 
aos serviços nos Estados a necessaria acti
dade, dando providencias irnmediatas sobre 
os cásos occurrentes nesses mesmos Estados, 
que então eram províncias. 

Diante dessas clifficuldades, Sr. Presidente, 
o governo deliberou reunir a agencia official 
de colonisação d commissão de registro geral 
de terras publicas. 

Reunidas estas duas commissões em unm 
unica, que recebeu o nome de Inspectoriage
ral de terras e colonisação, persiste ella até 
hoje sem que lwja uma unica lei do parla
mento que diga-Fica creada tal repartição
Diz S. Ex. : « O Congresso, dando meios para 
manter essa repartição ipso (acto appro
vou.» 

Não ha tal, o Cong-resso .dà e rnarcn. até os 
vencimentos das dlíierentes commissões ele 
prolongamentos de nossas estradas de fer
ro, e ningem dir:\ que essas commissões de 
prolongamentos de estrada de ferro sejam 
repartições. 

Camara V. VII 

0 SR. PAULA RAMOS- Isso é cousa diife
renit!. 

O SR. CoELHO CrNTRA-E' a mesma cousa, 
o governo póde, almsamlo, como tem feito, 
crear hoje qLtalqtwr repartição e Jar-llte o 
nome que bem lhe parecer; mas não está 
dentro do espírito da lei, por·que esta repar
tição, qualquer que seja ~eu fim, não foi creada 
por acto legbLJti v o. 

Aqui esta, portanto, a razão por que a com
mbsão autoriza o governo '" extinguit· essas 
corumissões, porque, sendo emomgados dtJ 
comrnissõc:s, nito teem di!'eitos atlquiridos. 

Ü ';R. PAULA RAMOS da um aparte. 

Ü SR. COELHO ClNTRA-Vê, portanto, V. Ex" 
que a commbsão, ac·mselhando esta medida., 
roi levada por nm fim economico, de acabar 
com um <dmso e regluar Je alguma fórma, 
creando um centro de unid<tde, todas esta·; de
pendenci~.~ do Miuisterio rle Viaç;t ). que estão 
dbsominadas, constituimlo repartições inde
penJentes, repartições que de nada servem, 
por uma siin ples e unica razão : porque não 
teem autonomia e não podem ter autonomia, 
porque a lei não lh'a outorgou. D.thi o re
sultado immediato da dependencia e sn!JorJi
nação ás secretarias, e, por consequenoia, nã:o 
porlendo agir, atrophiados ticarn na depeli
dencia immediata das directorias de que de
pendem, 

0 SR. PAULA RA:IiOS- A Inspectoria de 
Terras como esta organisada só depende do 
ministro. 

O SR. CoELHo CINTRA- O proprio Con
gresso, Sr. Pre~itlente, já reconhecendo que 
separados os serviços de terras para os ~sta
dos, uão podPm persistir juntas as duas com
missões, porque uma tratava de terras e 
outra de colonisação, autorisou o governo 
a reduzir este pesso~l[. 

Até hoje V. Ex. sabe que a inspectoria 
ainda con8erva até o mesmo lettreiro em sua 
be lia taboleta. 

,Uérn desta comtui8são, Sr. Pt·esidente, en
tende a Commissão de Obras Pulllieas, que 
não devem per·sistir nos cliff'.!rentes Estados 
as innumeras commissões de medição de 
terras. 

Sr. Presidente, quando no § 2° do art. 2" 
a commissão (lê) : 

A cornrnissão aconselha o governo a sup
pressão de um abuso que túveíl o meu hon-
rado collega não cenheç.1. , 

Vou citar um facto que a Gamara tomará 
na consideração que lhe merecer. 

Em 1881, si não me falhn. a memoria, o 
governo contm~tou um<t estrada de ferro 
no Rio Grande do Sul, com uma cert& com
panhia. 

23 
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Contractado este serviço o governo tinha O SR. PAL"L."- R.A~!os - dà um aparte. 
por força do contr;lcto, ue nomear um fiscal. o St~. CoELHO Cl::>TR."-- E it condiç.'io de 
Foi nomeado esse rlscal. Dons annos depois ser executada uma das disposições seme
a companhia entrou em caducidade. lhantes ~o acto addicional porque, como 

Poi;; Lem, este . fiscal aind>t hoje existe, Y. Ex. sabe, naquelle tempo não havia ter-
perceoendo os >encunentos por inteiro ! ras devolutas pertencentes ao Estado. per-

Como este facto abusi•o eu poderia citar. tenciam a Guião. Entretanto, pelo acto ad
mm tos outros; mas, o meu fim não é de- dicional, o Estado podia dispor de suas48le
~liJ?ar nomes, não é tratar de casos pessoaes; guas ue terra para e:;se fim de colonisação. de 
e Simplesmente tratar de zeneralidades é accordo com o governo central. · 
tratar de legislar e de fórma qne aproveite Parece-me, Sr. Presidente, que os E:;tado; 
aos interesses da Cnião (~lpoiaclos.) ter·iam tudo a lucrar, entrando em accordo 

Com este projecto, Sr. Presidente, l!averiL com o~ poueres da União, nestas questõe; 
uma reducçõo lle 3.922:000$ calculados svbre 5p,e1 ~~~0·t.lentes aos assumptos de terras e coioni· 
as tabellas do balanço d<t receita e despeza · "''" 
ultimamente distribuído. Unicamente para solução dos contractc; 

Pelo modo porque n Commissão propoz e que são anteriores aos actos da Constituinte. 
ha de sustentar quando se discutir 0 Orça- parece-me que o governo da União deve en
mente da Agricultura, ella não quer absolu- trar em accordo com os governos dos Esta· 
tamente ingerencia de inspectoria em necro- dos, para regularisa.rem as concessões que 
cios rle terras do Estado: porqne ella re~o- dependem desse accortlo. 
nhece que não o póde fazer principalmente Com adopção das medidas que propõe a 
por uma circumstancia, porque as terras de- Commissão, cessará a despeza, de meiiçõe! e 
volutas confinando com as ue tlominio parti· note V.Ex.quando fallo em despeza refiro-me 
cular, estão sujeitas às justiças locaes. as ja realisadas, e que constam de balançv 

Ora, essas terras devolutas confinam com a que apreciei ha pouco, pelo qual sevêtersido 
terra do uominio particular e si este dominio tttl despe7.a de 5.542:000$ despendidos com 
l~va~tar questões de .dominio parti~ular, se- medições ; materiaes e contractos de immi· 
rao Julgadas e deCididas pela .justiça loc.Ll, gração 3. ~93:000$ com as despezas nesta 
que é regitla por lei estadoal, e como ira 0 capital e estados em taes serviços. 
governo intervir nessa legislação tomando Imagine V. Ex. que Pernambuco gasta 
conttt das terras publicas, provendo sobre 16: 100.~645 ! 
e lias? V. Ex. conhece bem o set•viço de colonisa· 

ção do nosso Estado e bem poderà julgar qoe 
O S:t. PAULA RA)IOS- Dá um aparte. com esta verba nada se poderá fazer de util 
O SR. CoELHO CrNrRA- Supponha v. Ex., ejustificavel. (Ha,arios apartes.) 

P?r exemplo, que o Estado de Santa Catha- Eu começo por casa. 
rtna acceita a lei de 1850; que adopta a lei S:~nta. Catharina g-.1sta 56:i16$000, Bahm 
de terras devolutas. Pergunto a V. Ex. si o 14:i12$000, Espírito Santo 91:161$494. 
Esta~o de Santa Cat!J.arina, por seus juizes, de Aqui está comprehendida a agencia de 
termmar que a posse é legitima e por conse· colonisação. 
quencia conceder-llte outro tanto de terras . O Rio de Janeiro a. Capital Federal gasja~ 
devolutas, esta ou não no seu direito? E como tmporta.nte quantia de 3.200 contos de rms! 
é que r.oderà. elle dispor destas terrasjudi- Maranhão 6:5065218, Pará 3:230$320, São 
cialmente prevalecendo •t opinião de v Ex Paulo 1~8 :320$200, Paraná i54:021S5-1i. 
de serem 'ellas da Gnião i ' · ' ., i\iinns 45:ill:';i500, :\latto Grosso 1:112.S83i! !! 

Logo V. Ex. concorda com migo. que as e Estado do Rio de Janeiro 350:000$000 !! .. ,. 
terras publicas pertencem aos Estados iode- Aqui na capital é que a despeza com colont· 
pendentemnete de qualquer lei regulamentar sação é muito maior e comprehende V .E!·.a 

O S P 
razão : é porque para aqui afiluem os imnn· 

R. AULA RAliOS- Da um aparte. grantes que necessitam de transporte e tudo 
O SR. CoELHo CrxTRA-Levo nesta questão mais pertencente a esse serviço. 

a tal ponto o respeito a autonomia do Es· Vê v. Ex., que tendo a Commissão de 
~Yl~.' que nãoadmitto lei regulamentar para d~u~~i~~i~o8;~!~crf;~t~uR~~o ~~nr;gi~~~dd; 

Acho que os Estados do Amazonas, Matto- 1 do setembro convidou as commissões apr~ 
Grosso e Espírito-Santo, estão cumprindo um senbtrcm meios de organisação de adminis
dever mantendo a posso tle su:ts torrns. E traçiío publica que mioorassem os encargo; 
trouxe este facto para provar que cttlla Es- t.lo thesouro, niio podia deixar de attendera 
tado esta de ha muito tempo de posse dellas, este serv!co. 

trseemchnoececossnsiti~atudce1_0d0eao1 u_ tra disposição além do l>lla. pt•ocurou conaumtanciar nesta peque· 
Dll dlijpOijlçlto ali itléa• quejulgava.convenien· 
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t< p:1ra CO!Jduzir no desideratum a que se pro
punh:l de concorrer ; tanto quanto possível, 
para eco:10misar a despeza publica e procurar 
pot• eote meio auxiliar o i?tento do Congre:;w 
uo eqmltbrto orçn.mentar1o. (Apoiados.) 

. \". Ex. comprehe~tl·3 que essrt é nm:t mo
dtda de alto alc:mce porque sem est:üistict\ 
não podemos ajuizar o en~randecimento tlo 
serviço. ~ 

Peuoa ~ !Jommissão que acceito o seu pro1 
jecto. preJutzo nenhum trara aos Estacios que 
'como Sa!lta Catl!arina, Paranà e Rio Gr·ande 
do Sul não estão n•s condições actualmente 
tle provet· sobt•e este sen·iço, e é por i~to ~ue 
a Commissão está no proposito de :tpresentar 
no orça!llento a suppt•ess:lo destas quanth•S a 
que ~Iludi, e fnzer a devida distribuição de 
~u,ilios por estes tres Estados, ficn.ndo sô 
a e~\t'g'O da União apenas o serviço de immi-
7t'ttc·ão .. 

Por conSef)uencia. a. Commissão tem necessi
dade de esta!J<Jlecet· em dirferentes pontos, 
p~r:c ond<; ~lllue a. immigr,.çiio, :~gentes que 
possam mtmstrar tnforma~Cks :1 tempo de re
mover· os ilwonn~uiente::; r1u1~ appal'eeerem 
nes!a.s lo;::alidatles. onde como V. Ex. com~ 
prel!enrle, uilo lia auund:tncia ele recnr;os. 

Ct•ein. Sr. Presi•lent~. que tenhoju:;tilic:toio, 
embot·<t tosc::tmcnte ..• 

Refert~-se S. Ex. tambem a desproporção 
dos renctmenços do administrador da Hospe
tlaria com os do inspector ger:ll : maito pro
positalmente a Commissão cogitou em dar· 
estes vencimentos ao administrador da. Hos
~e:laria, para. evitar que elle tivesse. como 
actualmente, ração e outros favores que não 
julgo consentaneo com os deveres do cargo a 
quenlludo. 

Enteudendo assim, a Commissão dà estes 
rencimentos com a contlição d:J. suppressão da 
raçiio e outros favores que lhes stio ou thor
gados. 

,\ntes da reforma constitucional que passou 
aos Estatlos o serviço de terras publicas, a 
lnspectorüt de Terras e Colonisação tinha a 
s~u cargo um serviço duplo e por coosequen
cta um pessoal numerosíssimo. 
_ DesapparecenU.o este ser·viço rle terras que 

sao dt attribuição e dorninio dos E:;tatlos. não 
ha razão para se manter um pessoal numero
so ~' portanto, umu. administr.:tçt"'io cari::;simn, 
umcamente enrarregad:t de receber e enviar 
para os dilferentas Estados, immigraotes. 

St se trata de uma reparti,<1o que quando 
m~ito serã. classificada em segunda ou ter
cetra ordem, não seria justo nem equitativo 
d:tr·lhes vencimentos superiot·es ás outras que 
por sua natureza e serviços llte são ;;uperim·es. 

?• Sr. p,·esidente, devo notar, e aqui o.pro
retlo a occasião p:ll'"a compa~ar os vencimen
tos do director da Estatística, nma das mais 
lJl!portantes dependencias do Ministerio da 
Vdmção, como os da tabella do projecto em 
JScussão . 
. Os vencimentos que propomos são supe

nores ainda aos dos empregados dossa im
~ortunte repartição, não ha, pois, motivo 
para reparo. 

0 SR. PAULA BARROS- Neste ponto não 
estou de accordo. 

O SR. PAULA R,uros - Não apoi:ttlo, com 
muit:>. competenci::t. 

O SR. CoELHO Cr:<TP..A- •.. o parecer qtre 
a.Commissão deu attinente a esta momentosa. 
questão de inunig-ração, que para nós é um 
prob_lem~ de maxin~:t importancia, e impor
t:mcra vrtal para o deseuvoh·imeuto tleste 
paiz. (.·lpoiados.) 

Nilo sou dnquelles que pensam que o es
trangeir·o ê um elemento de desordem 
neste paiz. N<iO ! (.4po:ados.) 

Para isso o que é preciso é desenvolver a 
população e immig-r:lç:lo, pelo svstema a que 
acabei de refet'Íl"~ não sô desênvolvendo a 
immig-ração .Pelos f,lvores e propagantl:t em 
todos os pontos de ontle veem os immi~rantes 
como no proprio Daiz, iudicandu o~;:, meios 
para orgauisar estB ser'Ç"iço, e bem lo<:a li5~w 
o immig-r•;J.nte, porque tia ::;uu. pt•o::;pCL·h.ladt.:: 
depende a mais ellktz, a mais proveitos:t pro
paganda que se podert:t fazer. 

Para t"rminar, Sr. t>t•esidente, pedirei li
cen•;"- a Y. Ex. pm·a dizer· que o (1ue s:tlvou 
e fez viver a. A ustra.l ia, roi o ser crep_ção do 
Estudo, decretaúa c m:tntitla pela vou tatle 
porlerosa de nm g-overno inacessível ao Jes
animo, inditrere1'1to a despez:c e que niio 
ah·t!lJonou n. su:t auto1·idade. si não quaudo a 
colouia, lentament" cng-ramlecitla sou sua 
protecção foi bastante torte, para a dispeus:tt• 
e sub:;tituir sociedmles livres a estabeleci-
mentos de repressão penal. 

Tenilo concluído. 
(Jfttito bem. 'ilLUi.tO bem. 0 orador (, muJto 

cumprimentado pelos dcp«!ados p>·csentes.) 

Fica a discussão adiada pela hora. 
Pass:t-se :i. hora destimtda ao expediente. 
O Stt. l" SECRETAIUO procede :i. leitura do 

seguinte 

EXPEDIENTE 

.0 SR. COELHO ClNTRA-Ahi tambema Com
/ll.lSSão dá ao governo a faculdade de nomear 
1os dagentes de immigração nos pontos para 
\on e e!la aft!uir. 

Oíllcios : 
Do Ministerio da Justi~á e Negoclos Inte

riores, de 8 do corrente, trausmittindo a se• 
guinte mensagem : 
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Srs mem:-:ros do Congre-:so Kacional-~ para pagamento dos referir1os materirleos n:.: 
Como •erek das demon,;tr;,;ões juntu,;, o )li- E>hdos Cnidos u;t Ame;·ié;í do Norte e o•J;; 
nistct·io das Rel:~ç:õeiõ F:xte1·iores precisa de de~tinam as Estr-aclas de Ferr·o de BatÜr::\ 
creditas supplementa.res pare\ ::s rubricas 4·' I P;·olongamento •la Centr;~l do Bm>.il. Pon• 
e 5• 1lo :;eu actual or.;amemo. I Ale:tre ic Cruguayaua e Centr,tl de Pernü< 

A prirHe1ra th~:-S;1S ru: rie:.1s te:11 U8Sti.t llnt:l J..m-.::Õ. ... 
um _saldo de 1 :.25ú.S. su!ficiente apen·:.~ para. " A. deflciencia, dos credito:; ora oh~t?rn~: 

~!:~~~";:~~:~~~~;~~·~~~~.~~~ ~1~~r~:~~;t~~~~:~~~~~;1~~ 
~!fe~:ti:~s~~!~~:~1~~s:~~d;:~i}!~~:~r·~;~;:~~

1

;~·~~ ;di:~~~~lh~~::tl~::~~e:,,::~::~·::i·~~:. ~~:e~:' 
~~~~~\~~ ;~~~j~:~~ d~~~~~~Lo'1~1~ej~lgt0ei~t~::J~; ~~~~n~!~J:l1~~~~~1·~~l~c~~Ju:~~l~1~:J~~\'nr!r~o~~~~~l 
concelter. reDcia pnbiica. celebrauclo-;;e logo a pó:; <~:· 

A verba. Yotada par.L extr;:1ortlinarios no tr·~:ctos com as fabricas que n1aiores vantit!.'ecr 
exterior (60:000~) dcou reduzi•!'' á quasi me- ll"ju;n otrerecido; e nestas condições, ·t,~ 
tade., pelas gra.tirkaçõe.s rixada::; t~a.ra. os in- podei:;; n .. nt!i:U\ S1·s. membros do Congres..~. 
spectores de con,;ul::do; c pela indenmisllçlio I as consequenda:; que poderlio resulttu• Jon:t; 
de suas despezas de vi;:g,.:m. em nma. Bpoc-:.1. cumllrlmento iwmedi<tto de compromissos te· 
anormal em 'rue it corres~ondenda telegra- m:>dos em taes contractos e que atrect:IIE 
phica con,tante to i indispensavel. os credites do paiz. 

Não hrtsen~.lo ainda o referido mini::;ter-io :\: "VisttL dO!:i tllOti""t"oS expostos, conrlo q:t: 
pago os telegranunas qn~ expediu ctm~a.nte o :1~o.Y?S _demorareis_em conceder ao ~·eferiJ[ 
corrente anno. e tendo ::tllHh de <!rdeuat' o nnmster·In o ,;upprHlJento em que.i:M. bel 
pagnmento dos qne enYi<1r ú.s 1eg-.tçõe.s o con- cvmo o restaiJd•:cimento do::; cteditos qn: 
:miado; " udle:; r·ccebe1· até:;) de .:ezerubl'O tenho t1 honra de solicitnr-vo.l. 
proxin1o t'uturo, as:;im como <ie nttende!· a Ca~it:tl Fe•leml, 31 de ontubro de 1894.
gastos c("llll ::>occorro::; a brnnlc ... n·os desv<dldo::; Flotia;w Peixoto.- A' Commissão de Orçt· 
e outrl1s eventuaes, pr:çt~~Yos ~que tivteb a mento. 
5n rubrica c.m1 rmds 3U:OOO.Suoo .. 

As qu:tnthts pedida:::; devem :;er votadas no 
cambio de :t7 ~~iuheiro:S c::;tel'linos por 1nil 
reis. 

Cnpital Ferleral, :~1 de outuiJl'O de 188-L
Flo,.iww Peixnto.- A' Ccrnmbsfto ele Orçt<
meuto. 

Do Minislerio d~t Industr·ir,, \'ia~ão e Obr~•:; 
Publicas de 9 do corrente, truusmittindo a 
seguinte mensagen1 : 

S1'S. membros do Congresso N~cional - NITo 
tendo sido sol ddos pelo :>iini;terio do :\'eg-o
cios da Industril\, \'i;:çlio" Ob1·ns Publicas 
varíos pag-nmentos prov0oi.!ntes d~ enco:n
roendns de material lixo e ro,lante destinadas 
â diveJ·scts estradas de fCrro dn. Lnifi(~~ de..-ido 
ora. ú. i nsntficiench. tios resp(~Cti vo:s ct·editos, 
ora. a não te1·em sido e~tr-:s }Ja~::;ado~ en~ te1n po 
para. a Del~gacia du Thesouro Fedl'l'al, em 
Londres, cuulbrmc Yel~eb 1tas deml)ustrações 
que ,i unto tenbo a honra de aprescntut·-vo,; 
e h'n-endo em rela~un a outras, como '' de 
Sob1·al~ necessidade urgente rle acquish,~üo de 
matel"ial fixo c rofl:wt(·, c~Llle·Jne :;~,ucitar-v-os 
não só o suppriment" daquelle,: credi tos 
como tamhem o restuLelecimento do conce
dido na importauci;l total de .e 34.575-7-5 

Do mesmo ministerio e de ignal dahi, tr.1~· 
smitt1nclo o pe1ii1to do con:Selho districtnl~1: 
Bom J..·sus do Itio de S. Juão. nmniciníoJ: 
Santa. Barl.rara, relativamente ao tran5portt 
!!'ratu;to, da estação inicial dtt E:;tr~tla ,J: 
i.•eno Central do Brazil até a de ~abara.·li 
2.200 metros de tnbos de ferro e outrns t:.!· 
terh.\t-S destinados ã.s ohras de encanamenlt 
de agua pota>el da re:;pectiv;t po>oaç-ãc
-~' Commissiio de Fazenda. 

Do mesmo miuisterio, de 8 do cor·reot;. 
enviando, por cópia, a peti~<lO de Si! ra r> 
eira & comp., e Eduardo Booje;m, relütil~ 
mente ú. {;Once::sã.o para a n;,r-egação da p:ui: 
e ncnehoeira<la dos rios 1\!adeira e ).Jamori, i 
outros 1';wores.-A'Commis,ão de Obrasl'n
blicas. 

R.erp:erimentos : Da FernaD<lo Jl.lnriu à< 

i'r"do, concessionario e proprietnrio ..:n Em
PJ'e>.;t de Carri:; <le Santa Cruz a ltadah<. 
fll'ntestan<lo contra a peti~fto do vbcondeJi 
Dn]ll'at e nut~o, relativamente no proloo,~· 
meuto do raHml •le S:~1lla Gruz, na E;tr.•~ 
de Fet'!'o Central tlo Br:lZil, até ltacnru;;a: 
reiteran•lo o ~edido feito em anterior reque
rimento e solic\tando a manutenção dê ;;t 
direito constituído pelo decreto n. 7 .2i2, ~ 
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!Ode maio de 1878.-A' Commissão de Obrfls 
Publicas e colonbação. 

O Sr. Francisco Glicerio
Sr. presidente, devendo ter logaT' >~.nmnhil 
fest<1s pela entrega das medalilas pela com
missão militar do Estado Orientnl, e ainda. 
terá Jogar na segunda-feira n, inaugura
ção da estatua do marechal Osoeio, venho 
propor a V. Ex. si não seria conveniente 
que, em homenagem a esta festa nacional, a 
Camara deixasse de funccionar amahã e na 
segunda- feira. 

Apezar de não haver numero para deli
berar, todavia V. Ex. encontrar·á mts inspi
rnçÕ2S de seu patriotismo o modo de satis
fazer este meu requedmento. 

Aproveito a opportunidarle de occassião pam 
pedir nos nobr,"s deputados da Camarn. o seu 
compn,rer.imento, rle terça-feira em dean te. 
afim de que poc;samos votrtr antes rio rli:t. :JO, 
ultimo da prorog::1ção, não só a approvnção 
dos actos elo governo, como tambem os ur0,,. 
meutos. 

O Sr. Presidente - Do nccordo 
com o pedido do nobre rlopntn:lo, a :.\l<~S<t 
designara a ordem do dia pa.ra a sessão ele 13 
rlo corrente. 

. O Sr. Coelho Ointra-Sr. pre
Sidente, a Commbsào de ObT'as Pnhl ica.s vem 
apr:~sr"ntar á considerflçfio da Camnrn, em 
olxliencia a quanto foi determinfldo pela dis
posiçao ela lei de I de setembro, que entende 
cem os serviços technico; pertencentes ao 
Ministerio da ,\gricultura, Commercio e 
OiJrao Publicas. 

Apresentando este projecto, o Se. l)]'esi
dente, precedido do prareceP que von rcmet
ter á l'esa, julgo-me desobrigado do qu<1nto 
lcn determinado na indicação dessa lei na let
tra B, quando determina que a commissão, 
regulando o serviço e extinguindo aquelles 
qne parecessem clesnecess:uios :1ttinentes a 
obras pnblicas e outros ramos da :<clministr;~
çfio publica, apresentasse it consideração do 
Ço~gl'8SSO nm projecto, qur, consubstnn('iarlo 
as 1d~as principae,; da ;;dminbtração, puclr:s"e 
cont~·1bmr par·a n1ellwrar a administração 
!•lihlwa <tlie:ta á atpwlle ministerio. 

Nilo são rlescon lwcirL1s rht Cam;na nom do 
paiz a.s inconveniencias rjue re,;nltou da OT'

gani7-ação do Ministerio r.la Agricu ltm·a. til 
como está e sendo de maxima iuconveniencb 
a suppress:io de sel'viços qne por sua natu
~~er,a devem ser geridos I)Or urna ncçiío uni
foeme e homogenea, a commissãojnlgou ncer
Liclo apresentar á Camara PS te projecto. 

Corno eng-enheiro, pertencente à classr~ 
desse,; distinctos funccionrtrios, oml;Ome rlc·s
ses engenheiros que fazem parte da Camnra 

e em nome rln, commissão, ::tpresentei o proje
cto esperan1lo que será elle tomado na devida 
c"nsideração, alim 1le (]lHl nos proximos annos 
sirva ao governo p;u·n, satisfazer medidas da 
maior responsrcl,ildade. 

Vem á Mesa e vae a imprimir para entrar 
na ordem dos trabalhos o seguinte 

Projecto 

N.lG7-1894 

Reorganiza o corpo de engenheiros civis sob as 
ba~es 1ue apresenta e dá outras p;·ovirlencias 
em relrrçrio d reo;·panização geral dos servi
ços technicos rio Jl1iniste;·io da Viaçao e 
Obras Pttblicas. 

Cumprindo quanto lhe foi determinado pela 
Camara, com a approvação da indicação de 
l de setembro findo, a Commissão de Obras 
P ublicas e Colonisação vem submetter á 
apreciação e julgamento dos Srs. deputados o 
projecto de reorganbação do corpo de enge
nheiros civis, creado pelo decreto n. 2. 922, 
de lO de maio de 1862, que contende com a 
reorganbação geral dos serviços technicos do 
Ministerio ele Viação e Obras Publicas. 

Com a creação do Ministerio da Agricul
tura, Commercio e Obras Publicas, resultado 
da fusão de algumas das secções do Ministerio 
do Imperio com as repartições t,echnicas que 
superintendiam então os o:;erviços que lhe 
emm pecnliares, em 1861, foi reconhecida a in
declina vel necessidade de reunir sob a mesma 
direcção o pessoal technico a serviço rla::. 
quelle ministerio, constituindo-se um centro 
de acção competente, onde os agentes da 
arlministração pudessem haurir as informa
ções, instrucções e ordens que pelo cunho da 
competencia em um serviço todo especial 
pudesse bem guiai-os no cumprimento de seus 
deveres. 

Organisada a secretaria obedecendo á con
veniencia da separação dos serviços de natu
rezas tão differentes, como os que passaram a 
pertencer áquelle ministel'io, t'oi estatuido o 
conselho dos •1irectores, onde os ministros 
pudessem encontrar nos pareceres de seus 
auxiliares immediatos os meios conducentes 
a decisões seguras pela tradição, e correctos 
pela competencia peculiar a carla um dos 
as,;umptos que fossem sujeitos á sua delibe
ração. 

A Directoria de Obras Publicas foi então or
ganisacla com chefe technico e pessoal habili
tado pela pl'atica adquirida nesse ramo ela 
publica administração. 

Sentirln,, pois, a, necessidade de completar 
ess:1 organL;;tção, toi promulgado o decreto ci
tado n. 2.922, regulamentados os serviços da 
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Inspecç-ão de Obras Publica.s. e lançadas as 
bases para os d~lineamemos'geraes para os 
contractos e ext·cu~ão das construcç()es e 
obras publicas, que se houvesse de emprehen
deJ· por conta dos porleres da Kação. 

Embora decorrido tão longo período de 
tempo, ainda hoje perduram nas paginas dos 
livros de nos>a legislação. em traços esplen
dentes, as fulguraçues do bellissimo talento do 
primeiro ministro de obras publicas que 
teve o paiz. 

Si outros titulas não recommenda.ssem a 
memoria de Manoel Felizar:lo, bastariam 
esses acto~ do nota vel estadista para reco
mendai-o á admiração e gratirl:io nacional 

Entretanto, ou pela fa!Ga de pessoal te
clinko que então s" nota;vapara satisfação das 
exigencias da publica administr:•ção, ou ou
tl•os accatecimentos a que a política não foi 
indifterente, a obra ingente desse notavel 
estadista na reorgani:ação desse ministerio 
não teve seguimento compatível com as ne
cessidades do serviço publico. 

A não ser um ou outro acto de alteração 
daquelles decretos. para o fim de melhor 
nccu.Jir ás necessidades do momento, que 
contendessem com o accrescimo de funcciona
lismo, nenhum neto foi levado a effeito que 
se recommendasse pelaconcatenisação de idéas, 
que, consubstanciadas em disposições perma
nentes ela administração, tendessem a uma 
organisação consentanea com um ministerio 
onde reunem-se serviços de natureza tão 
di:trerente. 

Nem tampouco se tem p1•ocurado colligir 
a.s tradi<;ões e decisões que pos~am ~ervir de 
regra e guia em muitas resoluções techni
cas administrativas, de questões pertinentes 
aos altos prr b!emas da engenharia, que não 
raras vezes ou deixam de ter solução, ou 
são solvidas, em não poucos casos, contra os 
inter•esses da Nação. 
· E, quando tantas dessas decisões não se 
resentissem desse ou de outros defeitos, não 
raras vezes são tomadas por mero arbítrio, 
sem attender-se its tradições ou à equidade 
tão necessarias aos actos administrativos. 
Taes teem sido, na generalidade. as decisões 
pertinentes a esse ramo da publica adminis
tração, a menos que não tenha ltavido algum 
cm·a}oso auxiliar que se preste, para bem in
struir-se, a desempoeirar massos de papeis 
enormes nos archivos das secretarias, onde 
estão documentos tecbnicos de subido valor 
sepultados no pó do esq1tecimento, por não 
haver quem lhes" dê o apre~o devido, por 
carencia absoluta de conhecimentos especiaes 
para bem julgar da ma teria. 

A attribuiQão confln·ida ao Poder Executivo 
de decidir as questões administl'ativas devem 
ser como que contt'abalançadas pela adopção 
(!~ certas medid~S Cf>nducent~s üf> acerto d;t 

decisão; essa necessidade sobe de interes~ 
quando se trata de resoluções pertinentes a 
trabalhos de nat.ureza technica. especialmenii 
os que se prendem aos diversos ramos da 
engenharia civil. 

A administração não póde prescindir dos 
agentes para agir, e ao conselho pra 0 
exame das materias que por sua e~peciali
dade exigem conhecimentos technicos varia. 
dissimos. 

A administração não póde bem preencher 
seus fins, si ella não se illustra sobre o al
cance e consequencia de seus actos. 

Collocar ao lado da acção o conselho. i 
dar ga1•antias de ordem e acerto nas delibe· 
rações administrativas, que por este modo se 
exerce segura. competente e homogenea. por 
intermedio de seus auxiliares technicos. 

A defeituosa organisação do nosso minist~ 
rio de viaç,~o afasta-se desses principias e 
muito deixa a desejar. 

Dahi a neces>idade dessa.s c1•eações muli!· 
pias que a titulo de cornmissões são decreta· 
das e constituem outras tantas repm·tiç.;". 
inte?·inas (por não terem sido creadas por leisi 
esparça.s. 8em obedecer ao mPnor preceito ce 
systematisação, sem meios de agir, ena.depen· 
denci" immediata da secretaria incompetente. 
sem um centro t••chnico de acção, onde pos· 
sam os sub-agentes da administraç:to haur~ 
os meios de bem cumprir seus denre;. 
pela unidade e competencia da deliberuç;io. 

Bem dessernilhantes são as organbaçüL~ 
congeneres de outros paizes civilisados. 

Na França, por exemplo, o ministerio das 
obras publicas rem junto a si o conselho de 
pontes e calçadas. 

Na lnglaterra,nação mestra nas praticas do 
bom senso administrativo, vemos o cabiHII 
cou11sil, Boa1·d of Trade, etc., no seu minis
terio de comme1•cio. 

Em Otltras nações obedece·se o mesmo srs· 
tema. 

Sempre ao lado dos agentes do ex· 
ecutivo, o conselho destinado a íllustral·o 
sobre as difficuldades supervenientes da pu
blica administração. 

Os negocies que col't'em pela. parte da 
viação não podem ser devidamente esclare
cidos, sobretudo faltando ao ministro quem 
o elucide com o conselho suggerido pela com· 
petencia e esclarecido pelas luzes da tra· 
dição. 

Tudo que e servip administrativo entre 
nôs é moroso, arbitraria e precario. 

Este conceito de um dos nossos melhores 
estadista.s é a expres;ão exacta do que tem 
sido o nosso systema. administrativo. 

Si no regímen derahido tudo quanto !! 
prendia á administração podia assim ser 
consi<lerado arbitraria, moroso e precario, na 
actualidade esses grav!!S i~convepientes se 
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toem aggravado pelas successivas reformas 
l;vadas a efi'eito com um certo cunho de des
prendimento das normas basicas da adminis-
tra~ão. . 

Si não toda.~. a mor parte de t.'\es l'eformas 
tem visado ante o interesse do funcci<?na
lismo Eempre cres~ente. pelos successn:os 
augmentos de venCimentos. do que propria
mente a um plano de systematisação da ad
ministração por um regimen uniforme, e que 
obedeça aos princípios que vimos de referir. 

Afastando-nos, pois. desta regra e obede
cendo aos pl'incipios indispens.weis á regula
mentação t!a. adminbtra~ão publica nesse 
ramo especial de serviço, organisamos o pro
jecto que ora subrnettemos ã. esclarecida apre
ciação da Ca.mara dos Srs. Deputados. 

Pelo lado cconornico, a nova rcorganizaçü.o 
tl~trá a v11ntagern de supprimir ?'eprtrtiçi;e.< rle 
com'lnis:~üus~ dcsnecessarius~ brt1ços inuteis da 
administração deleituosa que temos ; o que 
actwretarã. grande economia pltra o erario 
publico (' iuumeras vantagens para n. admi
nistr<tção publica. O prc\iecto vem n.lém elo 
mais preenclwr um;t grande lacuna que se 
notn. em nossa :tdministrar;ão. e •1e l1a muito 
reclamad:t pelo inte1·esse pubtico, e pela class" 
dos engenheiros civis que não f!Ozarn entre nós 
das regalias tedmicas que n lei lhes confere. 

Cumprindo po1• esta forma quanto lhe foi 
determinad0. a. Commissão de Obras Publicas 
e Colonhação julga ter-se desempenhado 
dess<t missão com o projecto appenso e que 
offerece á consideraçilo c delibera~Jo d<t Ca
ID<tra dos Srs. Deputados. Por· este projecto. mais ou menos vasado 

nos moldes da lei uruguaya, pertinente .a. tal 
assumpto, a acção é confiada. ilirecta.rnente a O Congresso Nocional decreta : 
um agente 1-esponsa.vel, o que é uma. garan- Art. 1. • Fica. 0 governo ~utorisndo a, re-
tia de torça, de competencia. technica, de ho- vendo os regul,mentos :~pp!'ovados pelos rle
rnogeneidade e respon•abilidade. cretos ns. 2.922 de maio de l8G2, 2.025 e 

Asoim é que ao lado do ministro estará o 2.926 de 14 de maio do n:esmo anuo, e 
director geral, que com os tres inspectores n. 4.6DG de lG de fevereiro t.le 1871. reorga
formo.rão urn conselho consultivo, que não nisar 0 corpo de engenheiros civis sob <tS 
pouco contribuirá para imprimir ás deci:ões se~uinte;; bases : 
teehnicas administrativas o cunho da cornpe- ·1., ce>nstar 0 pessoal nos te1·mos da lei 
tenciaindispensavel em semelhantes delibera- n. 3.001 de o de outnbrodc Jb94 dos enge
ções. nheiros actualmente em exercício de com-

Para. que esse serviço, assim Ol·ganisodo, missões. 110 1!ini:;terio da Imlnstriu, Viuçiio a 
marche com regularidade, e bem possa func- Obrar. Publicas, em classes designmbs na 
eiona.r, é intlispensavel que por seus auxi- tabe\la annexa; 
Jiares possa. organbar e dispor sua acção e 2• constituir o coroo •le engcnl1eit·os umn. 
levai-a. o. et!eito ao ponto onde necessario se tlire~toria technica 1j0 Ministe1·io da. Via\•iio, 
torne agir; dahi a subordinaç-ão de todo o pes- com um director gerul, engenheiro civil, si 
soa! a um centro unico. tiver nomeação de g-ove 1·no, c quo snperin-

Sendo o chefe do corpo e o~ t!es s~b-chefe~. tenrln. todos os se1·vi(·os technicos da Uniiío ; 
ou inspectores, agentes adnumstra.ttvo~, dm- 3•, 0 corpo de engenheiros .civi~ será 
gidos directamente pelo Poder Executivo, é constituído per trcs g1,.ndes d1V1soes nu 
türa de duvida que devem ser empregados de >ecções subordinadas á directoria technica 
confianÇ<t e portanto demissiveis aclnHlmn. sendo: 

Corno agentes rlh•ectos do ministro, são os a) " 1", de ,.íaçiio, que superintenderá to<los 
instrumentos da administrn.,:ão central, que os traualhos tio viaçiio fcrren. rodag-em e 
n[o deve ser priva_da do rli1•eit~ de escolher coustrncçfw civil, tr,!~gt~111hos e quMsquer 
esses seus ve:dade1ros conselherros. n~ clas.:e trabalhos em que ent1·é n elcctr1cidadc com 
dos en~enhe1ros, de sua. con~a~:JÇa, -:.empre a~ente de torça, )ocomoçtio ou luz; 
qu.e l'azoes_ de Ol'dem ~ de il;dmJmst~Çao PO· "b! tt 2" ue hydraulica que tet"it a seu cargo 
htJCa O ex1g1rem : vors, sera; por m~JO. desses OS serviçcs de po,;tos e quaesquer trabalhOS 
agentes qu~ _o mtl!rstro tera d~ satisfazer. a. attinentes a e;;se rnmo de engenharia ; 
tarefa a~mrmstra.tlva que a ler ~h e confere. c) !\ 3• divisão terá a seu cargo os trabalhos 
. Col!fermdo-se ao Po?er Executlvo a auto- rie abastecimento de Hgua potavel, maonn

flZayao pa~'a. reorgamzar o corpo d~ enge- ciaes. açudes cnnaes, docns, caes e quaesquer 
nhe:ros clv1s, segu!ldo as .bases esta.turda~. no antros trabalhos !Jydraulicos que com estes 
ProJecto .e~ questão, de1xa-se a ~eu ente- serviços tenha relações, on que não estejam 
l'roso ru.'bltl'lO a ft~culd~d!' rle estatun• nos re- previstos nas divisões auteriores : 
guiamentos. as drspostçoes de mero tletalbe . 
regulamentar•. o que trara a vn.ntagem de ser 4'. constar o pessoal ue · 
melliOl' attendida, por de.termino.ções pel'ti- l D;rector geral. 
nentes, a distribuição do serviço technico 3 Inspectore~ gemes:, 
pe!a.s tr•es gr>andes divisões dos ramos (lll en.- 25 E!JgenheJr,?s _de 1· classe, 
genha.t•ia, de que tz>ata. o projecto, :35 Dr~os de ~ d!~a. 
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50 Ditos de 3" dita. 
100 Contluctores r\e J• chlsse. 
200 Ditos de 2• dit:•. 

5", toda a pa1-te tecLnic.o ou economica das 
ouras puolicas que se tizerem na capital Fe
der<\! ou E>ta,Jo:;, por conta ou com auxilio 
dos minist?rios ó·is du Cnião, sera sujeita à 
direcç-ão ou inspec~ão da directoria : 

17•. o greruio fara codificar todas as dispo
siç•ües r•egulamentares em vig-or, alterando-as 
na pnrte modificada pelas disposições desm 
lei, afim de serem applicadas nas admini>
trações respecti'l"as ; 

18•, nenhum engenheiro entrara para o 
corpo de eng-enheiros ciTis~ sinão con1o eng-e .. 
nheiro de 3•;--classe quaesquer que sejam seus 
ti tu los sc!enti ficos ; 

6a, serem os car-gos de th:caes ·das vias
r~rreas ou qualQner obr·a public;~ ~ubvencio
Dalla. que tenha garantia de jtll'GS. ou se ia 
simplesmente concedida pelos po,leres da 
União, exercido;; pelos enge11heiros do corpo 
de en.~enb.eiros ci'\'"iS fJUe forem designados 
pelo director geral, seg-undo " d'~>se· n. ~ue 
pert,~ncerem e ch:-ssiricação da fiscalisação; 

7•, instituir o conselho de o!Jr:lS pu\J!'cas, 
formado do !lir ctot· !!'eral,Jos en:::enheiros 
qne, como chefes, dirigem ,.,; r·epai;tiçõd do 
Telegrapho. abastecin:ento 1le Agna. Estrada 
Je Fer1·o Centr•d e dos eh8fes d;1s di'<isõss 
(a, b e c) de que tmta o n. :3 deste tu·th:o, 
Sllb a presidencia do ministro : -

8•, o consell10 dever:i. ~onsulh\r sobr·e t<·das 
~s questões importante;; ~ne o mínbtro julgar 
acertado snbmetter a seu exnme : 

9:'. o~ directores de Yias ferrens da União 
serito nomeados 'lentl'B os en~tenheif'()s per
tencentes no co!'po ne engenheiros ci ri>, l'"r 
fH'O[IO~ta do director ge,-,-,l·: 

10:., os engeuheitoa ajuduntes, de 3-. dasse, 
conductores de 1• e 2• clnsse >eJ·vit·üo nns 
!•.ummissões que lhes ror~tti designn.das pelll 
1lirector geral, confo1·me as conveniencbs do 
serviço ; 

I l .. , tnods cs demais empr-egados s&rfirJ no· 
meados pelo gover·no ~ob rroposta do 1lirector 
g ~ral ; 
• I 2", co:nmettul' no tlir·ector· get'll do ef)rpo 
de cngenh1·it·u:; eh·is a.ttrihnições p:1ra expe-. 
dir iushucções :tos inspectort~S p;tt·:' :t~ ln
tipecçõ&s qne julg-ar convenii'!"J1te mandar f:::t.cl' 
e111 qualquei' ohm ou sm·vi~o publico, dentro 
do teritorio da. Uni~o ; 

1:>•, raculdnd" rle uesi;.:nar· o pessonl tech
nico que deve ter exet·cici~~ na~ díve1·sns deM 
penrleucias t:tchni(·a!'i da directoria do corpo~ 

t4a, as r~rrea::;-vh1s da ünião~ e quaesque:' 
nutrns obras publicas serão dirigid~s vot~ en~ 
;·enheiros do corpo, nomear! os pelo governo 
sobre proÍ'osta do tlirector l!·ernl. 

15', todos os ajudantes e ma.is pessoal te
chnico a serviç-o em umas e outr"s obms pu
hlic·~ serão 1le livre 'lesignação de director 
get·al; 

lG• os engenheiros que se distinguirem por 
seu procedimento e n.erito scientifico, pode
rão ser man<lados em viagem de instrucQãO 
no estrangeiro si o conselho de obras pu
blicas, por unanimid"de, .julgai-o merecedor 
desse premio ; 

19··, todos os cargos technicos ·serão de 
acGesso por merecimento, sendo promo>idos 
os en,zenheiros que forem propostos pelo 
Cou:oellJO de Obras Publicas: 

20•. os euaenbeiros militllres nas condições 
do u. I. que· prdenderem continuar a perten· 
cer <lO Corpo de Engenheiros Civis, deverão 
preriamente obter reforma ou demis5ão do 
r~spectivo posto. O soldo que lhes competir 
'erà ineluido no nrdennr!o a que tiverem 
dit·eito como eng-enheiros civis; 

21 '. pro•er sõbre a reorgaoisação da Se· 
cretar:a de Industria. Via~ão e Obras Pn
hlicas, de modo a organisar-se conveniente
mente a dit·ectorb technic,,, nos termos do 
n. 2; distribuinJo i)elas tres divisões o pes· 
soal d:~s actuaes directorias de Obras Publicas 

e ~~~' ;'~Jn~~;etter ao Corpo de Engenheiros 
Ci1·is vexame, verificação de plnnos, orça
mentos de h•das as obras que tenham de ser 
constnlidns e mais: 

a) rormulnr hases para concessões de pri· 
vilegio;; par't exploração de minas, construc
ção de estrada:; e outras relativas;\ melhora
mentos materi::tes ; 

I!) expedir· instrucções p:ua tismlisaç~o das 
vias renens que gosam ue garantia de Juros· 
tom3cla de contas, execnçi\o e orgauis:1ção ele 
tar·ifns, :;tgurança do trnfego e ,1naesquer 
SCl'\·íços P·~rtenceotes a dscalisaçt\o de taes 
estr:1t1ns; 

c) reunir elementos p:u·:t organisa~'io de 
n11m cartn. itineT'HJ•!n da União, o para a con· 
fe:·ç:io de um plano geral de viaçii.o, compre
hentlendo cs rios navegnvels e Tia~ ferreas; 

d) pr .. por na legislação relativa a.os diver
cOS ramo~ de serviço publico a seu cargo, as 
moditic;l~õ::::; nece::;s~1rias, I·nra melhor exe ... 
CllÇ~ão dess('s servicc~~; ·

e) JJropor a divisão do territorio da Umao 
em ío<trictos d~ obras publicas conrorme 
aconselharem as conveniencias da ndminis
tr~ção · 

23 •• 'commetter a tiscalisação, direc~.~o e 
superintendencia da directoria teclUlica todos 
os >erviços relativos á. hydrographia. conser
vação e dragag-em <.los portos, quaesquer que 
sejam os contractos vigentes. 

24.• Poder o governo, ouvido o cons~Uto 
,]e ob1·as pnblicns, cootra.r.tar engenhetrCS 
espcciaes de notorio saber, para inspeccionar 
e dar parecer sobre obras h~tlraulicas. 
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25. 3 Esta.tuir no regulamento qne lv:mver 
de expedir, U:' condições em que o.i membros 
technicos do corpo r! e engenheiros ci>b <levar" 
sct· consider&dos ern serviço adivo extraor~ 
.!mario, ordinario e disponibilidade activa e 
inactiva. 

2G.• Fi.tn.r pr·azo maximo em que os enge· 
nlleiros •lo corpo pos~am gosar da disponibi· 
litlade innctiva, c .. minando a peo;c de per,\;: 
do cargo áquelles que es:ecederem ta.: ['razo. 

Al"t. 2. 0 As disposiçües regula.menta.res 
:1ttinentes à::; licença~, aponsont;vJorias e mon
tf~pio vigentes pa.rn. os empregados da. Secre
tsria. de \/iaQão, são upplica.·:eiti aos membros 
do corpo ele Engenheiros Civis .. 

§ 1. o Fir:am cxtinctas: 

,\ 1 nspectorh tle Ollms Publicas da Capital 
Federal; 

A ln:-'pc:ctorin. de Porto5 M:.ritirnos; 
A Inspec'tori:t de E;tra<las de Ferro. 2i .:~. E::5tatuir corno regra. :~. perc.:pção de 

ordenn.do aos engenh...iros ,Jv corpo, qua.ndo 
declarados em disi.<Onil<ilidade activa. O p•:sso:ü tle$las repartições passará a razer 

a) coosider .• r como em disponibilid:1de parte tlo pesso.d r.lo cor·po de Engenheiros 
activ<t a torlo o engenheiro qae, por for•;". Civis. 
maior, 011 deliberação do ministro, tenha tlei· § 2." Nenhum engenheiro, nu 'JUern quer 
xado o exercicio dt: seu carg-o. que seja jú como tal considera.llo~ f(ne não sn.~ 

28. Estatuir os r:~nsos em que os membros tisllzer as condiçõ~:-: da lei n. :3.001, poderá 
do corpo de engenheit·os civis tenham r!ir·eito contionar no exercício de seu cargo; devendo 
a percepção tle ajucJ~s de custo e primeiro I o g-overno provirl_:ncillr sobre sua ap.o:;ent~
esta!;elecirneoto, eqUltJat'•ldos pelos venc:- dona. ou remoça.o para nutra ca1·go na.o 
mentes aos empregados do Thesouro l'erler:\1 tecitnico ; 
p:mt percepção •le taes vantag·ens; § 3. 0 Os :uembros tlo instituto dos enge-

29. Classificar as ditrerentes arlministra- nheiros cid:; de Londres, erp>ipa.:·nrlos pela 
ções de obras pub!icns por r:atr,gorins, ouvido resolnçã., de, consulta das s,;cçücs do imperio 
o conselho de Obras Publicns. e ariJitr·ar "~ de ·~xtincto CO!l:O:elho do Esta.do~ porl·m ser 
gratitieaçües cb l.lirecc.;ü.r,. que corHpt::tirem ;;O:S membros do corpo de en:..:·enheiros civis; 
engenheiros !lO corpo de Eng~.~uheiros Civi:; § 4. 0 AS dire·:to!'ia:; de estrada:; rle ferro 
~U!: nellas forem commbsionatk:.s; da C"t!ião c rios tel•·grn.pho:; con5erva.rão suas 

30. Estatuir que para :rs a.rlministrações admit:i~tr·ações n.ntonom;cs para o fim de tierem 
de ta classe se.jam comllliSlSion:ulos inspeetore:o unic.uncnte prov!tl(t-3 os cat·gos de directores 
ou entrenheiros de 1~ clas:::e-para :1:; de 2a.. e d.em:tis pc:-:so :l~ em te1·mos do regubmento 
OS dl! } :t e :!a C!i\.SSO; C par,, 05 rle ;~n, (J$ l:!fl~"H~ expedirltl p:1 [':l •!XI:CtH;Ü.IJ d1.:Stn. lúÍ ; 
nheiros de }:'. 2a OU :3:. classe. JII'C:!Cf: le!~dO ~ 5. 0 Í{(:Ü!'guni:Sado O corro de engenheirOS 
sempre pr·oposta rlü director; civi,, pela exp,•lic;:1o rlo respectivo regula-

:H. Corruncttcr ao directot· ,ze:<.d a. facu! ruento, nos termos desta lei, sórnente em 
dad'' de suspender elo exercic:o por t ·m['u virtude de dbpo-~r;ii.o legislativa poderã. ser 
dete!·min:1do, os engenheit·n:; cornruis:::iouarlr; .. "lte!'atla qua.lrtuer di:-:po:;if:ãt> re;;ulamenta..r. 
como cheft:S, e quaesquer ontrns mnpre!:adns /\1 ... :3.') O g-oveJ'no rica antorisadu a reor-
on memhros do corpn: · ;:anisar· a :;eet•etn.da dt-: •·i;~ç;1o, uos termos 

32. Ser da attril111ição do •lircctor· geral. dcsl:\ !<:i, "l"·oveitan<lo unicarneute pam a. 
ouvido o conselho, a nomeru;iio u rlemis:;ão rel"or·ma o pm~soal existente. sem augmento 
dos f'UDCclOOll.l'ÍO$ de directoria de CUl<!Q:O!'ia <]e 1lcspeza. 
inrerinr; , .\rt. 4." Revogn.m-sr) ns disposições em 

3:3. Ser de livre nomeaçiio do gove:rno o contra::'io. 
proveniente dos cargos de tlirector ger.d e 
m;p&ctore,;, de entre os engenheiros do cor·po Sn.la das cornrubsões. <le outobr·o de 1894. 
de reconhecido sauer tecltoico, ou que ce -Coelho Cintra, pres1dente rel.ttrrr.-Junquei
tenha recommendado pt~!a. execução de trn- ra Av:--es. - Urbono de Gouvéa. - Artlwr 
balhos de importancia theorica noturia. 1 Torres.-José Be~ilaqt~a. 

Carna.ra. V. V li 



camara dos Deputados-Impresso em 12/02/2015 15 10- Pág1na 26 de 32 

186 ANNAES DA CAMARA 

Taõella dos vencimentos do pessoal tachnico do corpo de Engenheiros Civis 

o "o 
o 1~; 1~s 

-<00 

" i'l< o~o 

CATEGORIAS < 
~~ 

SrilZ 
% ~~= .., 
ril < o <~ ~§~ "' ~ ~o g:: o o 

-------------1------ ------
Director geral............................. 8:000$000 4:000$000 4:000$000 16:000$000 
Inspectores geraes......................... G:000$000 3:600$000 2:400$000 12:000$000 
Engenheiros de 1" classe................... 5:000$000 3:000$000 I :600$000 9:600$000 
Engenheiros de 2• classe ..•................ 4:000$000 2:000$000 1:2011$000 7:201•$000 
Engenheiros de 3• classe.......... . .. .. .. • 3:000$0tl0 1:800$000 1:000$000 5:800$000 
Conductor de 1' clas,e ..................... 2:600$000 1:40;)$000 .......... 4:000$000 
Conductor de 2" classe... . . . . . . • • . . . . . . . . . . 2:400$000 1:200$000 . . . . . . . . . . 3:600~000 
Desenhista de I' classe..................... 2:01•0$000 I :800$000 . .. .. .. ... 3:800,000 
Desenhista de 2' classe..................... 1:800$000 1:600$000 • .. .. .. .. . 3:40QSOOO 
Desenhista de 3' classe..................... 1:600$000 1:400$000 .......... 3:000$000 

Os engenheiros de l' classe, quando chefes de administração de vias·ferreas de 
I• ordem perceberão a gratificação addicional de 5:000$annuaes; de 2' ordem, 3:200$ e de 
3• ordem, 2:400$000. 

/,os engenl1eiros de 2·• classe, quand.o chefes nessas condições cabe o direito ás mesma 
gratificações. Os que exercerem cargos rle fiscalisação junto ás emprezas concessionarias 
rle obras, portos ou vias·ferreas. perceberão mais a quota que lhes for arbitrada peb 
ministro, po•· propost'" rlo conselho. 

Os conductores perceberão mais uma diaria, no miníma de 2,<;; e no maximo de 5$, 
quando em exercício r1e campo. · 

O S•·. Tost;n-sr. presidente, poderi- Eis os termos em que O Pai::, creio que !le 
limitar· me a collocar sohre a Mesa esta peita 18 de abril deste. anuo, noticiou a morte do 
ção e aguardar confiado o pa1•ecet• da honrada inditoso moço (lG): 
Commissão, que, peht notoriedade r1o 1\lcto, Com muit:l. magoa noticiamos o fallecimenlo 
não deixaria de attender, sem demora, ás pe· dado ao amanhecer de anto-hontem, na casa 
ticionarias ; mas occuparei a tribum, em de Correcção, do medico do corpo de ;aude 
cumprimento de um dever de amigo e repre- naval!• tenente Dr. João Pinto do couto. 
sentante da nação. porque trata-se da reha- Exercicitt esse distincto moço um dos Ioga· 
bilitação de um !'Llucciomwio publico, que sem- res d6l medico da enfermaria de beri·bericos 
pre foi fiel, leal e rledicado ao governo, e que da marinha, em Copacabana, quando ([e pois 
por uma dessas intrigas Jlerfidas, tão com- da victoria de !!i de março, foi manda~!o bus· 
muns em tempos de revolta, foi injustamente c ar preso pelo Ministerio da Guerra.. 
denunciado, arrastado ao carcere, onr1e sue- Por que, não o sab<•mos. 
cumbiu victima de syncope cardíaca ou de Conhecemol-o sempre leal ao governo e 
um accesso de íebre perniciosa, que matou-o firme no seu posto, naquella enfermaria, du· 
em 48 horas ! rante todo o período da revolta llaval. 

RefirO:..me ao distincto metlico do corpo na- Esquivo sempre ás iUctas politicas, a sua 
vai Dr. João Pinto do Couto, natural da prisão só podia ser explicada por alguma in· 
Bahia, que sempre servira ao seu pa.iz com triga de um desafecto menos honesto. 
inte!ligencia, zelo e !JOnestidade, e achava-se O golpe dado assim no se.u nome, a inju!· 
por ocoasião da revolta de 6 de setembro, des· tiç!l. que tão ru•lemente o feriu, a reclusao 
empenhando as suas funcções no ho~pital da que tirou-lhe, além da liberade, o conforto e 
Copacabana. o bem-estar, impressionaram-lhe por tal 

Tão injusto e revoltante foi o facto que O fórma e tanto abalaram o seu moral, que o 
Pai::;, importante orgão da imprensa. que inditoso Dr. Couto succumbiu a uma syncope 
sempre esteve ao lado do governo, durante a cardíaca. 
revolta, defendendo a legalidade e a Repu· Suas ultimaspalavrasfqfam estas-«Morro, 
plica., pão poutle co11ter a ~11a. indignação, . preso, mas innocente», · · · · 
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A morte desse infeliz meclic1 vai talvez dores, qu~ não duvidam suifocar a propria 
nb1·ir uma outr<t sepultura. <t de su<t velha cm:scJel!Cla, desde que querem satisfu.zer as 
ml\i, re8idente no Estado da Bahia, e ela qual ex1;encta_s de_u11:a vinganç<t pessoal. 
era elle o unico arrimo e a unica esperanç;t . E o P:f-::'. !~Jubila em ter escripto aquellas 
que a alentava. !mas. nao .1a porque ellas possam uocumentar 

E já agom que noticiamos es e facto, e pois a indep~ndencia com que queremos nos man· 
que somos justos acima de tudo. vem tle ter na Hnprens<t bra.zileira; mas principal
molde um appello ao governo <lo marechal mente porque awd:1 mmt vez v!ernm demon
Floriano Peixoto. strar a justiça em que ,;e ins11ira o chefe do 

O caso occorrido com o Dr. Couto não é Esta~lo. que não quer governar senão com a 
unico, talvez. probidade de sua con;ciencia.» 

O Pai:: não protege e nem secunda intuitos 
de rebeldes ; quer a puni<;ão rigorosa dos cri· E' conhecido o denunciante, o autor d<t 
minosos, não sómente pelos delictos que elles <1e>graçt~ rle uma familia inteira! O seu crime 
commettemm, como para re,•ressão moral de ficou impune para a justic;a da terra, mas o 
futuros ambkiosos e usurpadores. remorso lm de acom1 anhal·o, como a sombra 

Mas, por isso mesmo, e p<tra consecução a? ~orpo, dur~nte o resto d<t vida. c a justiça 
desse desejo, e que pedimos sejt<m apuradas dtvm;t, que nao tem dcsf\tllecimentos, ha de 
asresponsabili<htdes tlos que estão presos, para puni!-o. 
que se conheça si entre elles ha ou não in-_ Bem sei, Sr. presi<lente, que o ma1•echal 
nocentcs, so!Irendo consequencias ele ving<tn· Flortano Peixoto, cujo espirita estava preoc
ças, a que é estranho o valoroso chefe do cu pado com a defe:;a da Je~;tlidaue e das in· 
Estado. stituJç,iies republicanas, não foi connivente 

O honrndo Vice-Presillente da Republica, neste e outro; attentados; bem sei que nos 
e:,iamos certos, não deseja sinão a punição t~mpos ~ormentosos de revoltas e guerras 
justa e regular de quem for encontrado em ClVlS, mmtas vezes os innocentes, de envolta 
cl'ime. e é isso que pe~Hmos se faça. <tpurando com os cr.iminosos, srio arrastados para o car
se>era. mas justiceirnmente, a responsabili- cere e ate p:tra a morte I<O torvelinho das 
dade dos detidos políticos. :p:1ixões ruins! 

O marechal vice-presidente da Republica, Occupando, port;tnto, a tribuna o meu fim 
ncudin•lo ao a.ppello mandou syndicar do é-nrio accnsar a ~uem quer que seja. m;~s 
facto e veriilcar a procedoncia da miseravel protesl<tr contra a miquidade de que lbi vic· 
accusatiio que determin:~ra a prisiio e a triste ttma o meu bom amigo Dr. João Pia to tio 
morte do infeliz mo~o. que. com inexcedível Couto, rellabil ;tara sua memori<t, porque el!e 
desvelo era o unico arrimo de sua mãe e uma era o prototypo d<t lealtlade. e pe·1ir i1 Ca
irmã.. mara flue conceda it sua Ue3\·en turada mii.c e 

desolada irmii. uma pensão que ~era exigu:t 
Siio estas as palavras d'O l'oi:;: eompensação da perda irreparavel que ~0f· 
« Bem espera vn.mcs ! rrermn. 
As primeiras palavras de apoi" c de justi~a Vem it Mesa, e Ii<lo c enviado à Commissüo 

ao que escrevemos hontem sobre •~ prisão e a de Pensões e Contas, o requerimento ele 
morte do medico do corpo de saude naval ursnlina C"odida do Couto eu, sua lilhn, pc-
~g·É!~~do,P~l:!~r~lu~lo~l~Pf~~~i~~~~t~~lwfe <lindo urna pen>ITo. 

S. Ex .. bem o di~semos. não prestigia nem 
v.coberta com o seu nome laureado vingon(~as 
de terceiros, excessos condemna veis no mo
mento em que o maior servi<:O que cada ci
dadão póde prestar á reorganisa~uo da Repu· 
blica e á p•tz da família brazileira é dando 
exemplos de calma e reflexiio. 

O§a•. Laur<> ~.lullea• (Este discu,·
so deixa de ,.;;c r puúUcar.lo, tendo ..... ·:"rfo entregue 
crn tempo ao OYaclm· .) 

Fica wbre a mes:t nté ulterior •.lclibernç[o 
o seg-11intc 

P'ro.}ec~o O honrado Vice-Presidente da Republica 
leu-nos com attenção e llesde logo solicitou, 
no que nos garantem, informações sobre o 
caso, da parte d:t autoridade competente. O Congresso Nacional tlecretn: 

Acerescentaram-nos que o denunciante do Art. 1" O Poder Executivo e pela presente 
inditoso mo,,o será chamado a dar escbreci- lei autorisado a entreg-ar a titulo de empre
mentos, e então, nós esperamos,'~ verdade stimo aos Estados do Piauhy, Pa.rahyua, 
serli. aclarada em toda :1 sua nudez. não Goy<1Z, Pnrnnh e Stmta Cathnrina a qunntitt 
~ómente eomo um rles;1ggrvo à memoria do tle 5.000:0GOS; em apoliccs da divid>t puiJlimt 
digno official que succumbiu ã injusta accusa- Ja União, das que foram dos hl,Sh'os dos antic 
.ção, como pam re;rn·e~são de fl!ttp•os argui- . gos Baucos Emissores. 
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Ao art. 2." Supprimam-se os 3" e 4• períodos. 
Depois do 5" período. accrescente-se: 

Aos tres primeiros Estarlos em execuç~o •la 
lei que lhes d•lcr·etou auxílios, pelo que re.;tar 
das prestnções aiodo. não cumpridas. e aos d•JUS 
ultimos o excesso em IMrtes iguae3 para ot:~ 
correr ás necessidades de sua reconstrncçi'io. 

li 

§ !.'Nas causas in"stima•·eis e naquella.s 
em que não houve:· sido det~rminado o Yalor, 
a ta 'a será paga sobre o valor dado em arbi
tramento nos termos de direito. Em todo o 
caoo. a taxa judiciaria nunca excederá de 
300'> ; nas partilhas o maxi mo da taxa será 
de l:'i0$000. 

Os referidos Estado;; dc>Lrão por sua parte § 2." A taxa será pa.,aa por occasião de sub~
obrigados ao resgate •los auxilias decretados r~m os au~s para a prtmetra sentença de~m: 
por esta ler, dentr-o do prazo de 30 anuo". ~~v:;, .e s.erttle>ad~ em conr.a, como as CU> ta.> 

Art. 2.• ltevogam-se as dispo;ic;ões em con- JUdtetarms, a parce que houver de pagai-as 
traria. afinal. 

Sala das sessões, 9 de novemko de 189~-
Lauro 1Yfulle1·.-Pat<l" Ramos.-F. Tole>ttino. 
-Emilio Blum.- "inisio de Ab;·eu.- Trin
darle.- Sil"')r:! ..!l:lm-i.:.- Coelho Lisúoc!. 

Ao art. 3.• Em vez de- da fiscalização e 
pagamento-diga-se:-de fiscalizat' o paga
mento. 

Vae ·~ imprimir o segguinte 

PROJECTO ~. B DE 1894 

Aoart. 4."Em vez-de-ade Campo Grande 
á de Iraja. ade Guaratiba à de Santa Cruz e a 
de .Jacarepagua a de Inhauma-. diga-se:
as de Guaratiba e Santa Cruz á de Campo 
Grande, a de .Jacarépaguil. á de Irajil.. 

O paragrapho unico passe a ser 1 o e accres· 

Emendas rio Senado ao p•·ojecto da Cam~,.a dos ce§t~:~e Os escrivães das pretorias que forem 
Deputados n. 78 A. do co1·rente amw que annexada:; servirão junto aos officios das que 
aulori.~a o gover·no a ,·er.er desde jd o comprehenderem r:s preterias extinctas, se:1do 
actual regimento das custas jwliciw·ias. preferidos para 0 preenchimento das vttgas 

· que occorrerem, segundo a ordem da antl-
A Commtssão de Constituição, Legislação "uidade da sur>,nres,ão das mesmas pretorms, 

e Justiç,a, tendo examinado as emen·1as oife- o 
recidas pelo Sena,' o ao ~ · t - . e su)Jstitui~,:o-se elle:; e os escrivães compa-

p.oJec 0 _ n. ~~ nhelrosrectprocamente. 
A do corrente -~nno. votado por e,ta Ca- Ao art. 5 .• Supprima-se a palavra p;·et01·es 
mara s~bre ~ev:sao ~o actual regtmento _das e accrescente-se no fim: «de 2-5 "/o os do vice· 
custas JUdtCiartas, e de parecer que se.1am presidente da Côrte de J.ppellação e de 20 "/. 
adoptadas aquellas emenilas, attendendo a •< do presidente. de nccordo com :t tabella 
~ue _ ellas. mel~toram _o_ desenvolren:t em al· ~~mexa il. presente lei>>. 
~un, pontos a:; dtspostçoes do refertdo pro- Os pretores vencerão í:200$ e o jniz q~1e 
.)ecto. . . _ servir no Conselho da Côrte de App~llaç:ro 

Sala da:; commtss"es, 9 de. novembro de terá a gratificaç,ão de G00$000. 
1894.-Frnnça Caroallw. pres1·1ente.- E·lu- Depois do§ I" accrescente-se: 
artlo R':'"10s, relator.- Ponce •le Leon. - § 2:' Os sub-pretores e supplentes dos pre· 
·Cle~>:mt:no do ,1{vnte.-T,·i>tdmle • ...,. F. To- tores, quando no exercício do cargo. teel!l 
lenttno. direito aos vencimentos que os pretores dm

Emenda rio Senado no p1·ojecto rla Camara dos 
Deputados que auto}·i::a o governo a. 1·ever 
des,le jà o achtal rcgi1neruo dct$ custas jucli~ 
ciarias 

Ao art. !.• substitua-se pelo seguinte: 
Art. 1.' E' o governo autorizado a rever o 

actual regimento das custas judiciarias, abo
lindo as custas marcadas para os juizes e 
funecionarios do ministerio publico ''.ajustiça 
local do Districto Federal. com excepção das 
que competem aos curadores elos orphãos e 
ausentes. 

Paragrapho unico. O governo fará nas 
demais taxas do regimento o augmento con
veniente, respeitando quanto possível o prin

. cipio da proporcionalitlade. 

xarem de perceber. 
Depois do art. 5" accrescente-se: 
Art. 6. • Todos os escrivües po'lerão ter 

escreventes por elles propostos, nomeados pelo 
presidente da Côrte ''e Appellação e com ter
mo de compromisso tomado perante este; a 
estes eôcl'eventes podem encarregar de todo 
o serviço do rar·torio, inclusive inquirição de 
testemun!ras, termos nos autos, etc., com· 
tanto que o escrivão subscreva todos os au
tos e termos, cabentlo-lhe exclusivamente a 
responsabilidade dos actos dos escreventes. 

Art. i. • São obrigados os juizes do Tribu
nal Civil e Criminal. bem como os pretores, a 
permanecer nos di11s uteis, na casa de suas 
audiencias. das 12 horas da manhã âs 2 horas. 
da tarde, sob as penas do art. 211, § l" do Co
t1igo Penal. 
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Para,."l'apho unico. Nas mesmas penas in· 
correm os juizes que demorarem os feilos 
além dos prazos fixados em lei. 

o art. 6. • Passe a ser 8". 
Sen>1do Federal, 7 de novembro de 1894.

Ubaldino do _4.:maral Fontov.ra. vice-uresi
dente.-Jo«o Pedro Bel{ort Vi,i.-a, l" secr·e
tario.-Jo,7a Soares Neiva, servindo de 2• se
cretario.-Jaahim de Oli~eim C'awnda, ser
vinrlo de 3·• secretu.rio.-Dom:ngo., Gonçalves 
de Sou~a, servin o de 4• secretario. 

PJ•ojectn da Camara do..:: Deputados n. 78 A. do 
CC/iTcn!e anno. substitutiüo do de n. 135 ....-1, 
de J80tJ sobre >'e'Oi><to do act"al 1·egímento 
d.as cu:-:tas judiciarias 

O Congresso Naci. nal rlecreta: 
Art. 1.• Fica o ;:roverno autorizado a rever 

r1esdejti. o actual regimento das custas judi
ciaria$, abolindo as cu~tas marcttdas para os 
juizes o funccionttrios tlo ministerio publico 
nas causas civis. C< ·mmerciaes, tiscaes e fede-

Ta'bella dos vencimentos dos juizes e mais rae~. com excepção das marettdas para os 
funccionarios do ministerio publico da jus- curadores de ausentes e heranças .Í'lcentes e 
tiça local do Districto Federal de orphãos; e podendo fazer nas de1wüs taxas 

as alter3ções que fazem convenientes. 
Pat•agrapho unico. O governo não poderá 

fazer das taxas do regimento augmento su
perior a 30 "/ .. ,respeitado quanto posssivel o 
principio da proporcionalidade. 

A.rt. 2. 0 As causas ,julgadas no Districto 
Federal serão su,jeitas a uma t'rxa judiciaria 
cobrada nas seguintes p:·oporções : 

-------------- 1", de l/4 "/o sobre o valor pedido nas 
cônl'E ng ;.l'N-.:LLÃç.\o causas contenciosag e sobre os liquidos a dis-

i ~~~:~~;~!fu~;;t~~::: :::::: ~~;~g~ !~~~~~~ tribuir-se nas fallencias, liq u idaçõe~, partilhas 
10 .Juizos................... 1s:aoo~ 15;:ooos jurl iciaes e processos a e~tes equiparados. 

""Í";zquo servi' no con- Tendo qualquer rlesta.s causas valor su-
selho. .. .. ............ 15 ,~~?,~ 15 ,ggg~ pe1·ior a 200:0• 0$, o valor excedente fica1'á 

1 ~;~·~~~~~f~~~~·--~·~~!::::::: 37.::--,·-~~-.~ 1~•-'-~40.~ su.Ejeito tá tax~ fe .dl(dlO 
0

/o• ,\mnnuer.<es......... .... "" sta axa e r.JVt 1 a nos mesmos casos em 
Port•iro............ .... ~:3io:; 2:3-iO;; que o era a dizima da chu.ncellaria pela legis-

2 Continuos......... .. .. 1:"bO$ 3=1=<0$ 2:!-1,750$ la,iio anterior. (Regulamento n. 150, de 
TIUllU~'.\L ClYli. ~ CRr:\ll~AL 1842.); 

Pre•identc .............. 1r.:rillo~ ,:;:r.oO$ 2", de 2 •;, sobre a arrecadação dos bens rle 
~ .i~~;;.P.~~~i~l·c-~:·:~·:.:::::: g~~gg,~ 1I~~:~~~~ ausentes. 
1 <ub-pr·•>cur"l'"' J',.',',oo;c•'o"l.:: ',~,.=,~.J'_'?~. Art. 3." Serã instituido um sello especial 

Í:>rou,Ht.•lr i1uhli~~:::::·:. - .. v~ para a tn.x.a.judiciaria, autorizado o governo 
~~;1~~c~~{~~~~~:::·.:·::::::: ~~~1~~ ~:~~ .. ~~~ n. expedir os rPgulamento:; necessa:rios para a 
Porteiro................ -~~~J:;o.-.; 1:v:;u .. ; respectiva at•recadaçüo e fiscatir.aç~ii.o. 

2 Cootinuos.... ... ..•.••.. 1:300;> ~ t9G:
3

00$ L.~a.ragrapho unico. Nestes rc~gulamentos 
'""Y serão e~tabclecidtt~ penas de multa, Rem pre· 

~ Pr·on!n!orcs puL!icos.... u:720~ 13:-i•o~ juizo das de responsabilidllde estatuidas no 
i ~~~~~~~:·::::::::::::::: ·gg~~~ i~~~~ Codigo Penal, parn os funccionarios que forem 

24 ,3,00 encarl'egados de fiscalizar o pagamento dos 
emolumentosjudiciarios. 

Juiz ..................... 13:000$ 13oOOO$ 13:00~ Art. 4." A' me•lida que forem vagando 
PRE'I'ORH.S 

2

~ ~~1~~1~~~~-ii~~~~~~~~~ --~~~~~ i~l~~~g~ 
Cura.dor dus residuos ... . ·· · .. ·· G:720$ iSS:iGO$ 

2 Officü:tes de justk-:1. na 
Côrte de Appellação .. 

quaesquer pretorias, por morte, renuncia ou 
a(·cesso dos respectivos juizes, serão annexadas: 
a de Paquetá á da Candelaria; a da ilha do 
Governador ã de Santa Rita; a da Gavea á da 
Lagôa; a de Campo Grande á deira.já; á de 
Guaratiba á rle Santa Cruz e a rle Jacaré· 

1:ooos 2oOOO.l 2:000$ paguá á rle Inhauma. 
61S:04S$ Para.grapho unico. Si a vaga si der em 

alguma das preterias que não as seis a an
nexar, o pretor da que fõr annexada irá 

Sen::tdo Fcder:U, 7 de novembro de iS~5.-Vbaldino exercer O SeU cargo naquella em que se houver 
do Alnarat .F'011tc.ura. vice-presiden_te.- João Peàro l dado a V~~. 
B_cl(O"'t Vil.'ir.a, 1o se.c"reta~io.7J,,õu Soa.n·~ .. Ycú:o, :f'er ArL 5. 0 Os 'Vencimentos dos funccionarios 
vmdo ue 20 sccret~rw.:-Joali•••. rle Oh<cu·v Cat•mda da justiça local do Districto Federal de que 
s::;:1~:r~d;od!Q.i;~t:;;~;~~~mnyos Vicente Goncal- trata. a tabella. annexa. ao decreto n. i030, de 
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14 de no.-emhro de 1890, ficam elevados a 1 n:les, situados no mesmo Estado e de que a 
40 "f.,os dos preteres, promotores publicas e Unii:io uão precba (2' discussão); 
de adjuntos dos prornotGres publicos e a :lo"/.. N. 77 A, de 1894, isentando de pagamento 
os dos demais fnnccionarios. dos impostos de importação e direitos de ex-

§ 1.• O curador fiscal das !llassas fallidas e perlicnte os materiaes importados p:wa o ser. 
o curaclor dos resíduos terão vencimentos viço de illuminaç:ío publica dct Cltpitul da 
identicos aos dos promotores publicas, sem Bullia (Z" discassão) ; 
direito a custas, comrnissão Ott porcentagem. N. 51:i, de 189~, tixaudo em 150 o nume1·o 

§ :3.• Havera na Côrte de Appell:tção dons de n.lumnos gratuitos do Internato do Gym
olliciaes <!e justiça, percebendo cada um o uasio ::\acional, mantidas as actuaes condi
vencimento annual de l :000~. além das cus- ções de mlmis5iLo (:3• úiscusst1o); 
tas '' que tiverem direito pelas diligencio:ts. N. llfJ A, de 180-!, :mtorisando o- governo 

Art. 8." Revogam-se as disposir;õe.;; em '" contractar com Richard .J. Rllitly, on a 
contrario. r1ucm mel110reo Y;J,Dtagens olrerecer, o a>sen-

Cn.mara dos Deputa• los, de o•ltnbro de :••~;cn~o _de urn C;lb~ s~b-tlu;i.~~ entre Bcle:n 
1~U4. -F•;ancisco de Assis R.os" c Sitra, pre-~ e - .,m,to~, ':'_Cclla_~L ~· cond1çues que csta
stdente.-1'/wma: Dctphino, !•· secretario.- belece (l dl,CUS• to)' 
Filet·o Pú·es Ferrei>·a, servindo de 2" see1'e- N · 29 C. tle 189~, emenda da CamcU'« dos 
tnrio. · Dep•ltados ao projecto ~o Senado, n. 2V_, do 

corrente anuo, cletermmando que cot\ttnua· 
rão em disponibilidade, n:1 fórmt> da Coosti-

0 S~. Pres~dente Achtmt.l?·Se a tui~.iio, 2' juizes de direito e os Je5embar:;n· 
hora adHlntadu, des>gno p:~ra terça-fen·a 1:3 dores ntto contemplitdos na organisaçilo da 
do corrente tt segainte ordem do dia : mag-istmtura dtt União ou na dos Estados 

- - d · . (:;• discussüo); 
Votaçll.O os segumtes projectos : N. 41, de !80-J, nutorisando o g-o,·erno a 
Do parecer o. 121, do 1894, reconhecendo despender atê a quantia de 25:000$, com o 

deputado pelo Estatlo do PariL, o Dr. Theo- estabelecimento ele um plw,rol de .5" classe tlo 
tonio Raymundo de Brito. po1·to da ?\Iacapa, Es!tttlo !lo Pttl'il (:3a dis· 

Do prtljecto n. 144, de 1894, apjn·o~·antlo os cussão); 
actos do governe praticados pot· motivo dtl N. ll:3, de 1892, autorisnndo o governo a 
revolta de O do setemllr" (2" <liscu;s~o); melhorn1· as reformas tlos olficiues do exer-

N. 140, deste anuo que autoristl " <1ber- cito concedidas por decreto de 3 de fevereiro 
tum <lo Cl'<>dito de 800:000;3 par_; OCCO!'l'er às de 189fl, equipllr,LllllO·OS ll'lS vantugens UO 
despeza.s com festejos c recepção tlu Conunis- ,[ecrcto tle 10 de abril •lo mesmo anuo (I" 
são Oriental (~" discussiio); tliscussão) ; 

N. 121 A de IS\)~ (tio Senado), dispondo N. 56 A. de 188:3, dechr,mdo tempornrins 
sobre as eleições de que trnt:t u lei 11, 85. de ns func~ües de todos os org-itos do :\linisterio 
21 de sctemol'O do l8\J2, ;:u·t. s:l (~·discussão); Publico tanto ú<t .Justiça FeJeral, como da 

N. 131, de 18\l.l Or:;-nmento dn Fo1zenda ln.:al, do Districto Federal, respeitados os 
discussão unica ; direitos adquiridos pelos l'unccion:~rios nc-

N. 153, de 180-J, :mtori~antlo o governo n. limes ; e de rog-a especictlmen t0 varbs dispo· 
abrir o ct·cdito axtraot·climtrlo tle 100:000~. siçues (3" discussão) ; 
pm·" comprar as terras c ag-ll:tS do rio Co- 2• ,Ji~cussão do projecto n. 164, de 1894, 
vanca, (la propriedade elo Dr. Joaquim Jose concedendo ao l\Iinisterio da Guerr:\ e da Ma
de Siqueira e sua mulher, nos termos do con- dnln,para reconstituição <lo material •lo exer· 
tracto de 25 de.janeiro de 1~94, (2" discussilo); cito e da armada, o eredito de 2 7.000:000$ ao 

N. 154, de 1894, autorisando o governo a cambio de 27 ds. esterlinos ; 
abrir o credito supplementar de 108:713~995,2 Discussão unica chts emendas do Senado ao 
para as ob'"'s do prolongamento da EstraJa projecto n. lô B, de 1894, considerando tele
do Ferro de Porto AlegTe .;, Uruguayana no I grarnmas officiaes os que forem expedidos 
exercício da 1893 (2" discussão) ; pot· autoridades federaes e estadoaes no exer-

N. 150 A, da 1894, concedendo ao 2' official cicio de suas ft:ncções ; 
da sect•etaria da Industria, Viação· e Obras Continuação d<t 2• discussão do projecto n. 
Publicas, José Fernandes Ribeiro Costa, um 83, de 1894, autorisando o Poder Executivo a 
auno de licenç<t (discussão uuica) ; reorgnnisar o serviço de hnmlgração e colo-

N. 140 A, de 18g4, autorisando o governo nisaçãu !la União, de conformidade com as 
o abrir um credito de 50:000$, de;; ti natlo tt bases que apresenta ; 
salvar o casco da f1·ag<\ttt Ama:anas (1" dis- !• tliscussãC:do projecto n. 108, de 1893, 
cuss."ío); . ldeclarautlo nullo e de nenhum etreito o 

N. 75 A, de 1894, (do Seua.llo) concedemlo decreto de 15 de outubro de 1890, que coo
ao Estado de Goyuz diversos proprios nacio- cedeu diversos favores a Manoel Gomes da 
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costa Figueiredo, bem como tod:t e qnalrruer I Gabde!, Enéas Martins, Aug-usto ?IIonle
iseoção tle direitos a fabricas de velas e dá negro, Carlos do Nova.es, lll'k'ro Filho •. Hol
outras providencias; l<mda de Lima, Vivcil·os, Lniz uomin~ucs, 

1• disussão do projecto n. 133, de 1894, Gnstan> \'eras, Erlunrrlo de Bert•e.lo, Cilriti
,Ja emenda ao projecto n. 14! A, de 1803, tino Crnz, Anízio rlc ,\hron, Gabriel Fer
ofl"erecida em 2a. discussão pelos Srs. Tor- rcirn, 'Nog-ncirn. Pa.ra.nagnú, Ft·ccler:co Bor
qut\to Moreira e outros, isentando de imposto ges, Gonçalo de L:1;;os, Tllomaz C<tvalc:u1ti, 
de importação os materiaes destinados il. Ildefonso Lima, João Lopes, Pedro But·gc~. 
estr<lda de ferro «Viação Ferre~ de lta!Ja- Ft·anclsco Bene,·olo,.José Bevih<Jtm. A """sto 
poana l> no estauo do Espírito Santo; Sever<:>. Fr .• ncisco Gnrg-el, :iilnt i\Iariz, Tdn-

Discussão unic<l. do projecto ll. 1'1:3, de 1894, dade, Arthur Orlando, Pereira tlc Lyt•tt, 
autorisant!o o Poder Executivo a conce<ler Coelho Cinlra, Luiz tlc Allllt·adc, Gon<:n.t ,."~ 
ao bacharel Joaquim Pires àe Amorim, juiz Ferreim, ~le<leit·os e All•nr[uer~nc, :\ligue! 
seccional do Eslado do Espirita Sttnto, seis Pernam huco, Cm· los .l••rg-e, B.oclm C:walé<tnti, 
mezes de licença com ordenado, atim de tra- O~tRvinno Loureit·o, OlyÍnpio tle Campos, llle
ta.r de sua. saude, onde lhe convier; nezcs Prado, Geminíano Brazil,(~ouveia Lima, 

1' discussão do pro,jecto n. 108 A, de !894, Z:una, ~antas Pereira,.Neíva, Mllton, l't'«n
declarando de exclusiva competencia tios cisco Sodré, To5ta. i\!:lnoe! Caetano, Pmtltt 
Estados legislar sobre a navegação dos rios Guimarães, Vergne de Abreu, Eduardo R.a
que banha.m sómente o respectivo terri.torio 1 mos, Rntll'igues Lim:~, To!entioo dos Sa.n
e dil. outras providenci:tS ; tos. Artht.tr Rios, Parllnhos Mantenep·ro, 

!• discussão do projecto o. 305, de 1893, Athayde Junior, Tot·qun.to }!oreit·n, Gnldino 
manrlanuo abonar ao major reformatlo do Loreto, Antonio de Sirtucim, Fur']uim \Ver
exercito Eugenio Frederico de Lossio e Sei- neck, .José Carlos, Fran~a Carv>tlho, Lopes 
blitz o soldo que deixou de receber de 186Z Trovtio, Oscttr Godoy, Americo de Mattos, 
a 1864; Lins de Vosconce!lo;;, Alberto Tot•rcs, Fonsectt 

1' discussão do projecto n. 161, de 1894. Portella, Euzebio rle Quciror.. Go.>ta Azevedo, 
mure.aodo aos escrivães da Corte de .1ppella- Silva Castro, Nilo Pe~au!ta, Ag-ostinho Vida!, 
ção do Districto Federal vencimentos l;.;nae5 I l'rnesto Bt·azilio, Francisco s:,n tia;;o, Scbas
aos dos escrivães do jury e da repartição de tião ele Lacerda, Ponce •le Leon, Urt>nuo 
polícia ; Marcondcs, Antonio Olyn tho, Mayrink, Lim~t 

I• discussão do projecto n. 163, de 1804, Duarte, Duiz Detsi, Ferr"z .Junior·, l'01·le:; 
revalidando em favor da nova compauhil1. Jnnqueira, Francisco Vcign, Lamounicr Go
Estrada de Ferro Estreito e S. Fraucbco dofredo, Cnpcrtino de Siqucira, Rodol~ltu 
do Chopimaconcessilo a que se refere o decreto Abreu, Theotonio >le Ma;;allti\es. l'inlo d;, 
n. 896, de 18 de outubro de !SUO, nos termos Fonseca, Arthm· Torres, Símiio da. Cunha, 
do respectivo contracto; Ole~nrio Maciel. Pm·aizo ca.va/canci, Gat·lo;; 

1" discus:;ão do pl'úject~ n. 98, de 1804, das~Cil:.tgas, Ail't·edo Ellis. Domi:1go:; do ~lo· 
mandando contat• de 31 de ,julho de 1801 a rncs. Domingues de Casl1·o, Dino Bneno, 
antiguidade de posto na promoção do Dr. Gustavo Godoy, :lloreira ua Silva, Patlu~t 
Eduardo Gonçalves Ribeiro; :>alles, Vieim <l'.l !llnraes, llor"ulano do 

1• discussão do projecto n. 141, de 18()4, Freita~, P:mlino Cario;;, l'r.,ncisco lo!icc
mandando reverter ao ser..-iço activo do J'io. j"ão de l':tria, Hurmenc:;ildo de .\[o
exercito o capitão reformado .Teronymo Fer- raes, Ovidio Ahmnles, Lrhano rle Gou,·êtl., 
reira França e interpreta o art. 9• n. 2, dt1. Laut·o ~lüllcr. Panla l~:tmo;;, Francisco To-
lei n. 648 de 18 de agosto de 1852. lentino e Emílio Blum. 

Levanta-se ã. sessft.O as 4 horas e 40 minutos. Abre-se a sessão. 

Deixam de comparecer com caus11 P<.trtici
pada os Srs. lth\tta Bacellar, Sá Pcis:ota, Be
nedic:o Leite, Costa ltodrigues, Torres Por· 
tugal, Helvccio Monte, Junqueira Ayres, 

ll3' SESSÃO E)! ]:3 DE NOVE:YIBRO DE !894 Cunha Lima, Chateaubriaod, Tolentino de 
Cnrvalho, Martins Junior, Arminio Tavares, 

Presideneia dos S•·s. Rosa e Silva, Tltomaz ~~~~i~~ild~ Kr~~te~'1~~~~tod~e ~~~f{~;,' f~~: 
Delfino (1. secretario) e Antonio Olyntho titles de Queiroz, Leovegildo Filgueiras, .José 
(1" vice-p;·esidente) Ia-nacío, Flavio de Araujo, Sebastião Landul

pho, Marcolioo Moura, C!eto Nunes, Alcindo 
Ao meio-dia respondem à chamada os Srs. Guanabara, Belisario de Souza, Erico Coelho, 

Rosa e Silva, Thomaz Delfino, Coelho Lisboa, I Barros Franco Junicr, João Luiz, Carvalho 
Fileto Pires, Tavares de Lyra, Lima Bacury, Mourão, João Penido, Gonçalves R.amos, 
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Alvaro Botelho, Leonel Filho, Octaviano de I Deste t•lkgramm,:s vê-se. S3nhores, nne 
Brito, Ribeiro de Almeida, l<'erreira Pires, de facto t•Jmos al!i, na Bahia, um novo go. 
Valladares, Manoel Fulgencio, Lamartine. vet·nadot',-o commandante do clistricto mi
Costa Machado, Alvaro Carvalho, Cados litar, que !.em destacado para localidade> uo 
Garcia, Almeida N~gueira, Co~ta Junior, iutet·ior·. p~·aças de linha, a titulo de policiar 
Adolpho Gordo, Julio de Mesqulla, lllora<lS essas l<">caltdades, tttrefa ess:c que, como é~~
Barros, Cincinato Braga, Alves de Castro, bldo, pertence exclusivamente :10 governo 1\o 
Xavier do 1hlle, Luiz Adolpho e Mariano Estado. 
Ramos. E sem CitUSa os :'lr-s. José M~riano. u~r Sê:. DEPUTADo-E isto com protesto <los 
Gasp<~r Dt•ummoncl Lotll'euço de. Sa, r.onç>tl- juize:; de direito das loc:tlidttdes. 
ves Maia, Fernandes Lima, Paulmo de Souza . 
Junior, Almeida Gomes, Landulpho de Maga- O _SR. ZAMA--:Ora, Sr. Pre_stdente, estou 
lhães, Vaz de Mello, !Monteiro de Ban·os, em !ranca e man~festa oppoSiçao ao Governo 
Carneiro da Rocha e All:erto Salles. do Estado da Balua. 

E' lida e sem detJate approvada a acta da O SH.. AuGusTo SEVERo- Isto tanto mai; 
sessão antecedente. honra a V. Ex. 

o SR. 1• SECRETARIO- procede a leitur::t do O Sa. Zuu-Mas nest<>. •JUalidaúe não to-. 
seguinte : lero em silencio IJUe a autonomia do Estado 

seja sact·ificuda, qu::tesquer que sej<>m ns con

EXPEDIENTE 

Officio do Miuisterio dos Neg-ocios da Guer.
ra, de 6 do corrente, sntisfazen•lo a re~uisi
ção desta Cn.martt, no ollicio n. I ia, de 27 de 
outubro ultimo- A quem fez a requisição. 
(Commissão de Fazenda.) 

Requerimentos : 
Dct Companhht Bra:il Great .Santhem Rail

•cay, cessionaria da Estrada de Ferro de Qun
r::thiut a ltaqui, no Rio tlraude do Sul, a•ldu
zindo diversas con>iderações eru defesa 
do seu pedido indeferido pelo parecer n. 120. 
de 1894, da Commi>São do orçameuto.-A' 
Commissii.o de Orçamento. 

Do Dr. Tiburcio Valerianc' Pece!!'eiro •lo 
Amaral, pr.•pnrarlot• rlo uwrliciua legal da. Fa
culdade de Medicimt desta capital. pedindo 
pa~"Omento tlos vencimentos qne. deixou ~e 
recelJer como prepar"dor d« cademt, ele cln
mica inor;r-1nica no pcriotlo em que esteve 
em disponiuilidacle.-A' Commissão de Orça
mento. 

De José Neves Duarte, pedindo pagamento 
da indemnisação de 1:138$ a que se julg<t 
com direito etc.- A' Co:nmissão de Oaça
mento. 

Do Dr. Er>itacio da Silvtt Pés:;m, lente ca
thedratico d:t Faculdar!e rle Direito do Recife, 
pedindo um anuo de licenc:a.- A' Commíssão 
de Petições e Poderes. 

O Sr . .Za:rna-Contra o meu costumo, 
Sr. Presidente, vejo-me obrigcttlo a occupar a 
attenç:.1o da Camarn pnr alg-uns mon1entos, 
em vist;t dos fllctos ~tiC se vão dnntlo no E~
tado da Bahia, e que 1·ejo noticinrlos em tele
grammas publicados no Jornat do Commercio 
e nO' Pai: de hoje. 

Uições, que übl'iguem os húmsns politico~ a 
seguir este caminho. (Apoiados.) 

Nos propuzemos a fundar urna Republic:~ 
Federativa e, com tristeza digo, que 0 que 
vejo é a negação compielit d::t federação. 

Sr. Presirlente, devo esperar que esse mal 
cesse e em breve, com a moditicação politica 
que se vae operar, mas como estou con"en
cirlo do que o qne se tem feito tal vez seja à 
revelia do illn;tre militar que dirige os des
tinos do p;liz, julg-o úo meu deve1•, ante> que 
chegue este momento, aurir os olhos a s. Ex. 
" respeito de muitos homens qu~ o cercam 
e que tctlvez abusem de sua conâança. 
(Apoiados). 

Tenlw dito muitas vezes que o que mat1 
os go:ernos ne;.te como_ em ?Utros paizes,são 
o:;. nmtg·os falsos e que LllfeliZmente o mal'e· 
eh><! r[r,,;•le 23 de novembro, delles se tem 
visto cet·ca•lo, o que muito tem concot·rido 
par·a tle::;truir os seus gt·andes elementt)S e 
impetlit• qne e!le viesse a tornar-se o Washin· 
gton i:Jrazileiro. 

U)I SR. DEPUTADO-!Ifuito bem. 
O SR. ZA)IA-Não e só, Sr. Presidente. o 

interven~ão do commnndante na policia do 
Esta• lo, são outros factos que não podem pas· 
:;ar despercebido para os homens que fazem 
da politica um" scieucia e não uma art~ ele 
conquistar posições o!ficiaes. 

Devo •leclarar ::t Camara que com antece· 
(lencia, prevenia alguns amigos de que não 
compellissem o Governo a pratica de certol 
"ctos, porque eu viria reclamar da tribuntt ; 
mas. não obstante, mantive-me em silencio e 
prefer·i procurar ao illustre Presidente d;l 

Republica par:> pessoalmente fazer-lhs sentir 
;t incooveniencit:~ de alguns actos uo seu go
verno. 

Tmta-se em primeiro logar da nomeaciio 
de um homem sem as condições· indispeusa• 
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veis par:t o cargo de commandante da guar
da nacional, que é um cargo muito elen1do .. 

[)! SR. DEPUTADO- Contente-Se C0111-
nosco. 

O Sa. ZAMA-••• e em segundo da demis
são injusta de um meu advcr;ar·io e verdn•le• 
mas qne é um simples empregado de fazenda• 
que uiio pótle ser apanhado na l'cde da poW 
tica; refil·o-me á nomeação p::l.l·•• cornma.n
dl:nte superior, <lo Sr. He!eoúoro de Paula 
Riileiro, conhecido geralmenb pela popnla· 
ção da B>thia como desprovido de sen;o com
mum e de qualtJ uer requisito para o exerci
cio de qualquer carg·o publico. 

St' Presiueute, continuo a puznaz· peht 
verila<le republican:t como pngCJo 'pela ver
•lade eleitoral. Nãn falsiriqttcl~:os '' democnr
cia, porque essa> fot·ç"s só servem ]l:ll'<t in
dispor a opinião e :tllnír os alicerces em ~ue 
olla deve tlrmar-se-a re~peito c aiTeiçUo da. 
NaÇ'lO (Jiuito bem.) 

Em consequcncia, mnnúo i• Mesa o seguinte 
requerimento. (Mttito bem.) 

Vem á 1\!esa é lido, apoiado e sem <lebate 
encerra•lo, ficamlo adiad'' a votaçfco o se
guinte 

llequeJ•imento 
Nilo quero .crliantat· mais poz·qu~ já <lisse 

que elle era um bamlido, e a Repubiicu. não 
pó~e pôr galões de coronel e t"nente-coronel 
nos braços dos bandidos. (Apoiados). 

Requeiro o que se peç,1m ao Governo as se
guintes inl'oruw.çõe:; : 

Quanto <iO segundo, rofi!·o-mc H um empre
gailo da All'andeg" o Sr. Rogaciano Teixeirn. 
Só a Balú;t póde dar· testemunho dll que %te 
lwmem nunc<t faltou no cumpl"in1ento de 
seus deveres e, no entanto, acaúo. de :;er <.lc
mittiuo. 

A politica não póJe abranger n a•lmini;tra· 
çü.o e os empregados de fazenda. não poüem 
e:; lar á mercê de ca pl'ichos de occasião. :\i:uht 
reclamei do Pt·eshlente da Repuhlica rcl<t r.:· 
paraçito da injustiça, e <levo dizer que S. Ex. 
prome;tteu tomar em consideraç;1u a minha 
recla1nnção, mns, com estr.tUheza, tcn!to 
vi5to que até hoje 13, o Diw·io O(ficiat nada 
pu~licou a respúto (Jpartes). 

P.' po~sil'e! qne S. Ex. jfl. tenha 1htúo in
strucções para isso, mas ate hnje e:;t:io demo· 
l':1das. e eu ''enho Ua. tribuna. da. CauHH':L re
clamar do Presidenta o cumpl'imcnto ,[o;; 
seus rlever··S de honr:t, rlil .i n,;tiç:~ o <lo p!'i
meiro nwgistra<lo do ume1 UaÇ'Jo Ih·ro (Apo
iados e ai'm·tcs), 

Em segundo Jo,za,., nca!Jo rla sabor· ryuo o 
Go"erno da Vniiio nomeou ultimameutc o 
inspector gerul dos terrenos di,tmantinos ela 
llahia. Pergunto aos ministros que cercam o 
Sr. marecft,d, que e um homem d~ :lrmas, 
em que tert•a estamos nós 1 ! Por ventura 
esses ministros ignoram, esquecem ryue vot>t
mus um,t Constituir;ão, que decl,\ra que as 
minas são proprieda•.les dos Estados, e que só 
o Governo destes podem resolv.;r a respeito ? 
(.!poiados .) 

Foi <tssim que o guverna~~or do E3ta.dt) dn 
Bahia, firmado na Constituição, deu substi
tuto ao iospector falleciuo, e devo dizer que 
esse substituto é digno de to·Ia a considera
ção pela sua probidade, inteireza de caracter 
e pelo seu P"ssado ; e é um homern que t,ll
vez estivesse entre tlÓ5 occttpando um:~ ~A
deira de representante da Naç,1o, si porven
tur:; o bico de pennfl. não fizesse a <levastação 
que entre nós t~m feito. 

Camua V. VH 

; .• Em que data se fuz a nomençito de in
sp Jclor g"t!ral il<lS terrenos diamantinos no 
Estado dct Bahia. 

2.• Si é por ordem do Governo Feuer;\1 que 
o gonoml cvmm.1wlanto <lo 3" di;tricto mili
tar tcur destacado praç:.ts de linha para o in
tct·ior· elo E,tado. 

S:tlll d:.ts sessões, 13 de novembro de 1894. 
-Zama. 

O:ôi;r. ~Ie•leiros e Albnquer
({U~ (Este dlscur.•w clt.:i:t:a de ser paiAicado, 
l~:,trlo sido cn.ll.t'!JUC eM. tem[JO ao orado1·). 

ORDE:II DO DIA 

:•mo h:t>en•lo nu1nero para se votar as ma
trwi:l~ i nd Íl::nlas na úl'Ll~m tlo din, pns3«.~se ú 
matr:rhc em ui:;cu;são. 

l~ntt·n. em 2• Uiscu:o;~i'io o artigo unit:;o rlo 
p1·ojccto 11. lü·l, <I e 180·!. c<mcedendo ''os :lli
nbterios ela Uucr·ra e da Mal'inlta., p:tr:c rc
con5titttiç:ão do ma teria I do exercito e da. ar
m:Lda, o cretlito de ~7.UOO:OOO$ ao camuio de 
?:i c! r, esterlin0s ; 

Ninguem pcdinrlo a palavra é encerra<h a 
discussão c adiada ::t votação. 

Entram success]\·amente em discussão 
unica dns emendas tlo Senado ao projecto 
n. 16 B, de 189-l, considerando tclegr:tmmas 
otll.ciaes os que forem expedidos por n.uctori
.larJes federaes e estaàoacs no exeJ·cicio de 
suas funcções ; 

Ningnem peclindo a palavra. e encerrada a 
discussão e a·liarh a vot;lção. 

E' annunci:>da o continuação da 2• discus
siio do projecto n. 83, de 1801, autot'isauuo o 
Poder Exccuti-ro a reorganis:1r o serviço de 
immig-ração e coJonlsação da União, de con
CormiM.de com as bases que apresenta; 

z; 
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Ninguem pedindo :1. pn.luvra é enccrraJa a 
discussão do art. 1 • e succeo>ivam~nte a dos 
demais artigos do pro}octo n. 83, de 1804. 

Entra ern 1• discussão do proj elo n. 108, 
de 1893,declnrando nullo e de nenhum effeito 
o decreto de 15 Je outul:lro de 1890, que con
cedeu diver:>o> f~o;oores a Manoel Gomes da 
Costa Figucredo, be:n r~orno to,lu. e qual;uer 
isenção de direitos a f.tbricas dv l'elas e <la 
outras proviJ.enci •S. 

O l!lr. BevUaqua-Sr. presidente, 
bastante agrauaYel seria para mim si pu
desse poupar à. Gamara o desperdício de tempo 
que vae ter com a attençiio que lhe vou 
roubar para o que me cumpt'e dizer em rela· 
ção a este projecto, porque é realmente gas
tar muita cera (trata-se •le velas e celio) 
com um ruim defLmto ••. (Riso.) 

Arrastado a esta tliscu,siio quando ainda 
funccionavamos em S. Chri>tovão.pela~ a.lter· 
nativas por que tem passado esta qu<lsiãu,que 
de ha muito deveria estar morta pela pala
vra legi~lati va, senrto, entretanto, e ape;o;ar 
disso.resuscitada peht luta uo in<lustrialismo. 
não posso fm·tar-me à agrura da discn>são 
que foi encetada. 

Já em outr<t occasião historiei resumida
mente o que significava esta monstruosidade 
que corre nos tr<tball:os legisla ti vos deste 
anuo sob o n. lOS B, mas não posso deixar 
de novi1mente fazer um resumidissimo bis· 
torico sobre esta quest:io para esclarecer· o 
e.• pi rito da Gamara, hoje modificada e na sua 
maioria allteia ao que se te•n pas~ado e ao que 
isto signifie<t. 

Nos primeiros mezcs do govern~ provi"OI'io 
Joi datla uma concessão e.tupend<L, uma es
pecie de minas de c.yap<i. a um iudivitluo 
para fundar uma 1\i.brica ll~ .,,da< stem·i;.as. 

A ~oncessão, como s.-, póLie ver, ~ extra
ordinaiümente vaut:~josa po.ra esse incli vi
duo, e o ministr:J d;t íitzentla, attcnueudo à. 
justa grita que foi le,·antada pelos jornaes 
de entii.o e por todos os industriaes desta 
especialidade. pois que ~.'atava-se de uma 
inJ.ustria perf~itamente estabelécida no paiz 
!la longos annos, bastante remur1erada, sem 
precisw de ravJres U.o E>tado, o ministro da 
razenU.a, digo, como CJUC reconsider•ando o 
se a acto, publicou u decreto <ie 4 de novem
bro <ie 1890, pelo qual consubstanciava ou 
consolidava a leg:slaç-ão :::ntiga, então e;n 
vigor, sobra as c•mccssões ou isenções de 
dit•eito, •ufficiente pat·a condemnar a tal em 
discu>são, e cerc~ou e b:tstante as vantagens 
estupeuda~ <.la concessão primitiva, estabele
cendo a mais um registro no qual foi inscripta 
esta filha do favoriti~mo. 

Pouco depois o concessiona1'io, que devia, 
pela lettra da concessão, {«ndm· pessoalmente 

uma fabrica modelo, que no fim rlo pram 
reverteria,gratuitamente e com todas bS bem. 
feitorias para o Estado, illudindo os intuito! 
apparentes da primitiva conces>ão, conseguiu 
do mesmo minist:·o permisoão para tràos. 
feril-a! 

A acquisição foi feita por um grupo de 
saboeiros. Todos sabem que a industria stea· 
rica tem como complemento, para aproveitar 
os resíduos das sutstanci s empregadas, a in· 
dustria saponina; mas o que e daro e que a 
concessão primitiva baseava-se no íabricodt 
velas stearinas como objectivo principa\ 
pouco importando sernelhant.e aproveitamento 
de ec,,nomia industr·ial, e é tambern sabido 
que, ao contrario, o fabrico do sal:lão faz·se 
isolada e independentemente do de velas. 

Não podia naturalmente ser ainda referen· 
<hda pelo governo esta acquisição, semelhante 
traspasse hybrido, e o grupo de saboeit'O!, 
consciente disto e como medida .Je precaução 
flltura, fez um conchavo, umo. negociatr.,que 
corre impressa n~ste livro largHmcnte distri
bui• lo na Camara, ora como rusão, ora como 
venda a uma comp:mbia muito prospera que 
ex;ste ha qu;~renta e tantos annus no Brazil. 
sem precis<tr absolutamente de la vor·es. como 
con !'essa repetidtunente, não citando·>e o 
pecado original da sua fun 'a~io, pois que 
tambem na .. rigem já ella lbi monopolista· 
como se póde nwificar do mesmo folheto. 

A companhitt aqui;itora, a companhia Luz 
Stearica. nasceu de urna concessão~ de mono
polio por 14 annos feita pelo gúverno trans
acto, tt um francez de nome Lajonx, em 
outuuro de 1850. E$tC Costa Figueire•lo do 
meio do s~culo deu o exPmplo ao do fim, tra· 
tando de vender o que lhe cumpria. exploror 
pessoalmente e com a coincitlencia de achar 
o mo•smo frcguez pal~L o t1ovo monopolio. 

Mas a industria montou-se; a industria 
prosperava c tl•.•re$cia nesta íàbrica rle tal 
orig~m e em muitas outt•as semelhante> 
nesta capital, em S. Paulo, DiL Ba.hia, no 
Rio Grawle, emtim, em muitos ouLI'OS ponto• 
do Brazil, sem precisar de favores de especie 
alguma para desenvolver-se. 

0 SR. LUIZ Do~l!lSGUEs-Apoiado. 
0 SR. BIWILAQUA.-Era, partanto, prejudi· 

cial ao Thesouro, prejutlicial aos industriue> 
a concessão Costa Figueiredo, já. não fallaodo 
na moral, que ficou de luto. 

Depois de consummada, o ministro nada 
mais podia fazer sinão cass:>.r de todo a concel· 
são ou reduzil·a aos termos a que a reduziu. 

Concedendo, porém, a permissão de vend!l 
e illudido por esta maneira o fallaz intuitll 
proteccionista da concessão, continuou a luct& 
dos industriaes; foi quando deu·se um cele
bre dialogo entre uma das companhias recla· 
mantes e o Sr. Lucena. 
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publicado este ~.ialogo escandaloso e immo
ral, casualmente ~i-o n;> trajecto para o Co!l
•resso em S. Cbrtstovao, e ao chegar nao 
pude conter a minha indignação e appellei 
para o chefe •'o governo de então no sentido 
da pôr cobro a tantas indecencias criminosas 
nominalmente publicadas, reclamando a se
vera responsabilidade de quem coubesse, pois, 
não conhecia os tres signatarios. 

Isto foi a I de novembro. 
Veio o gclpe de Estado e nada se obtevE>. 
Restaurada a lei pelo contr-J.-golpe rle 23 

de novembro, os si:rnatarios daquelle dialogo 
reclamaram 80 Congrlli'sO a declaração de q ne 
estava de pé a lei de 4 de novembro Foi 
uma redundancia porquanto u.cto algum a 
havia riv~>gado ; mas assim se fez. tanto que 
a lei do orçamento de 1891 consignava t•m 
um artigo a vigencia de semelhante de
creto, segundo o qual nenhum:t conces,ão 
podia subsistil' nem pretender direitos fól'a de 
seus termos. N~tas conrlições e quando fal· 
tava-llte totalmente a compelencia le;!al é 
qne a ce>siono.ria. ubteve um conch:t vo c• •m o 
Sr. Lucena, pelo qual ~e i.<enta1:a de todo• n.< 
encar!fos e, a pt·(~texto de uma inHlg:inaria in· 
demnisação, CO!'seguiu por incrível contra
peso grandes ravor·es em detrimento dos in
teresses do Thesouro ! 

Deante r.e semelhante conchavo para o qual. 
é bom repetir, o Sr. Lucena jiL não tinlm 
cornpetencia.l~gal (!!poiado) pnrqu:tnto o Con
gresso funccionava com a.ttribuições ordina
rias, o illustre primeiro ministl'O <la fazen<l•• 
depois rla restam·açõ.o da lei republicana.. o 
di:;tincto e provccto Dr. Rodrigues Alves, em 
um <lespacho perl\litamente compatível com 
a sua alta. honortLbilidade e r•·speito devido iL 
lei, mandou cessar a retirada de algumas 
mate1·ias primas qne cstavnm subor<linadas á 
lettra <lo art. 8" do decreto ele 4 de nov~mbro. 
Já antes um outr•o ministro mais escrupulo;:o 
do que o seu succes,:or. o Sr. Arar·rpe, lw.via 
recusado a retirada de um grande numero •le 
materias primas sem isenção de di1•eitus su
bordinando, como era de deve!'. eelle o declt>
rou, tal pedido ao r1ecreto rle 4 de novembro. 

Este artigo diz que aquellas mo. terias pri
mas que são produzidas no paiz e em quan
tida:1e sufliciente pa1·a o consumo não pmlem 
de sorte alguma ser inclui das em lista de 
iienção. 

E' certo. porém, que para o grande nu. 
met'O daquellas que foram outorgarias ou que 
foram motivo dadadiva generosa do Sr. Lu
cena, muitos destes productos estavam for
çosamente subordinados a acção do dito ar
tigo como evidentemente se prova. a pesa!' d11 
falta.lamenta.vel que nós temos de estatística 
completa em todos os sentidos, elpecialmente 
daa nossas producçúes. 

Mas apesar disso, 11ara <Ó citar um fPcto 
que se encontra demonstrado na presente 
(mos!rando um impresso) redamaçõ.o dos ou
tros indrr"triaes pr~judicados pela concessão 
que determinava o 1nonopolio, e facil de v e!' 
que em um paiz extenso. como o nos~o. em 
que temos Estados essencialmente criadores, 
taes como s~jam, o Rio Grande do Sul que 
po!' si só produz o sutiiciente para totl:1s as 
necessidades do consumo 10.500.000 kilos, 
e na capital Federal 2.000.000 ele kilos. em 
Nictheroy 2-50.0r O kilos. não fallando no que 
ainda póde vir do E>tado de Minas; e do 
norte. como da Bahi<L e do Estauo que tenho 
a honra de representar e o do Piauhy. emtim 
em todos os outros lla abastança de gndo que 
se abate aos milh.,res e cuja pror.ucçõ.o de 
~ebo é mais que sullici"ntc para. as neceisi
dades do paiz. (.4.poiados.) 

A que~t:lo é eocttminhal-o para os merc..t
dos consumidore< como o de>ta c"pital, que 
t~m desde Jogo 12.750.00u kilos a disposição 
das inrlu,;t,·ias. 

1':ão basta, portnnto. allegnr grtünitamente 
que não existe no pniz e na·':1. prova1·, pouco 
imp(1rtn. nH?smo qm~ semellw.nv~ in,justiç~a e 
fi1-lsa. a.ffi1•mac:ii.o st~.fa~ mais ou menos gei~ 
tosamente. fundamentada ou acober•tada 
~m ded:uw.ües faceis de >uppostns autorida
des. refer·in•lo-sc " despaches da. allimclega, 
quando é certo rtue e"ta entroda absrrluta
mente fallm por falt'' de esta.t.i>tic:l, e ainda 
porl]ue. dada. a rp1alida•1e especial desse pro
dueto nacional, qne e muito melhor reputado 
do que os congenet·es do Rio da Prata, ha in
teresse dos pro•1nctoJ•es nacionaes em expor
tal-o. dcsue que não encontrn. um bom pre· 
ço, um preço razoa,·el nns merendas con"umi
dorPs naeionaes,como o uesta capital;ao pas>o 
CJUe o p!'oducto platino.muito a.lnmdante,I!la~ 
inferior em qualidade. é n:üu.rnlmente, 1m
portado p••r pre('(>muito mais lmixo e. alem 
dis>o senrlo recelá·'o no nosso 111ercndo pa.
ga.nd~ um jmpost.o relu.tivn.m(\ntc modko. e 
vendido por• preço inferior ao nosso e por · 
isso preterido pelo intlustriaes. 

Sendo, porém. rccebi•1e com íscnr:ão de. di
reitos e que tOI'Iltt·Se de toáo desvantUJOSa 
si não impossível a concurrencia do proJucto 
nacional. (Apoiudo.) 

Não é, Sr. presidente, que não exista quan
tirle.•'e sutiiciente deste producto para as ne
cessidades do consumo industrial no paiz ; e 
em vista de analyscs feitas até na Europa, 
não se póde altera!' a verd~de, de que a 
qualidade do producto nacional é muito su
periora dos similares p~atincs. como er!'~d~ e 
impatriot·camente se dtZ no folheto aq nr dl,
trihuid>~. 

Quem niio, sabe St. presidente, que aquel
les grandes e bellissimos campo.< elo Est:J.do do 
Paraná são coalhados de mu~nificos pinhei-
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raes e, portanto. e facil de .,-er que, desde que Agora eram os Cosb Figueiredo que ela
haja procura deste produdo nacional. facil- ma.vm:n, e como não quizes~e magoar os sue
mente se dará incremento ao córte e preparo cessores do reliz concessioml'io, o mini>tro re
desta ma<' eira? Mas, si se recebe o producto sotve'l não manter a situação r!e excepção, a 
estrangeiro em larga escala sem pa.gamento si tm\çü.o rlo monopoiio, que de thcto se J~W<l1 
de impostos. de sorteque elle pod~ chegar ao impedindo delínitívmnente qmdqner tenta
nosso mercado por um preço relath·amente tí1·n de concurrencia e acarretan•lo coma 
baixo, apezar do cambio~! consequenci<< rata! a ruino. de tod;~s as OGtras 
. Dadas as difliculdaues üe transporte que se emprezas ulio privilegiadas. (Apoiados) 
preseoceiam em todo o paiz. é natural que E este illustre e honrado ministro viu->e 
esta industria niio se pos>a desen vol çer. e é na con tingencia i] e re,·og,n· o seu ado com :t 
por isso que nós, p:tiz essencialmente pro<1u- mesma ;:enemlídar.le com qu~ o h:t>ia ]•r:lti
ctor. paiz onde existem as mais ricas e pre- cnclQ e atrectou-o ü;ualrneute i\ consld·;r"~ão 
ciosas Jmtdeiras para as constrncções de toda do Congresso. ~ 
especie, paiz sem rival na Vttriedade e qu ali- o auno passa• lo foi, pois, tr~zida ao ocio dl 
daue de madeiras de lei. quasi não se con C<1mnra t\ pretençilo dt\ sor(lidez, a pl·cten<e7ü 
stróe actUttlmen te com e !las peh< concmTe- da conces;i\o Jeo:1ina, a prctenç·i\o da con
nciaque nos faz o pinlloe~trang.:eiro. gw•ças ú, cessfto do !nonopolio e do privH·~JriO contra a. 
grande prouucç:1o ue;~es p;uzes, e os gr;tnues letlra expPcsstt eh nossa lei fundamenl:\1. 
cortes especi:Jlme:ntB /ai to,; pam a exporta[·ão, A illu,trntht Com missão de Fnzencbt de 
que absurdamente cl1ega em no:ow merc:v1o en'"o r''o or"'io ,1 0 ''n rel:ltw '<P"e<enton 
quasi sempre i:>entode todo o imposto! (H« •Jn:~c~/[·,',vor;~;el ~' u~~a das ll~ociaiiJ~d~;·r.,,; 
di1Jersos apa1·te.~.) ~~xig:ench.1s da. companhia requerente ~t m~mu-

Co:no se lla de desenvolver e pro:operar a ten('iio do,; prh·ilegio~ ... 

~~~~;~~~\~?~~d~ ~~ti~r~~~-~fe ~I~~'~ic~p~f{ O SR. MA:'iOEL CAETA"O dit um aparte. 
ca~iio industrinl. co;no se lm de ala1·gar esta O St~. BEnl.AQ'CA-Infelizmente S. Ex •• foi 
indu:=.trht. qucj;'L existe no paiz. si ~c pre~ tle uma. argumentnt::ào infeliz; S. Ex. ~ue 
tende isent:n· tle imposto o nroduc~o estri.lll· l:nnento nü.:) !hZ·!l" lloje parte da Camm~.:. 
geiro. onde a mesma industria está natural- al!enuu dc;de" pu!olic IÇiiO do sGU parecer::; 
mente muito mu.is des~:nvolvida. muito mais !"ymp:lthin~ que \ll):lia teL' pre~endhlo, no se!l· 
aperleiçoatl:.~ do que er,tre nus~! (:tJ,oiarlo.) th.i.o\ u,J'1\cs·,',t:~~~~,'ol'lt'lr·~,',·.;.,r,ç,·,r_t~c· ·. S. E·.'- ••• -er1ilo·'~ "· ,,. Como, Sr. presHknte, si o Sr. Lucen.t bcn· ..... ::-:::. . ~ ... :::-" 
tou de impostos t•s;,ts m.\tet·ia' prtm:r'! E íot :;ent<luü <le;t:t capital, foi snbstituiclo pot· nm 
isto" que acl'rt:ulameme n:to qmz fner o í!lnstrc culle:;:t que fel. uma der.:sa es~n,>Mt 
Sr. ,\l'aripc. e foi isw ''que quiz c,·itar cx-

1 

rmca con10 era natm·,,l peh rr;tq:tr~z:t propru 
pre~~umente o Cnn:..:Te~so. (" tt1t uintio. isto o de ~aa pretea,~ão c dns cooc1t1süe3 do p:teecer. 
(lUe motivou contra o Sl'. Rodrigues .AlYe~. A indeinni::;.'.t;ão la.rza c cxtr.1onlinarh't ~nc 
que p:·oYou com seu acto •l? en tfw. t·espC'ito à I ~c eoncerlla n;"to constlltav~t os iotet\:sse5 Jo 
lei e :.tlto. rnot·aliUatle a~.lminisrr:.ttiYa. as mai~ Thi~S~l\ll'O, nã.'-' coosult:n·a o direito d<.\ TJ<.lt't~. 
torpes inYecti\·a::; llela. ímprcn~i1. tlS$ignada~ interpretado como úevia se!: por nquell~~ 
por um indi,·iduo que desde muito fazi:t in- que tle,·em t•er ouvi• los um tanto sur<~os '" 
ct:esn.ntes rt:du.mu.ç~ües ~r:.tlebitus. zdtas tlo dt~~p~!to., à:3 nlt:;~z.nTaS do::; wter· 

DaUj,, pot6m. n. substitui.çiio do Sr. Rodri- 0:sscs sordidos e à:; l:unnrias mal disfarçn.rb.: 
::rues Al\·es pel;. Sr. Dr. Serzede!lo. este hvn- tlo mercant!li:;mo indu>tt·ial ou comm~rcL1l. 
ra~o mini,stro se:;:ü:t um~ ?rient~:ç~o (:ive;sa. Para nó:. Sr. Pt•esidcnt,, esta !neta que?. 
atceuden•.o '':a'~ ao, c,;nco, d~ se. em, p~rsua- tr:wou entr•e elles não nos de,·e ferir" :tlt!fi· 
dt~o de q~e ~~zu:. ~m ~e:le?c:.o :1 ;ssa .. w~';'>- ção nos detilllte~, frequentemente c!ist::nr:b~;1 
trm. deu cre< .ltO ,\, mlor m,tçue> pre,tad:-• e da verdade. clestiQ:urc:dos por uma mtcU<;:!" 
rev1g?rou o;acco~do ,~ucena .. 1~os tel'l!10> em. que muitas vezes -nos es~o.p« porque t;ll" nal 
~ue !ur.t cl .. u .. o, u,ctt: ,J ... l.. ~om zde .... de e:::;~endel trans~~a.rece dos docuc.Ientos que nos sa.o aprr 
1gu·dmento os mesmos fo.\·o:·es a todas :ts em- sent:uh,s. . 
pr:za~. qT?~ ~ ?s ::re~;nd~~:5Sei:\' tn'1? ~1I~cttH~o o que temos qae vt-r e cou1 a correcç-:io ~; 
I!o:tel.lO .... n.·.l:te ... 1. .,s;.n:Ç'~L?-. t,\~ :.=!yto:·:l:"J.o .. tto l~ooUucta tla:s autoridade~; o que temo~ 91i< 
co.tgt e~,o: co.:;fot.Le .• c '~ co,cu I~l.ltorto. Ycr e conw justiç;1. com o respeito úo dtreii> 
Como S. l'~· J". p:·en:L " ra•·,:;or.,çao do t~c- in-mtlmente dist!'ibuidos " todos sem exc\ 
~ot'l.~.o -~-uc~.~.l~.~ .~~tn~~ando ~s t~r:.:l~s :1• que .. a. v~ão. sem pridíegios: 0 que temos Cf.ue ver1 
concc»·'.o 101 .. r~dt.Zllb peL. let '!• ç.tmentm:r.t, com cs iot~t·c~se;; uo Thesont·o. (Apo:aclos.) 
nov~ ,g·rJtn. sm·~nl. e f·lle, seg-mu os ::;eus tn- . . y 

31 tuítos~ e.;teudeu desde lo>ro os 'mo:;mos favor·es Nestas condições tiYe a houm de tmpu'-n 
áquelle que j<I·imeiro reclamaea. fo,tement.e O tJUt'ecet·,. e, COtn Olllt'O co_ll:.~ 

Invarteu·se a grita. upresentm um requerrmento para que !c:..<~• 
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,avid~s as illustrnrlns Commissõos ue Legis-
9çtío c Justi~.a e do Orr;amento. 

o nMso pedi1lo ft~i un:1nimerr!entt:, "f)Óde-sc 
lizer, ;lppro>·ndo pela r:am,n·n. ?>fais tarrle 
1 il!ustrada C0111mtssão (1,: Legislnçã:u e .1us
;iça ruudam·~ntou um pareeer lurninoso. 11!11 
,,~lreeer brilhante, por~Jll•J nttentlia jnstn
"ente a este inte:·esse ~ue citei. por~ne toi 
:lah'.ll'.:H.lo rleante deste ponto úe vbta em que 
l pouco ::tca bo:i de CJ) lloc.t r-me. 

o Sr .. Do~n:s-GcES d:i um :li:Jarte. 

tambem com n. extensão concedt<l:t aos outros 
e aos que venham a reclamar, apresentn.rei 
nma outra so!uçilo mr.no,; onerosa e de con
form[dade com uma d:ts n1tPrno.t[vas da com
lXtnllia. requerente~ e B. Sr. presu1enle. a 
prel'erencüt pam que seja. reva!id;Hin. a con
cn::;~ü.n primitiva nos tPt·mo..: a que roi redu
zir.la pelo ·1~creto de 4 1.le no>·emhro. ao qual 
esta,va :-;ujeitn. 11ela instrip(;ii.o rei ta antc~einr
rr~.t~nr,e á aeqtlisic;5.o P -pda legh-lac;ão d.o impe
rlO que ent5,o vigm·arn. le;.;i~l:H;ão. que sú 
por si impos,ib[ii r.a vn, .-emdhante pretençiio 

o S::rt. Br-:viLAQCA -~est:~s condições, como extraordinar,ia. que mnl se comprehende, e á 
;e ,-ê da nn:llysc feit;c do;; f'nnd:Jmentos do seu flUa! a toJo transe quer :t acquisitom rur
parAcf.lr, a. honrad:L com~11i:-são condemnou t.'lr-se. 
~nl:mine sernelh:nJ te cnneessão por nociva no Proporei entiT.o um sulJstitutivo pn.ra 
TiH~:-:onro. por offcnsiva. :ws legitimo.s interes-1 que seja. rev::lidad~ a cnneess~.0 primitiv::t 
ses da industria em geral. n~s mesmos termos e logo turlo claro e c.xpli-

0 Sr~~ Do)IIXGt'ES- Apoi::v:lo. E esbheleceu Cl.to. um:~ ... vez quc!_ . .iá. .a~ora -~em?~ ~·~1:iter~o 
ompetencia. para :tvaimr das e,peCib d~., m.l.te.I.l~ prl-

a c m"'. rtne parlem ser pret<mr.l!das c que pndem 
O Sa .. BEílLAQU.\ -A honra1l:1 Commh;:-fíõ ser lev·uda.s â. retirntla. com isenç:i.o e ig~tal

de L8~Ü;l:1cão e Jn~tfç·:•. t·epresentn_cl;t pc!o mente o rnvrnl:tíil. annual de c:u!a umu. dest-':'S 
eminente cida(1ão que em breve virá honrar ma terias~ p:·im:t::. vbto que n(·,s t•·mos para. 
este recinto com os r,cm·~os de suas luze,; e base n documento acceir.o e apre-c··ntaclo pela 
rlo seu c~mcter di:lmantino. o illusr.rc depu- propria conccssic.nari:~ no Sr. Lur:en:>. 
r.auo mineiro Sr. Chaga~ Lob<tto. que rlepois Nós temos es'"· r.abelh. (,nnstm.-rln) e feitos 
de estigmatizar est:t p etençiio descabida. o> ca!cuks. Sr. pre.<i·'ente. parece-me que os 
concine declaromdo t:ão ser da compftencia intE>resses •1o Tltesouro serão melhm· n.qui
liO Congresso conhecer 1

10. que ... tão. qne nhondo..; si se fizer c•:--tu ~ul.~sritui(;iin. n que 
pnr su·1 natureza de>i-1 ter -ido le,atla nos e!:ualmente pe<le o conces-inmtrio. tal qual ,;e 
trtbunaes. porque :1 elles é que compete -.:eri- lê nPste folheto fli...:r.I"iLuido largamente â 
fica.l' da existenciu. on não existen.cia. de di- Camara o :tnnn passado e este n.nno~ > 
rei to à indemnisaçJ:o reclamada. e n;uural-~ Diz eile: (/·') 
mente avaliar o qHa~1w1. tle s0melha.n:e «:\n5 razõPs do recurso (n.t.é l11)je nfio df'~pa
in,JemnL•U(ii.O. 11<1 h~·p:;ti!P.>e sr·m. prububili· chaLlo>) <W Sr. Prcsidf.ntP tla Republíe:t. lpa~. 
,[ade de :;er reconhecid:t. (Apoindo.) l'i! a :j.l) declarou :> Compa11hi« J.uz Stearica 

Di!..:nsr.m pL'')ba.biliJ..a.de. impo~s1vPl mesmo i111P- n.ccPir.n qun.lqner da.::; seg-ulntc:-j iudtmni-
nor causn. rio rlect•eto de 4 d~ nuvem hro, >açries : 
~ A ill:Isr.~·at.la Commis::ão tlo OrQa:nento <<OU re::.tabelPcimento dn. conc0ssão de lS d~ 
i!!ua.lmcntc ma.nifcsttJU se tle per!ê!ito accor1lo outnLro rle 1~00: 
com a ,·ommisslio de r.~.~i:;l:u;iio e .Ju,;ti:;:L. 011 enmprimento ,]o nccordo c!f' 1 ue ontu
contlemnan•1o com LL me:;.ma. n:hemr-·ncia. com hrc, dr~ Jxnl. eontit·mado O··lo •1e 10 de novem .. 
a mr;-;ma. intr-an~b!encia na ,terez::. d·:s intc~- 1 b1·o de~ 1~02: · 
resses do Tltesnuro. :t pretenc;iio de:o:c:.t.bida. j Ou o pn;.ramento de pr..rdng t: da.mnos. que 

:.Ias. S1· ~ presi1lente. eu (]Ue me cnnfbrmn i ihe can:-:aram o~ a.1·t.o~ r: a !tf"g":l.1;ii.o ,lr: justir.~a. 
~le cel'to m:1do com as cnnclu:-:ües do parecer ~~~lo .:.!"(!Vt!rno p1·n\·i~~~rio. 
tb illustr:uia Commiss:lo tle Con::;tituh;ão e Ou aiu 1

<L um ernp!·e:-;tim~~ a. jm•o mo~ico 
Justi~.a e preT,(·ndo concot·rcr p~u·:t que esta. e!Dn!.!'0 prazo. s~~hr·u hypt,t!!ee;t da. Jã.brtca., 
f[Ue8tiio des~ntniile os tr:J.bHlhos da Cam<tra. que pelo' ngenr.e< do ;:;o;·e!'no foi avaiiarlo 
creio todavht que lla <Linr.b. uma >oluçiio di- em ::.ooo:ooo:;;ooo. 
>erstt que melho:· consu!tn.ric os interes;es d0 l·:sr.:t :3·· já se deixa ;·o~ qllü é ,,·, pa.ra 
Thesouro. e como\', Ex. sabe. nós estamos in;:d~z ver. (é:ont:>11.'"' le,>rlo.) 
em umtL situa(,fiO finnnr:eira que nos chama Or:1. o Cong-resso entendendo dever despa
a niio :tbrit· mãos de quaesquer meios licito cha.r alg-uma cousa. por esw. exposiçilo póde 

. ~ue possam prorluzlr mais vantagen> partt o escolher qualquer das quatro alternativas, e 
Thesouro. (.ipo:ado.) com isto muito se consolurü. a. Companhia 

Em vez •'e acceita.r destle logo a inclicação concessionaria. (Le11clo) 
da honrad:t Com missão de Legi•lação e .rusti- Este pagamento ,Je perd:1s e damnos e uma 
<;:~.que importa em <leixar a questão no pé questão que fica fór<t de combate, e mal.com
em que e;tã, "<'igor-ando o accordo com as re-[ prehende-ee a sem cer1moma com que e for

i stticr;ües da lei de 4 de novemhro. e creio que mu.lado. 
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Est., parte do empre"t,imo a juros modicos 1 O que é de justiça, o que o Congresso nãs 
e praso longo só por pilheria ou ..• não vale. 1 nóde •'eixar de fa.zer ê estender as mesmas 
a pena qualificar·. I vantagens a todas as emprezas da mesma in. 

Comprehende V. Ex. que isto e uma •lnstria. para que ellas possam viver e 
questão que fica comple<ttme,nte fóra rta não tenham fatalmente de ser arruinadas. 
competenc a do Congresso. dependente apenas (A7>oiados.) 
da respeltrLbi!iclade da comp,,nhia e era o Havendo uma unica com semelhantes van. 
caso de ir ao banco, que tc•vr para facilito r tagens, e lias não podem absolutamente fazer 
as in·'ustrias a larga somma ,,e !00.00!1:000$ concurreacia. 
em bonus. apresentar os seus documentos em 
regra e naturalment·>, si elles assim estives
sem, não seria recusada a quota proporcional 
pedida .• . (A.poiado.) 

E' de presumir. portanto, quE>. as dificul
r1ades tenham surgido pelo que se· deprehen
de da propria leitur>t deste doc:umento quan
do aqui, no memorial. raf~re-se ao capital da 
companhia depois de volO>·i.<ado, ou .•. não ~e i 
bem o nome technico dest<1. oper~.c:ão de des
r1obramento elastico, que passou rapidamente 
de 1nil contos a t1·es mil e quinhceto.t:o! .. . Na.tu· 
ralmente para base da hypotheca o banco 
httveria rle exigir o valor real e não o valor 
do desdobramento ou d·: valorisação. 

As •1 ifficuldades naturalmente vieram dahi. 
mas não compete a Gamara indag·:r nem 
dar remedio a isso, e sim lá aos Srs. accio
nistas e credores, si os ha. que devem pôr as 
cousa.-; em ordem para o pedido poder ser 
attendido p~lo b>tnco. 

Já se vê, portanto, que esta solução está 
tambem aqUIJll'o forma ou cousa seme[hante. 
Ficam as duas outras. 

E' verrlade que na in'!icação já houve uma 
ce1•ta encampa~;ão pelaCommis>ão de Fazenda, 
mas o accordo nos termos em q ne é pret•·n
didO niio convem porque é concel\cr ~"it.o de 
mão beijada sem vantagens ou compensações 
para o Tll.esouro, vist<~ qne por ~emellmnte 
accordo, o concessionario fica desembaraçado 
de todos o-< onus e, só por ironica compensa
ção, usufruin•\o :ts vantagen~ de perto de mil 
conto.•, que deixa de pacDl' no Thesouro ! E' 
um verda.deil•o passe de ma:;ia ... 

Agora Cl1ego a ultima solução na ordem 
inver;;a; e n primeira apt·esentada., parecendo 
ser a preferido. e a preferível. 

Ora, Sr. presidente, feita a revalida~áo da 
concessão primitiva nos •ermos do decreto r' e 
4 de novembro. a que nii.o póde esquivar-se, 
as isemp ões que ella auferirá durante o pra
zo marcado pouco excederão de,sa quantia, 
mas. no fim do prazo, ella será obrigada a 
entregar gratuitamente ao Estado a fabrica e 
todas as suas dependencias, o que natural
mente compensara aqui!lo que o Tlles0uro 
r1eixa de receber ann ualmente durante o 
prazo •'e 30 annos pela concessão primitiva, 
desde que todas as outt•as obrigações sejam 
cumpridas.Arevigoraçãodo accordoainda tem 
todavia um grave embaraço que prende·se á 
equidade e â. justiÇ&. 

u~r Sa. DEPT.JTlllo- E' um privilegio odio
sissimo. 

0 SR BEVILAQUA - E não podendo com. 
bater e sobreviver ao monopolio, resultando 
a ruína destas fabricas é incontestavel e fucil 
de comprehender o prejuízo que tem o Esta11o 
todas as vezes que semelhante facto me da. 
(Apoiados.) 

Não se diga, Sr. presideíi 1 e, que são os in· 
•livir1uos desta ou daquella fabrica que m1 
preoccupam. 

A minha analyse é inteir:tmente isenta de 
pessoas, tenho em vi:;ta o prejuízo que o Es· 
tado fatalmente soffrerá, o grande numero de 
operarias que i1eixarão de t<>r trabalho,a con· 
seqnente insut!lciencia da. producção para o 
coniinmo do povo, que alem disto terã de su
jeitar-se ao P!eço q~e se !h~ hade imJ:~Or_! . 

A producçao sera relatt vamente ms1gm· 
ficante e o consumidor ver-se-ha obrigado a 
recorrer aos productos de impcrta.ção, que 
neste caso redundarão em novo prej uizo <lo 
Estado pela exportação do capital respe· 
ctivo. 

Portanto, Sr. presiMnte. parece· me que no 
pé em que esta" que~tão, justamente a pri
meira pretPn~ão da companhia é a que deve 
ser attendida. como mais regular ou menos 
irre::rular e como consultando melhor ou 
menos mal aos interesses do Thesouro. 

Terminarei a.presentando nm projecto de 
lei neste sentido e generalisando a medida & 
todas aquelhts que porventura queiram. 

Presumo que a ra>oura do a.rt. s• do de· 
creto de 4 de no vem hro será o preservativo 
para niio apresen wrem-se lltcilmeute outra! 
companhias que pretendam sem•·lhante :fltTor. 

Em todo o ca~o a justiça fica feit:t porque 
estabelece o mesmo par" todas, e póde acon· 
tecer que a prr•pria concessionaria, pesando 
melhor os seus inte1•esses, ou antes, olhando
os por um prisma mais limpido, ma.ismoral 
tambem queira dispensar-se daquillo que e~& 
o unico regímen em que ella legalmente pod1• 
viver. e neste caso ainda lucra o ThesOU1'0. 

E ella por sua -yez, não ficar<\ prejudicada, 
~omo phantastieamente allegou nos impres· 
sos que correm na Gamara., visto como o Po.
der Le!!islati vo ainda pócle fazer-lhe a eqm· 
dade de não exigir a reposição rlas aTultada! 
quantias com que ate agora tem deixa/o de 
entrar para o Thesouro,pela. retirada de ma.-
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terias primas com isPnção de direitos, ficando 1 tribuido e tirei conclu,ões que me pareciam 
deste modo terminada semelha·;te questão, logicas, segundo o que 'e póde ler• aqui (mo•
com >:mtagem geral e especialmente para o t>·ando ""'jornal) ; appareceu então na im
Thesouro. p1·ensa o a•rtox· de um" ~erie de artigos vio-

Ha moralidade e _justiça; e e este o inte- lentos, de ver•rina.s, a qu.- ha pouco alludi, 
resseque me tem movido nesta questão em envolvendo ate o nome de lwmen •. que se im
que em ma hora entrei, levado pela indigna- põem an J'e-peito de tudcs que os conhecem, 
ção natural que a todos que leram os papeis como s~jam os Srs.Dl'.Ro•'r1gues AI n'"· geral
a que me referi tem causado mente Mstacado por tantas quahdar1es supe-

0 SR. LUlZ DOMINGUES - Já vê que foi em ~i~t~e;· :;;~~~ c:n~~~~;;;~leg~~ ~e~~~~~~b~~b~ 
boa hora. que absolutamente nada. tinha ~ue ver com 

OSR. BEVILAQUA-E:xplicarei. Disse em m~ a questão e cujo grande crime apontado era 
hora, porque cumprindo desassombrada.men- ter relar;ões de parentesco eom um dos indus
te o meu dever, como tenho feito, não deixo triaes reclamantes ! 
de acarretar tambem grandes desgostos. Pois bem, aqulle c;walheiro representante 

Póde bem ser que out1·o qualquer que ti- desta industria., depois do meu discurso, veiu 
vesse esposado casual e expontanea.mente esta pelo Jornal do Commercio. desta vez com o 
causa, como me aconteceu, tivesse dado outra seu nome, propondo-se a dar-me explicações 
direcção, sem ser alvo de invectivas injustas que suppoz me faltassem. restabelecendo a 
e pervel'!as-.. verdade <para uso de S. S.) de algumas as-

. serções a. que fze referencia. 
O SR. Lurz DoMINGUES - V. Ex. esta por ora, eu proferi um d scurso na Camara, e 

seu caracter, superior :1 todas estas invecti- vindo desta vez um cavalh0il·o muitíssimo 
vas. conhecido, e que se assigna, pretendendo 

O SR. HEVILAQUA- Agra~e~o a justica que contestar-me, penso que não sera de mais 
V. Ex me faz e que mais me fortalece no aproveilar oensejopa.rapor minha vez rPsta
cumprimento do dever. l1elecer a verdade, mas a verdadeira veJ·dade 

Comprchende se, Sr. presidente, que não e não aquella que elle procurou estabelecsr 
conhecendo as pessoas envolvidas na questão para seu uso particular. 
e cujos interesses estavam prejudicadr•s em Diz eu~ (lê), 
semelhante conces~ão, só poderia ser levado Disse o Sr. deputado que os impostos, que 
por sentin.ent.os nobres e de _justi~a.(Apoi<rdo). a Luz Stearica tem ileixado de pagar montam 

A justiça estava o11'endida. e os interesses do a mais de 800:000$. S. S torce a verdade e 
Thesouro prejudicados, e tal er:t a natureza não tinha direito de levar a Camara esta in· 
duvidosa da pretenção que não me faltarn.m formação desacompanhada de prova. » 
accusações anonymas, misera veis. perversas, Ora. o que eu d1s~e no meu discurso é que 
que a.bsolutamente não me attingiram e a á !alta de da·'os, calculando na occasião, o 
que dei o mais soberano despreso... que fui fazendo na tribuna, o imposto que a 
o Sa. Luxz DoMINGUEs-Fez muito bem. Luz Stearica tinha deixado de pagar montava. 

O SR. BEVII.AQUA- E:m materia de auony
mato, sou muito amigo na. Constituicão, como 
em t11do o mais que ella prescreve, já não 
fallanno na moral. 

Condemno em these o anonymato e não 
respondo systhemar.icamente a artigos anony
mos; e, si porventura julgo-me forçado 
por consideração ao publico a r~ponder a 
P!'OPOSiçõe-~ falsas avançadas por anunymos, 
so faço-o directamente ao individuo que pre
sumo, com fundamentos, ser o autor masca
rad odo artigo anonymo. 

Aproposito desta questão, jã. tive occasião 
de assim proceder. 
. Quando o anuo passado combatendo o pro
Jecto de sut stituição de concessão, pois nisto 
redundava a compensaçíio ou indemnisação 
proposta. eu disse que o folheto rlistribuido na 
Camara não trazia dados relativos a alguma.a 

!==a~~b~~:;~ f~rh;:~m<t'ine~~~ 

aproximadamente ace>·ca de 500 contos e 
não tlOO. 

Tomando para base da isenção já. gozada, 
a quantia apresentada pela commissão. de 
277:1·00$. si bem me recordo, as quantias 
que deixaram de pagar de impostos de trans· 
missão, 180:000$. de 6 •; .. sobre tres mil 
contos e mais !8:00U$ de 10 •f .. addicionaes, 
montam a 198c000$, o que ~ommado attinge 
a cerca 5e 50l!:OOO$, como pisse. 

E direi, agora, poder-se-bia accrentar ás 
ultimas parcellas mais 33:u00$ correspon
dentes ás mesmr~< porcentagens relativa
mente aos 500 contos do capital dos saboeiros, 
que foram os compradores da concessão, pois 
si não me engano os tres mil contos da valo
ri~~aç ão stearica são independentes. 

Eis o, que realmente se lê no meu discurso. 
ora notem VV. EEx. que neste fhlheto 

falia-se as Tezes em que a Companhia 
Luz Steariea foi obrigada a comprará Com
panhia Sabão e Velas, noutrs em aq ue se fez 
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uma fusão, o que é tambem refutado no I não achou que o Sr. Serzedello tivesse com. 
explicação. pe:encia quanrlo sustou todos aquelles artOl 

Eu pergunto: Quem r1esconhece completa· submettendo-os ao poder competente, que era 
mente os meandros destas cousas, quem abso- o Congresso ; mas no entanto achou que 0 I 

lut:1mente não esteve presente a nada disto' me~mo illustt·e ministro da fazenda tinha 
como nunca esteve a cousa nenhuma seme- competencia na occasião em que de boa re 
lhant~, não ficari em duvida vendo que no alarg:c•u mais a porta entre-aberta pelo Sr., 
propno urozoado om se daz uma cousa ora Rodrrgues Alves! 
se rliz outra? Ora, isto prova que a competencia nria no 

Portanto eu tomando como verdade aquel- entender do reclamante de accordo com o; 
!e ponto em que o folheto diz que llJi obrigada seus intereses; mas neste ponto de vista e 
a cornprar,-o que aliás já foi dito no celebre que nõo se póde collocar a Gamam. (:1po:a. 
dialogo e no memorial apresentado ao gover- dos.} 
no, ti~ o calculo muit.o ~imples de 6 "/._sobre Ahsolutam~nte não me conformo com esses 
~ capa tal, e daha ttre! a parcella que JUnta pareceres ma I> ou menos estrabicos e rescen
aquella, tambem bàsea•lo no que fez a com- dendo " monarchismo que teem vindo nos 
mbsão dava approximadamente, segundo apedi<'os do Jornal. 
digo no meu disclll'so,500=U00.$000. E demais, a resposta é dada conforme e 

Este é um dos pontos eiU que a verdarJ.e JOi formulada. a pergunta,. 
mal '·estabelecida e que eu agora acabo de Ahi é que esta o gato... desde que n1o 
estabelecer definitivamente. haja escrupulo, tudo é po,sivel. ' 

Em outro topico diz S. S.: «0 Sr. deputado Me lembro de ter lido o caso de um indm-
nega ao governo competencia para os ac- trial que contestou pela imprensa a veraci· 
cordos etc. (lê) : dade das queixas, do clamor publico contra o 

« Póde ser que S. S. saiba mais direito máo cheiro que exalava sua fabrica, compl'Qo 
do que esses ministros (Lueena e Serze- mettendo a saud~ e bem estar da visinhan,a. 
dello) etc •.. >> Çl zeloso EJ!~Jil_mondas defel!sor. do asseio e 

Ora, eu não disse que sei mais ou menos grao ~e perleiçao de sua labriCa pub!icou 
direito do que qualquer de~ses cidadãos, mas uma h,~a de testemunhas em contrario eh 
o que salta aos olhos mais myopes é que desde accu~açao. . , 
que se trata de uma operaç,ão que diz respeito Em um tiro. de honra: . 
aos interesses fiscaes do tllesouro. em que ha ~ouco depob, uma VIctu:na, graduada na 
cessaç<io de rendas, esta operação e:;capa a socJe~ade. de~onstra pela lmprensa t~mhem 
competencia do Porler Executivo, que seme- qn_e.;ts teste.nunhas tmham em seu Javoro 
lhaut.e <tcto cabe taxatiYamente ao Congresso «l·.Qb: •• d: 1 'd t t h t '·~ 
pel:t constiluiçiio... . ue m;o po e es emun ar CO!J ra~, .... en. 

tma em um . PO!Jtp de S. Chr1stovao, por 
O Sa. L. DoMIXGUES-Apoiado. exemplo, um mrhviduo que tem 0 nariz na 
0 Sa. BEYJLAQUA-Port:tnto, e fóra dedu- Sapucaia, em S<te Quedas, no Rato Molhado, 

vida que o Sr. Lucena. bem como o Sr. Ser- ou cousa semel!Jante1! 
zedello (e este salvaguardou tudo pelare- E' o caso. Mas voltemos ao assumpto. 
mes;a. pam o Congresso} não tinham compe- Neste Jblheto. cuja anaJyse não Jilço, por· 
tencia para firmar aquelle; o.cconlo,, notan- que is.~o seria longo, e não quero fati"<ll'a 
do-se que o reclamante em diversos topicos C•tmara citando as paginas, elle é o priii'teii~ 
de sua éxposição achava que o Sr. Lucena, a. ela. mar mais ou menos, repetidamente em 
o principal culpado t•nha competencia para muitos pontos, que nm,ruem poderia viYer 
isto. porque assim ia de accordo com a cor- mantida a concessão Costa Figueiredo, que 
rente de seus interesses. (ói um abuso, uma violencia ao direito e 

Ma.is tarde. quando o Sr. Rodrigues Alves i justiça, que JlJi obtida subrepticiamentc, 
muito legitimamente,e cumprindo a lei, •jtie constitue um monopolio immoral. um 
apertou a craveira. e reduziu a lista dM privilegio odioso,obti''o por meios artificiosos. 
tabellas, illegalmente concedidas pelo Sr. Lu- sem a menor vantagem para os cofres pu· 
cena por falta de autorisação legislativa e bhcos. e ao contrario sacrificando fatalmente 
porque não tinha respeitado o decreto de uma industria que vivia folgadamente sem 
4 de novembro, .ii elle clama dizendo que o precisar absolutamente destes favores, elles. 
Sr. Rodrigues Alv:es não tinha competencia! por exemplo, que viviam ha mais de 40 au· 

Mas então como é que o Sr. Lueena teve a nos prosperani!o sempre e distribuindo largos 
competencia ? dividendos. No em tanto, desde que esta com· 

o SR. Lurz Dold!NGUES dá um aparte. panhia adquiriu a execranda concessão, cel· 
. . sara_m compl~tamente por encanto todos es· 

O Sa. BEVILAQUA- A competeneta varaa tes mccnvementes e passaram a não reconhe
. conforme os interesses do contestante. Elle cer o direito dos outros que ficaram nas suas 
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antigas condições diante da concessão Costa. 
Figueiredo ! 

U)! SR. DEPUTADO dá um aparte. 
o SR. BEVILAQUA - Pois então não é ver

dade que elles ho.;e ~ão o Costa Figueired~ 
em face de todos os outros <IUe alias rec!D.ma
ram em tempo, tal vez mais pressm·osos ainda 
porque sua reclamação é do mesmo dia da 
concessão ~ ! (Apoiado.<.) 

Salta aos olho,; que hoJe o reclamonte é o 
costa Figueiredo, c que to•1os os outros são 
a Luz Slearica do dia aziago em que o Sr.Fu
lano obteve semelhante eseaudalo ! 

E' um't outra vel'dn.de que fiea re;ristl'ach. 
:oras, 1·estabelecendo a verdad~, di?. ainda 

este cavalheiro, representante da industria 
stearica (lê): 

<<Outro argumento foi que o Sr. Araripe 
não quiz fazer o accordo. 

Pelos papeis enviados pelo governo it Se
cretaria ela Camar<t. pódem os Srs. deputa
dos vei"ificar, que nunca. lbt questão de seme
lhante accordo com o Sr. Amripe.>> 

Ora, Sr. presidente, isto é a.bsolutamente 
falso; o meu discurso foi publicado no JJi,,.;o 
Official e esta nos annaes e ningucm verifi
car:i. que eu proferisse semelhante cousa. 

O que disse foi que o Sr. Arnl'iJ't', cnm a 
correcção que então desejava que S. -Ex. ti
Vel'Se tido no dia 3 de novembi"o. não'-tin!Ja. 
competencia J•am retirai" a concessão das 
pehts restrictivas do decreto de 4 de no
vembro. 

Declarou o Sr. Ararip~ que esta competen
cia cabia ao Congresso. Os Senho:·es disse elle, 
vão recla.mar ao Con~resso ; hei de cumprir 
a lei e a lei marca est~ restricção ; só po;:so 
conceder isen~.ão a t.1.ese taes m<tt.et'ias pt·im"s 
porque :ts outras são produzidas no paiz c 
em quantidade sufficicnte. 

No disCUJ'iO nmntfcstci-me assim : (18)• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••• 000 

Oo•o•····•••o•oo,oo•••·••o••oooo••o•o.ooooo 

<<A<l~uirida po1• outra companhia, feita a 
sua. fusão ou comprv .. começou a produzir os 
seus efl'eitos ele i>enl,,ão de impo>to,; a celebre 
conces,ii.o Costa Figueiredo, sem que a com
panhi<t tomasse ott-ab;ülto de (l.mrla1· a fabric't 
modelo, que era nntmalml'nte, corno <:lisse, o 
penS>tmento daquelle que fez a conees~ãn. E 
posteriormente, como VV. EEx. historiam 
(di,oigindo-sc ao Sr. J.11onoel Caetano) veiu 
esse accôrdo feito pelo bondoso Sr. Lucena, a 
pedido da companhia, accordo que não foi es
pontuneo, ou pelo menos que não tem um só 
documento que prove a sua esrontaneicarle ... 

0 SR. MARTUIHO RODRlGUES- Foi prOVO· 
cada pela parte . 

0 Sa. MANoEL CAETANO-Não apoiado. 
C:unarn v. vn 

O Sn. BEYILAQUA-0 nobre deputado pelo 
Cearit. o Sr. ~Iartinho Rodrigues, com seu 
ap;\rte. fez-me recordar ttunbem as circum
sr.anci:t <\e que o Sr. Ar-m·ipe- em relução ao 
qmtl íltllo, com a maiot· insuspeição. porque V. 
Ex. e testemunha de QUC fomos a·1vers:trios 
políticos, o que não imi,ede que eu reconheç,t 
que e~ te ex·mini~h·o peoce•leu então com 
uma correcçiio cxtmor•'inaria, igual áquella 
que e11 des(\jal'ia qlle S. Ex. th·esse tido~' 
3 de novembro-o nohrc deputado reco;·àou
me a circumstmlCi:t de que o Sr. Araripe. 
reconhecendo a sua incomp·'t.encia naquolla. 
éuoca.-e S. Ex. lui :·.Iinist.ro da Fllzendaan
tês do Sr. Luc·emt - mandou o pc:.icionario 
recorrer :;,11 Congrr~so quando prel cndeu fugir 
ás gar•·as do decreto de 4 de novembro, como 
const:t mesmo <lo celebre di;tlogo. >> 

Ptatunto desta vez e que tica restul,elecida 
a verdade do occorrido. 

Ai nela mais. S. S. <liz, attribuh1do-me, que 
Sr Rodrig-ues Alves ca:5S01I o accord.oo 

Eu não disse tal; e uma. inexacti• liio que 
me attribue. O que disse foi que o Sr. Ro
drigues Ah·es. como era ,!e espemr. re"pei tou 
a lei e mamluu applical-a intransigente
mente. 

Deturpa ainda <t<IUi (t!i): 

<<Disse ainda S S. quo o S1·. conselheiro 
Rodt·igues Alves cassou o accordo. 

Ainda outra vez torce S. S. a verdade. O 
Sr. con>clheiro Ol'dPnon apenas, que a Lttz 
Sten.rica provasse estar o accordo nos termos 
do decreto de'J de novembro.>> 

Minhas palavras foram (lê): 

« o •• o o •• o • o ••• 

~Ias, o facto era, Sr. presidente, reatando 
as minhas idéas. que um acco1·do incompe
tent<·mentc 1irmado eo;o;lc,·w·a o J'elicissiHto 
conccssionario de totlas as ohrigaç~ões que lw.
via cnntrahido no intel'ess•' do Estado e d•ei. 
xari.l.-lhe ma1·gem n. g.ca nr1cs proventos ú. ti
tulo de pseuda indemnis:tção. 

A lei do orçamento. como disse, de ISO! 
rcrO!JOH este ado e muito bem inspirado an
dou este cidadiio eminente, que faz honra 
il Republica c que. infelizmente. pouca .!e
mora. te\·e na gestão da l)~lSt:!. dn. fazenda, 
(apoiados); refiro-me ao Sr. Rodrigues Al>es. 

S. Ex .. Jiel cumpridor d.c lei, mandou 
executai-a e o accordo firmado pelo Sr. Ln
cena roi, por assim dizer, nnlliticado ... » 

Comprehenue-se que ,-e,ogot~ o pe~o de 
toda.• as o1wigaçõcs sem re;peti.o a le1 de 4 
de novembro, então reitera<!«. pela lei de or
çamento citada. E quem •·evog •. tt ioi a lei, no 
seütido ciaramente expresso. 

Portanto,. foi justamente o mesmo o que 
eu disse; ainda mais aJ.lroveito a occasião, 
visto que o reclamante neste folheto, em que 
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não ha. a.ssigaa.tura, trata do facto.pa.ra mos
trar que eu não podia fa.zer referencia nominal 
nenhuma., porquanto aqui (mostm .. do ~tnt fb
lketo) a unica cousa que tem o nome (e nome 
respeitavel pelas referencias honrosas que 
tenho ouvido fazer de um moço multo activo, 
trabaih'l.dor e hone<to e tão precocemente 
roubado pela morte) o unico nome que figura 
ne.~te liTr0 é o uo Sr. Michel, antigo director 
da Companhia Luz Stea.rica e fallfcido antes 
de •na publicação. 

subir a. quantiosa cifra, segundo calculo a 
que se lJOderá proceder. ' 

A companhia aqui não é representada por 
mais ninguem e :por h to é que este folheto é 
anonymo. 

Ma.s ahi se diz que o minist.ro despachou 
sempre de accordo com "" inform •çues com
petentissimas das autoridades essencialmente 
provectas do Thesouro, as quaes eram todas 
favoraveis ao intuito do reclamante! 

No entretanto, Sr. pres1dente. vPjo aqui 
(indicando out1·o folheto) cousa tliver~a. fun· 
dumentando o acto correcto do honrado 
Dr. Rodrigues Alves; e mais, vejo intorma
ÇÕfS offieiaes que dizem o contrario do que 
asseveram. 

Não cansarei a Camara lendo o histo
rico, porque em parte poderei incluil-o 
no meu r'i~cur,o. 

O parecer do Contencioso do Thesouro, que 
é justamente a sec~.ão mais competente e que 
mais de perto deYia pezar na balança pal"d. a 
solução deste assumpto, conclue do seguinte 
modo: (lê). 

«0 art.7• da lei orçamentaria ultimamente 
Totada pelo Congres>o Federal, manda vigo
rar o rlecreto de • de novembro, que em suas 
disposiçõ~ esta de accor·do com o e-tatuido 
em anteriores actos do Poder Legisl:J.tivo n do 
Executivo. 

Aseim, á. Tista do exposto e do mais que 
aerá supprido pelo superior criterio. parece· 
me que seria um acto de inteira e rigoro~l!. 
,iustiça. a annullação do accol•.Jo feito ultima· 
mente com a Companhia de Luz Stearica, ou. 
pelo menos, como razoavelmente suggerem 
os peticionarias, a sua subor·1inação aos pre· 
ceitos lll.gaes ; o que tanto monta suspender 
os favores das numerosas isençôesoutorg ·da, 
à. referida companhia.obrigada .;sta <•U a sup· 
pr~são das waterias prima• etn nosso me:·
cado ou no mercado estrangeiro, pagando. 
porém. os devidoe direitos das im:po1•tações 
correspondentes. 

Claro está, ti vista das razões e:xpo-tl!.s, que 
a annnUa.ção do ac~ordo não pàde de modo 
algum importar em uircit.o a qualquer inde
mn io.;tÇi\O po;· p:ute da compa.nhia que com 
o nliniatrt; da tl•zenda o relebrara. 

E' este o meu parecer. que submetto iL su· 
perior a preci~Giio. 

Dire~toda Geral do Contenci0sc, 5 de feve· 
reiro de 1892.-A. F. C. de ],;(ene .. es e Sou;a.> 

" Seguem as opiniões dos outros membros: 
«lteportaudo-meá informação acima, penso 

que cJn•em annullar o accordo de I de ou
tubro do 1801. cessando dahi em deante todos 
e QU>>e .• quer favores e isenções concedidas a 
companJ•i>L. 

Sómente d.este modo se conseguirá oppor 
um rar;Jdei ro ao monopolio de q ua. esta e ou· 
tt•u compnnhius estão gozando, o que incon· 
testnvellnente muito prejudica o livre des
envolVi mente das diversas industri"s nacio· 
na.es. 

Tal é o meu parecer. 
J •ire,·.toria Gero! do Contencioso, 6 de fere· 

re!:ro de 1892.-C. L Naylor • .,. 

«Concordo. Parece-me que a disposição do 
art. 7' da lei n. 23. de 30 de dezembro de 
1894. mandando applica.r o preceito do art. s• 
do decreto n. 947 A, de 4 de novembro de 
1890, ãs concessões de isenções de direitos de 
impo:rtação e expediente. outro fim não teve 
~inito o de sujeitar as mesmas isenções aos 
limites fixado• no decreto n. 94.7 A citado. 

DirectoJ'ill. GPral do Contencioso, 6 de feve
reiro de 189'~.-Didimo Junior.» 

Sobre tão respeita veis opiniões o digno mi' 
ni~tro despachou: C 

"O ,.ccord'l a. que se referem os supplicantes 
no flMl de sua petição, não pôde deixar de 
ser regulado pelo decreto n. 947 A, de 4 de 
novembro de 1890, que con:c<agrou os princi~ 
pios consta.ntes ,tas instrucções de 26 de abr1l 
de Hl87. O decreto n. 2õ, de 30 de outubro 
de l!l91 rleclai'OU expressamente em vigoro 
de n. 947 A de 4 rle novembro de 1890 e com
coutpreh~ns!vos das concesoões anteriores á 
sua. publicação. 

Directoria Geral do Contencio;o, 15 de te· 
Tereito de 1892.-Rodrigttes Al1les.:o 

(Agora, Sr. presidente. este topico de ouro 
não sei porque não foi citado quando instrue 
e muito orienta o Congresso !) (tê): 

Para completar insiro a primeira parte das 
i nfot-maçoes citadas : 

tn{o>•>nações prestadas pela Directoria Gera! do 
Contencioso ao reqneritnento antmim-«De muita brandura usa1•.i. mesmo<> gover· 

no federal, si não quizer impor a rererida 
ompanhia o pagamento dos direitos, que Os si~tarios da. petição inclusa. fabrica.!ll 
té agora deixou de satisfaur e que deTem tll6 de sabã.o e velas, julg'a.ndo-se lesados em 
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seus direitos e interesses pela concessão que â I Ainda a~sim, o concessionaria transferiu a 
companhia d~ Sabão e Velas (hoje i!enomina- uma companh;a (a donominad:< lloje de Luz 
da C<>mpbnh1a de Luz Stear·ica) fizera o Sr. :stea1·ica) o seu privilegio, e essa tr.msacção 
ministro ''a fazenda. Barão de Lucena, no I foi etrect.uada posteriormente ao decreto de 4 
accordo firmado nesta Directoria Geral do de no"ewbt·o que. emanado do mesmo 
COntencioso, reclamam contra o referido minhtro que fizera aqnell~ concessão, cer
accordo e pedem ou a annullação delle ou em ceava com tudo os favores amplvs com que a 
ultima ~naly.se, submettel·o ás disposições encarecer~. 
taxativas do dQc:eto n. 3.313 de 16 de outu· Em consequencia <lesse tlecreto, compare
bro de 1886 e do decreto regulo.mentar de :!6 C•>u, entretanto, o repres.mtante da ali !l
abril de 1887, consolidado pelo de 4 de no· dida comjlanllia reclamando do sr. Barão de 
Tembroàe 1890, conformeoexigeterminante- Lucena, successor do ministro rererendario, 
mente a lei de 30 de dezembro do anno contra as delimitações impostas aos ra
proximofindo. \'Ores ontorgad,,s alias ao primitivo conces-

Ao tempo do governo provjsorio, fvi feita sionario. 
uma concessão a Manoel Gomes da Costa Fi- O Sr. Bal'iio de L11cena, atten<lendo á re
gueiredo. Era ministro da fazenda (como se clamação, or•lenou se lavrasss termo de 
sabe) o Sr- c«Ylselhe!ro Dr. Ruy Barbosa :a accot·do com o representn.nte dn. comp .. nhia 
data da concessão por decreto, era de 15 da queixosa nos livr •S desta repartição. 
outubro de 1890 e, por termo assignado nesta Ne:;se accord_o ficou reduzido de 30 a tre1 
Directoria Geral do Contencioso, foi celebrado annos apenas o pr11zo dentro do qual poderia 
o contracto respectivo a 16 do mesmo mez e a companhia cessionHin gozar da i:;enção dos 
anno. impostos jâ rereridos, inclusive os de impor-

Contrscto e decreto de conces,ão estabele- tação da matei·ia prima necessaria à explo
ciam em beneficio do interessado os seguintes raçiio da ;ua in•lu;tritl. 
lavores : Desappaeec,ram o> ouus estabelecidos, pelo 

Privilegio por 30 annos para uso e gozo da primitivo co~lr~cto e o. Eotado. ficou _evi!fen-
fabrica; temente preJUdtc~o. mnda :na1s preJudiCado 

Isenção, durante esse período, do paga- ~?que pela r~fer1da c~mcessao anter10r, que 
mento de: Ja lhe era.noc1va nos mteresses. 

a) imposto predial. para o enificio da mes
ma fabrica e para casas e edificios que lhe 
pertencessem ; 

b) imposto de industria e profissões; 
c) contribuição de penas de agua para os 

alludidos editlcios e predios; 
1l) direitos de importação quanto a todo o 

material <!esticado a coostrucção do edificio 
na fabrica, predios ã. mesma perteoC$nte5, e 
!.tmbem ; 

e) para a ma teria prima destina< ln à fa
bricação das velas de stearina. 

Em contraposição a es>es f,lvores a con
cessionaria, ou a companhia que ,,rganizadl\ 
fesse para. explorar tal concessão, era obl'i
ga•la a, no IIm de 30 anno.; de pruzo ent r·e
gar ao Estado o edi11cio da r~ brica. os pr<·dios 
e edificios a mesma pertencentes. construidos 
nos terrenos ddla, esses terrenos, m:tchinas. 
U7.inas e accessorios, e hem assim todos os 
prO!Iuctos ne!las existentes. 

Era mais obrigada a construir dentro rte 
seus terrenos um edificio destinado " escola 
publica, mau tida. â expensas suas ; razer ex
posições annuaes dos productos da fabrica e 
de tudo quanto interessasse á. industria que 
explorava e a apresentar semestralmeuto "o 
ministro da fazenda o balancete de suas 
contas. 

Coutrano rto d1sposto no decreto do 4 de 
novembro tle 1890, que parece ter sido ('l'O• 
111ulgado exnctam~nte para o fim de corr1gir 
a lnrguesa, amplitude da concessão anterior
mente outorgada, esse accordo estabeleceu 
odiosa. ercepção em beneficio da alludida 
companhia. 

D~ssa excepção odiosa origina-se nada 
mais, oud<t menos q•z<?, além de prejuizo aos 
corres publicos, o estabelecimento de mono
polia em favor da Companhia. de Luz Stea
ric;~, pois, escudada com esse aecordo, não 
póde receiar a concurrencia ~e companhias 
congeneres e meuos a de negociante, que 
exploram a mesma industria, selldo certa que 
as mntel'ias pl'imas. importadas do estrangeit·o 
:;ão obtidns por preço inrerio1· ao do nosso 
mercado e isso n. l!atlilita 11 venrler os pro
duetos de suas ra.bricas por muito menos do 
preço, aliás 'liminuto que a in~ustria na
cional estatJelece para os consumidores. 

Como se vê, os onus impostos não 
0alançavam os fa veres outorgados. 

Qu.<lquer outra companhia ou outro qual
~uer negocia_nte congenere, que desej_e im?o_:
tar as mater·Ia;; prim ,g do estrangeiro, nao 
as obterâ por preço igual ao da comp&
n h ia privilegiada : pois que esta goza da 
i:;enç.ão 1tos respectivos dire1tos e as outras 
não; dahi a ex!epção odios.1, dahi o prejuiz<! 
e não ~equeno para os cofres do Estado, dah1 
a lesão que em seus interesses está solfrendo 

cont~- inquestionavelmente a industria nacional, 
dahi finalmente, a justa reclama a ão d 
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sign,\tr.rics da i:~cl u;a, petiçiio, qne ou ter-ão· mcsr:1o assumpto, e é de esperar que a tn€
do vender por menos r! o custo real os pro- rlida !!era! não >e f,'ç,t demorar, p:~.ra que ns 
dueto$ (!e sm1s ti1 Urlc::s. ou terão de fechar mdu~ti ias pn:-Sttm \·0:·dadr~1ramen ~e pro:::!;C:' II\ 
0::; s~u:; e5t;d.;elecimentos. pel:1. irnpo::sib!lidade sem monopolio, sem ptivilegios e colll grandr;s 
do 1nctm· t:ontr-a a companhia assim privi- vant;;;ens para o Thesouro. (Apoiados.) 
lezittda.» Em u:dz no~.·o como o nossü <lel·e-~e na .. 

()::; termos da l0i de ~O de dezembro de turalmênl•_! turar da sua indu~tl'b .. ins1pientt!. 
1891 são: mas :n5.o siio estes os melo:-i protlcuu:::; e effi-

Fica c1n v:'qo1· c decreto n. 947 .. : de4 de c·1zes de que po.:;;:~·t ~e hn~n.r· rn·lo p·t·a 
NO'tiemJn·o ele "t8QO. 1He 1·egtda c fisc.r.Usa os attln~ir· o de:;lder.~~~~~m. ·'v." Ex. ~abc r~n: 
concessões de iscn.çr7o r.le rli.re:tos rle ún.pOi·taçrío os nieios ind1rectos, e sempre com o cuJÍ!!o 
ott consumo, compJ·eltemlendo nos termo . .-: do rle ft~neralidad~ :)[O o:-; untcos eD:k·.::tzc:s par;t o 
a1·t. 8° as concessrjes anteriores " sua· znrbZ:· de.seuy·ol vimentn da industria, tendo-se em 
oaç<<o. vistn. sempre a igu•ld,td~. de sorte que nao 

1:.~ depois t!c:-:tG p<.u·~:cer do Contencioso. se dê essa anomatin. de ~reterv!er~se fa.t·oeecer 
unanime, qne o honrado miniHro 1la thzenria a industria com semelhantes isenç-ões e por 
dá o seu de;..:.p~lcho decl:.n·ando que o t:1l nma. e:;pccutaç-:tl.i) cnmrl_lum e consequente 
aecordo o:.Lo ilóde rugir <<S ma lhas do dec:reto fazer· se o contrihninte pagar o me~mo que 
ue ·l de !\0\"emiJro. pag-;cria pelos prod::ctos siwilares rto estran-

E por({Ue é qnf! i:; to não foi transeripto g~iro; para (J_Ue não se dee:n os a.bu~os das 
tamilcul no tal rolhcto :!ll<Hl\"mo? lill:;ific,,ç,iles e os :;eus producto:;, iuCeriorcs 

E' porque não convin!tn: e entretanto e n em qualid<tde sejam vendidos pelos mesmos 
justi:;c:tçáo plen;t do ado rlo beuemer;to preços dos productos estmngeiros. llllrlar.do·'e 
minlstro ... (apoiados) tão injusta e brutal- Je morto cabal e completo os intuitos tio; 
mente accu.sndo em :1 pedidos~ leah;l:ulores. 

Está portanto, Sr. Presidente, de mM ~\.s is~nr;õescoúccdidasem geral preju.Uca~l 
mnueirtt summ:ui.:l ~ p:~r<..l nüo ft:ttlgar ffijiS a o Thesouro c promo'""em exclnsivmneutc o 
Cuinara e não roubar-lhe mais tempo, està interesse ::órdido 1Je um pequeno numero d~ 
summar!amente justitlcado o projecto que esp2culadoms. 
vou ter a hnnr;t de apr·e;;enta!:' como substl- Port:1nto é pre~iso, cnr!a vez mais ur:;ent~ 
tuth·o e ign~lmente estão j usti!icatlos com se torna uma legislacão sabia e gamutitlor~ 
documento:; os thctos todos nue tenho asse- neste sentido. (A.poiado•.) 
Yer.cdo. . Dito isto Sr. l'residclute concluirei, aprr· 

in<~~,~d~~~.f~~7,i,~~; rlocl~~~r;rl~d~~ol~ir~5J~ sentando o substituth·o que passo a br: (tJ). 

fazenda em 1892, o Dr. Rodritrues Alves e Consirleran,io ([Ue não pedem s.~r nppro-
em 180:3, o Dr. Se:·zedellD Corrêa. ntdos os actos do:; mit:istros d>t razencia rela-

V. E.x. sahe qne elles chnmnm, como ainda tinu11ente a ~11ten.1\:ões no tleereto n. tl'J 
o fez o ultimo ministro da fazeud;t no seu i5 de otllubt·o de 1890 e pelo ultimo, Dr. Ser· 
relatorio, a attenção do Poder Le,g-islatiYo z·:dello, apreseut:1do à delilJer"çfio do Co:l
para os ülJU>os que teel\l si• lo prati.;:tuns Clll ;:t·c~so por faltr. de autOt·is::tçüo Jegb!:c-
mater·ia d: isenções. tiva ; 

ell~~u~~;~~m:'u~~~i~;li:~~~oê ;~tt~;~~~t~ ~~~ Considerantlo que, q,uamlo f•·i ud~u:ri.Ja a 
1ntr.:ressc;.; do thesonl'o sem as vantaaens concessão 0·:3ta Fig·u.eir~d<:r. est-J jti. e:::t;n·;~ 
cot·re$pondentes, qu~: sedam nma comPen- ~~~{~t~~t~d~-!~e~~~c~~r·i'J ~~~1~~n~~e~~t(,i1:6J~,c:~c:)~;~: 
~s-:e>çnii1~111}1~~~~- ~~!!;~~~~trl~~le2 1\:ecf~~~~ ~~ anuo, e, portanto. suje~ ta :i~ r·estl'icc,:ves n~lle 

' estaU~lecidttS em Uenelicio Ju Tlle:5ouro :\,t~ 
Poder Lcgi;,l:tti,·o, n!lico competente nesta cion<d; 
ma-teria~ rue1lid::s tendl)ntes a. des~1ggravar 
e:.t·l situa(:i!n de deslguulrb.de, de monopoUo Considerando que para. t\ ~1P~Jt1CH;,.i.o \líl 

e dt~ privileg-io qne n. Constituição condemnn .. ::rt. lio, e do nrt. s··. cln dita lei, anali::itiWlv 
e por 11 ma lrcmen!tmol condescentlencia ainda se a t.tbella .1pres•3nt,t•!,t pel,t conccssiou,ui• 
m-o,-ocada per esta n•alfadada questão que p.1ra o ·'_ccordo te. to a seu req•tertmeuto" I 
or"me preude na trilmua. de outuo:·o de .lSlll, Ver·lnl',H'C .o qutnlü 

O illnstre Dr. Set·zedello fez criteriosas e de matel"iUS prtma;; de que nocesstta ;\ 1"· 

sa.bias observa~·ües ne.ste ::sentido qna.ndo re- querente; :::- .. 
" metteu :>,o e:mme dtt Gamarn. o seu acto em I Considernndo, flm.Jmonte. que a Con>:.I· 

rela&ão >teste as;;mnnto. !uiçilo condemnn o l'e!!imen do privile~tO 
"·. ()J:?r. Felishello não referindo-se espec .. ial- que incoutesta,·elmente' entorpece ou nm· 
·mente à questão, de modo geral cht\mou quilltc ~<S intlustrias cumo det•rime os car>· 
igualmente a attenç,'ío da Gamara pam o cteres ; 
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O Congressc nacional decreta: porque certamente ser-:t condemnarlo em prí
Art. ]. o Fie" s~m e:ffeito c ao.cordo de 1 rle meira. Além (listo lw. p!·obahilid;vl~s em fa

outnlJr·o de 1891, la nado no Thes•·nro rela ti- vor do parecet• da Commbs.~o de Lr;g-i,h«;ão c 
rain•·nte ao decreto d•' !5 rl~ outubro de 1890. Justiça, 'l U·• J'<)e terwo. it pr·.;t•:D\"<tú u·J C o n-
em t~eneiido de Costa Fi!!ll!:it·edo. grr:..;s~~ lirnwn.Jo do~t1·1na: . 

. \r't. 2.;) Fica f:!ln plefio vi.!!or 0 cit:1do rle- N::-:~e caso1 o. _untcu n:~10 e r.'~:p1ere: que 
creto cJm HS restricções do Zlecreto de 4 de vo!tcys ~omm1!:isu0s e ~nt·w arn·.e:.,!~!1larcJ meu 
no\·cmhro do mesmo anno a nue desde lo!."o sul:Slltt?-tl~o pa.r_: :.-;cr :ladJ par·,!e:er c proce-
âcou sujeito pelo res~~ectivo re'zistro. ~- J d(:r:se a tl!:;cu~sao con:1tH1<;tnment·:· 

.-\l't. :::.o Q~ fteSfl3.1~
1

!t,.:s co:n ·Í~I?IlÇàO de di- 1 \on e~creí:er e eDV!Ur n l"e·jllGTll1H:·lltO .. 
r1it··> no moxi,no ·serão conced'dos eCJ. ~nau-~ ( .l!uito bem, ,;w:to vem). 
tidad·3 e. qunlída<!e piir<> !Is mnter'hls prim,ls \'em ú :>lesa. é .litlo. apaiar!o e no,; to con-
cc•nstrllltes dn. t~be!lr.t annex>t n. ]. . junctt<mente em discussão o se~uinte 

_.·~.rt. 4.'' 1gn;Je:; taYor·es serão concedtdo.s e 
:os ternws cb lei tle .J, de no•:ernbro e !'elo 

· fJ!'O~esso estn.l)elecldo a. todas ns crnprêzas Re1.t~erinteata 
ro:!;.ten,~res q ne o req uerBren1 ~ deSl.i ! q tle se 
conr9t·mern tnmhem ~:ma os .o:l.US ~o ílect'é~o Requeiro que o 1)rojecto n. 108 B, de 199:1 
de. lo de outubro e ::rnda su.]eitos as restrt- volte â.s commissões que sobre elle deram 
,,ues da tabel\a n. te nq1Idlas que ]mre·'e- po.recer. 
rem convt~n:entes ao governo. à proporção - 1 j 

queoult·ns mater;ao; pr:i:n:;s foram sendo ra·o- - Stl.l'7 das:esues, 13 de no•·emDro ue 18\l,. 
1uúobs no paiz. ~-Jose Be<,laqt<a. 

co;t!~.:;ri~:o Ra\'Oglm-sc :::s dis:posiçües em O §r. ~~anoelCa.t:t::l.no-Sr.J?re~ 
, , _ ~ , sidentc., ern :cel:w:I.o ::o as.:;umpto devo ózer 

c .... a1a das .s~ssue2, 1;3 .tle n?t"em~;ro de 18G-l, que 0 par6cer 't·dati\'U iL e::ta questão l'oi 
6 da Repuollca.- .ose Be1>daqtta. th\do por um úo' mclis probi·l·Jsos cidatlãos 

TABELLA X. 1. 

( TabeZia ..J.mripe melhomda) 

200 toneladas de ol.;o de palma. 
20 ditt1S de papel cartão azul para pa

cotes. 
13 tlttas de papel de seda. 

60 ditus de :.tcido sulfudco. 

d~ que se compue o Congre;;o !\acional. o 
Dr·. Corrêtt da Costn., deputa.do re~ignat:.Lrio 
por 1!:1\to Gro;so. 

::\~i.o se conte$ ta q uG <t concessti.o feita a. 
Costa Figneredo foi. ~cm úa rida algum:\, 
contr•• to los os principios de direito eco
nom.ico •. \. conce~são qu~: exptot·..:tv.t ne:;t:= paiz 
uma. industria por Uema.i~ prOSilcra, era até 
certo modo extr:t\'a~ante. se nfLo pr'lteccio-
;i~~~~i~ t~~~z~ão oiJ~tante b~o, o go\·eruo pro

8 

Ora, Sr. Pt~Es}deutc. fdl~1. a cm~ce:S::ã.o, qne 1.000 panuos de ruaJ.fil para prensa. 
5f!O kilos de estanho J!Uro. 
200 ciuzias ele coaçoeiras de pinho 

l-!X3X9. 
G tone!lada5 ds chumbo em lencol. 

lO ditas de soda causticct. · 

de tlnh~1., sem duvitla alaunw.~ já em si ern·ol
dtl o pensamento Je tlnewt\ã()' o concessio
nario fez a alienação á Cornpaahi:\ Lrrz Ste
tel'icu, e a fez ainda por consentimento d0 
governo. 

6 tonellc1t!as de pap~l de se~a. 
20 ditus de vaoel-cartilo azul. 

],01)0 p;tDUOS de iual-ti\. 
500 kilo,; dA estanl1o puro. 

o tnnelladas de cllambo em lençol. 
5 ditas de soda C;1ustica. 

200 duzias de couço~ir~s de pinho. 

. 0 SR. PRESIDE:STE- Observa que o pro
Jecto "stando em 1• discussão a ?;Iesa não póde 
acceitar o substitutivo que pelo regimento 
de\·e ;er apres~;ntado em 2" dbcassiio. 

. O SR. BEVrLAQGA- l\fas semelhante pro
Jecto provavelmente não irá a 2• discussão, 

O Sp •• BEVILAQUA- :\'iio foi iL Companhitl. 
Lnz Stearica, foi it Compunhia Je Sabiio e 
Velas. 

0 SIC MAXOEL CAETANO- A Companhia 
Luz Stea.rica, ou il. sua sttcces~ora: n. de Sabão 
e Velas, vendo 0ue não po ti:> no paiz desen
volver a· sua indnstrb. diante rh concessão 
altamente ft>"•Jr;n·ell)llO lile fet o ministro 
tla ü•zenda. empre~otl todos o~ meios para 
ver se podia obter tamben: Lvor identico . 
:\las o governo nd~ou, o o recur.5o que restavo. 
era o rte adquir·ir estt concessão, e de facto a 
comprou por cerca de triuta contos. 

Substituído o govern<J pmvisorio pelo J:iO· 
vet'no re!)'ular do sr. tarão Lucena, vi.u este 
quantos aesarranjos occasionava essa conces-
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são, quantos desarranjos traria para os corres 
publicas e immediata.mente tratou de entrar 
em accordo com a comp>tnhia. O accorúo ver
sava no seguinte: qua a companhia perderia 
27 annos e ficaria. unicamente com tres e q11e 
o governo desistiria da clausula de reversão 
da fabrica e de todos os m<Lteriaes para o 
thesouro publico e nestes termos lavrou-se 
um accordo no Thesouro. 

Posteriol'mente, substituído o Sr. Lucena 
- pelo Sr. Serzedetlo, e vendo este que o The

sonro perdi<• muito com e,t-, concessão, pre
tendeu reduzi!-a. E' este o ponto actu<tlmente 
em questão. Submet'ida à Commissão de Fa
zenda d>t Ca.mura dos Sr>. Oeput:\dos, esta en
tendeu que devi" honrar a palavra do go
verno que está expressa na escriptura. publica 
lavrada, como já disse, no Thesouro Nacional. 
Por consequencia, qual o meio de se resolver 
um contracto em que estava empenhada a 
J;alavra do governo, sinão indemnizando 1 

A commissão apresentou a revogação desse 
prazo. A commissão entendeu tambem dever 
remunerar a Coo ta ~'igueiredo com oitocentos 
e tantos contos, quesã.o justamente as vanta
gens que elte tem, á r ,zão de 268:000$ an
nualmente. A commbsio entendeu que os 
impostos annnalmente pagos por este ou pela 
Companhia Luz Sleurica., são efrectivameote 
de duzentos e tantos contns, e elles deixaram 
de pag;~r, não gomndo <los f;;vores da con
cessão, mas o governo lhes daria uma lettra 
de duzentos e tantos contos annualmeote uo 
impo1t0 que deviam pogar; de sorte que no 
fim des tres anuas o governo receberia o im
posto, mas t~rh p:1go as lettras annuaes com 
o producto rlelle. 

Attenden•lo mesmo à clausula estabelecida 
pela commissão. esta disse : «si pot•ventura 
a compadhia deixou de f"unccionar de modo a 
não p:t~llr os direitos, ficariam s~m ell"eito e 
a commissão terminr,da. :. 

Si no primeiro nono, por qualquer circum
stancia, não proseguir nos seus trabalhos de 
m;~neira a não pagar os impostos as lettras 
ficam sem vi~or. 

Ora, realmente, Sr. PrEsidente, t!eante de 
um cantracto feito pelo governo, deante da 
sua palavra esr.ripta, p:llllvm que devia ser 
honrada, a commissão não encontrou outros 
meios e tlevo dizer que nm dos seus membros 
era. o actual ministro dos Negocias de Interior 
e da Justiça. o Sr. Cassiano do Nascimento. 
Eu era o presidente e pedia que apresentas
sem uma idé" acceita vel, de maneira que a 
pal;t;vr;. do governo fosse honrada e ninguem 
ponde "presentar um meio de resolver o con
tracto sem a retribuição, 

·Eram membros da commissão os Srs. 
Scb.m'.dt, Cassiano, eu, o Sr. Antonio Corrôa, 
que lavrou o parecer ••• 

O Sa. Br;:•ILAQliA -Não ponho em duvida 
as boas intençõ<S da commissão. 

0 Sa. MANOEL CAETANO ... e não achamo! 
urn meio de resolver o contracto sem in•lem
nisação a não ser com desresp~ito da palavra 
do governo. A ser assim, quem poderia ac
creditar na força de um acto Jegi$1ativo? 

O SR. _BEVILAQUA- L~gislativo, não. 
0 SR.. MANOELCAETANO- LegislatiVO, sim, 

porque os decretos do governo provisorio ti
nham força de !~i. 

( Trocam·se muitos apartes), 
Sejrt o que fõr é de ·lei. 
0 Sa. BEVILAQUA E OUTROS dão apartes. 
0 SR. PRESIDENTE- Attenção, attenção! 
0 SR. MANnEL CAETANO- A com missão 6S• 

tndon a que;tão muito convenientemente e 
aconselhou mesmo aos interessados que se di
rigissem, ao Poder Judici,rio; mas o ~over· 
no in>isti" que" competeueia era do Poder Le
gislativo, a que;tão foi el'fectivamente trazida 
a Gamara e a commisPão não podia dar outro 
parecer que não este que rleu. 

Elltt tinha em suas mãos rescinàir, mas só 
indemnizando. 

São estas as explica.ções que tinha de dar, 
sem outra preoccupação sináo relembrar o 
passado. 

O SR. BE:VILAQUA- V. Ex. mostrou o que 
nunca foi posto em duvida; qnea commissão, 
embora com infelicidade, sempre agiu com a 
melhor boa fé. 

0 SR. MANOEL CAETANO- Tenho concluído. 
Ninguem mais pedindo a palavr1\ é encer

rada a discussão e adiada a votação do pro· 
jacto n. lOS, de 1893. 

Entra. em 1• discussão do projecto n. 133, 
de 1894, da emenda ao projecto n. 141 A, de 
1893, otrerechla em 2• discuss.'io pelos srs. 
TorqU;•to Moreira e outros, isentunúo de im
posto de importação os moteriaes nestinados 
a estrada de Cerro c Viação Fet•rca de ltaba· 
poana,. no Estauo do Espirito Santo. 

Nin.,;:uem pedindo a pala vr3 é encerrada a 
iliseussão e adiada a votação. 

Entra em discussão uoica do projecto 
n. 143, de 1894, autoris:\Ddo o Poder EX· 
ecutivoa conceder ao bacharel Joaquim Pires 
de Amorim, juiz sec'cional do Esbtdo doEs· 
pirito Santo, seis me.~'S de licença com orde· 
nado, afim de tratar de sua suútle, onde lbe 
convier. · 

Ning-uem pedindo a palavra é encerrado a 
discussão e adiada a v~tução. 

Entra em !• discussão do proj-ecto u.l08 A, 
de 1894, declarando da exclusiva cowpeten· 
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cin. dOi! Estados. legislar sobre a nave~o:çlio elos Entendia o ora~or e pede venia á illustre 
rh1s que banham sõmentc.~ o f'.:J:5j..u.!cliv' tcl'l'Í- ~·ommissã.o ll<ti'a enten· 1er ainda que estal.J<o .• 
tot·io e dá outl':,s pr<JI'i<iuacia:s. lecido aquelle priucipio, o paragrapllo unico 

era a su"' consequr·ncia logica, por isso que é 
O Sr. Luiz Domingue"" otre- sobre c,.da um o~os ponto- ~esse par:<grapho 

receu à collsideruçãoda Ctl.mara õ projecto em unic,J que o Congresso Estadual tem compe
debate no intuito de reyular o direito doses· teucia exclusiva par& legi,;lar. 
tad· s de legislarem sobre sua. navegaçãv in· Não vê o orador o que possam ter as alfan· 
terim•, direito consagrado pelo nrt. l:l da Con· <legas e capitanias dos pot·tos com as emlJM·· 
stituição, discriminado pelo arr., 34 § 6" do cações da navega~ão fluYial feita dentro do 
direito d<. União tle le~islar tatnbem sobt·e na· Estado, quando a Constir.uição d:í. '' estes a 
;e,."llÇ':iO fluvial, mas ainda não exerdr1o pelos com~<•tenoia cxdusiva sobre a dita navega. 
estados, visto estar dependente pela mesma ção quando as tuercadol'ias tr~Lnsportada.s por 
Cünstitui~ão (Mt. 13) de uma lei ordinaria, es~as emha.rcaç·es, d"' capital para" interior 
que o regule Essa lei ordinaria. foi o obje· do5 Estados e vice-versa, não estão sujeitas a 
ctivo tlo orador n<\ elalJoração do presente imposto algum fe·'eral. 
proj~cto. TJ'J.ta o pr·ojecto de navegação de rio que 

A Const:tuicão enumerando as attribuiçõe:-- ''~/fo úanJ,e (Jutro estado, nem se exteru/.a a ter~ 
doCongre&so Nacional.. est:ttuc~ no art ~4 r:tM·!o5 e.~h·angei.ro~. nt-m ...... ·aia o oceano e~ por 
§ 6', a competencia r' o Congrfs>o par, !e· tau tu, de navegaçiio propt·iamente in ter nu., 
gislar sobre a n:lvegação dos rios que ban~em. {Jt:1·a nwto$~ do E~ ta do. 
'mais de u·m estr;.do Ol.t se exterulmn a. ten·:.torios Os geueros em transito nas cmUarca.t.··ües 
es!raHgeiros. emprega.d;.t~ ne~a. ntLVPgac:iio~ são sUjt!ilo:s & 

Em materi<t de navegação fluvial,portanto, impostos estaduae" tão sówente. e a tiSC'ali&L· 
o congresso Nacional só r.em compctencia para ~ão na "rr~catJaçiio des~ts im~ostos só ao;; Es· 
legisla!' nessa hypothe~e, isto e, quando o rio tados interessa. (.4]10irulos e aparlc.<.) 
n~>egado limitar, ou ultrapassar os limites Não vê, po:· i;;so o oratlor u que p<•SS!\ .itts· 
de um estado. tificar a inter·vtmçiio úe uma revanição te-

No caso contl"Jrio. qu<'r dizer, não ba- deral ne;sa navc·gaç;lu. 
nhando o rio outro estado, nem s'' extendendo o SR. TmNDADl!l- Para evitar o contra.
& territorio estran~eiro, a competencia para bando. 
legislar sobre sua naveg;,ç.ão, detx<t de ser da 0 Sn. Lnz Do)rtNGUE.~-Co·r,0, si <);; emb!Lr· 
União e paS.la a :;er dos estados. Fica:u assim 
perl'eitaruente discriminados os direitos rlo.< 'E~i~~~ no~~ ~~.1~?~l''i~ ~~;;.~~~-.~~~d~~~~uqt:e 
estados e rla Uniao de !Hgislarem sobre nave- - · 
gação int:.rior, que a Constituição no at·t. 13 ~s g'eneros de importação SUJeitm a rmposto 
manda regular iJor lei m·dinaria. lederal quando chegam a P.!la~. j:í passaram 

Isto posto, o orador propoz no projecto em pela ,,Jfande:,on •P:J.O""ram es:<e itttposto1 
debate o seguinte ar·t. 1• O S••· 1'mNI>ALlE- Podem l'eceuer contra· 

«E' da exclusiva competencia dos Estados han·'o em c:~winho, na entrada e mt saltiua 
legislar sobre a mwega~ão dns rios que ba· dos portos. 
nhem sómente o respectivo territorio. O SR. Luz DoMI:'IGUEs - Pensa que a sua 

«Pal"Jgrttphounico. In·'.ependem portanto d" •livergcncil\ com o nob•·~ r·elator· da cOtllllliS· 
registro, ltlat:·icultL, posse ou <.lespadw. guia, ~ão, cuja opiniào o or:t·1or «ca.ta pelos seus 
conhecimento, Tictori:t, <:x•tme. emtlm dt> pre<:eút?ntes como juiz que soub~ sempre 
qualquer conttic1to, onus e fé•rmalidadn nus hont•ar u. magistratura elo paiz, vem de sup· 
all\tndegas, ~u.pitanins rle portos nu outra re· por o nobre rclMor que pelo paragra11ho 
pu.t·tição téder-al as embat·caçôes ele quulquer uuit'o de seu prqjecto ficarão as allàudrlfJS 
especie e seu pe~soal empr·e:;ados na referida inhibidas da fiscali<'llç:io de>sas embarcações 
nu.vegaçiio. eutre os di\'ers(lS ponto~ do ter· da. navegação interina dos Estados uo mar, 
ritorio do Estado. uma ve:; que dita 11aue- na entmd;t e n:t sultida. dos portos, ma~ não 
y<tção nao se exte11cl<t ao oce<<no, nem <e effec· tem nuão o nobre relator c o orador coutía. 
ctue em rios q,.-e ba11hcu< o,,,, .. , E.<tado o" te>·· que não ter•á. por muito tempo o desgosto d\' 
1'itorio estra,yeiro. » di ~~rgencia de S. Ex. · : 

A Cornrnissão de Constituição, Legislação n Pelv paragraplto unico do projecto em de-
JnsLiça, a~ceitando como constitucion,,J o bate, em nada será tolhida a ac~ão das a.lfan:
pl'incipío da competencia exclusiva dos Esta- degas sobre_ todas '1:5 embtJ.rca~ões, ll_lcs_mo a.s 
dosparn.[egh;Iarem sobre a navegação des;e' de n:tngaçao fluvml, no mar. Ex~nnn<loo 
r1os, todavia entendeu rejeitar o pa<·agrapho projecto de qualquer onus nas altand~gos, 
unico do mesmo artigo, visto excluir dessa as embarcações da navegaç-lo in:erna dos 
navegação, diz a commissiio, a fiscalisação Esta<1os, não in!tibe tocla· ia a~ alfand gM de 
das alfandegas e capitanias dos por·t~s. :flscalisarem si taes embarcações, como toda 
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outra, recebem contrabando na entrada e na 
sahida dos portos, e de procedere1n contra a 
Ambarcaç~o contrabandista, na fórma das leis 
e do processo em geral: 

O que não se póde e, a titulo de fiscalisa
ç.ão, a<lcto,·ísar uma repartiç:ão federal a in
tervir na. na vega~ão int~rna dos Estados, re
gubndo a salüda para o interior do Estado 
até r1e barcos re:.oca·'ores, como acontece em 
Mttranhii.o, por exemplo. quando dita. n'we
gação ê J.lela Constituição, como a. propr-ia 
Commis&to de Constituiç:ão, Legislação e Jus
tiça reconhece. <la. exchtsiv" competencia dos 
Estados. (.AJlcwtes). 

O nobre relator da commissão receia. o con
trabanclo na entrada e sabidas dos portos. 
Não comprehcntie o orador esse receio. 

ll'a entrada. do$ portos, <tS embarc<~ções da 
naveg;tção intern(l. de cada estado nunca es· 
tiveram sujeitas a onus algum, Uê'm siquer á 
Yisitada policia. porque niio chegam üe ou
tro E:;tado; a entrada é, como sempre. foi in
teimmente livre. de sorte que o contrabando 
póde •er do mesmo mo·'o recebido, quer com 
o paragrapho unico do projecto em debate, 
quer sem elle. Isso qu,.nto a entrada. 

Quanto ú sabida das embarcações, não sabe 
o ora.dor que interesse possa ter a. altnw?ega 
na vistoria deli>1s, quando a União niio a'!'re
cada imposto de exportação e muito menos 
da capital dos Estados para o interior delles. 

Si o receio do nobre relator da commissão 
é o elo contrabando do m:~r, de navio a navio 
na viagem p1tra o interior. podem do mesmo 
modo as embarcações receber o contrabando, 
embora sejan Yistas, revi":taS e despachadas 
nas alfandegas a sahida. (Apoiados.) 

O oradot' ].lede para essas considerações toda 
a attenção da Cama r«, porque convencem que 
]ll'esentcmente a. intervenção da.s rep:.rtições 
federaes na. navegação interior· dos Esrada>, 
represent,, simples e unicamente um atro
pello, uma vioiencia, uma invasão de no-
deres. · 

Accresce que a intervenção das alfandegas 
na referida.navegação não tem por fim a fis
calisação ou a pr,wenção do contrabanr1o, 
como o nobre relator da commissão julga, 
mas o pagamento de um imposto de passe, 
parece que de 2.S500 por viagem, feito o qual 
a emba;ccac;ão ê livre de sahir. 

ô Sn.. LD"rz DoM:INGUES-Perdão. A navega
~.ão que ultrapas~a os limites do Estado, ~on
tinua a· ser regulada por lei federal e por isso 
eotã sujeita ás repaJ·tições federaes; a pro· 
priamente interna, porém, niio póde do mes. 
mo modo estar sujeita a essas reparth;ões por 
isso mesmo que esca].la pela constituição ú 
competencia J.o Po·'er FeMral. 

Bast<t a ntwegaçii.o extenrler-se a territoriõ 
estrangeiro ou estado limitrophe, basta sahir 
o oceano, emhora entrando logo em outro rio 
do mesmo estado, para estar subordinada ás 
alfandegas e ca.pitanias dos portos, mas 
8quella que estã fechada BO estado, essa não, 
que a Constituiçito a excluiu no art. 34 § u" 
da competencia do Poder Fecleral e por con
seguinte da j urisdicçüo das repartições fetle· 
raes. 

O Sn.. GE~IINIANO Bn.Azrr.-E' claro. A Con· 
stitllição distinguiu bem entre navegação in· 
terior E; exterior, para commetter esta a 
competencía íl~der-al e a interigr a competen· 
cia dos estados. (.1polados.) ~ : 

0 Sn.. Lmz Do~IL--GDES- Perfeitamente e e 
sobre essa di~tincção estabelecida no art. 34, 
§ 6' da Constituic;-.J:o que deve ser regulado o 
direito •1os estados e da União de legislarem 
sobre a navegaôi.o, do qual trata o art. !3 
da rnesmaConstítuiçã.o. 

Precisamos, portanto, amoldar a legislo.cfto 
01•dinaria vigente, promulgada antes d;~ Coo· 
stitnição, ao novo principio por esta estabe· 
leciào sobre a navet,'!l~iio. ?I'Janter essa legis
lação anachronica sobre navegação intema 
dos estados. a despeito da. Con~tttUiç-J.o, é que 
pt\rece no orador inconstitucionaL 

Quanto ao § 2• do projecto em •1iscussitO, 
commettendo a competencia da juotict~ dos 
estados o processo e julgamento ilas questões 
resultantes ila navegação feita ntt conlurmi· 
,Jade elo art. 1, isto e, da navegação interna 
de competencia dos estados, o orador passa n 
dar as razões que teve para pt·opol-o. 

A Constituição estatue a competencía da 
Justiça Federal J.lara processar e julgar us 
questões de direi to maritimo , assim no 
oceano, como nos rios e l:l.gos do paiz. 

Ora, ninguern dirá que esse paga.mento 
difficulte siquer o contrabnn<!o na sahida. dos 
portos, depois. de navio a navio; e si nos tem
pos pa:;sados esse imposto tinha explicação t;o 
caracter outro do serviço de na v· ·gação, nada 
lia que o justifique com t'elação a navegaçuo 

_fiuvbl em questão, des<1e que a Constituição 
republicana. passou-a à com:peteucia exclu
siva dos Estados. (Apoiados.) 

Parece, J.lOrém ao orador que esstt disposi
ção deve ser entendida de aceordo com ou, 
tras concernentes á mesma mttteria de llliVll' 
gação, bto e, varece ao orador que as ques· 
tões resultante,; da nnvegaçiio fluvial em gll' 
ral, que e toda navegação de rio; que banhem 
mais de um esta·' o ou se extendam a teri'I· 
ritorio estrangeiro, segunfio o art 34 § G• da 
Constituição, são do processo e julg.•men~o 
da Justiça Fec1eral, por ser a dita navegaçao 
da competência do Congresso Nacional;~ 
questões porém, resultantes de navegaç~o 
fluvial, cuja competencia for por exce_pçao. 

0 SR• TRINDADE dá um a.[Ja.l'te".: ~os estados e vem a ser a de rios que ba· 
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nhem só e só um estado, se devem entender 
de processo e julgamento, tambem por exce
pção, da justiça estadoal. (Trocam-sg apartes). 

E tanto mais parece assim ao orador quan
to as leis de processo da legislação federal são 
em geral, segundo a Constituição, da compe
tencia dos esta<Ios e seria absurdo que a-; leis 
estacloaes, como são as de navegação fluvial 
interna dos estados, fossem processadas e 
julgadas pela .Justiça Federal. 

A' vista da lettra daquella disposição con
stitucional sobre as questões de direito marí
timo parece realmente inconstitucional o art. 
zo do prqjecto; attcndendo-3e porém ao con
juncto das disposições da Constituição sobre a 
mesma materia, a inconstitucionalidade póde 
ser com vantagem contestada. 

O SR. TRINDADE -Os rios são proprieda
de da nação. 

O SR. Lurz DoMINGUES - Não sabe em que 
as questões resultantes puramente de nave
gação aífectem á questão de propriedade dos 
rios. Entretanto, o orador não está longe de 
concordar com a suppressão desse art. 2" de 
seu projecto e será mesmo o primeiro a pro· 
pol·a, si for convencido de sua inconstitucio
nalidade, porque o orador presa sobre tudo a 
Consiituição da Republica, não como obra 
perfeita, que não é, mas como condição ele 
estabilidade elas imtituições, apezar ele todos 
os seus defeitos. 

Com relaçilo ao art. 3° do projecto, o pa
recer da commissão parece improcedente. 
Estabelecida a competencia constituuional 
dos Estados para legislarem sobre a navega
ção ele seus rios interiores, o art. 3° elo pro
jecto dispõe que si dita navegação interessar 
ao plano geral ele viação elo paiz ou á segu
mnça, defesa e bem geral, da Republica po
derá, apesar da competencia dos Estados para 
legislarem sobre ella, ser u tilisacla pela 
União, por decreto do Congresso Nacional ou 
mesmo por acto do Poder Executivo ar.l ?'e(e
?"emlum do Congresso, pr3cedendo neste caso 
accordo com os poderes do respectivo 
Esta11o. 

A nobre commissão entende que esse ar
tigo restringe a competencia do Congresso 
Nacional, estatuida no art. 34 § 31 da Consti
tuição. 

Não ha tal O art. 34, § 31 citado pela 
Comrnissão dispõe deste modo : 

« Art. 31. Compete privamente ao Con
gresso Nacional : § 31- submetter a legisla
ção especial os pontos do territorio da Repu
blica necessarios para a fundação rle arsenaes 
ou outrc•s estabelecimentos e instituições de 
con veniencia federal.» 

Ora, ninguem •1irá que o art. 3 do proje
cto restringe, sinão que amplia semelhante 
disposição constitucional. Não está mani

Carnara V. VII 

festamente comprehendida no citado artigo da 
r.onstitnição a hypothese figurada no art. 3 
do projecto sobre o plano geral de viação, e 
si não o está, o artigo que a comprehenr1e, não 
pó de ser taxado de restrictivo. Demais, o que 
diRpõe esse artigo? O seguinte: 

«Art. 3. o Interessando ao plano geral de 
viação que fór adoptado pelo Congresso Na
cional, ou de qualquer sorteá segurança, de
fesa e bem geral da Republica algum rio que 
banhe um só Estado, podem sua nave"ação 
ser utiliza.rla pela. União, por· decreto especial 
do Congresso ou por acto elo Poder Executivo 
ad ?'e(eTendum. do Congresso, precedendo 
nesse ca-;o accordo com os poderes elo respe
ctivo Estado.» 

Havendo o projecto estabelecido, segundo a 
Constituição, o principio da competencia ex
clusiva dos estados para legislarem sobre a 
navegação desses rios, pareceu ao orador 
conveniente resalvar a hypothese prevista no 
art. 3° do projecto, hypothese que, repete, 
não acha-se comprehenr1ida no art. 34 § 31 
da Constituição, citado peh Comrnissão. 

E tanto não tem razão a Commis-;ilo que a 
lei de 14 de outubro de 189:2, dispondo sobre 
estabelecimento de vias de communicaçilo 
fiuviaes ou terrestres, consigna •lisposição 
identica, sem emb;ugo do art. 34 § 31 da 
Constituição. (Apoiados.) 

O projecto, portanto, reconhece ao Con
gresso Nacional a referid(t attribuiçlio, não 
por se acha,r expressa na lettra da Consti
tuição, mas por interessar á Republica :;;obre 
todos o problema ela viação, corno ainda ha 
dias demonstrou á evidencia o nobre depu
tado por Santa Catharina, Sr. Paula Ramos, 
no brilhante discurso de sua estréa parla
mentar, monumeuto levantarlo por seu bello 
talento á admiração desta Cama r a. (Apoia
dos.) 

O orador julga haver assim justificado o 
seu projecto e confia que a C<•mara o appró
vari, quando não in totwn, ao menos em sua. 
disposição capital contida no art. 1° para
grapho unico, respeitando assim a preroga
tiva que a Constituição dá aos Estados de le
gislarem sobre a sua navegação interior, 
com exclusão da União e portanto sem inter
venção das repartições federaes no serviço 
dessa navegação. 

No intervallo da l" á 2" discussão o orador 
procurará chegar a accoPdo com a illustre 
Commissão de Constituiçilo, Legislação e Jus
tiça e coufia que o conseguirá, tal é a justiça 
que f<1z aos sentimentos de cada um de seus 
lilustres membros e tal o seu empenho em 
não sahir desta questão em divergencia com 
o seu digno collega pela Parê1hyba, relator 
da commissão, cuja amisa,de préza tanto 
quanto acatê1 o seu voto. (lllaito bem ; muito 
bem.) 
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Fica "' discussão adi ada pclt1. hora. 
vão:a imprimir os seguintes 

PROJECTOS 

N. 166 A- 1894 

P•·ohibe o recebimento de sentenci<«!os no pre
sidio de Fenwndo de Noronha 

A Commissão de Constituição, Legislação e 
Justiça, a quem foi presente o projecto n. 166 
do corrente annno, proveuient6 do Senado, é 
de parecer que seja o mesmo adoptado. 

Capital Federal,!) ue novembro de 1894.
Franç« Ca,·valho, presidente. - Erluardo 
Ramos, relator.- Ponce de Leon.- Clemen
tina do lr[onte.- F. Tolentino. 

A Commissão de Orçamento examinau,lo o 
projecto n. i66 do corrente anuo, vindo do 
Senado, é da mesma opinião da Commissão 
de Constituição, Legislação e Justica que o 
acha no caso de ser adoptado, e por isso é de 
parecer que entre na ordem dos trabalhos. 

Sala das sessões, 13 de novembro de 1894. 
-João Lores, presidente.- Gonçal..,cs Fer
•·eira, relaror.- Arthu1· Rios.- Au_qusto Se
,e,·o.- Augusto ll!ünteney•·o.-F. P. Jfay-
1"ink. 

N. 166-1894 

Do Sanado 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1. • Fico. prollibido, da dattl. desta lei 
em diante, o recebimento de sentencia•ios no 
presidio de Fernttndo de Noronha. 

I 

Art. 2. • O governo m:tndar<i entregar i 
autoridades dos respectivos Estados os ~n 
tenciados que alli estlvel'em. 

Art. ~ .. • Pam o tran~portc s~guro dos tlitc, 
sentencmdos '' seu~ de:;tinos, fica ;cl,erto ~ 
governo um credito de 150:000$000. 

Art. 4.• Revogam-se a.s disposiçõeo eu 
contrario. 

S<~.la das sessões, 7 do novembro de 1804.
Uóatdino do Amaral Fontou•·a, vice-presit!Huta 
- Joao Ped1·o Bel(ort Vieira, l 0 secretario .• 
Gil Dini:; Goula•·t, 2• secretario.-Joao Soara 
Neiva, 3• secretario.- Jo«kim de Olivei" 
Cahmda, 4• secreto.rio. 

N. 168-1894 

Cancede u-n~ an.~to de licença c.o:m. o1·denado a9 
Dr. Epieacio da Silva Pessoa, tente da Fa· 
culdade de Direito do Recife. 

A Commissão de Petições e Poderes a quem 
foi pre;ente o requerimento do Dr. Epitacio 
da :::.il va Pessoa. lente da Faculdade <le Di· 
reito do Recife, pedindo um anno de licen1~ 
tempo que necessita para tratamento, n1 
Europa, dt> sua esposa, segunda n.ttesta um 
documeuto que juntou, é de parecer que s&ja 
adoptado o seguinta 

Projecto 

O Congresso Nacional resolve : 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo an

torisodo a conceuer ao Dr. Epitacio da Sill'l. 
Pesson, lente da Faculdade de úireito do R~ 
cife com o respectivo ordenado, um auno ue 
licençn. a. contar de 15 do corrente mez, afim 
de trata1• da sande de pessoa de sua famili:J, 
revogadas as disposições em contrario. 

Sala das sessões, 13 de novembro tle JS~JJ. 
-F· At<gu.to Boryes, relator.-Cal'los Jo;·9e. 1

1 

- Athayde Junior. . 

N. 169-1894 

Orça a ~·.:ceita geral pa.-a o excrcicio de 1895 

O projecto que a Commissd:o de Orçamento tem a honra de apresentar it consideração 
da Camara dos Sra. Deputados, si pelo Congresso for approvado, constituirá o quarto or(<l· 
mente da receita geral votado depois da revolução vencedora da 15 de novembro de 1889· 

Neste período de cinco auno:;, a Republica victoriosa em arduo;; e rudes combates 
tem visto o paiz caminhar sempre e aperfeiçoar-se moral, materi<tl e intellectualmente. 
Sob o ponto ele vist:. financ~;iro, coroo sob o ponto de vista politico, os ataque~ que 
e!la tem soffrido,, não teem sido menos mortíferos e terríveis e infelizmente soas finança; 
teem sahido dessas batalhas profundamente feridas e abaladas. . 

A vitalidade do paiz, porém, ê tão grande, os seus elementos de prosperidade s•O 
tão numerosos, os thesouros que elle encerra siio tão extraordinarios, que os erros 
e as feridas sel"iío em breve completamente curaãas, si uma politica financeira sel'lil 
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0 sã, conservad.ül~a e honesta, for seguidtt com afinco e consta:Jcia, dura'lle um l,oriodo 
mais ou menos longo. 

Quaesquer qcre sejam, portanto, os conceitos que forem externados pela Commissão 
de Orçamento, nn. appreciação do ostaü.J actual das rendas e de>;pezas pul•!icas, a sua fé 
no futuro é inabalav.-,J, a sua esperança. em melhores tempos é pror:mcla, e si ella 
aponta erros é para sel'dm corrigi <los e não para levantar duv\•bs sobre os recursos e a 
solvttbilidade do paiz. o orç~.meuto do nula nação é o espelho em que se refle•1te o verdtcrleiro cstn•lo dtt 
riqueza public:J. Pelo seu e:;tudo comparativo, um esph•ito atilado e s:1gaz coubnce e 
aval:a qu:;.l o croclito ele uma nação, qual o seu futuro economic:J, quaes o;; seus elerneutos 
de vida. Um nmu orçamento é pcior que uma gt1erra infeliz. Pelo orçam~uto hciimente 
se conhece si uma na<)J.o é tr<tbalhadOl'J. ou indolente, progre~sivo. ou estacionaria, impru-
dente ou prevideute. . 

Iofolizme,1te a athninistração publica brazileira não prima por econol)li~t : gJ.Stt~1ora, 
ena pede ao Poder Legislativo creditas e consignações excessh1s, incompatíveis com as 
forças da receita publica, não se resigna depois u. es~cbelece!' os tiervir;os tlentro das 
verbas votadas e recorl'e sem hesitações, aos creditas supplementttres e cxtraordioarios, 
fonte de ~t-andes males financeiros. 

o Parlamento Brazileiro, por sua parte, olhando não raras vezes a interesses de ]lequena 
monta, se esquece do hnpeJ·ioso dever que lhe e commettido, de pôr termo a ilespezas exces
sivas e deixa-se escorregar para uma. politica que é um erro, sobretudo no momento quo 
atra"Vessamos. 

As commissões de orçamento de ambas as casas do Congresso teem luctauo contra estas 
duas poderosas correntes e veem resignadas as suas propo:;tas repellidas e as suas tristes 
previsões realisadas. 

Não se diga que a actual Commissão ele Orçamento exagera : os quad!'os que se seguem 
mostr·am a extraordinaria progressão das despezas publicas, que a aggravação tios impostos 
e a consequente elevação da receita não teem dado para cobrir. 

o primeiro quadro é o que se refere ao ultimo anuo da administração do regimen decà
hido. Nos outros as despezas e a receita estão clnssificudas em t!'es columnas : rlespeza e 
receita propostas :pela. Governo, despeza e receit(l. iJropestas pela Commissão de OI'ç.tmento, 
despeza e receita votadas definitivamente pelo Congresso. 

Oroaxnonto par~ 1S89 

~ cl:t. Justiç:... •••• •••••••• , • • • . • •• • •• ••• • • • ••••• ••••••••• •• •• • • • . • • • v< .~ 
~ do lm~cio • • , • • • • • , , ti.2-"J8:3:!1$l.l3 

~
hlinicsterio dos Estrangeiros............................................... -,.~•S70t.; 17,o1 _~~.:.,o_~u' 

...... ~ ª !2~:~:::: '~!~.)_::).~.·:·:.·:·(.:. ::::::: :_(_·: 1---~!-;!:-:~-~~-:!2-~.:..~-~ 
R.uceita .............. ,,,,.,, •••••••••••.••• ••••••••••••.•.••••••.••••••.•••••.•••. , •••.. 

~II:\ISTEP.IOlS 

OrQa.Dl.onto lla.ra. 1S!).!J 

l'lt01''0í''l',\. 
!'ELO GOYl.i:R:\0 

l'ROt•OST,\ 
l"P.L,\ COlt)ll~SÃO 

.\l'I"lW\',\Il:\ 
PELO COX(iR!::SSO' 

~
Ministerio do Io.ter or •.•.•. •.•.• , •.• .• . 7 .700:0i2.~~00 4.r.3i::142$:i00 5.02S:S·i2.'%00 

r; d:\ Justiça.................... 5.031:196:;572 4.5''2:'.)34$6~0 4.-í77:S04$(iSO 
• do. Instruel}ii.o PubUcn., Cor-

Despeta •••.•••. !\ti:l::e:i;;3;~gftel~;~~~·Ê~·~~i~~~::::: it~~;~= 1~:~~;~~~~ 1t~~~;~~~~6 

{ 

da }.farinha ••...•. ~......... H.131:351$159 t3.396:35lii:$6SC) 14.2U:\~i63::S':l!JIJ 
da Guerrn.... ....... .......... 33.;31:477;;551 29.377:9l3~7D1 29.1iü:0~7~üi 

~: ~~~c:â~~~~:::::::::::::: ~:~~;~r~~~ ~:~~~~~§ii · ~~:m~~~~~~ 
Tot:.tl •.• ...••••••..••.... 1 -.,:23c:.8.'=7~""•-':s."''\SS3.:.,.:,;7' 1 '--,19""1'-'.sa"'· 1,:;:\..:..:Jli"'~~,-:.:.:;;;'' 1 __,2,05"'.9"-ls""::.."''u"'í~""'t~ti 

Receita,,., ...•. , •. , • , , .. , .. , , ..•. , ..• , .. , • , .... , , .. , . , . iS·l. Vi4:000$000 207 .~J.2::120~000 Z07. !J!)2:i~O:jOOo 
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:Ul~lSTERIOS 

:túnilSTF.RlOS 

.A.NNA.ES DA C.A.:MARA. 

O.rça.xo.ento para. :t.S93 

OrQaluen:to para 1.894 

l~ROl•OSTA. 

l"ELO úQ\"ER.."•W 

!"'I:.OPOSTA 
?E!.A. C0)IM_lz,;S3:o 

PEL.\. CO)l:OliSSÃO 

12.iSU:-t;JO~í'>SO 
1.629:91"Ji~OOO 

15.:ll3:5H5$3to 
~J.S30:77.;S7-iS ~~· ~ :_.·:I~1:n•':1:s?t;e:r:1~0t~.i .. ~.~.;,:,~.~;.:.::.f.~_: .. :.i.:_: .. ~.~.:.:_:_ .. : ~j~lf~! 

\ ~~ u~ x·~~ u,. ~:{Õi~~~~~~~~ ;;~~i~~~~Õ~ 

A!>!'i:.C..Y.Ul.\ 

rr:Lo cv:-o.:;.tn::-~ 0 

13.-·9i:4!go~;;; 
1.ô2i:3on.i:ono 

i5.7i4::Ji-;..:5;110 
2~-~õ:W..,-;tõ~ 

I---------I----------I--------
Total .................... 1 __ 25_o_.üv_·"_=•_o9...:.·7:!l_' 3_

1 
__ 2_17_.1_u3_:_7J-';;::-~...:.'9_3 1 __ 2_:oo_._·I.:J_7_:oo...,.$~-:: ••• li 

Rece.ita ................................................... . 251.::120:'..l::W;Ft.li ~32.-'tiô:SW:;i-í3 ~33.j~l:::i~i3 

:.1!~1ST~RlOS 
T.\IJ~LLl•!' 

01-'l•'lCl.U~:S 

l'ttol•oiT,\ 
l•l!:t..\. COMlU:o>SJ.O 

15.437:352.~0';5 
1.$:!;i:6fJ2.-:<)00 
1i.86~:119~ 
35.500:103~751 

,\l"I'ROV,\.OA 
I'.&.W.C•\.lL\X.\. 

Total .................... 
1 
__ 2'-.>_õ._71_9_:s:_7U$.:.1_·1ii----------I------

Reeeit.a. ..................................... .-.... ........ ....... 2S0.974:57S$S71t 

.:: 
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E' tempo de pôr cobro a esta ~progressão assustadora; é pt·eciso parar por algum 
tempo; é precisn dar tempo a que as rorç:cs vivas da nac;ão rer,çam nttturalmente as pttrtes 
!!'a.Sl<<S rio ot•ganismo social : é preciso nfinnl ~uc :crlopt 'mos tamhcm, ú. g-uiza. dn medicina, 
ü.mn. politica tinanceit-a expectante, limibn,Jo-nos a collocar :t Naç;'lo nns melhores condições 
de att-aves~ar a crise e afastando quanto passivei com prndenci:t e reflüx;'io os perigos e as 
complicai'iles supervcnicntes. 

Nem nos consola o pensamento de ~ue o accrescimo da despeza provenha do estabele
cimento rle despez<1S reprorluctivas; decompondo os n.lga.rh;mos :'t,cim:t ·estampados, com 
assombro=~ Commissiio 1!0 Orçamento nota. o angmcnto p1·ogt·cssivo das vcrh,., relativas ás 
closses inactiv3s ou a ella assemelhadas. ~ue exhaurem de mnrwira fatal os jit depaupermlos 
flancos da União. 

Percorrendo os diversos orçamentos approvados e em discussão, a Commissão encontra 
as seguintes suggestivas cifras : 

Ministerio do Interior : 
Reformados da brigada policial. ........................... . 

» do corpo de bombeiros ..........•••. , .... , .....• 
Magistrados em disponibilidade .............•................ 

Aiinisterio da Fazenda : 
Empregados de repartições extinct,~s ...•.•....•............. 
Aposentados ............................................. ,. 
Pensionistas ... , ........................... , ..•.. , ........ . 

11inisterio da Marinha : 
Companhia de invalidas ...•.... , •.......... , ...... · ... , .... . 
Reformados ..•... , ••••...•• , .......... , ••.•. : •.•.••....... 

Ministerio da Guerra : 

90:000$000 
19:Ql9$il00 

580:000$000 

500 :000$000 
3.208:6~5$-'li:\8 
4.224:587$960 

67:031$-500 
688: 4<18$<133 

Clnsses inactivas ............. ,.,........................... 2.088:966.~472 

Para occorrer a estas enormes cifras a Commissão só encontra a renda do montepio 
militar e dos empregados publicas 'JUe a pouco mais de mil contos se eleva. 

Estes algarismos esu.to exigindo a acurada reflexão rlo Congresso, sobretudo 'JUan to ao 
montepio que reclmna prompta reforma, por leouinamento lesivo ao Thesouro, sob pena de, 
em breve. elle absorver quantias muito gt•autles. 

Convém ainda ponderar· que nos 'JU<tdros acima estnmpados não está incluída a tomlidade 
de despeza re·d, porque ás suas cifras deve-se uccrcscen mr as oriundas dos creditas supple
mentares c extroordin:trios. 

A Commissão de Orçamento não póde deixar de chamar a attenção do Congresso 
Nacional. para o abuso que se tem dndo quanto a abertura por parte do Poder Executivo ele 
creditas extrao!'llin:Lrios e oupplementares. 

Adoptados como meio normal de administração, trazem comsigo o anniquilamento da 
mais precio;a funcç-J:o do Poder Lcgislntivo. levam a inquietaç:io á nação para a qual o 
estabelecimento de um orçamento regular é uma poderosa garantia,, estabelecem a tlesorga
nisaçiio "' a anarcbia nas finanças nacionaes e impedem por Iim o conhecimento claro e 
preciso da situação economica e financeira do Thesouro Fedem!. 

Sem 'luerer referir-se aos creditas extraordin:lrios e supplementares que mnis ou menos 
se lig-am a revolta de 6 de setembro a Commissão de Orçamento chama a nttenção pnra as 
seguintes cifras: 

Creditas extraordin::trios e supplemcntares no exercício de 1893. 

Ministerio das Relações E'<teriores, .•.. "" ........ , .... . 
" da Industria, Viação e Obras Publicas, ...... . 
» da .Justiça e Negocias Interiores ............. . 
, da Fazenda ............................... . 

214:191$692 
22.18-!:182$171 

3.69a:o05$.517 
l • 057: 800$0000 

Qunnto aos creditos abertos por conta do Ministerio da Marinha, 5.071:743$738, e do 
Ministerio da Guerra.l4.000:000$, a elles- não quer a Commissão re f<lrir-se, porquanto 
em grande parte foram abertos para occorrer as despezas provenientes da revolta, apezar 
de encontrar alguns que a ella absolutamente não dizem respeito. 
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As cifras ac'ma transcriptas são bastante eloquentes, e nos aconselham, si quizermos ter 
uma vida orr,"'n'entari"' r·e~·ular e seria, abandonar tão deJoloravel sy;;tema, lactando contl'l 
tão pr0jud!cial kJdencla que nos afasta cada vez ma.is de eqmlíbrio orçamentaria. 

Feitas estvs ligeh-as consid~rações entr::<rà a. Commissi'Lo no e:s:ame da proposta de orça. 
mento de reneiw geral dn Republiea para 1895. 

Um orçcuYJe:;to e uma obrll complicada e dilllcil : nos paizes bem orgauisados elle o.tra 
vessa quo.:ro pkcses ],em dístínct:\S : a sua preparaçftO pelo poder executi;·o, n. sua dis
cussão e appr·ov:H;lo pelo Parhlmento,::. sua execuç:.1o pelo Gov~rno, e finalmente a sua liqu;. 
d<tção e avprov;·.ção de smts contas pelo mesmo Pal'lamento. 

Oo nossos oiçamentos nunca clte;r:\l'<UH a este ultimo periodo: o Parlamento nunca sa 
preoccupo11 de tomat• oot;1s dos exercícios encerm.dos, de examinar si tiS Jll'Cscripções OI"ÇO.· 
n:ientarias foram oiJ:;erv:<das, si as v~1·bas foram excedid•1S. Apezo.r da Cl1.mara dos S1•s. 
Depublos nomear de seu seio uma Commissão de Contas, nunca se cogitou em empreheu
der tãQ uti! trabllho, exercer tlio impor·ta.nte prerogativa, sem a qual a de e;;tabelecer o 
orçamento é vã o sem valor. 

Quanto a.o lll'imeiro e>tadio de um orçamento regular, a C:lmara. nlio tgnora. que o 
Governo não remettcu propostas officiaes e só neste> ui times dias er,viou bbellt\5. O orçu. 
mento para 18fl5 terá de ser resul twlo do estudo das casas do Congre;;so e se resentirá sem 
duvitht do modo :<normal por que el!e e feito. 

1\ Commis;;iío orça" receiht para 1895 em2i0.198:000$000. 
Caus:nit extranhe:;a a desproportão ~ntre a receita orçado este anno e a que foi orçorln 

pela. Commissão rlo On;r.mento da C<lm"r" transMtll paro. o presente exercício. A Commissiio 
leu com muita altençfio o pnl'ecer n. 262 >Com que a Commíssão transacta repellio o cblculo 
do Governo de 25l.:i20:93(•$ para aceitar· o de 232.4i6:81JU$743. 

Não ~ó os algarismos .;m 'l ue se fundou a illustradn Commisslto não são verdadeiros 
como taml!em os ihctos jil. tt estão contradizendo. 

Pelo quadro n. 3 que vai junto, '' Crunar-.1 verà que os impostos de importação pnrn 
consumo, expediente de al'tigos livres de direitos, expediente rl:J.S cap"tazias, dócas, pharóes, 
e seus addicionr·.es rewle1·ão muito provavelmeute neste exercício 197.9!4:628$456. 

J\cceitando os c:~lculos dos mais impostos feitos pelo mesma douta commissão, teremos: 

fu~~~i~:~:._o::::::: :::::::::::::::::::::::::::.::::::::: 43.9~,g~gg~g~g 
Consumo.............................................. 1.000:000$000 
Ex:traordiuaria .................. ,... .•. .. •• ....... ... 11.307:890$743 
Depcsitos..... . . • . . . . . • . . . . . . .. .. • . . • • . • . • • • • • • • • • • • • • 3.50(1:000$000 

Total da rçceittt provaval ••...........••••••• 25i .65i:519$199 

Pol' estes alzarismos verá a Cam:lm que os calculos governamentaes estão mais 
proximos <h' realioade que os da douta e notavel Commi::;são de orçamento rlo anno passado. 

Accresce Que a revolta muito fez decr~cer a renda do !• trimestre na Alfandeg-a do 
Rio tle Janeiro, em q11e se fund;.< o calculo do quadro n. 2 e a illustre Commi.ssão da Calll<\t,\ 
tt·;tn;;:<ctt\ não espet•twtt, como todo o paiz, que a revolta toinda perJurasse durante os tres 
primeiros mezes do exercicío corrente. 

A actuitl Commíssão tmnbem atllrmc>. que os algarismos em que se fm~dou sua. anteces· 
sora não são exa.;tos. Pam. uilo fallarnlos senão rlos refer·entes aos impostos de ímportaçiio 
que nusorvem 2 terços dt\ renda, os dados em que ella se ftUldou foram os seguinte~: 

Direitos ele importação ............................... . 
Atldicionaes .......................................... . 

ALGARJS)IOS Ol?FWIAES E VERDADEIROS 

Direitos elo importação ........... • ..••.....•••...•..•. 
Addicionaes .......................................... . 

95.002:927$000 
40.257:461$000 

106.296:049$525 
49.998:259$190 

A illustra.àa Commissão da Gamar<> transacta mal calculou tambem o rendimdnte 
provavel dos 30 "/. de impostos sobre ~ de importaçiio para consumo, que ella criou o 
a.valíoll em 3.134:000$000. 
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E' indubitavel r,ue é muito di01cil no Dl'nzil c:tlcnbr o rcn<limcnto provavel ele impostos 
drvido iL falta de eslati,;tic:\S o <Je infor·m&:çüe:; ~ulficientes c IJem coordenarJ:•.s. A rle;;illnsão 
b<tvitla ~uantu ao calculn do rendimento peovu.vel d,, imnnstn de J'nmo linho posto de 
sub1•eaviso o relator da Commissã.o, 1inan~P-ii'O proeminente de coy~s luzes inft!lizmente se 
:1ch:t a Gamara dos Dermt;ulos vriv:u1n,; não e menos. corto. pot·óm. qno apezardP. Ires mezes 
1Je revoll<:, do retr::.himenlo •hs oncommond:ts produzido pelo rrdr,illimonlo do credito nn 
Europa, peln hn.ixa e r:-~pidns n.Hera~:õn~ do e.1ll! 11io c peln Cl'Í~u monctari:1, un. prnçn, dn Rio, 
::-~ reoda do irn1105to de ilnport~ç:l.o srdton. ~nr·n, 1~5 rnil conto::; "01 11:)~10 . ..:\ qnc nttl'ilmir tal 
elevação? Sew qnr·r0r allit·m:~o.r consu n.lg:1r·1n. do um mod1' dcíi:litivn. pn.t•cee ii, Comruissilo 
de orçamento fJtl•1 a t;1.xa. 1le :~a,~~;o teve f;'t"iiiHio pa1·tc ncst .. :llt~t \lU. t'!JI1tf~l. 

Bem comprehenile '' C:unarn. dos srs. D<:pntrtdo> que suo, Commi;;s;i.<> de orçamento teve, 
pelas rasões expost· s, de nhandonn.r o:<•mplet<~nwnte o systcrn" ndoptn,do pcln. sn:t :tnteces
sc·1tt, que, cumpre repetir bem alto no pa..iz. dr~ixoú no PnrlanJellto sulcos luminosos, pelo 
sw ratrit:tismo e saher. · 

Na. exposiçü.o do.~ meios pelos fJun.os chcg-on as cifrAS em que orçou os diverso;{ titnlo~ da 
reeeita., a commissft.o pr~·Je à ,;nnKLT'''· pat•n. C0nsi;lernl' qne (t!H.:::in.lroc:tte n·J.{l.t. sa.!Jo n. t·nspc:to tia 
propostas e c:.dculo~b"overna.m'3ntnes~ a.pczar· d.t. p1·e:=-er·ipçfi.,) leg-al e doscon~tc~nLes e in.sbntos 
pedidos que tem feiliJ pa.r·ticnln.t•mentn ~ dn. trihl~iHJ, dn. C•~mar':l. 

Os dados que ora.'' presentn. :silo ohtirlos olficJOS:<monte c tirmlo.; da lcitm·n dos rolnJorios 
e a.nnae::;. 

A c:1.ma.ra nü.o desconhece que ha. {livm·sos systcma;-; de orçar a. r·eeeitn. de nm pr-dr.. 
O mais :-:eguido e o processo mecnnico : elle consiste em ~~ tormw os n.lQ-;n·isrnos !la rec01tn. 
arrecadada dum.Hte CJS tros ou cinco nlt.ímo,; ,,xercicíos linan"eiros liqni hdos, tirar <lellos 
uma media e ai.!CeitH-1-a eo r:o calculo da futnrn. rr~nda. 

O "ystema das J:la.jorações c0nsist.e em, n~ccJI>1ndo os rifrasdo nltimo exercício !irJuid:vlo, 
aagmenta!-o, c:onfor·me as proh:.bilid .. des elo maior rcn•!im1·nto 

O pr·imeiro ~y~tema f;)j o arloptndo pela l.·i de 21 rL; onti11Jro dR IR18. rpt'\ ~t.~n lo regras 
p;\ra o estauelccimento dos orc;amentos. r;stn.tue que nog l'ntnrn, OJ'Çarncnto,.; n til.h011a da 
recBita ger<tl trara ,. eomparaçiio do proJucto ar·rec::dorlo nos tres nl ti mos exeJ·cicio,; e,om o 
o1çado para o ;tono futuro. 

Sem duvidn a appllcaçiio do systema das medias é m:ds p!·wlcnte" o excesso na appii
c:tçiio do systema elas majorações pode trazer grandc:s erros dos fJU>tes n>to rrtras vez 's se 
originam gmndes m<tles. 

No entretanto em nosso paiz nenhum desses systemas deve nom poeto ser applicarlo com 
ex-clusão do outro. 

Em paizes velhos, de longa vid~. arlministJ•ativ~., cnm um systemn. de imposições fJUe 
attinge todas as fontes e manifestuçõ~s da riqueza. p;\rticular. cont uma popnl:>.çf:o v~tt·iaodo 
lentamente., com prr.gressns não acceler<Hlos, com snn.:4 principa.e~ industrias estn.belec:idas 
dAtlnitivamente, o calculo mecanico pode ser n.pplicn.do com vaatag-em e ele uma maneira 
exclusiva. 

Mas em nosso paiz. que Be expande wrlos os rlin~. cnj"s lei' fisc.o, ·s n.'nrh n;io s>to defi
nitivas, cujas in<lustrifls proenrão ~Jestmvol ver-5e. cnja. r·irtnoza ;l.~:~tnt:Hltn, cnjns pro~rB . ..;sos 
;:io diarios, o calculo mecanico da J'cnrla n:i.o COJ'I'"Sp<HJrle ;, vorrla.olc ~" ver.\ade é ')no se 
de't'e procurar no estabelecimento de nm hom orçamento. 
. Basta reflectir sohre o ! .• nçamcnto rio impo~to de importaç[o pa.J'n. vermos a impo>sibi
hrLde d" npplicaç;lo do proce<so mecanir;o rl:ts medias. 

,\n'es de 15 de novembro. os impostos do im~or·t~ç,io p11.rn ~ .. nsumo or~m n.rrec·1r\ados 
em virtude de nm·1, tarif<t ')Ue foi revo~adn c 'nho:Jitnida i'":"~'"' i<ni·wn com o d';cr·et.o do 
l.il)verno Provisc.rio :le ll de 0ntnbro ri··: 18:!0. t1m vh·tn lf-: ri:L q:1:1. ns tax•:s l'ora.m olcv;vlas. 

Esta tarit:t, pela lai •i e 3:1 de dezembro de I >lO!. roi >ohrecarTC~ndn. com n taxa de 50 
eGO"/., de addiciona0s. Pebt lei rle 2l de novcmhro do IH!lo< ost;<~ taxas a.inrl;~ f•>rnm ele
vadas em mais 30 fl/(1 par•~ nnmero::;os nrtigos. Rüflictn-:o;e 1nn.i=' qne o Congresso tem motl.i
licadoa contextura destes propríos audicion:tes. inclnindo e exclnindo a:·ti·:os. ,Jobr .ndo os 
impostos .lo sal e do !'nmo, triplicando o dos plrosphOl'D~. mor/i!lectar!o n tahell:t d'1s armaze
rJn.gens, os direitos 1le ~xp(~diente •las ~: .. pa.t:1zia.s. ~~reanrlo a.ddlcitHlaes sobre eil:.:s, etc., etc. 

Corno, pois, c0m esper:mçn de a.oertn,r, n.pplie>tl' 0 >Yõtcm:. mec:>nico das medias, ao 
cu.lcu!o da. l'enda. rctura,, quando as pt·npria~ hase:; tlo caleu!o são ülllla$ e inrleciS'lS? 

Ren,lmer:te possne-se para. base de calculo cifras em cuja composição se encontrão ele
mentos muito rliversos. 

A adopttlr-se unicamente o systemf'!. das medias, teremos para calcular a futuro, renda 
de tomar a arrecadação dos nnnos de 1891, 1892 e 1893, mas nos dous primeiros exercícios 
não ha um elemento que Jigura no ultimo, que vem a ser os 30 •/0 de o,ddicionaes creados 
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pela lei de orçamento pam 1893. Kem se diga qne elles pouco deviam ter affectado na 
arrecadação, QU·lDdo vemos que eal 1892 a renda. do imposto de importação foi do 
l06.290:0,1V$525 em quanto em 1893 foi de 125.!i0:26:~$531. Assim mesmo a média do; 
tres exerr·icios é rle lll.l28:27Eis344. 

A Commissüo t>ão hesita em calcular a arrecadação futurn. em 125.000:000$, qunntu 
ao imposto de importação para colJsumo, e suppõe ficar aquem da r·calidade. 

Pelo quadro JJ. :; a Canm.ra Yerú com fortes probabilidades de verdade que'" receita 
arrecadad:~ e a arrecar!"r no corrente exercício, em que a lei da receita é quasi identi·'<! 
à do anno pas;;odo, mont<.t•á a 125.532:5548,t94. E:;te :~lg-arismo é obtido, avaliando-se a 
arrecadação a r,zcr pela arrecark.çéto jit feita DOS m~;zes decorridc.s. 

Note a Cam<~rt1. flue no ultimo tdmestre do anuo passado e no primeiro do corrente 
anuo a remia do imposto de import,tção re>entiu-se dos embaraços em que se encontrou 
a Altltnrlega elo Rio tlc Janeiro. ~endo de e.;psrar que elles não mais se reproduz,tm, é 
quasi certo que o c:tlculo d::t Commiosão sera excedido. Assim mesmo a Alfandeg~ ua 
Capital Federal rendeu em 189:) 5.ô\J5::325$225 mais do que em 1892. 

A Commisb!-tO não pódc deixm· Uc augment,ir o calculo da receita com a que se 
arrecaclarú cm virtude da denuiJci:c do con;•enio americ"no. Elia calcttla. esta I·enda 
superveniente cm :).000:1100$, sendo 2.000:000;; pn.m o impo:>to principal e 1.00;000$ 
par" os ::ulclicion;tcs. A Connnissiío roi muito moclerarla neste calculo, e p:t:·a pro>al·o 
basta dizer r; ue o valor das mercac!orin.s livres de direitos, em ;it•tutle uo conveniu 
americano suilin só na Alf,\ndega uo Rio de .Janeiro a 0.28G: 150$.?40. Neste algarismo, 
que se encontm uo Relntorio do inspector du. mesma Alf.,ndega, não está incluiu~ a 
reuuc(:<to de impostos de que cogito. a mesma convenção. 

Eis explicado como 'l t::omm:ssão chegou ao algarismo de l2i.000:00ü$, em que 
calcula o rendimento provuvel das taxas de importuçüo par::t consumo. Esta mesma 
explicar;:1o se applica i; justiricn.çlio do algarismo de 6ô.OOO:OOOs em que se calculii a rendn 
provavel da t:txa addicional de 50 e 00 %. 

A Commb>ão resolveu incluir na lista dos artigos que de,-em pagar 30 % de nddi
cionaes cliversos artigos; uns com o tim de proteger industrias nacionaes e outros 
no interesse tio fisco. A Co1nmissiio elevou essa taxa a 40 % para alguns urtigas: 
:1 simples leitura do projecto ,justifica plenamente est;_t elevação. 

Ella diminuiu de 50 % os direitos que são pagos pelo sulfureto de carbono, por 
pedidos da la v oura. q•1e encontra no emprego desta droQ'a remedi o para debellar o 
mal das Lormi;::as. ~ 

A Commissho augmentou a tua du. armazenagem e do expediente das capatazias. 
A de armnr.enagcm ê de I % ~ 2 % e 3 % ; pelo projecto 1ica elevada a 1 % %, 
2 ·~ % e :3 ~• ·:; . Quanto :w expediente das cap01tazia:; e actualmente de iOO e 50 rêis· 
pelo projecto fica elevmlo :1 150 e i5 réis. Em compen:;ação, a Commissão supprimiu 
os adilicionaes sobre estas taxas. 

Destes au;:mentos provém o accrescimo que se encontra no c;l.lculo do rendimenic 
provavel desses impostos. 

Estas meditlas s~ .iustillcam pela moueração extraortlinaria das t~xas uctuaes e 
pel:t ne.cessit!a!.le. '! ju:;~iç:t manifestas tle serem_ mantitlos pel::t arrecadação dessas taxas 
os serVJços rtctnnmstrahvos crendc•S pam tal nm. Actualmente longe estamos cle5te 
alme,iado equilirrio. 

IXTERIOI1 

No calculo tla remla do Co1·rcio Geral e dos Telegmphos electricos, a Commissão 
conserYou os a.lgarismos adoptados peht commissão trnnsacta. A arrecaàaçiio da 
taxa postal íài em 189:3 <le :).397:5305,'099. Quu.nto à arrecadação rla taxa telegraphie<l, ella 
foi em 189:3 de 2.22:5:897$538 tendo sitio no annoanterior de 2.880:237:1;735. 

H't port"'nto um dtJSct·esci:nento notavel que póde ser attribuidó ii revolt't de 6 de 
setembro, que niio só trancou compiet~mente o telegrapho ao serYiço particular para certos 
pontos, como entregou-o M serviço exclnsiYo do goYerno, prejudicando consideravelmente 
a renda. 

No. auno proximo e de espcmr .que a rend~ attinj"' à orçad:1. estanrlo tambem ella 
accresCid<t com as tn.xas que pagam as companluas submarinas. 

A proposito da taxa de 10 centitnos por palavra,:\ que o orçamento viQ"ente sujeitou a 
Bra:ilian '>~<bma,·ine 1'elegmph, Cornpany, a Commissão cumpre um dever communicando it 
Camartt que n. mesma companhia reclamou contra a. percepção da mesrmt taxa em ouro, 



camara dos Deputados-Impresso em 12/02/2015 15 28- Pág1na 27 de 58 

SESSÃO EM 13 DE NOVE:.\I:BRO DE 1894 217 

pedindo que ella lhe fosse cob.-ada ao cambio de 24 d. por 1$, isto é, n razão de 400 réis 
o franco. 

Fundou a dita compa.nhia a sua pretenc,,1o no seguinte: 
Na convenção internacional de S. Petersburgo d1· 10 de julho de 18i5, ratificada pela 

de Pariz de 21 de julho de 1890, de ~ue tez pin·te o Brazil, adoptou-se o franco como 
moeda entre os contratantes com a decl~r<J~ão de v(dOJ>, para cada um delles, sendo o de 
400 rêis para o Brazil; nesta conformirlude s" impoz a \Vestetn & Braoilian Company, na 
innovação de seu contracto e a South A.mer-ican C.~ a. tax:.l.. tle I ú centimos, a r-..1zã.o de 400 
reis o franco: garantindo" C0nstituição s~r" lei ig-ual [lar·a torlos, a companhia reclamou 
perante o Governo quando" Directoria Geral do,; Telegraphos exigio que u. taxa fosse paga 
em ouro ao cambio de ultimo dia de cada trimestre. 

Ameuçada de suspensão de seu serviço a comp:whia pagou, mas vem pedir ao 
Congresso que se declare na f11tura. lei de orçamento que a tlitu. taxa deve ser paga ao 
cambio de 24 d. por mil réis, isto é, ~00 réis por franco. 

A Commissão julgou de bom aviso ouvir a repart:ção a•lministrativa competente. 
Em resumo, a Directoria Geral dos Telegr:tpllos dbse o seguinte: 
O Brnil não fez parte da r:onvenção internacional de S. Petersburgo á qual só 

auherio por decreto n. 6.iül rle 1 de outabro tle !8ii e nesse acto não se encontra a 
correspondenci3. do franco para a moeda brazileiru. 

Nas posteriores revisões daquelht convenção não consta lambem o estabelecimento de 
taxa cambial, como a Commissão poude ver nas disposições du convenção de Paris que 
lhes foram remettidas pela Directoria dos Telegrapho::;. 

Até l8i!J vigorcu o cambio ao par para a arrecadação das taxas pertencentes a 
Brazilian Subma.rine Company, mas a pedido dessa companhia e par:1 simplificação no 
ajuste de contas entre ella c a arlministrnção, o o.vi,;o de 10 de junho de l8i9 mandou 
adoptar o cambio de 24 para a correspondencia da tarifa da companhia que em expressa 
em fmnco. 

Terminado a 16 de agosto de 1892 o privilegio da companhia, procurou ella alterar a 
sua tarifa, communicando que a partir desse dia começariam-a> suas taxas o. serem cobradas 
a cambio mensal move!, segundo a medh-. da üxa cambial do mez o.nterior, medida que 
justificou pela prolongada baixa de valor da moeda brazileim. O governo por aYiso de 13 
de setembro ele 1892, declarou que a companhia podia reduzir sua tarifa como entendesse, 
mas que a alteração da ta:ta de cambio dependia de autorisação do governo. A 23 de feve
reiro r.lo 1893 roi firmado um convenio substitutivo de de 10 de junho de 18i9, pelo qual 
adoptou-se urna tarif« move!, estabelecendo-se cinco typos de conversão 12, 16, 20, 24 e 2i 
dinheiro-;, segundo as medi:1,; do trimestre !lnterior-

Em vista das razões expostas, a DirMtoria Geral dos Telegraphos entende que, desde 
que a. Bra::ilian St<bmarine Telegmph Company está autorisada. a cobrar do publico a sua 
taxa em ouro. deve tambem pagal' o imposto em ouro. Si não tem feito tal cobrança como 
esta autorisad,., não é porque queira ponparo contribuinte brnzileiro. mas porque soffrea 
concurrencia da Sot<th American Cable, que em boa hor::. se veia estnbelecer. 

Sobre a desigualrlade que allega a Bra:;ilicm. Submarina, diz a Directoria Geral dos 
Tele!rraphos que as contribuições da South .4.merican foram rtxadas, como se 1.; no rebtorio 
<17 1?02 dtt mesma repartição, ao cambio de 24 d., par-.1 favorecer a rlita companhia que não 
so. nnha estabelecer uma concurrencia proveitosa a B>·azilian St<bmarine, como o seu cabo 
fot concedido com o funde estabelecer tr-afe!io mutuo com as linhas elo Estado. 

Logo, porém, que a Sot<th ~4.merican Cabte começou a ter um trafego mais ou menos 
reg-ula.r, um decimo apenas do movimento d<\ s .. bmarine, o governo ordenou por aviso de 
20 de julho deste anuo, a~ezur de sua. tari!'J. ser cob~od~>. a razão de 400 reis o franco, que 
ella dxasse a sua contribuição a razão da taxa c:ombial media do trimestre. . 

Quanto á Western and Braoilian Telegraph Company, pelo accordo de 30 de junho de 
1893 dcou estabelecido no. clausula 3•, que a contribuição de 10 centimos seria paga na razão 
da media cambial do trimestre. 

A commissi'io publica em annexo a integra da informa~ão do Sr·. director geral dos 
~:legr::tpnos, assim como uma outra. peça otlicial pelas quaes a Camara conhecerá a 
historra da Brazilian Submarine e se habilitará a julgar da justiça de sua re
clamação. 

Por sua parte a Com:nissão de Orçame:lto está de pleno accordo com a Directoria Geral 
dos Telegrapllos e acha que aenhurn direito assiste á Companhia, no sentido de lhe ser 
concedido o P"!!'amento dn taxa a que é obrigada. á razão de 400 réis o frauco. 

_A !J~m!DÍ$$ão acha que a dispo~ição da lei de orçamento não oJTerecin outra interpre
l:J.Ç;í.9 smao a que lhe deu a Repartição dos Telegro.phos : para evitar, porém, que novas 

Ca.m:s.ra V. VII 2S 
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duvidas e reclamações se suscitem, intercalou no texto a palavra - ouro- rle modo a 
tornar bem patente de que moJo quer que a tax::t seja pa.:;a. 

O calculo da rubrica 17 é o mesmo do orçamento passac.!v, convindo notar a respeito 
ila Casa. da Moeda que, quanto mais se gastit com este estabelecitnento menos elle rende. 

Assim é que em quanto a renda d<~ C;,;;,>. drt 3\'Ioeda segue a escala descendente nestes tres 
ultimos aunos de 1891, 1892 e 189:3, dr~ 68:677$8\<'';, 3ô:71:3:$l54 e 17:1538596, os dispendios 
do Thesouro com ella nos annos de 1892. 180:3, e 1894 seguem a seg-uinte escala ascendente 
de 444:480$000, 637:480$000 e 740:500>;00~ e pe:Je-se para 189õ, 945:500.~000. 

As rubricas 12.14, 18, 20, 21, 22, 23, ~j, 25, 2•3, 29, 30, 31, :32,35, 36 e 37. são calculadas 
pela mêdia tirada. da arre::adação reCllisotia nos exercícios de 1891, 1892 e 1893. 

Quanto a renda areeca•lada nos diversos consulados (rub!'ic<:~ n. 28), a Commissão orçou 
a futura arrecadação e:n 450 contos. 

Este imposto e:xcellente, originado dn. reforma elo corpo consular é de recente cobrança, 
data de 1892 em que rendeu 205:484$T!S: no an:1o de 1893 rendeu 450:401$193, mas este 
algarismo ainda não é deiinitivo, ~on1orme S9 vê do relatorio do Ministerio d:1s R.elaçõc, 
Exteriores. 

Este imposto é destinado a ser muito rendoso e u, Commissão está certa que a art•eca
dação excederá iJ. quantia orçada. 

O imposto de 2 '/, •;, sobre rli>i·len<los c:e tit:llos •le companhias ou sociedades an nymas 
com sede no Districto Fe<ler·a!, foi ~stabelecido p~h lei ele orçamento pa.ra 1893: rendeu no 
exercício da lei 320:49~)855. Sua arrecadação ,:, orçada e:!l 32c):OOO~OOO, para o futuro 
exercício. 

Este imposto, pass..'l<la a crise iina.nceira, proJLette se~ fractifero. · 
A renda proveniente dtt nssistencia dos alienados foi pe!n. primeirtt vez incluída no 

orçamento da receita, par<c o anno de 1892 e o~ç.1da em 200:000:)000. 
A Comm\sslio vê que a arreccdação foi som eu t•l de 86: 90ô$õ22. Informam-n'a, porém, que 

falta addicionar a esta cifra a pro~·en!en:e ·los jur<•> dns apolice;; pertencentes ao Hospício, o 
que fará com que aquelle total seja attingido: por isso a Commissãomantem a avaliaç.1o 
anterior. 

Quanto á contribuição das companhias de estrada de fm:'"> e outras para despezas de 
:fiscalisação, sua arrecatlação sobin no anuo p:tss,.clo a 593:429S04i: é quasi certo que no 
futuro e:x:~rcicio ella attinja a quantia orçatla pela Commissão. 

Quanto á renda da Estrada de Ferro Centr".l do Br"zil, a Commi53ão encontra elhl 
orçada, nas tabe!l,ts ultimamente enviadas it C!>mara. ptn'a 1895 .. ,m 36 mil contos. 

A Commissão não poude descobrir qual o fundamento de se:<Jelhante calculo. 
A Gamara vera nas tab~llas enviadas pdo Govemo que a renda da dita estrada em 

1891, 1892, 1893 foi respectivotm.~nte de 15.483:2.75.')172, :?'0.236:835$605, 23.017:728$166. 
dando uma média de 19.579:279.~6-!7. A Commisse\o procurou ini"orlnações de outra fonte e o; 
algarismos que obteve foram os seguintes: • 

Renda em 1891. ..................................... . 
» )> 1892 .•.•••••• · ........................... .. 

» 1893 •. , .............. , .................... . 

16.2313::347$007 
19.870:92.,$1358 
24.929:615$195 

Bem vê a Gamara que estes algarismo.s são muito difterentes dos que se encontrom nru 
tabella;; do Thesouro: por elles a mêditt soloe a 20.345:628$620. 

No relatorio do Miubtro tla Industria, Via~ilo e Ohr<Os Publicas ainda a Commissã' 
encontra nl!rarismos muito diver.;os. Peio diagr.,;nma a l'entla·<la est1•ada attinge a mais d: 
26 mil cont.;'s em 1893. 

Em todo o caso nenhu:n desses algarismos autorisa elevar-se o calculo da futura rend~ 
a 36 mil contos. 

A commissão procurou obter alguns escla.recitllentos sobre a renda ila estrada nocol'rente 
exercício e conseguiu as seguintes cif,·as: 

A renda da estrada de janeil'o a marGo de 1894 foi de.... G.533:276$65i 
que proporcional aos nove mezes restantes que faltam 

até dezembro uà.............................. 2ô.l33:106-S028 

No trimestre addicional de 1893 : 

Janeiro de 189~ ......... ,. .... •• • ·• • · • ••• · .. , • ..... • • • 

Total ... ,. ..• , ...... , , , ., , ................ . 

!)28:894$818 

2i ,063:001$446 
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A Camara não desconhece que ''-tarifa da Estrada de Ferro Central do Brazil é sujeita 
as fiuctuações do cambio, o que em parte explica, nestes ultiL:Jos tempos a elevaçrro da renda 
da mesma estrada. 

Si, portanto, no primeiro trimestre do corrente exerr,icio a revolta deve ter feito 
decrescer a renda, em cornpens:;ção nos ultimas tr·imestres n elev~1çiici da tax<~. c:1mbial Ceve 
ter feito abalxar as tarifeiS da cstrad''· E" no i>, muito vroY<Wel que a realidade não se (lífaste 
do ro leu lo aci m~. · 

Tam toem ne,tes al:;ari3mos a Coronüssão não e;lC'mtm base para calcular-se a renda 
provavel em 3() mil co~üo~. Dado, ]JOrém. o ::tngmeDto con-stante na renda da estrada, a 
Commissão r·esr,lveu estiln•>r 11 futura arrecad~tção e;n :~o mil contos. 

A Commissão do orçame!lto chama a uaenç.ão da Ca;nara pa.ra o imposto do sello. O 
sello é uma das melhores !'outes de reuda que um otçame3to põt!e eucontrar. Podendo 
facilmente attiogir tvdos os ar.tos clr, vida civil. e >•Cceitas cert•ts prescripções, o·proprio 
publico póde ser con·:ertidú e:n tlscal de sua ~oiJ!•ança. 

Ko entretanto o imposto r!o sellc> tem sidu profundo.mente perturbado depois da promul
~a~ão da Constituição de 2-± de fe;·erdro, em virt!lde !le reclam,tçües dos diversos Estados. 
que prete!ldem perceber tambem o Í!>1po5to do scllo. Etrectivamente o art. 9", § 1•, n. I 
Jâ ao.::; Estados a t<:L"i:a do seUJ quanto aos actos emano dos tic seus respectivos go-rernos e 
negocios ue sua economia. Comprehcnde-sc perfeita ~1ente que tal disposição tenh« <lado 
Jogar a duvidas. 

O certo é que a arrecadação deste imposto tem•lecrescido consideravelmente. Elle que 
foi em 1891 de 10.400: !18~0i3, em 1802 foi '1penas de 8.372:952~:~0, e em 1893 aind•t desceu 
a i.034:43i$163. 

Esta escala descendente se accentunr:\. ainda mais, si o Cong-resso não tomar uma reso
lu~o sobre a qu~stão pencténte coro c·s Estaàos. 

A Commissão propõe a elenç<;:c a WO r.'is do seU o das procurações do proprio punho. 
Antigamente ellas eram passadas em cartor!o de tabcllião e pagavam o que marcava o 
rerrimento de cu~tas. 

" Uma lei do Congl'esso, querendo alliviar o particular do vexame de ir ao tabellião, 
permittiu em grande numero de ilctos que a procumçi.io fosse pa.sada pelo prop~io punho: 
hoje ellas pagam de seilo 220 réis. O au;!Illento ê ju:;to e razoavel. 

A Commissão propõe a eleva~J:o a 1$000 c!o sello de cad,1 despacho de importn.ção. . 
Esta elevaç.o'io é lembrada pelo ltlspector da Alfnndcga do ltio de .Tnneiro no rehtorJO 

que dirigiu ao :Ministro da F:tzend~. 
Nesto documento qne se :!n•!Ontra como appendice ao relatorio do ministerio da Fazencla 

se lêem boas razões oue fundamentom tal elevação. 
Os despachos p;ocessados na -~lfandega tlo Rio de Janeiro subimm durante o anuo 

de 1893 ao numero de 205.440. 
Pl-ende-se ilregulamentaGão do imposto de sello a questão das loterias. _ 
A Commissão de Orçamento n:1o eotr>t no exame eh convenienci:l ou inconvenienc;~ de 

serem mantidas as loterias, d:t momlidade ou immot•aiidade do Estado re;sulamentar e llrar 
proventos de jozo. 

O exame de "tal questão não e de sua alçada. Sem querer, pois, üzer considerações 
sobre est:t questão que divide tanto as opiniões, a. Commissiio só se occupar,~ elas loterias sob 
o ponto rle vista fisc:1l. 

Pelas leis orçamentarias em vigot• ns loterias pag:tm dois impostos : quando federaes, o 
imposto de 165réis desc!lo por bilhete inteiro; qu::mcto estadoaes a imposto ele 2 '/o sobre o 
c:tpital dus mesmas loterias. 

lndevidi•mente sa ~cha incluído ua lei do orçamento o imposto ele 15 ;ro supprimido pelo 
decreto n. 2ii B de 22 de março de 1890, que tem força legislativa. 

Até 1890 os lJilhetes de loterias estadoaes não pocliam ser vcndiclos na Capital Federal: 
era o monopolio estabelecitlo em favor das loterias federaes ; o citado dec. de 22 de março 
de 1890, revo~ou em seu art. l• esta prohiuiç[•c, rovo!(ilçi\o ;n,\utich pelas leis de or.ça
mento de 21 d~ novembro de !892 e 30 de setembro_ t!e 1893, sujeitando, porém, as dtt.-s 
loterias ao imposto de 2 •;. sobre o s1u capital. . . 

O sello de 165 réis sohre os bilhetes inteires d"s loterias fedemes t;nha um g-rande m
conveuiente : era um sellc· invariavel JanÇ'.cdo sobre o bilhete qualquer que fosse o seu 
valor : o fraccionamento dos bilhet<'s, como ordinariamente se pr•ttica, illudia-o com-
pletru:nente. . 
• No entretanto é obvio que só o Poder Legislativo podia modifical-o ; o Poder Executrro 

nao entendeu, porém, deste modo. 
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A _17 de ma:rço do corrente anno foi lavrado na directoria do contencioso um coutrat 
entre ó Sr. Ministro da Fllzen<la e nma sociedade anouyma denominada Loteria Naciollll 
contrato que vem em ~ppeudiée ao relatorio do mesmo i\linistro. · 

A Sociedade Loteria Nacional pretendeu monopoli,;ar todns as lotarias, quet• fedarae;. 
quer estaduaes. Para con~eguir este desideratum. tlepois de obter o contracto das lot~ria; 
federnes, entrou em accorrlo com varios l'istarlos e conseguiu cham;<r a si o serviço das lote. 
rias dos Esbtdo~ tlo Pnri\, M"t'atth:io, l\Iatto nt·osso, Rle> Grande do Sul, Paraná, Rio GrM~ 
do Norte~ Parahyba. 

Pelo contracto de 17 de marco, obrigou-se :t Sociedade a titulo de sello a pagaa 
Thesouro Nacional a so:nm:t annual de 192:000$000, em prestações quinzenaes de oit; 
contos, adquiriu par(l. ~i os rema.nescentes dos Lithetes, desde muito tempo inscriptos no; 
orçamentos como receit:t geral ~a n~çõio: reservott-se a completa organisaçll.o de seu~ 11lan~ 
de loteria: finalmente conce<leu.se p~lo 11raso de 15 anuos privilegio e monopolio nã.o rol!; 
extraccão como d:t venda de bilhetes nt~. Cttpital Federal. 

Este contr<1cto pôde solfrer as seguintes impugnações: 
I."- O Gove1•no niio fui pelo Parlamento autori,;ado a fazei-o; 2.• Transformou Ulll 

imposto de sello >obre cada bilhete em imposto fixo independente do numero de loterias li 
do numero de bilhete;; postos à venda; 3.• Supprimiu uma rubrica do orçamento do Estado. 
qual era a de remanescentes uns premi os <los bilhetes de loterh ; 4. • Libert~u a So~iedad: 
da approvação de seus planos de loteria por p:trte do Go,.erno ; 5.• Concedeu um monopoU1 
pare. o que mio tinha competenci", pelo contrario, deixou de applicnr o texto exprassow 
lei que permittia a venda dos bilhetes das loterias estaduae;, desde que satisfizessem cert~ 
formalidades, porqm\nto n clausula 15' prohibe não só a extrnc~ão como a propria vendi 
dos bilhetes, quautl.o é certo qua houYe est,tdos que nlio eutrn.ra.m no accordo e ficaram pri· 
vados de um flwor que lhes Íur<' coneeJido por lei; 6.• Emfim, eonfrrnrlinrlo a~ loterim 
federaes e as estaduaes em um só typo, tlisponsou a percepção do imposto de 2 •j, sobre o 
C(l.pital das loterias estncluacs a cargo da mesma Sociedade. 

A Commissão não pôde, portanto, tomar em consideração tal contracto para o lauçamenw 
do imposto. 

Pelas ra.zões acirnr~ expostas não póde t.'l.m1Jem conservar o imposto rle 165 réis de sell~ 
sobre os bilhetos inteiros. 

Como verá a Gamara, ell:; :ulopb> outro plauo. Estabeleceu que fosse cobrado nm 
imposto de 2 %sobre a emissão de bilhetr,s das loterias federaes e 3 •;, sobre o cap\t:i! 
das loterias est:1doaes. No :nt. 9'' das disposiçues geraes da regras p:.ra ser feitt> tal pet' 
Ctlllção: reporta-se ao dito artigo, julgccndo inutil repeti!· as e justifie.'tl-as neste parecer. 

A Com missão julgou de bo::1 "viso su pprimir a fiscalisv.ciio pelo modo por que é feill 
actualmente: :.chn. pref'el'ivel ser ella teit;\ directttmente pelo Thesouro. 

O unico imposto novo que "Commiôsilo de Orr,amento propõe é o de 5 •;. sobre ns pre· 
stnções que as companhias de segurai) de vida estrangeiras receberem pelos novos sGgur~ 
contractucl.os no Brazil. 

Estas companhias retil"n.m annualmente do pniz consideraveis sommas, que sobem: 
milhares de contos; sao ordina1·iamente muito j)l'Osperas e muito ricas: não pugam contri· 
buição algo.ma ao fisco bt·:1.7.íleiro, nem mesmo os 2 1/2 "lo sobre dividendos, a que es~1< 
sujeitas todas as companhi••S e so~icd tdes auonymas M.eionaes com séde na Cn.pital Federal, 

Esta imposição já con3b de um projecto ora em discussão no Senado e brilllatemente; 
sustentado pelo seu at~Ior. 

O argumento de que o imposto \";\\ lilrir estabelecimentos de previdencia não colhe m 
caso; as sociedades do segures de v idn, são casas em que sa exerce um cornmercio; nos ban~ 
tambem são estabelecimentos crea<los pam canalisar e applicar as econornhts e no entretant' 
pagam imposto ; os generos de primeil':t necessid(l.de servem P••m as classes mais numeros:ll 
e menos favorecidtts e uo entretanto pagam elevados impostos: como, pois, exceptuar n; 
eo!'lpanhias de segu!'os cl~ vida, maxime as estrflngeiras, que são ricas e poderoS<1S iustt· 
tmções ~ 

O imposto tl jrtsto c modico, e n. Comrnissão não hesitt\ em propal-o. A sua ren•li 
augrnentarã. todos a~ annos: a Comrnissl\o orça-:~ para 1895 de 300 a 400 contos d" r~is. 

CONSmíO - lMl'OSTO SOEl.U: O FW.tO 

Mataria f,tcilmente imposaYol, o fumo tem sabido escapar ao fisco, graoas aos sophismas 
dos defensores tios t:O.bric:mtcs deste artigo, qu~, sob pretexto de protecção á industria~ 
la.voura. nn.eionaes so oppnz.wam t.ma.zmento :w lan~<~.mento •!esta tam e depois torn~mm·n':t 
pouco rendosa pelo modo 1>or que COilSeguirmn que ella fosse estabelecida • 

..;:.· 
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Da lei <le orçamento p(l.ra 1880 d(l.ta (l. primeir(l. tent(l.tiva piíra. o esbbelecimento da 
taxa sobre o fumo : logo em seguidtt a lei de orça.mento para 1881 fel-a completamente 
'desapparecer·. Elia só veiu a surgir de novo nn. lei de orç>tmento de 30 de dezembro de 1891 
sob o titulo de consumo, devendo ser percebida por meio de estampilhas. Foi então 
calculado o rendimento provavol •leste imposto em 6.000:000$: o etrectivo rendimento 
foi de 232:931$108 ! A luta contra o imposto abr·iu-se vigot•osa em 1892 e os seus adversarios 
conseguimm que na lei de orçametlto <le 21 de novembro de 1892 se estatuisse que o imposto 
fosse cobrado a sabida das fabricas ; no entretanto, por umn aber·raçüo mnito commum 
nus decisões dos parln.mento5, ioí excluído llo imposto o charuto mtcionnl, como si ellc 
não fosse um preparado de fumo: excluiu-se do imposto o charuto, fumo do remediado e 
~xigiu..se a taxa ao cigarro~ fumo tlo pobt•e ! 

Para obterem mais facilmente victorhl, os intere~sados affirmavam que nüo queriam 
fuo-ini, imposição, protestavam quanto ao modo da cobrança e apr·esentnvam ao Congresso 
e>!:ttisticas pelas quo.es atllrmavmn que sõ nn Capital Feder-al o imposto renderia 
1.158::30i$360, o que fez com que ainda se orÇ:asse '' rend,t tot:tl dCt imposto em ü.OOO:OOOB. 

A renda t.:>tal do imposto foi etrectivamente de SiO:i86$419 ! E quando se teve de 
lançar o imposto na Capital Federal, dos boletins apresentados pelos fabricantes para a 
base elo lancumento viu-se que nesta cidade o imposto mal renderia 586:940$400 ! 

A Commissão manteve o mesmo modo de cobrança do imposto do fumo, porque acha 
mau véso estar continuamente mudando as regras geraes da percepção de impostos; no 
entretanto niio pode deiXar de manifestar suas preferencias pela cobmnça por meio de 
estampilhas. _ - -

Outrosim, não pode consentir que continue a nbermção que aciiD(l. notou de pagar o 
cigarro e estar isento o charuto nncional. Propõe, portanto, o imposto de 2 réis por cada 
um. Isto contribuirá para um maior rendimento de:;ta taxa. Este accrescimo·de taxaç-:io e 
uma melhor cobrança do imposto, que é provavel ~e dê no futuro exercício, orkinaria 
não sõ de mais pratica na administra~ilo como de menor resistencitt 'lo contribuinte, 
fizeram com que a Cornmissüo orçasse o producto do mesmo imposto em 1.200:000$. Com 
zelo e energia não sera difficil attingir a esta sornma. 

REVISÃO D.\S TARIFAS ADUA"EIRAS 

O art. 2• § 3" do projecto ora apresêntado peln. Commissüo ú apreciação da Gamara 
autorisa o Governo a, rever as t:trifas aduaneiras. A idé;t de rever as tarifas jit vem con
signada nos úous orçamentos anteriores, mas com intuitos diversos daquelles que ora 
dominam a Commis:;üo. Nas leis anteriores a Commissüo cogitára do estabelecimento 
de duas tarifas, uma geral e outra. mínima. A tarif<t mínima seria appliClld(l. aos 
paizcs que aos nossos procluctos oft0rccessem um tmtamento nduaneiro apreciavel. 
Infelizmente o Governo nunc.:t usou desta autorisação : nomeou-se uma commissüo que nadn 
fez porque não compr·ehendeu hem o,:.-ellS-·meuto do legislador ao admittir t1io importante 
meclitl:t. A itlóa capital eh preseripç[,o legislatiYa et·a collocar nas mãos do Governo urna 
poderosn. arm:-c que lhe faci!rtasse ns ne~ociat;ões aduaneir~1s com as potenci:~s estrangeiras 
em cujos territorios os nossos productos :;ofl:r•em tüo pesadas tnx:rs. N<~ lucta cconornica que 
ns nações trnvmn parti (l. collocaçüo de seus Í'roductos e abertura de mercados par:.t elles, 
uma medidn que permittisse o Go.-erno trat<~l-os desigualmente sob o ponto de vista de 
turilitS. seria um poderoso elemento para se olJter accortlos vantajosos. 

Uma tt\bella ignttl recahe inclistinctnmcnte sobre todos os productores e é elemento 
despresado na luctt; economica, não, poreru, umll tabella tlifl:creneial, que fa.vorece a víctoria. 
àaquelle que gozar da tabella mínima. 

A idétt nüo foi aproveitada pelo Governo : nn situaçilo em que nos achamos entendeu 
a Commissüo não reproduzil-a porque acha mais urgente a medida que om consigna. 

A medida ora. propostt\ autorizil o Governo a rever as tarifas no sentido de estabelecer 
uma só taxa para os impostos de importação partt consumo. Actualmente uma merca.dorin 
paga o imposto principal, o imposto acldicional de 50 ou 60 %, o imposto de 30 %, a arma
zenagem, seu addicional, a capatazia, seu addicional etc., etc. 

Este enxerto de addicionaes em impostos da mesma natureza é profundamente anarchi
sador e augmentando consideravelmante o serviço, desorg-.>niza-o e traz grandes prejuízos 
ao commercio com as delongas e demoras. • 

A Comrnissão propõe qus as tar-iihs sejam revistas de modo que o eommercio venha a 
pagar uma sõ ta.xa de importação para consumo. Quantll a armazenagem e expediente das 
capatazias a Commissão já supprimio os addicionaes, incluindo-os nas taxas principaes. Nem 
pense a Gamara que este assumpto é de pequena monta. Em repartições traballiosas como 
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as Alfandegas deve-sa simplific~r o mais possível o serviço : a simplicid~.de e proveitosa 
a todos, ao part1cular como ao nsco. 

Para conhecer-se dos inconvenientes do actual systema., ~ Commis~ã:o transcreve 0 
~~~~~ t,fgiFa~~n~~~~torio apresentado pelo Inspector da Alf<1.ndega do Rio da Ja,neiro ao 

« Outr-o grande inconveniente, que sobremodo contribue para complicai' o trnlialho de 
escripturação, é o crescido numero de verbas em que se subdividem os titulas da receiLt 
exigindo nada menos de oito livros auxiliares, constituindo um extuldiente até certo J?ont; 
superfino e que não devendo cahir um EÓ dia em atrazo, occu1m por is;o gr-ande numero de 
empregados, cujas aptidões potlJam ser aproveitadas ·em outros trabalhos menos fatigantes 
e ;gualmente de prompta execução. » 

O ElllPRESTniO-ART, 3° 

A CommisSão não p()ude deixar de reproduzil• ~.disposição do orçamento vigente relativa 
a autorisação para o levantamento de um emprestimo no paiz ou no estrnngeiro. s~ hnvia 
raZóes para o anno passado o Cong-resso Nacional autori:;ar semelhante operação, essas 
razões se impõem actua.lmente com mais força. Pela leitura da mensagem do Sr. Vice· 
Presidente da Republica de 4 do corrente tL Camara vio que o Governo·foi obrigado a emittir 
papel-moeda na importancia de 83.000:000$000 

E' pr-ovavel ']Ue as despezas com a debeliação da revolta não se cifrem a esta somma. 
Occorrer ao pttgamento destas avultadas sommas com os recursos ordinarios da receita e 
impossível: outrnsim, é de summa convenienci;J. retira!' dtt circulaçíio a emissão confessaili• 
pelo <lr. Vice-Presidente da Republica. Augmenta1• impostos nas proporções daquella 
cifra é meio que a commissão não ousa propor. E' preciso, pois, que se recorra ao empres
timo. Pelos termos da autorisaçüo verá a Gamara que o producto do emprestimo, ser-ii appli
cado a liquidar as despezas oriundas da. revolta, por creditas extraordinaríos e supplemcn
tares, approvados pelo Congresso Nacional. 

A Commissão não hesita em aconselhar- uma operação de credito que terá a grande 
vantagem de liquidar uma conta que deve estar embaraçando o Thesouro. Resgatando-se 
o papel-moeda emittido em circumstancia;; muito exh"aordiuarias demonstmmós o intuito 
patriotico de nüo querer encher o mercado de mais papel incon\'erti\·el que tão caro nos 
costa. e de que se originão tlmtos males. E' pelo estudo do orçamento da despeza do 
ministerio da Fazenda que a Camara conhecera quanto nos custa tal papel. A verba
differenças de cambio - que todos os annos cresce desmesuradamente é o custo annual da 
nossa circulação ftduciaria. 

Nem se diga que esta será a primeira vez que o Governo republicano appella para o em
prestimo. Sem querer lembrar qne o producto do em-prestimo de 1889 foi quasi todo despen· 
dido pelo primeiro Governo republicano da operação feita em Londres, em 1893, para a 
Companhia Oeste de Minas não paSS<'t de um emprestimo de estado. Si ha circumnstancias 
que justifiquem um emprestimo, evidentemente são as actuaes. 

CASAS DE CA.n.llJ.\.DJ;: - An.T. 6• 

As cas<ts de caridade denominadas - Santa CaS<\ de Misericordia, distl•ibuidas por 
todas as eapitaes dos estados da Republica, percebem para applicar aos seus fins c.<tritativos 
e especialmente ao tratamento dos tripolant:ls, U..:tas lançadas sobre as equinagens das 
embarcações que entram nos portos, e sobre vinho e m'us bebidas ~lcoolicas ·e fermen• 

1 

tadas. Contra a exiguidade dessas taX(\S reclamam as ditas ct\SilS de caridade, allegando 
que ellas foram fixa(las em um tempo em que o pr-eço rios generos de primeira necessidade 
não era tã:o elevado quanto actualmente. A commissão acbou ,iusta a reclamação e consi
derando que é dever do poder- pnblico aUJparar quanto possível tiio uteis e humanitarios 
estabelecimentos propõe a elevação ao tl'iplo d:~ contribuição que os mesmos actualmente 
percebem. · 

SERVIÇOS 1\IUNJClPAES A CARGO DA UNIÃO- ART. 5° 

Duas classes de serviços municipaes se acham a cargo da União. A primeira se compõe 
daquelles serviços cuja direcção, em virtude da lei organica do Districto Federal, compete 
a União mas cujo custeio é por metade pago pela municipalidade. Neste caso estão; a 
repartição de policia, a brigada policial, o corpo de bombeiros e a justiça local. A segund<~ 
classe comprehende os serviços inteiramente municij>aes que tleviam ter passado para a mu• 
nicipalidade, mas que continuam a cargo da União por caus."t de contractos lavrados com 
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cstt• ultima que perduram por não terew. as companhias querido traspassal-os a admínis
tr:lçiiO municipal. 

!\'este segundo ca~o se comprehendem os serviços de illu:nint>ção e e:x:gotos. 
A Municipalid:J.de deveria entrar ]YM-.t o Th~souro F~deral com:\ quantit• precisa para 

custear ambas as classes de serviços. 
~~tendeu, porém, a Camar.a. trans>1cta e muito just:J'?ente arreca<lar dous impostos 

nmmmpaes e com o producto dehes cu;,te:•t• os m..smos ser-nços. 
Estes dous impostos veem a ser o de t1•aosmi:;são de proprietiade e o de industrias e 

~rofissões. 
· No modo, porém, de redigir o orçamentn d:tvam-se profumh•s anomalias. 

Inscrevia-se como receita gel" .. .! o Q.UE: e.!l'ectiwcmente u[io era receita geral: outrosim, 
inscrevia-se o producto dos clous impostos ao ot·çamento d'l receittt quando no orçamento da 
despeza só se inscrevia a metade da rlespezn. a co.rgn da união. 

Isto é, figuravam n" receita os dous impostos municipaes que deviam indemoisar da me
tade da despeza a cargo do Districto f<'edeml, e ll:\ despeza essa metade não era consignada ! 

Outrosim, o orçamento ela receita, ,,onsigua:va como renda a contribuição do mu
nicípio para as despezas da muminaçiio o dos esgotos. q_uando o producto da arrecadação 
dos dous impostos municipaes dit tamiJem ]Ktra cobrir par-te destaa despezas. 

Accresce que no ::ll't. o• t.lo mesmo orç:unento •la receita exonera-se a mesma munici
palidade de contribuir para o pagamento da justiça, policin e corpo de bombeiros sem cogitar 
que póde haver e ell'ectivamente Jw, entre o totl\1 destas despezo.s e a arrecadação dos dons 
impostos um saldo, que a União não póde nem de,·e guardar· . 

. ~s uespezas muuicipaes da primeira cate:.,'"O>"Ía, que devem ser indemnisadas pelo Dis-
tricto Federal, se decompüerr nas seguintes cifras: 

Justiça, do Districto Federal............................ 2G2:038$000 
Policia do Districto Fet.leral. ............. ,............ 2.055:748$250 
Corpo dl:l Bombeiros ........................... ·....... 4.'5:J: !!S"592.5 

Total....................................... i:>.370:8~5$1"i5 

A arrecaclução dos dous impostos municipaes feita pela União <i orçada olficialmente em 
5.000:000$000. 

A contribuição com que a municipalidade deve entral' para o Thesouro Federal para 
pagar os serviços de illuminação e exgotos sobe 3.017:078$'l76. 

Vê-3e pois que os compromissos annu.:&s da municipalicl::tde para com o Thesouro, são os 
seguintes: 

Metade <las despezas eom a policia, ju;;tiça local e Corpo 
de Bombeiros................................. 3.:570:895$175 

Illuminaç.ão e Exgotos ............................. , .. . ~.917:078$876 

Totttl...... .. . . •. ........ •.• . . .... .......... 7.:<::>7:\Ji-1$051 
Arrecadação dos impostos feita peltl Unii!o ........ , • .. .. 5.000:000.~;GOO 

bescoberto do Thesouro,.............................. :t.2~7:\J74$051 

. Cu~pre ainda notar que t~ cif!'a em qu"l a arrecarla~iío dos dons illl!!O;;tos ~ orç;~~a p~ece 
a Comm1ssão e;;tar aquem d<t verdade: o que leva a suppor qu~ o debtto rll\ munJctpahdade 
sdiminuirã tünda. 

Examinando e estudanrlo bem n questüo a •Jommis:Sito achou de m~ lho r aviso só inscrever 
no orç:tmento quer da. receitu, quer (\a desp•!Ztt o que por suct n;ttur~za for considerado lederal, 
lTesevando p:tr;1 as disposições gei'aes, as 'ne:litlas refereutes its rel:-cções financeiras entre a 
União e a municipa.lidade, alguma das q_uaes silo de caracter provisorio. 

Assim é que no orçamento dn. clespezr. do .M:n!sterio dos Negocias Interiores só inscre
>eu met:vle da despeza que de direito est:' a e<Wgo <.h1. Uoi:1o: no orçamento da Industria, 
Via~ão e Obras Publicas excluiu eh despez,, os sero-iços da illuminação e t:):X:gotos, d!ltermi
nando a sua execução em um artigo sepat•ado; e no orçamanto da recmta, exdmndo do 
computo da receita geral os dons impostos ·uunicípaes, determinl1 no art. 5" das disposições 
geraes que el!es continuem a ser arrecadados pela união para com o seu producto serem co· 
~.;rtas as despezns que devem ser feitas por conta da municipalidade. 

CONCLUSÃO 

A Commissão de Orçamento não tem a pretenção de que o seu trabalho seja perfeito; 
pelo contrario, ·na quadl'a r-normal que o paiz atrcwessa é muito ditllcil apresentar obra que 
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não~ se resinta de profundos senões, sobretudo quando faltaram-lhe toda a sorte de infor
mações e esclarecimentos. 

A Camara sabe que não h a calculo orçamentaria possível sem bôas estatisticls : e lias 
nos fazem fal'a e quando existem são falhas e incompletas. 

As successivas e constantes refo~mas pelas qnaes muitas instituições pulllicas por onde 
se faz arrecadação de reoda teem pa'3S"-do, libert<1ndo-as completamente do Tllesonro, diJll. I 
cultam sinão impossibilitam o trabnlho regular e s.;rio da preparação <lo orcamento. 

A Commissão não teme affirmar que os algarismos das t:J.bcllas officiaes não se revestem 
daquella verncidade que fôra para desejar. No seu estudo encontrou esta, innumeras contra· 
dições e divergencias, para as qunes não achou explicação. 

O mal não está no Tbesouro, está, porém, no systema, que nilo lhe dâ os m·;ios de >eri· 
ficar os algarismos que lhe s[u remettidos. Assim é que multns vezes o Thesouro se vê 
deante de totaes sem nem si quer possuir a sua jnstificaçãu e det:ühe. 

Reconhecendo a i:nperreição de seu trabalho, r, Commi,são espera que sobre elie abra·w 
largo e instrur:tivo debate. 

Elia convida a Gamara parn. o estu.lo de um assumpto que se impüe urgentemente à 
cogitação dos legisladores: o nosso actual systema de tHxação e sua reforma. 

Os impostos de importação para consumo não supportam mais aggravação, pelo contrario 
devem ser um pouco alli viados ; o commercio começa a luctar •!om di.íllculdades para obter 
os recursos pecuniarios precisos para processar e pagar os despachos. 

A Commíssão julga cumprir um de,·er indicando o perigo para o qual se dirige o paiz 
com a aggravação dos impostos de irnpo1•tação. 

Os Estados Unidos da Arn~r·ica do N.:;rte estão atravessando urna crise temerosa e que 
enche de inquietações os estadistas daquella grande nação, ot·iginaria da excessiva appli
cação do principio protector. 

A elevação excessiva dos impostos de entrada sob pretexto de protecção a industrias 
nacionaes, cria t~o grandes interesses lig:odos à tarifa que no dia em que o paiz não a poder 
mais supportar, uma crise econorniea <1hrir-se-á, p~r·igosa e de funestos resultàdos. 

Comprehende-se e explica-se que em paizes no>os como o Brazil se proteja as industrias 
nascentes com direitos de entrada para os productos similares de origem estran;;eira, que 
compensem a di:trerença. no custo da producção. 

Mas esta protecção deve ter um limite, porque o legislador si tem o dever de attendcr 
ao productor, tem igual dever de não sobrecarregar o consumidor, que e cons~ituido pela 

·grande massa da população. 
Os limites ma."i:imos da taxação relativamente aos direitos de entrada estão attingidos 

no Brazil. 
Basta dizer que a industrin de tecelagem do algodão, tão prospera e tiio pi'omcttedoru, 

vive ainda à sombra de um direito protector que sobe a 90 % ad "alorem sobre os productos 
similares estrangeiros. 

No entretanto ella não se mostra contente, j}ede aind'l. uma elevação de tarif;tS ! . 
Si por um lado vemos qu~ o no3so p1·íncipal imposto niio pórle mais se1· aggravado, por 

outro, as despezas publicas tendem a au;;mentar assustadoramente. 
ou o Parlamento se resigna n tliminuir as despezas, o 'l ue é contrario a toiln.s ns suas 

tendencias innumet•as vezes manif'estadas, ou procura estalJelecer novas fontes rle receita. 
A Comrnissão de Orçamento ousa lembrar p~ru. base tle estudos o imposto sobre a renda. 
Poder-se-hia tentar o seu estabelecimento nas capitaes sob a base dos aluglleis das casas 

e seu lançamento ser feito cm umn- escala ligeiramente progressiva. 
Seria o nosso primeiro imposto veruadeiro.mente directo. 
os impostos directos teem a grande vantagem, uns democracias como a. nossa, de inte

ressar os cidadãos na marchndos ner;oeio> publicas, porqnnuto clles sentem immediatamente 
o resultado de uma m~ administl~\çào tinanceira. pela cvnsequente aggrava~io do imposto. 

A Commissão de Orçamento tem a bom·a de apresentar á consideração e voto da 
Gamara dos srs. Deputados, o seguinte. 

PROJECTO DE LEI 

Art. 1.• A receita geral da Republica uos Estados Unidos do Brazil pàm o erercicío 
de 1895, é orçada em 270.198:000$ e serit realisada com o producto do que fo~ arrecadado 
pentro do mencionado exercício, sob os títulos abaixo designados : 



camara dos Deputados-Impresso em 12/02/2015 15 28- Pág1na 35 de 58 

SESSÃO EM 13 DE NOVEMBRO _DE 1894 

RECEITA ORDINARIA 

Importação 

1. Direitos de importação para consumo, nos termos da 
lei n. 25 de 30 de dezembro de 1891, e das dis
posições legaes a que ella se refere, elevados 
ao triplo os direitos que pagam os phosphoros, 
e ao dobro os que pagam o fumo e o sal grosso, 
continuando a pagar mais 30 % os seguintes 
artigos : alamares, alcatilll.s, baréges, !"ranjas, 
gregas, requifes, galões, ligas, mantas, =nte
letes, crunisinhas, c-amisas, rendas, redes, roupas 
feita~, meias de linho ou de lã, tiras e entremeias 
de qualquer qualidade, transparentes, brocaúos, 
lhamas, chales, lenços, véos, fitas de qualquar 
qualidade, frócos, filó, gaze, laços, pellucia, ve
ludos e tapetes ; obras ou artefactos de, c.u com 
madreperola, marfim, tartar·uga, coral, ouro 
prata, platina e pedras precio:;as; espelhos, qua
dros. molduras; vasos e quaesq~er artigos de 
louçt us. 4, 5 e 6; lustres, cctnclelabros, e ser
pentinas de qualquer qualidade e ~uae;;quer arti
gos de vidro de n. 2; moveis de madeira fina e 
quaesquer obras ou aPtigos úe, ou com metal, 
de ouro ou prata; perfumarias ; uijouterias t!e 
qualquet· qualidade ; ligurus, bustoti, estntuns, 
vasus e outros objectos ou peças de luxo, adorno 
e phtlntasia, de btu•ro, loUÇ<l, vidro, cobr·e e suas 
ligas ; obt·a.s c artefactos de mm·mure, alahastro, 
purpbyro, jaspe e pedras semelhantes; pontas 
de Paríz; e<tlçado de qualquer tecido de seda ou 
com mescla de seda, e cutltnrnos de cano alto; 
queijos, presuntos de qualquer lllOUO pi'CjJ3.l'ados, 
conservas de qualquer qualidade, salvo as conge
ladas; paios, linguiçtS ou cllouriços, caldos ou 
geléas, salames e extractos; todos os artigos das 
classes 18, 27 e 35; luvas, espartilhos, g-ravatas, 
chapéos e bonnets de qualquer qualidade; teci
dos de linho, brim, bret<wba,cassa, ~ambraia, 
irlanda; platilh•t e outNS não classificados, crü>, 
brancos, tintos, trigueiras, riscados e e:;tttrnpa
dos : pannos. casimiras e cas;inetas de lã, sin
gelas ou dobradas, com ou som mescla de sedu, 
bordados ou não e os uão especificatlos ; alpacas, 
cassas de lã, lilus, merwôs, J.urant,:~. tlam:tscos, 
priucetas, sarj;LS, seratinas, got·gorõcs. roy:d, 
setim da China, tecidos de ponto de meht, ton
quins, risso e tacíJos semelhantes e não clas
silicados, lisos ou entrançados, lavrados ou ada
mascados; cordoalhas (n. 5iü da tarifa); correias 
de couro, de algodão ou borracha, taxeaflas ou 
não paramachinas (n. 1012 da l<trifa); pa;;ando 
mais 40 °/o os seguintes attig-os : beuiuas fer· 
mentadas e licores, liquidas e bebidas alcoolicas ;· 
-vinhos engarrafados ; cartas de jogar ; arreios 
e carruagens e os artigos da classe 29 ; dimi· 
nuidos de 50 o 1 o as taxas do sulfureto de carbono ; 
equiparadas as taxas que paga o macarrão ás dos 
biscou tos e bolacbinhas ..... , ................. . 
Os direitos sobre liquidas que ainda não se 
achem taxados segundo a unidade de peso, serão 

Camii.T~ v. VU _ 

127.000:000$000 
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C?brados pelo peso bruto como vasilha_me, dedu
Zida a taxa de accordo com a tarifa, sendo 
adoptada para cada kilo a taxa respectivamente 
fixada l)Or lltro. 

2. Expediente dos generos livres de direitos de consumo, 
na conformidt'de da lei n. 126 de 21 de novem
bro de 1892, isentas as sementes destinadas a 
lavoura ..................................... . 

3. Expedi~nte d~1s ~apatazias, eleva!ias as taxas a 150 
re1s e 7D ré1s .............. : ................ . 

4. Armazenagem, elevadas as taxas a l l/2, 2 1/2 e 
3 1/2 ·; ..................................... . 

Despacho marítimo 

5. Imposto de pharóes ........... , ................... .. 
6 lmpO$tO de doc:ts ................... , ................ . 

Addicionaes 

7 Taxas :tdtlicionaes soLre os direitos de importa~ão para 
consumo, na conformidade da lei n. 25 de 30 
de dezembro de 1891, isento dessas tllxas o pa-
pel para impressão ........................... . 

8 Dez por c2nto addicionaes sobre os Impostos rio expe
diente ele !!eueros livres de direitos de importa
cão, pharóes e docas. Ficam suppria•i•tos os 
impostos de dez por cento addicionaes sobre os 
direitos de expediente das capatazias e armazena-
gens ........................................• 

Sahida 

9 Direitos de 2 1/2 '/o da polvora fabricad;l. por conta do 
Governo e dos metaes preciosos em pó, pinha, 
barra ou obras; de 1 1{2 "lo do ouro em barra. 
fundido na Casa da Moeda e de l "/ .. dos dhman
tes : e sobre a importação do Oistricto Federlll 
de t>roductos não sujeito;; á exportação dos Es-
tados ........................................ . 

Interior 

lO. Renda <la fuzenua. Santa Cru>. e outras•le propdedaue 
da Uniã.o ..................................... . 

ll. Imp:slo de 2 1/2 % sobre dividendos dos til ulos elas 
. companhias ousociedaues auouymas com sede uo 

Dislricto l'ederal ............................ . 
12'. Juros das acções das estradas de ferro dv. l3abta e Per-

nambuco ...................................... , 
13. Remia da Estrada de Ferro Centr-al do Brazil. ..••.. 
14. Dita das cstr.tda.s de fe,·ro costea•.las pela União .•... 
15. Dita do Corr·~io Geral ............................ . 
16. Dita tios telrgraphos electricO$, iaclu,;ive v. taxa de 

r,·. 0,10, out•o, por palavm de tela~m1mma. em 
percurso nos e:tbos da Braâliau Subm;tríne Com-
p;t.uy, Limited ............................... . 

17. Dita da Cv.sa. da Moeda ........................... . 
18. Dil~ da. Imprensa Nacional.e.Diario Offi.ciul ........ . 
19. Dita da Fabricada Polvora ....................... . 
20. Dita da flbrica de ferro. de S. João do Ipanemt\ •.•.• 

3. 400: 000$000 

600:000$000 

:3.100:000$000 

400:000$000 
200:000$000 

66. 000 : c 00$000 

400: 000$000 

100:000$000 

120:000$000 

320: 000$009 

120:000$000 
30 . uOO: OU0$000 
2. 500: U00$UOO 
3. 400: UOU$000 

3.600:000$000 
65:oousuoo 

650: OOOSUOJ 
1:000$000 

100: 000$\.!00 
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21. Dita dos arsennes .•.•....•........................ 
22. Dita thc Casa de Correcção ........................ . 
23. Dit:. do Gymn •sio Nacional. .................... .. 
24. Dita rio Jn,tituto <los Surdos-Mudos ............... . 
25. Dita ào Instituto Nacional de 11usi•:a .............. . 
26. Dit~~de matriculas nos estabelecimento~ offlciaes de 

1 nstrucç>io superior ....•..•.......•••.•.. ; .. .. 
27. Dit.l da As-istencia dO$ Alienad<>s ............. , ... . 
28. Dila arrecada<lic nos consul"Jol .................. .. 
29. Dita <lo,; proprios nacionaes ....................... . 
30. Fóro; de terre11os da mal'inha ..................... . 
31. Laudemios ....................................... . 
:12. Premios dos deposites publi<'03 .................... . 
33. Contribuição das cumpanltias on empt·ez.1S de estrada,; 

rle !'erro, snbvenc•.onada,; ou não e d,, outra,; com
panllias para as despezas da res~ectiva llsca!isll-
ção •• ••••••· .• ••••• .••.•••••••.•.•••••••.••.•.• 

34. Imposto de sello, •le accordo com ns taxas estabeleci
das pela lei rio :;o de novemlwo de !891, elevado 
a 600 rds o sello <las procurações <ie proprio pu
nho, qtler as escript..'\5 e assig-nn.rla.s f]llet• asso
m:·n~ e assigna·ia::;, ele:vall.o a 1$000 o sei lo ele c;~d:t 
despacho de importação, excluído o sello sobt•e 
bilhetes de lot"f'i<L e sobre dividendos de iJ.,ncos, 
companhias o sociédad<'s nnonyrrws com séue nos 
Estados ....................................... . 

35. Imposto de transporte ............................ . 
36. Imposto d& 2% >obre vencimentos e suh;,i·lios, inclu

sive o do Pr·esirleate e Vice-Presidente da Reptl· 
blic·~ e o dos me"'bros <lo Congre;so Nacional ... . 

~7. Rendimento das pennas d'agu:~ .................... . 
38. Cobrança da di viria activa ........................ . 
59. Imposto de 5 •; .. sobre as prest••ções que as comp:.-

nhias de seguro de vida estrangeiras perceberem 
pelos novos seguros contratados no Brazil. .... 

40. Imposto de 2 •;. sobre o C:tpital das loterias tederaes 
e de 3 11

/ 0 sobre Orlas e::;tad~~aes CUj;l. vendn. de bi
lhetes se elfectuar 11a Cap<tal Federal, na fórma 
das leis em vigor ........................... .. 

Consumo 

41. Fumo cm bruto de produc~ão estrnngeira 
por 500 grammas 011 fl'.tC·;ão dcst:L 
uniJade ......................... . 

Fumo picado ou migndo por 2.'> g-ramn·ws 
ou fracçii.o desta unidade, de pro-
dnccão nacional .................. . 

Dito tl•:sllado dr. pro!lucçfLO nacional.. ... 
Dito de pro•lucção estrangeira •.....•.•• 
Charutos, por um, de fabrico nocional. . 

,. » ,. estrnngeiro 
Cigarros, por maço, de 20 011 pot· rjual-

quer fracção excedente tle 20: 
De fabrico nacional .................. .. 
De fabrico est1omgeiro ............... .. 
Os cig<trros de mortalha ou capa d0 fumo 

p<Lgarão o dobro destas taxas. 
Rapê, pm• 125 grammus ou fracção desta 

unidade: 
·De fabrico nacional ................... . 

De fabrico estrangeiro ................ .. 

100 réis;_ 
I 

10 ~ 
20 ) 
40 
2 

100 , 

:~o !O »» \ 

20 , 

60 " 

2i:OOOS000 
2i:000$000 
21:000$000 
i:000$000 
5:000$U00 

150:000$000 
200 :OOOSOOO 
450: OOOBOOO 
2011 : oo~sono 

IO:OOUSOIIO 
61 I: 000$00: I 
:30: OU0$0\Ifl 

GOO: 000$0110 

8. 600; 000$00() 
iOO: 000$000 

!. 500 : 000$000 
I • 20il: OOOi;OOO 

iOO: U00$000 

300: 000$000 

400:000$000 

1.200:000$000 

227 
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RECEITA EXTRAORDINARIA 

42. :-rontepio da ~rarinha •••••••.•••..•••..••........•• 
43. ~lontepív A1ilitar ••••.•••••..•••.•••.•.•.•••.•••.•• 
44. !llontcpio dos empregados publicos .••..••••...•..••• 
45. Indernuizações •..•.••...••....•...•....••.•.••••••• 
46. Venda de generos e proprios nacionaes .••.•...•••.• 
47. Juros de capitaes nacionaes ....................... . 
48. Reman.?scenios dos premias de bilhetes de loteria ...• 
49. Receita e'>entual, comprehendidas as multas por 

contrarençües de leis e regulamentos .•....•..•• 

Deposites 

50. Saldo ou ex:ccsso entre os recebimentos e as resti-
tuições ....................................... . 

Disposições geraes 

Art. 2." E' autorisado o Go>erno: 

70:000$000 
300: 000$000 
750:000$000 

1.000:000$000 
100: 000$000 

3. 000: 000$000 
15:000$000 

3. 000: 01)0$000 

3. 500: 000$000 

1°, a e nittir bilhete5 do Thesouro atá a somma de lô.OOO:OOO$, como antecípaçãt 
de receita no exercício desta lei ; de>endo, porém, resgatal-o; até o fim do mesmc 
e:s:ercicio; 

2°, a receber e restituir, ela confor·midade com o disposto no art. 41 da lei o. 638 d1 
li de setembro de 1851, empregando os suldo5 nas despews d.<e Guião e contemplando c 
excesso da5 restituições no balanço do ex:ercicio, os dinheiros procedente:; da seguint;;; 
origens : 

a) do emprestimo do cofre dos orphãos ; 
b) dos bens ce defuntos e ausente:> ; 
c) dos premias de loteri"s ; 
d) dos depositos das caixas economic"s e montes de soccorro ; 
e) dos depositas de outras proce·lenc:as. 
36, a rever as tarifas aduaneira . Nesta re>isii:o ser-d:o CJnsolidados os impostos de 

importação para consumo rle rnodo a• constito.irem uma só t·u:a, para cada artigo du tuai 
supprimidas as t.u:as addicionr,es. Outrosim, a re>er os impostos de expediente de gene1·o; 
livres de direitos de import"ção, de docas e pbaróes. de maneir-a a consolidar as mesma; 
tax:;~s, incluindo os addicionae5 nas tax<es originaes. C)~ este trabalho d.J modo algum poderão 
as taxtts serem abaixadas: a futum taxa sera o producto da somma das din•rsu.s tal.:as 
actuae>. 
fazer íace ao dcrlcit que possa s~ >eriiicar no exercício desta lei parA 

Art. 3. • Pal-a fazer face ao deficit que possa se •erifica.r no exercício desta lei por 
insufficiencia de recei•a e para liquitlar as degpezas oriundas da J·evolta de G de setembro 
de 1:303, estabelecida em creditos extra.ordinarios e supplemenw-e.; a.pprovados pelo 
Congresso Nacional, e o Go>eruo autorisa.do: 

!",a reduzi1· as despezas >otada.s para os di>ersos mínisterios,comojul~l' conveniente, 
com poderes para :mpprimir ser>iç.os que a $eU juizo puderem ser dispensado, despedindo o 
respoõcti>o pessoal: 

zo. a pr.tticar no paiz ou no extrangeiro uma operaçli.o de credito ate o ma.:rimo de 
6 milhões sterlinos. 

Art. 4.° Fica extensivo a todas as .Alfandegas e Mesas de renda, o prazo para consumo 
das mercadorias susceptíveis de corrupcão de que trata o art. 254 § 2• da. Consolidação das 
leis da.:; Alfii.lldegas . 

. ut. 5.• O Governo da União continuará a arrecadar os impostos de transmissão de 
propriedade e de industrias e profissões no D6i:ricto Federal para. com elles fazer face as 
despezas com os ser>iços da Municipalidade actualmente a cargo d& União e com a metade 
das despe:zas que por lei competem à. meQlla, Mllllicipa.lidade. 
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Findo o exerci?iO _o Thesour_o li~uidará as contas destes serviços e ~ntregará o saldo, 
i hou"er a MuniCipalidade do DistrultO Federal, ou receberá della a differença entre a ar
eeadução e o total das despezas feitas. 

Aft. 6.0 ~icã? e)evadas ao tr-iplo as contribuições que são arrecadadas nos A lfandegns 
Dl f;~Nr das mstituJçOes de caridade a que se refere o t1tulo 8, cn.pitulo 15 da Consoli
ação de leis das Alfandeg,ts. 

Art. i.' E' autorisa1o o Governo a inscreve!' no Thesouro Federal como divida interna 
uodada a emissão em apolices eil'ectuada em virtude do dec. n. 10:322 de 27 de ag-osto 
e 1889. 

Art. a.• E' autor~sado o Governo a e~pedir regulamento para a col;ranr:n ilo impo>to r!e 
'/ .. sobre as prestaçues que as Compaolnas de ~eguro de vJdll; extrungeiras recelJeJ·em ;:>elos 
ovos seguros contractarlos no Brazrl, estabelecrdo por esta ler, sob as seguinte' ba~es : 

!.' As campauhin.s são obrigadas, no fim de cada semestre e dentro dos dons mozcs 
"uintes, a apresentar e fazer· publicar. um relataria minncio:;o de torlas as prestaçõ~s reco

idas, correspondentes aos seguros de vrda contratados dentro rio semestre; 
2.' O Governo fará ins?eccionar, quando tiver motivos para suspeihtr ~ne existe !ronde, 

s livros d'•s Companhias, e verificadas as falsidades das declarações das mesmas r,;itas 
o intuito de defraudar o fisco, ser-lhes·ha impost(l a multa do decuplo da. dilTerença do 
mposto sonegado na declar:>ção; 

3." A's companhias que não se conformarem com o imposto est::thélPcido nesta lei serú. 
rohibido fazer novos contractos de seguros de vida., no Brazi!, limitan•ln-~r; ella~ a embolsar 
'prestações dos seriuros vigcntE'S e a executar os compromissos nntr·riol'mente :1.ssnmi.•los. 
ica entendido que as companhias que a datar de 1 de janeiro de 1895 fizerem novos scg-m·os 
e vida, estã.o sujeitas ao imposto creado. 

4." O imposto qnc, não fôr· pag-o dentro rle ~O Jíns depoís de intimada a companhia ser-:, 
escontado do deposito que a. mesma tiver feito no The;:ouro Ferleral. 

Ar!. 9.'' O imposto de 2 •f. ~obre o capital das lotel'ias fedcraes e de 3 "f,, soh1·e 
capital das loterias estadoaes será pago pelos respecth·os cnncession:H·ios antes 

'e ser·em os respecti<os bill!etes expostos ti. vendll. Os planos cbs loteri<~s rcderaes 
e>er·:io ser approvados pelo Governo. Os planos das Iot•·rias estadoaes dever-ã.o 
er depositados no Thesouro com os actos otliciaes ema.na:lo:3 dos poderes publicos 
:tadoaes dos qunes resulte a sua apprcvação, e julg-arlos con!ormes pelo mesmo 
hesouro. Nos bilhetes será feita a declaraçã.o de ser a lotericc fe•lcral ou estadoo.l e neste 

aso a que estado clln. pertence. A fiscalisnçiio dlls loterias ser-.i. :eita por empregados do 
hesouro qtte perceberão umn. gratiticaçã.o ele seis contos de reis por flnno, sendo tres 
ontos e seiscentos rnil réis para u fiscal e dons contos e quatrocentos mil réis para o a.iu
"nte, supprimida a uctual liscal!sação. O; conces,;ionarios rlas loterias fe.deraes e os dns 

loterias esbvlones, cuja venda dP. hilhetes se fizer na Capital Fe'.ieral entrurii:n para o 
he;ouro com a qnan tia de dez contos de ré i<, para ns despezas rle fiscalisação, por quotas 
ue seriio e;;t;cbeleci.Jas pelo Goveruo. c;· livre a vend<t de lJilhetes das loterias ~stadoa.es 
a Cnpit:tl Federal desde ~ue forem satisfeitas as formalidades acima exi;:rirh; e as deter
inad,lS por lei,; e reg-•Jl:>mentos qne n~o foJrem maoifest:uncote contrDrias a estn, lei. 

Fic.'l antorisado o Go\·erno a rnodiricar· os reg-oh1mentos nc.tuncs no sentido dt? pol-os de 
>c~ordo com e,;tns •lisposições. Continúa prohibidn a entrada e a vcndcc de bilhetes de 
oteri<~s estrangeiras no terl"itorio da Republica. 

Art. lO." Para o Jauçamento do imposto de pcnnas d'>tgua :L l\Innicipa.lidad e d 
Districto Ferler•al é or,rit?nda a fornecerá repartiç.io tlscal competente umct cópia do !ano 
çameuto do impo>to predinl pelo qm• l aquelle de\"e ;;er rei to. 

Pai'~fp•ap!Jo unico. E' "utorisado o Govemo >L limitar o consumo d'a;:rGa dn, Capital 
Federal per meio do !Iyúrornetro para os usos que não forem domesticas ou da hygiene 
as h·tbitações. 

Art. li.• Re~ogam-se as disposi~ões em contrario. 
Sala das Cvmmissões, em 13 de no>embro de 1894.-Joao Lope,, presidente.-Augusta 

ontene_q,·o, relator .-Alberto Torres .-.4rthw· Rios .-.4/meida N oguei,·a.-Augusto Se1:ero. 
Gonçal,es Ferreira.-F. P. !J[ayrink. 



QUADRO N. i :/, 

Renda do trimestre de Janeiro a Março de 1894 nas Alfandegas dos Estados dos seguintes impostos 

(De accôrdo com os telegrammas recebidos) 

I <'~ .. ~ .. : 1 .. ~ ~ -~ 
g ~~ ~; ~g ~ ~~ a ~ 
z 5~ 5~ 5~ il 5~ ~ ~ 
~ ~ ~ <~ ; <~ --- ~ --- ~ 

IMPORT!\ÇA.O 

i. Dir-e\Us de Importação para con-
sumo , ..... , , ....... , , •••••• , , •• , 1·1: 102.$130 082:423~20 123:721$\52 832:1'823753 308:600.~93 38:569$600 20S:009.~0i8 3.42õ:i50$iSO 07!321$133 1.9.!0:219$067 

2. Exped1ento de gcnoros li.vres ele di-
reito de consumo................ Oi0$320 

3, Dilo de Capatazias,., •.. • .. . . . .. • . S 
4. Armazenagem ................. ,... 2:4ã1$liU 

DESPACHO AlAIUTUIO 

5. Imposto de pharóes • .•..•. • .•..•• 

6, Dito de dóca,. .................. .. 

A.DDIOIONAES 

7, Taxas ruldicionaes de 50 e 60 % 
dos direitos de iu1portação •.•••• 

8, Idem de tO % sobre o expediente 
de generos, ditll de cat>atazlns, 
armazenagens etc. e&o .•.. .•.... 

83$300 

s:11oa211 

321f-131 

o:34S$O:i9 

5:420$472 

H:Oa4$i57 

!:400$000 

$ 

4Só:319$282 

5:891$970 

4:3jJ$3{)j !6!76!$553 !0:250$181 

45~$018 4:328$·170 2!3IOS3ZI 

1:62!:183 20:016!807 !8!235$006 

4-10$000 4!!20.!000 3:100$000 

.2í$000 467$700 552$200 

00:9'51$471 467:836$31[) !51: 381lS8õ3 

68J:304 4!50)$703 ?:42~-$702 

6543230 2!0063000 47!9i7$l90 2:1253138 36:913f.SO 

152$850 875.~300 24:30G$õ72 t:89S.%8j !3:735$770 

SOIJ..~O! 6:417$375 70:!98$210 2:20S.l83S 71:780$320 

$ s:soosooo !2:500$DOO 2:2ooscroo 6:280$600 

$ 1!271$493 4:43:$293 $ 1!891$200 

21:953$237 911:201$797 !.733!570$223 55:570$030 1,012:007$652 

!O!$:Ja7 t:J23$201 15!082$010 84~$219 14:003$925 ___ , __ . __ , ___ , ____ , ___ , ___ , ___ , ____ , ___ , ----
2:>:807$Ui3(1.23-i :sJ7$009I t02:257$9S3ji.351:070$300I50i :02J:$C52IU2:20S$f H lato:702$G:al:i.335:730$325I i62:178.3t93/:J.127:.fOJ$524 
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JMI'OitT A9ÃO 

1, Direitos de imprwtnçüo }Jal'n con- , 
sumo ........................ ·I tH :oossoool37i:l:217SOtsla.3i>3:i5o.r>oo/t. tso:o ·tS3i7!3.23i:S3j$:H3/ to2:73i$7a~!tt.1:3JS$j3Jjt.01ô:032~iH5]t5S:IJJjSJJSIIOS: tJ\S-tto 

2. gX(Jedlentc do gocneros tines ele 
throitns de consuuto .•••••••• ,, 

3. DUo do C:qmtnzins, •••• , .••.•••. 

4. ArmnJ.:cnngcm ••••••••••••••••••. 

DE::)PACIIO :\IA H ITUIO 

5, imposto tio phnróoP..,., ••• , ••.•• 

8. üito de dôcn., •• , • , • , •.•• , .• , •• 

ADDlCIONAES 

·l!l7ü$17.\12;770.;oool 04;48,$2311 !5:238$375 

t:OS2:2:~5 2:.f-1~$0:lS 20:9U:l~3íS i:SI t$150 

1:.~21$UOO tO:~Ii';i.H83 78:·\UI~HS ·13:701$1\t} 

4So<oool 7oo.!<Jool 

i\4~000 ........... 

1õ:020$00"1 2;616$00(1 

-i:~i0$800 •••••••. ••••• 

103:3<1\$íl2l t: 1:'>5$000 70-~$S50 J t:U::ii~020 202,3000 ü:S:J ;ssro 
22:ü2\;S51i> l:130i$25J 4SS$10i 4:GO:>$~r.o M~.sos; OCH~s;}o 

12S:$23}1l33 a:r)uo,s;M 1:731~J3li 22::>21$2::o 1:301$-110 2:JI~l~!l35 

11 :220~000 t:ats.,ooo 480.;1)00 360:000 1.20.~000 I ;.\Q0$000 

0!523:000 ...................... t:!l36~950 IOS$300 !OO.JSOO 

7. Tnxns nrldieionnE-s de 50 e 00 % 
dos tlireHos de i:utlortnção •••• 13ã:2S5SOJoJI202:2S~$3.2311.6.2J:530$i2ti793:W:J$ttsJi.o2s:.stt~t;sJ n;: i2J$SUij o2:Hi$323l sst:231$t35] s7:üi:>$··30J co:310$53!.l 

6. Idem de tO% sobre o expediente 
de generos, dit.o de cn pntnzins, 
nrmnzenngons, etc, etc........ 727$23\ 1:043$100 18:323$927 6:08~3-1/ 2:J:3lü$020/ 752$182/ 33Q.$Ulã/ 4:3üs.;auq 4.:Jj$0i3/ 21i$1i0 

to4 :024$324I5o5 :570$07SJ5.22·1 :845$03512. a55:704S370 1s. 111, was::;so 1ws ;2vosnal tso:597$552l 1. n12, 40o~S04I219 :a;;~oosj179: n4 1s~st 
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QUADRO N. 2 
Renda da A~fandega do Rio de Janeiro nos mezes abaixo declarados de 1894 

J.\Z\'1~11(0 Fl~\'f.RIUUO M.\RÇO J\llntL :'11.\11) JULH<) 

IMPOit'I';IÇ.\o 

i Dh·eit~s do lmportne,ilo pnm consumo., 3.623:220$0201 3,0JI:·I~0$517' 3,031:004.$1001 L05S:ü3 1$6031 5.SI1:G35$117' 5.3M:270~S27' 5.000:·153.$071 
2. l~xped10nlo do generos \iva•cs tlo dt~ 

:: f~~~~iUi~~~~~:~;~::::::::::::::::::: ~~!~~~111~ ::nJJ~.~J.~ ~:H1J~1i? JJ!~J~8~8 Jnm~:! ,1f!~1it~i :IH~~~8g1 
Dl•lSPACIIO ~!.1 HI'I'LIJO 

g: m~·~o~~o (;~ocJl.l~~~~~~. ·.:: ::::::::::::: :{ 3~~g~g:~ng 
ADnlOIONAES 

S:2!i0$().10 
U:~\:JS:;7flS 

~:710 or.o 
3:72~;)\tiS 

o: wo.,oool Ja:ooo,·oool 10:2so$()oof t2:~Ho$ooo 
!J:076:lóS:2 7:4S~~7Si( 8:277.$6.:0 S.02.3~!S:J 

't'OTAL 

at.53t:7ts.soa> 

053:S52.SJ38 
OJ:ú~t$ã::o 

91l:!~4$211\l 

70: 100.)000 
79:328~238 

'1 • . 'l'nxns nddicionnos do 50 o oo ~ú .• ~ •.. ·I' .722:tHs~snjt .. tn:-t W$~1SII.-Hl:ZOti$~:t·tj2.5:lfi:KJ!)~nãl3.oo:>:3l-1$ôP;I2.6SS:Hl3:l3?~3~2.B5U:427~o~,3~ t::>.OP3:5137SS25 
S. I dom do tO %, , . . • .. . . • .. . . . • • .. • .. .. 2 i: H'$0\.:', 25:U7.~~1lO:J Hl:OO!).~ ,s; )?J:~l2$i1-\ 2ô:O.jS$S:Jl 23:01.1$·..i5tl 35:0:ro$i0J tS.2:005$:).J9 

1\ITISU~IO 

UltXIU 
!lOS Sl~TI{ ~WZI~S J.\ 

CO .... II~:l'IIJ.\. 

ltBXIl.\ l'[ti)I'OitCIO:Ut, 
))OS Cl:-ôCO )tf-:;o,:s QUB 

l'',\L'f.\;\1 1',\R.\ CO;\II•J,!~T.\It 

OS 001.E )ii~ZI-:S 

I ~ll'liH '1'.\Ç.\0 I /--------· 

t ~~~:\~l~~~Ar;~~~~w-.. ~·~~~~: ~f~?~.::~.i::~~:~~~~~~~~~: ~~~~~~;·~~ ~: ~ ~~~~ ~~ ~ :~:: ~: ~ ~ ~ ~: ~: ~ ~ 
m·;~PACHO M.\HlTO.lO 

S: Im.~o~~~o ,f~~J'!'.~ ·:~~~-. ·:. ·.:: ·.·::. ·::. ·.·::·::. ·.: ·:::::::::.·::::.·:::.·::::.·.·::.·:;::::.·.:::::::: 
AlllliOI~lNAgS 

"', Taxas tlo 50 o 00% 
8, ldellll de 10 o/0 , •••• ,, ,, , , , , ··, .. ••'" .. • •• • • ••• • • • 

Jl. ~st ~Hfi3~ 
tHl:lli\~t\19 

70: 100.'3{)00 
N:32i~23S 

15.606:5 ~i$~25 
L·2:0\l;).'$3!J1,) 

.1J.:2LS;3J9.')15-k 

22.:;;?2:<!!i'3~3SI 
-\!37 :037$$10 

6~;ãJW~g 

ilO: 100$CO!} 
5<l:ill)3.jQ2j 

tl.211.S31$1d0 
130:0ll:'.>HO 

35.1>ti:OOC$·i2,J 

5-t .O.'i-i :375$316 

. Lf~;g~~ZJ~ 
1 o 56 t :005$930 

120:20ú$0:JO 
i3:J:9\H$-2j3 

2o.g?~;tg~~~ 

s., ,3i-~,:3i5:)6SO 
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QUADRO N. 3 

Renda presumida d~s Alfandegas da Republica no anno de 1894, 
càlculada pela .iá conhecida 

i. Direitos de importnção pnrn. consumo ...• 

2. Experliente de generos livres de direito de 
conl'urno .•••••••••••••.••••••••••••••.•... 

3. Dit() das capatnZi:lS . ...................... . 

~- Armnzenagens ..........•...•............. 

DESPACHO >IARITU!O 

~- Imposto d~· phar6es ...... .................. .. 

õ. Dito de d6ca .................... . 

ADDTCfONAES 

i. Ta.tas nddicil)naes de :íO % e 60 %dos rJi .. 

G·3.81t:670S·12.1 

1. 320:135S$075 

·'ilt3:0Jô.::t)~'· 

2.003:0:íi$.~>02 

25g: :>.S$000 

S5:00S:)5SO 

TO't".\L 

5LOik37:J$."{1G 'Í .G'i0:508$i:"oj 12:;_:>32:5:í1&l0-'t 

1.120:3')0~7-lç: iG5:~?.3$GS8 2.GOi:OSí$til1 

100:35~~$flGO s:~NOsgs-z 012:01-1$53"• 

1.::iG1:00ti$:l3J 31:~0;:)~~13 3.:-;<:)(;:IJ::iS~í!t 

120:200~200 400:GH$S20 

221:GS2.)'Ji3 

rettos de importa.ções para. consumo..... 31.SíS:6S5$20S 25.00S:10t$0S5 2.420:;-)tn$27!' 6í-.17i:~0~~3:1 

S. Ditos de 10 ~ó Mbre o expeclient~ etc etc:. -i20:80~>$i00 :u2:1~i~$·ifiC3 :!1:1-12:S1GG i:J.k 111~723 

106.19"2:420$-'t?2 S-i.3i4:3i:")~f~O i .31"::Sa~~51 107.!:11·1:G2S$450 

Documentos relativos á «Brazilian Submarina Com:pany, Limited» 

Copia- o. 1100.- Repartição Geral dos Telegraphos.- Em 2,1 de outubro de 1894. 

Sr. ministro da Industria, Viação e Obras Publicas, General Costa!lat. 

. Para que possaes fornecer a Gamara dos Depntados as informações por eila. requisitada 
em relação a petição do representante da Bra;itian Submarine Tele9raph Company, para 
que na lei do orçamento a vigorar no anno proximo vindouro fique declarado que a 
contribuição de lO centimos sobre palavra em percurso nos cabos d'aque!la companhia se.ja 
~lculad:. pelo valor de 400 reis por franco ou ao cambio de 24, devo rli7.er-vos que não 
sao procedentes as razões allegadas na representação da referida companhia. 

30 
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Assim diz e li< .. que na convenção internocional de S. Pctcrsbnrgo de 10 de julho de l8i5, 
ratificada pela <le P<>ris de 21 de junho de 1890 de que Í•!Z p•rte o Brnzil a<lopto ·-S~ ú 
frauco como uni<lade monetaria com a dedaração do ;·alor para cada paiz, s~ndo o de 
400 réis (cambio U.e 24) para o Br·azil. · -

Nii.o podia l1aver es~a decl~n·~-~·ão ern rc~)al(ão no B!'r~zil n~ con .. ·en·3lo de S. Petersbnr,zo 
de 1875. por·~m•nto, o Br.,zil ~'' adhel'iu n. C<·nvençiio i•Or dect' •lO u. ôíOl de I "" (>lltuÚ·o 
de 1877 e n~esse acto nãt1 se erH·<~utra a cnn·e~pondc:-n,·i:t do f1anco pa1·a. a 1noerla llrazil,~it·:,, 
Nas posteriores revisões d'i.lquelta. convetH:ãn niio constil tumt.em o est;lbelc(:ilaento d:~ taxa 
cnmbi:d p-•ra a. C•lllVP.nçfLo dn fra.n<:o, (·orno t~oclereis Ycr do iet·llho jnnto que t1·;ttn. da 
d~rrp~~i~~tlencia. du. uui:b.tde munetaria. noti diversos paizes ndlt:...n·ent~;:;! :suenndo a rerhãu 

Até 18i9 vigorou o cambio ao p~r p:rr::t a arrec::dação f!tts taxa; perlencenles a Bruzilir.n 
Submarine, mas a pedido d'essa companhitl. e v•ra simplilicnção no ajuste do contas entre 
elh e esta aclministt·ação foi mandado por aviso <lo Minisl•,.·io d:c Agriculturn de lO de 
junho d'<>quelle :uma <rublicado nas <lecisões do Goveruo ::om data de 10 de maio) adoptar 
o cambio rle 24 p:u~t a C•1I'J'espourleuci:c dn tarifa rb companhia que em expr·ess:t em fr<lltco. 
Termin;vlo a lê tle ugosto de 1892 o privilegio d'ess·t comp<mhin pr·o(~urou ell:l altet•ar a 
su:; tarif<L commnnicando que n partit· d'esse dia come•:ariam a~ suas taxas a ser cobrar!:>s 
a cambio mensal movei segunrlo a. média da taxa caml:ti•tl do mez anterior, ,j<lStilicando 
essa medida pel:l tlepr·eciação conshleJ~wel e prolougad:r. da mo2da. brazileit·n e da ol.wigaGiio, 
qu~ lhe pesava de paf!ar em ouro a quôta cot-respoudent·~ à~ outl'<>S ndmini~trações e bem 
aôstm ns clespezns de custeio. 

lmmedintament" foi levado esse fitcto ao conhecimento rio ministt·o da [nstrucc;ão 
Publica, Correio:; e Telegrnphos e es:;e ,.,,~olveu por avi:;o n. · 61l93 ele 13 de setemb:·o que;t 
Bm:ilian Submnrine Telegraph Company porli:• rednzir a ''Ontarle :tS SliitS tarifas, mns q:1e 
a alteração da taxa elo canrbio rlependia de autorisação •lo Governo; fazendo "ssim valor o 
estabelecido no aviso de 10 de jnul!o tle 18í9. 

A 23 de fevr~reiro do :~nno ptu;snrlo fui tit•marln um convenio suhstittllivo do de 10 ile 
junho de 18i9 se;ltlo adoptada:\ t:u·il'a n1DVel como p~Jiu ess;.1, companhin, esta:u~leecwl~l-se 
cinco typ)S de conversão 12, 16, 20, 24 e 27 dinheiros, S•,gundo as métlias do trimestre 
anterior. 

N'cssns con1Jições e ainda. devido ao mo, lo dL• procede·t• r! essa comp~nhia c a. sun. sitnM;ão 
finnnceira, como TJJe!hor pouereis julgtu· pelo o!Iido n. 407 rle 19 de maio ultimo qne vns 
dit·igi e do quul j11nto côpi:1, parn. ~.er rentetti~h~ tamllem á ('amnra dos De pulado::, lmlendo 
que unm vez que a co:rtp:\uhia ''"t:1 autrlri$a:!a legalmente e pot• seu pedir!o a col,r:J.r• :~s 
suas taxtlS em curo, c si i::5SO nii.o tem 1~~ilo é t~evicio- a circnmstanda tla concurr .. mc!a da 
South Ame>·ican Cable que executnn•lu o mesmo serviço cohr·a as cnas taxas 11>t •·azão 
constante de 24 dinheiros J'Ol' mil rêis, :t con·cspon<lencia rln~ lO centillfo; ,!a contrilmição 
para a. moed:c nacional deve ser Jeita 1le accur.lo com a mé:lia tla taxa cmnhial tw trime.;tro 
auter·ior ao da liquida~iio :bs contas, ou pel<' médi, da taxa .:o t•·ime,;t, e ue lirplirla~ão. 

Não é verdadeira t\ asserçi\o que faz o representante Ja. Bru:ilian Subma>·ine Tele11raph 
Com.pany de que paril lmver• lgnalrla(le nos onns de tplC :::e :lch:t!ll saUreearr·cga.la.-3 as 
companhias similares SPja feita. ;;, conver~ão na t•azão do l'J·<~nco :t 400 réis :n1~.nneutand, 
com as imposiçõr~s feita~ :1 So~.tth Amc.wican pot· clnnsul:t rle :;u • conversão c a. ""tVeste1·n. aml 
Bro;;ilian Telegraph Gowpany por oC<llltiiã.o do contrato de 30 de junho <.lo nnoo pas>ü<lo. 

A clausuht lil do Dõc•·oto u. 965 A de :~o de julho de 1892 qna tt·Ansferiu à Sotrú• 
American Cable Company tt concessão rla~a a l11clia Rt<bber Gutta Pe1·clra anel Teleg,·u.ph Wo!11S 
Company em 11 de abril ele 1891 pam lançamento '' <:X!'l"ração de um C<LUO subrmtrwo 
partindo de quaesquer das est,.ções n:\ costa Occideut;.J t.la AJ't·ica a tet·minnr no ponto 
conveniente do littoral do Eslado rle Pet•uambuco e t< canelo na ilh<t de Fernando de 
Noronha estabelece '' contr·ibuiç:lo d'' lO centimos (<le l'•·ancos) por paluvt·a de tod9s os 
telegrammas originados ou deotinados ao Bt•a;:il e a taxa rle seis centimo~ (ao mesmo tttulo) 
pelas palavras dos teleg-rnmmns que :>tt•av;·SS<H'om o cauo qualquer ,que sej:t R sua origem 
ou uestino. além rlas taxas uevidns pela tr:tnsmissiio dos :nesmos. E' verdade que se lê no 
relntorio d'esta directori:t do unno de 1802 que ess::s co::trilmições foram fixa·i<ts no cambto 
de 24 dinheiros, mas isto compreheudc-se q•w o Governo procurou cstahelecer a pt·opor
cionalidade entre a ren•ia e o. intpo;;to cort•e;pondente ;\CCl'<'Scentlo a cir~um:;t"neta de 
merecer esta ultima companhia todos os favores possi veis por ter sido montada com o 
fito de um trafego mutuo com as linhas d'esta repMtição e formar uma via para!lela con
currente com a._. antiga via Brazilian e a Western como prolongamentos reciprocas. Uma 
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vez porém que a South_ American come(·a a ter um tr<di.·::,"n m:lis on ~nenos regul<tr~ mn 
decimo apenas do lliO\ lmento tia Bra;ilir.tn :Subm.w~;ne, tl·-td·minün (J Govei~no por aeto 
Je 20 tle julho de 1H94, apez"r r la sna t:tr·it">~ continuar· n >c·r· cubra da na razilo <le ,100 réi~ 
por franco pnrn. que fiz·'~Sd ella eHti'a,Ja nns hd<lllCOS t.rillJe~t:'ae.s pa:·a. :1ju::;te::; d'' contas 
com t\ contribuição sob a t"xa cnruuinl lllétlia rlo ll·im~stl'o. 

Em r.elação a West.em and Brooítian Teleg>·o.,,h Comp~"Y. pelo <'CC0rdo. de ~O de junho 
de 1883 Jicou est;,bel~crr.\o ua clrmsn\a lll- que" contl'lolllÇ<L•J do !O c<:ntmros seria l"'!l'" 
na razão da mé(!ia. camllhll do tl·ünestre anterior~ 

H.e~tubelecida ;tssim n. ver·d:lde~ i':lfio os IHesmos princi;.ir.s i;:n·Jiiti!J•ios inw,cntlos pelo 
representante da, Bra:::ilian l]llt! veem ndYogar a c 1 uo:::.:L ·los Cl,l'I'.!S !•Uillko:S itHlitanf.io a. 
conversão, a exemplo do dt.!tet·uüna,.lo e cnwprido pdas co::,panhia::: sirnilart!:;;, na. r-azão t1a 
media cambial do trimestre da liqui•.htção. 

Com esses elementos creio podar stttisf,.z,lr ao pe•lido de cs~la1·edment"s feitos pelo 
Congresso Nacional. 

Saude e Fraternidade.- F. M. de Sott~a Aottf<ll'. 

Copia.-Repartição Geral dos Te!egrD,pltos, 19 de Jllaio de 189-l- N. 407 A. 

Sr. Ministro da' Industria, Vinção e Obras Pnulicas, genol'tl :~Bibi:lno Sergio !llacctlc 
da Fontoura. Costalhtt. 

O representante da. B..aoilian Sttbmm·ine Tele~raph Compa.ny, Limite<! diridn a esta 
Directoria em 12 ele mnrço a communicação jnnb, a qnrll pa>so ás V«~s:ts mãos pot· niio lhe 
ettber resolver as impuguações apresentadas, uma relativa á i111posição de 10 r:eotimos em 
ouro por p>tbtvra de telegramma em perCUI'ôO nos ôeus cal;os, impo>to este cou;ig-wulo n« lei 
do Orçamento Geral d<t Republica para o annu corrente, e out1·a sobre o pr,ce<limento 
das alfandegas passando a exigir o pagamento de direitos ~o\;re o material importado pela 
companhia. 

Propositalmente deixou esta Directoria de vos enc;nninliar imme liatanrente >1 repr·e
seotnção em questão porque espet·;tva, qu" n Gompanhh Bmzilian Sulmmt·in<l corn mnis 
reflexão procedesse no a.htste de cont-ts trimestral usual, de aceut·J., com a Convenção Inte•·
nacionill, Stljeítando-se á dis!JOsjç-ão do r.on~rj~sso. 

Assim, porem, não tendo a.contecitlo (j {1tlr•1. qu(~ lirzueis habilit:1do a. resol\·~r ..;rllJr-'3 o 
C'lSO na p:1rte r·clativa. ao minlsterio á vosso cal'g-o, ,iulg-a esta. Oir·~ctot'ia tlo seu dever 
prestar-vos as informações seguintes: 

Por· decreto n. 5058 de 16 de agosto tle 1872 fi;i dnd;t ;wtol'is;Jç;:,, 110 Rnr.'lo de ~huit 
pat"a estabelecer e explo1-ar um cabo suiJm,u·inu ent,.., " Brnz<l e o remo :I c Portugal c '1m• 
possessoes; concessão ess-,t que mais tarcl" foi tr;:nsrcriua a octual Bt':1zilictn Subnmrioc com 
as mesmas v:.•nt~gens e onus. 

A clausula X do conti·ncto- de l!l de ago>to rle 1892 reza"n CJtll) no fim de 20 annos do 
rn·e,ilegio eroclusi1lo o concessionario ter·ia o guzo do cal>o ou cabos <)Ue houvesse submergido, 
por outro pruzo igual, mas sem privilegio r1lgnm. 

Em virtude cte r2querimento do concession:wi·l foi e:.-sn t11ans.uln. n.It~~J·n.fla pelo Decreto 
n. 5125 de ;;o de outubro do mesmo anno de 18i2, 1lc«ndo snh•tituidos J<el" seguinte: 

« No fim de 20 nDnos de p1·e'Oileg!o eo:clu.si·uo o conl'es~ion:,T·io ÍI!I'il. o gozo do c:1L0 ou 
cabos que houver iunnergido, ma:, ~cltu pr,·vi.tevio at!fH?n. » 

Tanto na reJação da. clansuht pr·imitiv". como na rhsu\;stitnliva cncontralllo;- pr•ivi
!egio exclusivo (monopolin) e" con<lição de ~ontioll<\•:iio [>:ll"a o funccioua!l<ento drt compn
nhi\l, mas sem provilegio u.lgnn1, portanto :;em os uutl'os flvot·cs cu!l::ita.nle:i tla.s clnus~das 
vantujosas á companhia. , . . _ 

A conftsst'i.o elo t·epresautaote ria con.p:mlna tll> protesto .)nnto r],) 'lUG :' rs~:upc-•o rle 
qualquer contriblli~üo 011 irnpo;to esp,dal sobro os c ~·o; e !i os ter·,:e;tr·e; ri.SSI!n C?mo solll'O 
a sua explornção (clausul" do contl'ttcto sob n. 20) uao sendo expltcll>tmcnte ltmJ~<Üo d~vo 
vigorar por todo o tempo da valillade do contracto <!e \fi rle rlg"O>to e n t·econllecimento da 
obrigaQão em que Lico11 a. cmnpanhht de snjúitat'·tio, uãt1 só no p~1.goamento rlc CJ.uaesrluct• con.
tribuições que legalmente lhe t'orem irnpostrtS como r<inrla <le dtreitos acht:tnou·os nas contl1· 
ções rle qual~uer importador·, como muito bem pr•ocedeu a Al~andega do Pet·natnbu?o· _ 

Reduz-se nessas coudiçoes torln. a. questiio em determmar " drtta ,~;, term1n"~"w do 
contracto de 16 de agosto. O representante diz no protesto junto : « Por outro lado o pre
vilegio mesmo não esta findo », 
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As clausuL!s 5• e lO• alteradas pelo contracto de 5 de no>embro não declarou a data. da 
qual se deverJ'l. começar, mas determinando as clausulas 2• e 3• que, as obras deveriam 
estar prom;,tas até 31 de d<lzembro ue l8i4, quando começa o seniço. dessa d<eta de i~au
~ração, é q~e começa 0 prh·ilegio, que entende, uão com as obr.,s, mas com o uso e gozo 
aos cabvs e nos terrestres; contados dessa· época só expira a 31 de dezembro de 1894. 

Deixa esta Directoria de commentar uma tã'l original contagem do t.empo do privile2io 
de uma companhia e por isso passa ú seguinte exposição: -

«E~ princir,ios de agosto rle 189-2 a Bra:ilian Sub>na;·ine Telegraph Campm>y baseando-se 
na tern:nnação do seu contr :cto comrnunicou a esta Directoria. que a p:1rtir de 16 de agosto 
(e porque não parti:t de um começo de mez ou de trimestre para regularisação do ajuste de 
contas entre as duas admir.istraçDes ?) alterou a. sua. taxa reduzindo-a de 8 pences, mas 
procedendo a cobrança ~o c:•mbio mensal mn>el segundo a média da taxa cambial do mez 
aoteced~nte ap1·esentttndo como justificativa d'essa alte,-açiloa dept'eciação dn moeda nacional 
e da ohrtg-açilo que lhe pesa•a de pagar em ouro a quota correspondente às outras ttdminis
trações, e bem assim as despezas do seu custeio. 

E'sa commuuico.ção foi por esh Directorht encaminhndo, ao Ministerio de Instrucção 
Public::. Correio,; e Teleg-raphos que basaando-se nas informações d'esta Directoria decL~rou 
por A nso o. ôü93 ele 13 de ,;etembro que a Bm,:lian Submal"ine Telegraph Company podi~ 
reduzir a •on tade a sua tat·ifa, mas que a alteração da taxa do cambio dependia de auto ri-·: 
zação do gorr,rno, pois. que ess:"L condiç>io lhe er'' imposta. pelo accôrdo constante do aviso 
do Ministerio da AgTicultura de 10 de junho de 1Si9. 

Essas circumstancias estão narr2.d"s no rdatorio que esta Directoria vos apresentou 
qu:•ndo expoz os trabalhos destl Repar·tição no anno de !892, e que està publicado e d:t 
qual a Companhiu. teve pleno conhecilnento sem que entretanto nanhuroa reclamação apre
senta,se. 

Accresce que, quando na. ultima sessão legislati>a passada foi incluído no Orçamento 
Geral rla receita o imposto rle 10 centemos em ouro per pala na em percurso nos cabos da 
Bm,i!ian Submarine. procurou esta por intermedio do seu representante de então o 
Sr. Richard Reidy, pôr-se à coberto de qualquer outra imposição solicitando a reno>ação 
do seu contracto com o GoYerno. 

N'esse intuito foi est•'- Directori"' procnrar.la ]lelo representante da Com]lanhia que ]lor 
indieação da <ua Directoria e:n Londres lembrott a esta. n con•;eniencia de obter-se do Con
g-resso, qne ainda funccion«•a. urna aatoriz~ção do Governo para proceder a inno>ação do 
contr,,cto, argumenta!ldO em t"t\W>r r\;t preõteza dess« autorisação com a demora provav•l 
até a t•eunião da no,·a sessão ledshtti•a no caso de fdzer-se o contracto com a obrigação do 
re{e1·ewlwn do Con~resso.. ... 

Pr-ocnranc!o auxili~r a Companhia que tendo terminado o seu c~ntracto não se tinha 
premunido contra qualquer exigencia por p:.rt~ do Governo conseguiu esttl. Directoria a 
apresentação de um a,JrJiti>o ao orçamento geral como se pôde ver ncs D_iarios Ofticiaes do 
mez de ttgosto ou melhor, quando essa emen•l:;~. foi dest<\cada p:>ra constltmr proJecto em 
separado. 

Assim, na. sessão de 12 de setembro, public:1ção do Diario O fficial de 23 de setembro do 
anuo pass<tdo, foi tlestac:!d<t a seguinte emenda: 

Fica o go•erno autorisedo a imtoYttr o contracto com a Companhia Brazilian Submarine 
cuja conces~1o terminou a 16 tle agosto de 1892, mas sem pri>ilegio algum. Como póde agora 
a Bt·azilian Submarine preten ler vigenchl par:c o seu contracto até 31 de dezembro de 1894. 
quan1o e:n agosto de 1893 envidava esrorços para ccnseguir a inno>ação d'esse contracto! 

A Brazilian Subm:•riue foi favorecido. nt\ sua concessão como nenhuma das outras com
panhi;ls conNneres estabelecidas no paiz, apesar de virem e lias a funccionar em condições 
muit...: mui:; uesvaota_josas de exploração. 

Assim a Brazilian conse~uiu por clausula n. 20 a eximir-se do pagamento de taxas 
terminacs e outros quaesquer impostos no Brazil, quando ella e a \Vestern Telegraph 
que com ella se acha lig-ada em tru.fego mutuo, concorrem para os C?fres do governo port'!
guez com a taxa de 26,5 cetltimos por pala >r<' em percurso o que 1m porta. em uma contl'l
buição annual superior a 350 mil francos. 

Para que possaes julg,tr da reluctancia da Brazilian Submarina em concorrer para o 
augmento da renda brazileira passo a vos indicar quaes as condições do contracto ultima
mente celebrado (19 de junho de 1893) entre o governo portuguez e a «Maintenance Com
pany que é uma filial da Brazilian Submarine. 
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Esse contracto se refere á concessão para o estabelecimento de um cabo entre o conti
nente portuguez e o archip2lago dos Açores no qutl.l sujeita-se a Companltía-aos seguintes 
onus além de outros: 

<A.- Estabelece!' cabos subm:lrinos pnra a lil:;açiio das ilho;;.de Fayo.l c Tc:·eeira c elas 
ilbas de S. Jorge e Gractosa com quatro secções que se tormu·ão imm·,Jbt:uncnte Je pro
priedade do governo portuguez. 

~.-_Art. 12 do contracto (textu,;l).-A tari.fa d,~ Companhh o•t:tlicleci<h par~ o 
Eub!Jco nao compreheude t;s taxas teromaes e tra:1s1to qtte pcrtenc:m a t'orttt;;al e q11c são 
m:adas nos numeras segmntes: 

1.• Para os telegrammas teocados entre o continente tio reino c uma ths ilh:ts d•> at·clti
pelago dos Açores, tlSSim como p:tra. as correspon•leneht:; ent:·ü S. ~Ii;:u·,l. l'a ml e Flores 
ou uma outra qualquet' ilha do archipelago a bxa será de 5 ceutim•),; pot' p:tla,·i·a.. 

2. o Para os telegrammas entre uma. das ilhas dos Açore:; c utun. t!u.,; ['O>o·::;;ücs portu
!!'llezas do ultramor serã. de 5 centimo~ por palavra. 
e s.o Para os telegrnmmc)s interna.ciona.C!:) tio regimen enropen com de; tino ou proccdencia 
das ilhas dos Açores a t<txa•terminal será tle ô 1/2. c.:ntimo,;. 

4. o Para os telegrammas internaci0naes do reg-imen extra-enrop•!n qne tt·ansitarem ~;or 
um dos cabos da Companhia a taxa terminal será de 10 centiu,o;, tal cntuo esla ú,taiJcleott!o 
pelo regulamento do serviço intEot·naci•>nal- revisão de Paris. 

6.0 A. taxa de transito vara, telegrammas trocados com n Amc:·icn pelo;; cabos da Com
panhia e que transitam pelas linhas telcgrapllicas do E:;ta.lo tle l'ortu.:;al e na su" parte 
continental será de !O centimos por pcdavra. 

A' ~ista do exposto parece qne a Brazilhtn Snbmarine 'lucr continlt·1r nn intuito C[UC h:. 
oempre guindo n sua. administração dnmnte o tempo rl0 seu pri\'ileg-lo d·; :!U anno; t::m rch
ção não só ao governo como ainlla aos seus clientes bl·t~zileiros que llle rl\!I".IIll o llpogeu em 
que ella boje se acha. 

Quanto ao publico brazileiro, seria loogo demonstrn.r· o rlnnnto n r·~.wbmante, dm'<tnte 
os 20 annos do seu privilegio, abusou da sua posição unie;t- A rl(·r~cp•;:io de taxas ao 
cambio médio mens~l, como ella ainrl::t pretendht depois da termimu;il" •lu prh·tlcgio. f,•zia 
pagar os clientes, obrig,dos pelit falta tle concurrcncia, taxas pttt•a a lu;:lll!et·t•a Jc mais 
de 6$ por nnJavra; entretanto que, com o funccionamento ,1,, Soi!th .\ut~··i<·a" em tmt'eg-o 
mutuo coni as linhas desta Rcp:trtição, continti:t ella com :t sua t:Lt•ifiL, mas " c:tmbio de 
24 dinheiros por 1$, com urna di[crença para o cliente brazileit·o do proxirn:tmentc 100 % 
das taxas que a reclam:tnte queria estabelecer e d·J facto o fez tluranta :tl:;un; mezes. 

A Repartição dos Telegrapbos do mesmo n1odo e muito •lirecta:nente foi P'''linrlicaua 
pela B1·a::ilian Submarine, pois esta, se colligando com a Westm·,, awl flr.r:iliw• Tdegtaph 
Cornpany, que funcciona no pa~z com estaçõt!S em nove dns capit:w:o; marilnna:;, apresentava 
falsas brifas de transito e mesmo n destino terdto;·io brazi!ciro, dando log-ar " que a 
via-linhas brazileiras representasse uma via mais c;~ra. 

Assim é que, em virtude do convenio entre as tluas~compnuhia.; udot•tniuando 'lHe as 
suas rend~s, depois de englobadas, fossem divididas na rcl.11;iio tio ·Iii ~; e 54 %, 
p2rmittiu a Western indicar como taxa para os telegramma.s t!Xlot·i~wcs cu1 pct·curso 
pelos seus cabos a. quanth~ de um franco, qu:t~do tm re.a\i<I:.•I•J pe\:L partilha de 
divitlendos de accordo com o seu convenio a sua taxa e de quasi tt·os l'rancos. 

Si hoje grande parte das exigencias das dnas comunn!tins C>llli::nt!as tem rlesap
parecido, é isso devido a medidas que por indic:cçüo desta !Jit·cdut'i" l'o: :ttn to:nallf<S 
pelo Governo nestes ultimos tempos, con!!orrendo p·1r.'1. isso o ostatJc!t.:cimento da. 
South American Cable para a exploração do mesmo s"t'\·iço. . 

~s!a comp"nhia, comquanto yiesse traba~hat· em . tr·af.,;::o. mntno. com .as lmhas 
braztlerras e firmar a concurreocut. em beneficiO do publtco brazt!t:ll'O, :unJa fot oncra.da 
por clausula da sua concessãry com a imoosiçiio de t<\Xas tec·mmaes e t!c transito 
respectivamente 10 e 6 centimos. ' 

Pelo exposto se vê que não só muito justamente foi impost:L ú nra:ilinn a contri
?uição em questão, como ainda não lhe assiste nenhuma circumst:lltci:t que poss.a 
mvocar para se furtar ao pagamento, pois que nem os seus pre.·c lcottls nem a const-
:derução de condições precarias póle ser apresentada. em sell abono. . . . 

I 
Deve ainda esta. Directoria levar no vosso conhectmen t~ q U<l a Bra:.l•~n Submar•ne 

pelo seu procedimento collig!lda com a ~este~ em relaçttO ttos s~us clientes do Rto 
da Prata (serviço em translto pelo Braz1l) fot ameaçada em fins do anuo passado 
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pela ndmin!stra<;Üt) Argentina. de traucurneuto d'essa via. para os telegrummas destinados 
ás e:;taçõe~ th. R'~puUlicn Argentina, caso a nrestent não recebe:5:se os tdegrammas 
apres~ntados a e:;ta p~lu Souch A»<erica" a :;un conc::rrente, e que ess<< mtilnaçiio 
deu lugar· a. rtne a Bra;it;a..n. e <1. Westena. se c.onfonua:-;-sem com as tne:lid.lS impostru 
11u.t':t. o e~t-t.l.~elecimento tl~ concurrencia no s.ervh;o. 

. Julga, pois, 1•::t:\.. Dircctol"ia. que b:l:;ean:b-$'~ c~e 1\Iinisterio n:IS infortl1ações ora. forne. 
ctdus (t<ye·ll•" S•cr autorh"J't" bti:JJaçiio a Ht·(vilian par<< p:<g-•me:lto rlo impo>to a partir 
d•l 1 de Janeiro so:, peua de lhe n:lo >er pe<"lll!tl!<lo o funeciunarnento no p:üz. E:;s<L antori
saç~i.o vudeni ~êi' b:~s~:\d<L na ::rg·nmentação rp1e é o resuwo 1lo expo::;to. 

« C'n~:,klet·ando que :t l:kazili;L!J SalHuadud Tde..!·z·aph Cr-'mpan~~ durante o t~~mpo do seu 
privilegio ex ·lnsivo a.nrerin !nc:·o.; qu~ neninun;~., nutr-a cornpanhb c:-·ngenere dentro on1'ót•,1 

oln p~üz lJOn !e jámai:; con:-:.·~g·uir e b-so em virtu·lcl du •n·,nnirrt!io e~tahelecirln pelo cautrncto 
de Hi ,_h ngo3to c.lc 187~, tt~r::1inado i\. 16 de a..::o::;to de 18: 1::, e qne ~J0rta.nto não pôde a.l!eaar 
conüiç:ües tinanceh·;:s qt!C! i h\! ímpos~i:Jilitem rle dar cnmpri:nc:1to ú. di~po-siç:io legislativa ~m 
fiUe-stão, e que t~rmina.do o )W•l~O 1lo C0<1ti'acto, como e~:ul;~ranteutente e-stá tWO"ra.do, não 
pl·ocurou 8JU teJlll)O u. Bra:ülian Sutm1arine acoiJert~r-se por nrn:l hlnO\"ação do contracto 
que lhe vw;se pôr a S;\.1Yag-uat·,ht do q.,alqnet· itnposkão; ' 

« Consldcr;.\ndo qne to h1s n::\ compa,:thin~ qu~ nãn se ncha~1 ;L coberto por clansuln.tle 
contracto pa.ga1n Ílnpo~tu r.h~ t"ducciona.ttlt:H.tto ~.:: que ~18 C(lmpauhias cougt'ncres lh'\.fi.:1Jll ao 
Goveruo btxa.s tei\ntinae::; ,·1n de tran:;ito : 

<.<. Cons~~lerando nt;tb :Jne toh't~ ·as \!IJlUJ:l<t.llhiü:$ d.; ca1Jo5 5ul.Jmarinos pagam impostos: aos 
tlovcroos d.u:::; territorlo.::-: <:!H que i:nrw=~·geHJ o~ :suus t.:at~ns; 

<( Con;irhm\DdO ainda que a B1·a.zilba Sttl•:n::rine 0111 16 de agost.o de 1sg2, qmwdo ju!
c-ou-se halJilitalla p·•la. t·~J·ntin !Ção lio ::;en conL~~<lClu, hnvoz no publico o p:q;n.m.ento da::; sua~ 
(.,tX<-~ :.i. c:11ubio mo,·el e :;ó eiu;;iu-se n coll!':onç<~ na t•;:z;t.o dc: 2-l dinheir·os por milréis JlOI 
~t.H' ~silu L"or·ç;,vLl peln ~nu. c;,nc~a·pcnte- a. ~outh Amede~tll CaUla, e que ainda con~~g-uiu 
\'talo eonvenio ele :?B d11 t"en~n·eit·o a co!n·anç·a, à taxas mov~is de c:uubio na razão Ue 5 typos 
12. 10, 20, 24 c~ '"27 dinheit·o~; 

tt ConsideJ'lllldo nlinul que niio cnhe :lO FOd ,,. ex::10<Jti>•J mo.\iilúllt' as olisposições •lo Cou
ll'l"CS.:-'0! mórmente en\ mat~l"ia de receita. no Or~~amento, julg-a dever tn;u·cür o praso Ue l5 
di:ts p;tr;t que a Bra~ilütn Sulnnttrine fi•ça entt·ad:\ pat·:t cs cot'r"" 1la Uniiio ·lo imp~sto de 10 
centinlO$ .;m ourJ pot' p:tlave.t d•'S tcle;;ramm:cs em percurso nos seus cauos n p,trtn• de 1 de 
janeiro do corrente anuo, sc.b pcn<J. de termiu::do o praso uüo lhe ser permitti·lo o funcciona· 
wento no p:Liz, visto con1o, nã.u ~e submette a::; lei:; Yig~ntes. » · 

Julga esta Direct.JI'Ítt <lever :üud:t \'OS fazer uot:>r que cln. adopção dessa medi:la coerci
tiY;\ uenlJU:1l prejnizo Sotl"t·et·it O ser;·iço iuteraacion:d, quer o brazilei:·o, quer O em trllUSitO, 
lhli:; que, p~\r~t o pr·imeil'o ~atisfm·â plen:1.rn~~nte ns n.<Ce=3sidnd.;:;- n. South Anlerican Cable 
Company e p:1r,, o tias l{epn!Jl'cas Platinas, <dém cb vi:c Soulh Americ;m po<leri1 o serviço 
esco:~r-se pela via Gal ~-e~town. 

Parece a esta Direetol"ia fJlle o Go>erno t];,ye lig«r o m<tior interesse a esta questão, pois 
<Jue se tJ•ata de uma contri!Jnição anuu<ll tle mais de 140.000 francos e por todo tempo de 
cXj•loruçiio t!e serYiCo tele2T~pbico por parte d't lit'tuiliau Snumarine Telegra.ph Co:npttDy. 

E~pera~ pois, eitü Directori:L as vossas ordens a roJ~peito. 
Sltnde e rrat~rnirla•le.- P. 3[. de Souoa Aguiar. 

N. líO -1894 

Fixa a <lcspc;a. elo llfini~l~rio da l·•dustl·:.a. Viaçc!a e Oln-cts Pubztc,JS, pm·a o exercido de 
1895 

A Commissüo tlo Orç:ttneuto, uo c\Qsempenqo <lo seu mandado, vem submeter ;i 
consideração da Camara o projecto de úrç:tmeut0 elo i\linisterio da lndu§tria. Viaç;1o 
c Obr3.s l"u blicus, 

A despeza proposta vew Poder" :>.Irecutivo para essa ministerio foi de 119. 620:5~i$36li 
contra. a de IOO.íl6:><24,:;555. vetnch1 paro o exercício correete. Nesta propo$ta foi in· 
cluida a quantia de 3.01G:5iS$8H pam o se~viço da illuminaç;1o publica e dos esgootOl, 
serviços pm·amente municipaes. ainda a cargo di\ nnilio, em virtude de contractos 
celebrados anteriot•mente a lei de organi:;ação dv Districto Federal, e para cuja ilespezo 
a União percelic impostos municípaes, ficando a de;;peza federal proposta reduzida a 
116.604; 008$492. 



·A comlni~l'li:·l, dopoiR flo tLClll'lt.''o o.-;;f,udo, eOilt-;l•gulo OI'Witli~nt• o 
:pl','l,lt~cLt, 11\n.n·:o :L t'C•:-:JU•Y.IJ fii'HfJI'iliiJI0 1 d,H ff.•d('J'I\1 t·IU )(10.f'J.l•l:'!ll$;"l'~:l~ 
conEcguinclo Hill·' t•cOittllflia do 15.H0·!:7!J.iS!I()!J, ~cm dc~oJ•guui::u:· os 
serviçost o quo pleun.mon!n d(III10II~ka.r•{t U:t di.sclh:->:io. ,\ssim elht ú 
de pn1·ccm· quo sc,1tt. !"luhmeltído n. clb ·n~süo <! appr•ovado o st·guintn 
projecto: 

A1•t. O Pr.•siol!-plo do. lll\)lllhlico. é n.ut<ll'istuln " cl<'~fl<Hulm•, poln 
repa.I'Ii ;ii o do Wuistm•i" tia lntln~tJ•i:t, Vhtr;>lo e Olll'ns Pui.Jieas : 

I. Com os ~urvlr;os (i! h~t·at:s dr·siguados nos s ·ftliiut<·:; .J'ulwica:;, a. 
quantill de HlfLii4l :11),;:,~:1, ''saber: :, 

1." ~eui'Pf.aJ•·n, t':o R~lndn : 
Deduza-:-·e ju, t.<thclla ex. licuf..iva6t:~JOO,$dos \'<mci

IHO~IIOS d{l JW:'SO:tl da $WOI'Ct:ll'ln, uecr•cgcidns 
sem rti;posiçiio !Pgal ; :!:000$ dos veut:iweul.os 

2
• ~~"A ~.~~~li~~n;~·~:~~\'.\~~~~·~\',•:.::1<: .............. , . . . . 3n:l:f>l 0$000 

Rcduzlt-:-o n ;-wo:O:JO~n c:om;igna~·iio paJ•a gHI'nuf,i!t 
de .ÍIIl'()!i: á" Ofll(H't'%HS du I'JlgPtl}lO:-; CC:Iltl'lll'~• U 
}1\lppritHidus u. du 7:~0''$ do c(lnsultol' tnl!l111ic 1 
dn. iutlu,t.I'in soehoriua c tt destinada ao LahoJ·a
tQ• io de Biologia, extinct.t~~. n n·~lttzido u 
15:000$ o a.ux1lio il Acatlnluia do Ct~llllm!l'eio de: 

3. ~~~~<~~~~J::•'l[;~~;,;,; :'Lj ~),; i !·,;~;,·i.~·,.;.;,.~;>·;. . . . . . . . . . . h74 ::}.7$000 

Dedu;utiH·m da t.ahella: IO:•WD~ ,\u. eonsig-n:M;iio pl\.1'11. 
C'llVViiO, fi:OH(J8 du C IICCWtns O OUII'it:O: dC!~j.t~í'lli 
do matol'ial tln. flh:t das l•'lo•·es; :lO:OUili' d{, co
JnP.tlot·iaR. 4:00il$ 1lo me:licameutos o' (Jlr:tns, 
2:000$ •lo cxprl'licnto " divcl'.•us ''"'Jl""'s da 
I!O'I"' lal'in 1111. Ilha. dn~ Flores; "'"''" .. " tt 
3J:OUO'$ a ('011Signw;to du nJuguC'I do mnbnt·ut
çll<~s tia tues111a ho:-:p"<hu•i:t. unt<'JHHHin~st~ h pnJ;t
vra- Aluguel-M seguintes: ,\c~ltí~íçft" ou-. 
Dctlll!i.Lill tiU lllni:5 : :{u:oous de oln·a~ u ctPsp:·rRs 
diVB!·SH!:t o 4:0·JO$ dn expudiento ti.\ ll~·st ctln.1 ia. 
do Pjuhnjro; JJa tlelPgaeia do H i o GramJr, do Sul: 
1:!:6011$ do njw1nntP, I :HOIJ$ do :tlllltnneuso. 
3:000$<10 (Htgarlo!', JogtU'I!S or•n SII(IJli'Íinidos, 
5:00 •$tiO de cxpodic~tlc; 8iJ:81lO~; da llospct!a
ritt do Ct•)'Sllll. que ti (l'll!lsl(ll'ilia !lO Estado re
specli\'o; ):lt '200$ tla !lo COIIJIIIÍS>õcs •'e estab·!· 
lecimento do immigrantes, no lHo Ot·ande 1\o 

~::. 1 1 i!.:t~·~::·ti:: 1,(lo''~::~:~\:r~!:; ~ot\~.r:::~. ::~:.~1 ;;~~:,',\':~~~~~~~ 
lH'i 111ido:; : o I ::wo. .. ; ,1;1 IIO.{!It''ln ''in de.·s ~ t•:sl, •elo :~, 
H):e l.i' ll ,((H·itfH H ;~:!li.nl $ d:b ClllllliiÍ:O:SÜf'S jliLl'i\. 
t!sl.alu~l<•<:lll\ ·nto d1•. illlllll~l'i\lde;; (lo mesmo 
1-::-:twlu; :~:U()tl}::.(lo njtll1illll.~'; J:SO!!:)do tLgi'ÍIIl<'tl
sm· na. dd.·;.nu:in, K~:O;~fl$ dn. l-lo~p('dn1·ia. do PIL-
1'1111 .g-wt o Cul'rtilln. l.J•nusJhJ·idn. :10 1 Hlndo I'(·S~ 
pnd.\\'o o :-:·!:!:.~•l;t$ dél1-l <~OJIIJlli;o::o:út'~ tio Pst.:Lb:·ln
nimnuto tfo inuni~I·anf.es no 1•::-'üHin do l'af·Hnli.; 
7t:!1 U:) dnx 1Hl•JH•darias !la. H.lhiu o l'm·nam-
1HH'o l,l'iUI:- I' ·I'Ída.':\ lH1H l'(•·..:.j)( Cli\'11:-õ t~:~tJHIO;-i, 
:lfJ:J:li1JIJ,.t.; dwi t·ommi:-siJ,•N tSo IIIWlt!os cotouítu·~ 
IH•f:H!•s i·:~tado."· B~ duzidn, '" l.HIHI:O()(I~ a 

· eou-ig-rw<:tio (IH.f'H itii.IOduc:(;iio u lucali.~v.ç·:o du 
lhmilia:~, l~1.~.~ .• ~nhiudo d<·lln. l;,o:oo '$ pal'n o !·s
I ado tio I'UI'llllÚ,~IIO:OUO$ )tll'a O doRnut.a ('at.hH.· 
J'ÍJJa l~ 2 O:I:GO,~ pal'll o elo Hio OJ•nntlnt!oSul t'ull\O 
a.t~xilio p:u·a a cr~loui.-~n,;ii!J onropcn. n f)O:OOO$ IW 
de: Mnl.t.o tit·o:·so e •l!lú auxilio ;f, etdoHÍSil<,;;ln llll~ 
(:ioun t. DedHi'llllt·:'(' ·I (.1 :OO:~~·:n!!. da eon!'igH'u;llo 
-l'agauwulo tlc! l.l'Hll:.:pode do i!ll!!dg'J'nllte.-; e 
ll\'Ciltll:l<~:':i.. • , , • , ••••••.••••.•.••.•••.••••.• 

•I. Cor·J•rios : 
Ded u:nJJn-!:n tJa f/tl f!Htt: r,O;OfiO$ ,)a~~ '"r.hrmu;.i'\o 
- "''''lagm1s '~-'"IH'l'illt·s n Dllll'l'Pgatlo .. •-:-1:-w:ollU.~ 
du.- 01\i« .. f.t•~ Jl l'll <•.qrwliw.tr: e utr·usiliox, 
!70:(1 IJ!;' tla-lleSJl('Zi\l dÍI'('I'dl~-1' ~II:!J(J0$<11L 
- 1~: rcutoa.e~.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 

fi. Telt•gl'ap~l~ :;: 
l>r<lu~ídos da l.alwlla : lfl:Oflll,~ da in~t.nll<u;:io 
dn oiJ~nt'\':tt.ol'io.; tu!'l.eOJ'nlügkos f' :!,):000$ ~~u. 
!i;IH;io telt•g"l':tplliea. n t'f·maphfn•ie 1 do;; ph 1-
l'ot•s. J•:lovar(:c<lo :i:iO:O(J(JS n li71 :·1-10·:" f!·>ll

signaçúq- l1:slahchwiuwui.o 'lo uovu~ liulw.~
t~ pa1·a n l.t.('IHitw ;'1 eousi.J'l\l~{;ão da.~ ~egui 1\l.í'~ : 
HO:OfJO,') ~ t!I'H couUnua(;iio da. liiJJJ;t fi<! Cnxia..; 
}u:lo \'<dlo de ll.apiclll'li ao do Tul~ant.illt; mn 
Oo,rur.. flíl!'i'iif udu rmltt cidade da Gu.J•u/i un ; 
nO:OfJO;~ pal'lt \li'OIOil:-çíUnouLo do l'illllal flü ÜPi
l'a:-t, ~ . .Ir1fio o S. Haylnllndn i\' ou d.o, ruu·u n 
COJll'll'tiCÇiio tlu l'H.Illlll d(~ UoiOIIÍ'I IL I ill'i.tllttgu;\ 
e pnJ'a. o do l'C!J'Yflei'Y ao lbtm·u·aty n t·ntJ•oHcat• 
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no. linha do ceara; 50:000.~ para continuação 
do. linlm de Machado Portella a Carinllanl!a ; 
50:000$ para construcção da linha de ligaçã'l 
da cidade de Joazeiro na Bahia a de Januaria, 
em Minas, tocando pelas povoações ribeirinhas; 
35:000$ para o. construcção dos ramaes de An· 
gicos a Macau e de Mossoró a Arêa Branca ; 
25:000$ para prolongamento da linha de Itibira 
a Ferros, S. 1\liguel do Gnanhães, Peçanha e 
Serro; 10:000.~ para prolongamento da linha 
de Queluz a Sabará, 30:000$ para prolonga· 
mento da linha. de Sete Lagoas a Jnhauma e 
Fortuna, de Vista Alegre a Santo Antonio da 
Lagôa e Trahyras e de Santo Antonio da Lagôa 
a Jequitibá, 10:000$ para prolongamento da 
linha de Mar rle Hcspanha. a Angnstura, pas· 
sando por Santo Antonio do Aventureh•o •• 

6. Subvenção a Companhias de navegação-Sub
stituídas as consiguções de 170:000$ a Compa· 
nhia de Navegação do Maranhão e 56:000$ para. 
o serviço de cabotagem do Ceará ao Pará, etc. 
pela seguinte : serviço de cabotagem do Coará 
ao Para com uma viagem mensal ao porto de 
Tutoia, no Maranhão, 168:000$ e elevadu. a sub· 
vençiío a navegação interna a vapor no Estado 
de Mntto Grosso a 2\!:000$ para estendei-a a· 
Aquídauana ..•......• ·.: ................... . 

7. Garantia de juro3 de Estra•las de Ferro. Substi· 
tua.·se a tabella na parte referente ágarantia ás 
Estradas de Fm·ro peln seguinte: 

ESTRADAS EM TRAFEGO 

RIO GRANDE DO NORTE 

PARAHYBA DO NORTE 

ESTRADA DE FllRRO CONDE D'EU E 1\A~IAL DE OÀÍJEDELLO 

Decretos ns. 5608 de 
25 de abril de 1874, 
6681 de 12 de se
tembro de 1877 o lei 
n. 3141 de 30 de 
outubro de !882, 
decretos ns. 9764 
de 14 de ,julho de 
1887 e 954 de 6 de 
novembro rle 1890) 456:945$528 

8.900:000$000 I PERNAMBUCO 

ESTRADA DE FEilRO DO 
RECIFE AO LIMOEIRO 

(Decreto3 ns. 5704, de 
5 de agosto de 1874, 
6748, de 17 ~o uo· 
vembro 1877 e8822, 
de de dezembro de 

2.932:94o$ooo 1 1ss2) .••••••••• :.. 35o:ooo$ooo 

ESTRADA DE FERRO DO 
llECJFE A S• FRAN· 
C! SOO 

(Decretos ns. 1245, de 
13 de· outubro de 
1853, 1629, de II de 

ESTRADA DE FERRO DO NATA!, A NOVA CRUZ 
ago, to de 1855 e 
1767, de 9 de julho 
de 1870) • . . • • • • • • • 713:6~6$665 

( Decretos ns. 5877 de 
20 de fevereil•o de 
1875, 6614 de 4 de 
julho <le 1877 e 
6826 de 20 1lo do-
z.cmbro do 1877.). 3S•l:723$B7B 

ESTRADA DE FERRO DO 
HIDEIRÀO AO BONITO 

Decroto n. 471, de 7 
do junho do 1800). 57:000:f;OOO 

~· 
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.ALAGO AS 

n liSTRADA DE FERRO 
~ CENTRAL DAS ALA· 
" GOAS E RAJIIAL DA 
~ ASI!EMBLÊA 

~ (Decretos ns. 6043, de 
27 de novembro de 
1875, 7895, de 12 de 
novembro de 1880e 
10.256 , de 22 de 
julho de 1889).. ... 430:310$000 

BAHIA 

ESTRADA DE FERRO DA 
BAHIA A S. FltANOIS· 
CO E RAJIIAL DO TIMUÓ 

Decretus ns. 1602, de 
14 de maio de 18551 
3127, de 7 de ou
tubt•o•le 1882,8925, 
de 7 de abril de •.• e 
9082, de 16 dezem-
bro de 1883) ....... 1.259:000$000 

li:STR.o\D.o\ 'DE FERltO 
CENTRAL DA DAIUA.t 
R.o\lllAES DÁ FIBRA 
DE SANT'ANNA DE 
OLHO n' AGUA. E DO 
OROBÓ 

Decretos ns. 5777, de 
28 de outubro de 
1874, 9767,de21 rle 

~ julho de 1887 e 289 
de 29 · de março de 
1890)............. 910:000$000 

., 
ESTRADA DE FERR.O 

1'ltAh[*JtOAD NAZA.-
RETH 

(Decreto n. 10.125, de 
" 15 rle dezembro de 

1888)... .... .. • .. • 53:400$000 

RIO DE JANEIRO 

ESTRADA DE FIIRRO BA
RÃO DE AllARUAJIIA 

)Decreto n. 10.245 de 
31 de maio de 1887), 00:000$000 

ESTRADA DE Fl-:RRO DO 
OARA NGOLA E I< AMA L 
Dll SA\"'TO EDUARDO 

(Decretos ns. 5822, de 
12 de clezemhro de 
1874, 6118 de 20 de 
março de 1875 e 
10.119, de 15 de de-
zembro de 1888)... 4~0:000$000 

ESTRADA DE FEI\RO 
CENTRAL DE MAOAUÉ 

(Decreto n. 10.121, de 
15 do dezembro de 
1888) ....... ",".. 74:152$669 

MINAS GERAES 

ESTltADA DF: FEltRO 
MINAS E RIO 

(Dem•etos ns. 5952, de 
23 dojunho de 1875, 
ü683. de 12 do se
tombi'o de 1877 e 
8008, de 3 de ma i o 
tle 1881) .......... 1.084:667$715 
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S. P.AUL0 

ESl'RAD.\ DE FERrtO 
MOGY A:-<A, PROI.O~
GAMEN'fO A CATALÃO 
E RAMAl_, I.Jlt: GAI.DAS 

(Decretos us. 388S, <le 
7de janeiro de 1883, 
9155, 1h: 23 de feve
reiro <le 11:!8-l c 835 
dedcout.uln·o !89:J). 3ílO:OJ0$000 

-· (Aviso de l!J dejunlw 
1893). Pagamento 
em OUl'O uu cambio 
de' 27 d. por I$000. 258: o:J0$0-JU 

PAltA:\A' 

ESTRADA DE l•'EllHO DE !'All,\1';.\GUA' A CUllYl'lll.l, PllOLO:'\OAMENTO AO 
POlt'I'O A~JAZONAS & ,\. P'-1:\'1'.\ Olt~J!!SA 1·: H.A~d.\J<;S AO IUO NEGU.O E 

AN10l\IN,\ 

(Decreto.;''~· 5!JI2 tle 
1 rle IIIOÍO dü 1875, 
7035 !le n de outu
bro do llli8, 10.152 
de 5 do jnneiro do 
1889 e \J07 r!e IS tio 
outubr·o de 18!J:J •• 1.344:4-12:;\IS!J 

SANTA CATIIAIUN.-\. 

ESTUADA DE l•'EitUO D. 1'11EIIEZA Clll\!STl:'\A 

Decretos ns. 5704 de 
21 de outubro de 
1874, 7<H!J de IR 
de ou tniH•e rle I R7H 
e 9;:)~8 de 5 ~lo dt>· 
zomlJro tlo 1885)... H02:G50$Bül 

RIO GRANDE DO SUL 

ESHtADA DE !•'ERRO DO 1110 GRANDE A BAOE' 

OPCI'CIOS llH. 705ô 1!0 
26 de outubro do 
1878 e 7041 de li 
dezembro de 1880). 946.501$i:12 

ESTH.IDA DE l'EUI:O DE QUAHAlll~l A ITAQUY 

(llt•cretos ns. 8313 tio 
lO f 10 uovembrd de 
1881. b\J-12 tle 5 de 
11-aio do 1883 o 3~0 
<I e !J do maio 
de !SUO)........... :lílO:: 00$0-10 

l.CtU C!Oll~l I"'UCt"'flO 

M.\H.\NHÀO 

ES'l'lt.\DA Dl~ J;>EHWJ DB CAXI,\ii A S. JO~l·:' DE OAJAH.:Ht.AS 

(Dem·<.toM ns. 10.~50 
de :li de agosto 
do 188\J e 157 !lo ~:! 
de abr·il de 1801).. '60:00l'$1JOU 

PER:-.'A~fBUCO 

ES1'HADA OE FGH.U.>I Dhl •r.\:'.IA:-\ll.\lt:-~· .\' BA!Ut.\ 

(Decreto 11. I!Ja D de 
:3 O tl e ,janeiro 
do 1890) ......... .. ao, oono;.ooo 

SlmGIPE 

ES'l'HADA om FJI}HJW DI<} AltAOAJU' A SDL\0 DIAS 

(lh'CP(•Io 11. ôi!J dn 2 
clu liHCI'<tO du IH!I~.J- r;n: oon .. ;;1 lO li 

~ 
o 
~ 
~ 

~ i 
3 

" ~ 
3 

I 
~ 
Ji 
~ 

~ 
g 

"" z z 
~ 
"' tj 
li-
o 

"" 1::: 

"" ~ 



ESPJRITO SANTO 

ESTRADA DE FERRO DE VICTORIA A I'ESSA~IIA 

(Decreto n.574 de 12 
de julho de 1890). 60:000$000 

MINAS GERAES 

ESTR~DA DE FE!\RO MUZAMDINIIO 

(Decretos ns. 10.449 
de 9 de novemb,.o 
de 1889 e 846 ole 11 
de outubro do 1890). 100:380$000 

RIO GRANDE DO SUL 

ESrl!ADA DE FERHO DE g,\NTA MARIA A CRUZ ALTA 

(Decretos ns. 10.432 
de 9 rle novembro 
de 1889, 305 de 7 de 
abril de 1890 e 397 
de 20 de junho de 
1891 ).. .. .. .. • .. .. 288:720$000 

ESTHADA DE FERRO E MUAS DE S. JERONYMO 

(Decreto n. 906, de 18 
deoutubrode 1800). 60:000$000 

ESTRADA DE FERRO DE PELOTAS As COI.ONIAS DE S. LOlÍRENÇO 

ESTRADA DE FEnno PERDÕES A CATAJ,ÃO E PERDÕES A' BARRA MANSA I (Dicr~~ nja~~~l:~· S: 
6!l:Oil0,$000 

(Decreto n. 862 de 16 
de outubJ•ode 1890). 2.056:824$(100 

S. PAULO 

I'ROI.ONGAMENTO DA SO!lOOABA.NA E l!AMAL DE ITARARÉ 

Decretos n . I O. 090 
de 24 de novembro 
de 1878 e 87•1 de 18 
deoutúbrode 1800). 360:000$000 

ESTRADA DE FEHHO DE ITÀRARÉ A CRUZ AI.TA 

,;_, 
· Decretos ns. 10.432 

de 9 de novembro 
de,J889, 305 de 7 de 

': abril·" de 1890 e 307 
' de' .20 de junho de 

18\ll; ............ . 

Ct 

60:000$000 

1889) ............ . 

Enl c.,t.udos 

MINAS GERAES 
l) 

ESTRADA DE FERRO DE AHAXÁ A I'ESSANI!A 

(Dcco·eto n. 1fJ82,de 28 
de novembro de 
18!10)............. 00:000$000 

GOYAZ 

ESTRADA DE !o'E!tHO DE OATA!,ÃO A PAUfAS 

(Decreto n. 862, de 19 de outubro 
de 1800)......... ... .. .. .. .. .. . 60:000$000 13.850:440$100 

8. Estrada !Te Fel'l'o do Sohral... 260:000.$000 
O. Estrada de 1'cri'O do Baturilé: 

Deduzidos: 50:01'0$ do material rotlnnte da 3' se
cção, 150:000$ da consiunndío para preparação de 
leito na 4" secção o 00:000$ da de material da 
mesma secção, 200:000$ !h do prcpm•açiio do Jeito 
etc. da 5" e 25:000$ na revisão dos estados entre 
Humaytá e Crato.............................. 2.235:52:'1$732 
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r'r0suf~:at:r~:m~~: 
Substitua-se a tabella 

pelá seguinte: 
I• divisão 

'Poosoal. ............ . 
,Material ............ . 

:.·.:2' divisão 
'Pill!Soal. ............ . 
Material ........... . 
Dito rodante ........ . 

Jf,:aa divisão(Constru
: ilção) 
·::Prolongamento d<,Gua
. . ranbens a Aguas 

Bellas 
Pes~oal. ............ . 

. <Material ........... . 
'''Jtevisão de estudos, 

· locaÇão da linha, 
trabalhos prepara, 
torios e movimento 
de' terra .......... . 

' g: ~r~~~:6Fmo 
Central de Pernam
buco. Accrescente

' sa á tabella: 
Acquisição rle mo,te

rial rodante, 2• di· 
visão ............ .. 

J Pessoal .......... , .. . 
I! Material. ........... . L: Empreitada ........ .. 

1 HJ:213~1l50 

ü: OOOij>OOO 125: 213$950 ------
780: ()35$021 
,j 10: ,]50$000 

600: 000~00~ l. 791:085$021 ----

62:825$000 
2:000$000 

300:000$000 

700:000$000 

3().1:825$000 

6·• secçr1o 

Timbaübo. ao Pilar 

60:000$000 
10:000$000 

350: 000$000 
-----·- 420,000$000 

2.281:123$971 

7• secçl!o 

Guarnbira a Nom Cruz 

Pessoal.. . .. • . .. .. .. • an:oOn$000 
M1üeria\............ 10:000$000 
Empl'citada, mo v 1-

mcn to de terra e 
obras do arte con-
tJ•actadas.. ... ... . • 250:000$000 

s• sacção 

320:003$000 

Mulungú n. Campiun. Gra.nde 

Pessoal.............. IJ0:000.)0()t') 
ii!Rkrinl...... ... .. .. !0:000$000 
I<:mpreitada. ... . . .. . • I00:000$01lO 

------· 170:000$000 
13. Supp1•ima-se . 
l•l. Estrada do Fcl'ro Pnnlo Alfonso ........ , •.•.. 
15. E<trada de Feri'O tln Bahin (Prolongnmento)-

Dotlnzillos: ,]8:857$115 dn. Consignação diversos 
mateJ•iacsparn olllcinas, 57:295~,517 da sobrcsa. 
lentes, na. 3• di dsão; 13:000$ da Di versos ma.tc
I'Íacs, 10:000$ da-Obra~ Novas-na 4" divisão; 
3'1:05~$390 d•t-Tri lhos c acceBsorios-23:365$980 
rh\-il!:tt.crio.l tclegraphico-l:JO:OOO$ da-Mate
rial rodante, etc.-70:095$8·!\J dtt~Matcrial, for
ramcntns-para as officinas a montar no .Joa
zcil•o; 44:889.~ ntt-~lachina, Jorramentas, etc., 
pn.ra trotbalhos em nu•J.leii'a nat: mesm1ts olllci-
nns, 5n jivisão: ...... .. , ........................ . 

!Cl. Estradn. de Ferro Ccu~ral do Brazii-Detlnznm
se: I :200$ de um praticunto, 2:555$ de um au
xiliar na thesourarin, 2:400$ do <lous prati
cantes no AlmoxaJ'ifado; 9:3!l0$, de tresprimei
ros escripturnrios no e~ct•iptorio central do Tra
fego; 133:!l23$400 dn-Ouardns em gemi, mano
bJ•e.it•os, etc.-na Estnçiio crntrnl; I <15: 14G$580,da 
meslntL consignnç:1o {J:tl'tt as esttv:õcs de Ja classe; 
71 :559$6-iO, da idom. idem IHJS estações do 2·' 
clo..:->f'IO; G-! :581$380, dn. illcm, idom pnru. as cstn.~ 

1-.:J 
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çõas de 2 1 classe; 52: lH7$780, da ldom itlom tnrn. 
o,s de 4• classe ; 43:!JO:J~·!OJ da idam, itlom pam 
às de 5'' classe; 400:000.) •la conducção tlo tt'Cll$ 
1"', 63; 50:000.~ tia con<luc~iío de trens do :'\ot·w 
200:000.$ da t•eparnção do matedal rodante 
Jm, 60; 11:800$ dtt eventuacs, na rul>t>ic•t ma
terial ; 281:130$ tln Operarios, tt>ilbttllmduJ·cs 
etc., da conservaçiio cxti'ROrtlinaria; 200:000$ 
da. Dormentes ; 800:0001) de trilho; e nccesso
rios; 100:000.~ da Matoriaes dive:Jos; 110:000:) 
da Eventuaes, da rubJ•ica CnnstHvnção ordina· 
ria a extt•aordinltl'Ítt ; 20D:OOil.S !la Obras novas 
nas otllcinas; 500:00:J.S da Melhoramt·tltO$ nas 
officinas etc., ; li.JO:O'>Il.$ tht Obt•as novas, nllltc· 
ria! rDdnnte etc., o o!l:wados a 3:<iOO:ó: os veiwi
tos da profossortt ti.\ escola n.uncxn. us otliciuas. 

!7. Prolong<tmento 1ht f(strad~t !lo t•erro Cunti'ttl 
do Bt•azil ................................... • 

18. Estrad1t de Ferro Pot•to Al<'gre >t UI•ugmtyuna 
Deduso.m se ; 30:000.~ <lo Pessott! e 300:000.~ do 
Materiu.l <.la. 511. tU vis:to . .............. , , .......... . 

19. Pro!ongt~~nento d(l. Est1wltt tle Forro P .. wto ,\lo
gre õ. Urugunyttna. R~>·'uzam-se (!, 300:00~$ a 
consignnçflo Pcs~onl e :lr:ttori:tl dn. mlmin:stJ·açi'ío 
e fiscaliSilÇiio, tL (_iOO:OOUS n. Assentnmcnto llo. 
vitt pennanentc, p:llltl's etc., a GOO:OOO . .;; '' Cum· 
pra de nmtcriul rudantc c fixo, n 200:UOO$ ;t 
cercn de nmmc, n. 150:030$ a E'lificios o 11 
50:000:1; tt Evenlnacs ....... , ............... .. 

20. Estra•1tt de Fm·ro Catalão o Cuyabá- Ptwtt cs· 
tudos tht estrada "const\•uil• peltt fol'Çll federal. 

21. Obms Publicas nttC:tpitnl Fmlcrol-DedtÍzam-se: 
200:000$ da consignaç<1o Obras novns })tt:·:t Sll[J· 
primento de ngutt do. catJi tal; suppPimidus as 
seguintes: ·1:800$ tio njmlnnte tio chefe tio tra
fego no escriptorio, ·1:800$ do tlous ugcntc3 do 
la classe, 4:800$ de dou• ditos do 2' c!nsso 
2:190$tle dous njtulanlC's tlo compositor o im· 
pre>sor, 2:555$ do tt utlanto da otllcina telegrn.· 
pbictL, ora oxt.incta, no E~ct•iptoiro dn. Estradtt 
Rio do Omo; 1:825$ pnr~ o atarraclludor, tt •'e 
2:007$500 tlc um cut•mteu·o de 2• classe, I :·100$ 

2,1 A<lO: 930$355 

2.800: OOO$GOO 

3.066:319$167 

4. 220, 000~000 I 
100 : 000$000 

do aJ udn.nto do }>intm~, 2.;007~00 Uo a.ponl:.ttlol' 
geral, logtl..l'eS que ficão extinctos. 

Deduzit1o~: 30:000$ da consignação-Carvão Cat•r1 ilt, 
6:000.~ da Lubrificantes; 5:000.~ da. Diversas, 
12:0 '0$ da Dormentes ; 8:000$ da Trilhos e ac· 
cessoríos; 10:000$ da Eventuaos p:wa auxilht
res tio set•viço o te,. 2o:OOO$ rla. Obras novl\s ate, 
d>t Estmdu do Ferro Rio do Ouro .••.......... 

22. Obt•as nos di vet•sos Estudos - Reduzida a con
sigunçüo Pessoal technico, inclusive o lln.B sec
ções om SI is mczcs de escriptorío, do escripto
rio technico, tht Commissiio tlo melhot•un\ontos 
do Rio S. Fl'ancisco n 42:144$, tt 50:0GO$ o 
material c ferramenta das o!'llcinns litt mesmn 
commiss<io; sncluidaa do ·JO: 000.~ ll"!'a auxilio 
n dcsobs(ruc~fío do Alto Tocantins cm Goyaz ; 
80:00il$ pnm melhot•l\mento d<t naYC!!RÇi\o do Rio 
Cuyabá em i\[aõto-Gros!O. Substituilb~ a tttbel
ltt rela~i va ti, lnspectoritt dos Portos Mariti
mos, que é cxtincta, pela seguinte: 

~L\ItANIL\0 

Obras do Cá~s dtt Sa· 
graçiío, segundo o 
contracto .......... !50:000.<000 

l?iscalisaçr1o . ......... 10:000$000 
-----~ 160: OC0$000 

,lfe!lwl'tmú·ilto dos 
?"ÍOS 

Pesson.l c material ••• ............ 4S:ooo.;ooo 

cJ:;AnA' 

Gnrantin do jm•os it 
('om·d JlarhOJIJ' CoP~ 

(decreto jJcttation 
n. 1.022 de ~3 de 
n,t~ost~ de }892) .... 202: ·1·10~{)00 
l•IscahEo.çao •••.••• 15:00000JO ------ 307:4-10$000 
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RIO GRANDE DO NORTE 

Pm·to da CapitaZ 
Pessoal e matm•ial. . • • •••.••.••• 

PARAIIYBA 

Pm·to da CapitaZ 
Pessoal e material ••• 

PERNAMBUCO 

Pm·to do Recife 

1 ~ngenhelro chefe •• 
I dito ajudante •••••• 
I aecretaJ•io ......... . 
·I auxiliar technico ... 
Pessoal ............ . 
Aluguel de casa e ex-
, pediente .......... . 
Conservação do cáes. 
Dita das pontes .... .. 
Material. .......... .. 
Dragagem e obras ••• 
·Eventuaes .......... . 

ALAGÔAS 

Garantia de juros á. 
companhia conces
sionaria. de confor
midade com os de
cretos n. 9114 de 18 
de outubro de 1890 
e 808 de 4 de maio 
de 1892 .......... . 

Fiscalisação ........ .. 

ESPIRlTO BANTO 

Porto da Victoria 
Pessoal e material ••• 

. RIO DE JANEIRO 

Porto de MacahJ 
Pessoal e material. •• 

12:000.~000 
7:200:~000 
4:800:;;000 
4:800$000 

64:000$000 

5:000$000 
40:000$000 
ao:OQ~.·ooo 
140:0~000 
DOO:OOO.SQOO 

10:000$000 

60:000$000 
8:000$000 

200: 000$000 

I 00:000$000 

817:800.$000 

68:000$000 

200:000$000 

30:000$000 

Pm·to de s .. Jotlo da 
Bar1·a 

Pessoal e material .•• 
S. PAULO 

Po1·to. de Santos 
Fiscali~ação e esturlos. 
Expediente, aluguel 

de casa, e tmn-
sporte ............ . 

CanaZ de Iguape 

Pessoal e materinl ..• 
PARANA' 

Porto de Pm•~tnaguá 

Pessoal e material ••• 
SANTA CATIIARINA 

Po1·to do Desterro 
Pessoal e material ••. 

Porto da Laguna 
Oaran tia de juros ••.• 
Fiscalisação ........ .. 

RIO GRANDE DO SUL 

Ob1·a.'i da barYa 

Pessoal technico do 
escriptorio, aluguel 
de casas e officinas. 

Material 

REVESTIMiilNTO DO 
CANAL DO NORTE 

Margem Oeste 
Pessoal opm•ario .•..• 
Material 

30:000$000 

10:000$000 

120: 000$000 

00:000$000 
8:000$000 

160:000$000 
40:000$000 

80:000$000 
160:000$000 

500:000$000 

40:000$000 

50:000$000 

70:000$000 

158:000$000 

200:000$000 

2·10:000$000 
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r 
Margem Leste 

'" Pessoal oprr•ar•io..... 40:000$000 
:· .... Material......... . • G!l:000$')00 

Bm•raae m e estacada 
do Porto 

Pessoal.............. 12.1:00/>:;;000 
Materi<tl...... .... . •. 180:000$000 

I 00: 0:10.3000 

------ 300:001)$000 
Obms do molhe dct 

Bm'J'a · 

Acquisiçflo do mate-
rial. . . . . . . . . . . .. . 250: o a. !$000 

Via feri'Nt u outrns 
installações. . . . . . . . · 80:000$010 

MateJ•Inl, miio de obra 
e construcção dRs 
estaca•las e molhes. 200:000$000 530:00:J.~OOO 

23. Dil'ectoria Gel'nl de Estatística : 
Incluída a consignação ele 40:000$ para J'ecensea

mento e substituicht a consig-nu~iio de IU:OOO;!; 
pa1·a· impressão p(,la de !X1:0(c0$ pat'a ncquisiçãó 
de material typographico necessa1•io o seu custeio. 

24. Transportada pam. o n. 11. 
25. Tt'il.nsporto:la. pam o n. ll. 
26. Evcntunes ........................... :., .... .. 

II Com os serriço> municlp:oes, ainda. a. cargo rln. 

4, 787: 4G8$300 

2i2: IBO.SOOO 

50:000~000 

União, em virtude de contractos e por conta d1ts ver. 
bas llspecia~s que no m•ça.mPnto •ltt receita lhe~ são 
destina·'as, tt quanlitt de 3.02~:579$574, a saber: 
1. Illuminação publica .. .. . .. . . • . . .. .. .. .. .. • . 943:266$374 
2. Esgotos. nugmenlada a. consignação do pessoal 

com 2:000$ o.o engenheiro fiscal, l :200$ a cada 
um do3 ajudantes, 600$ a cada. um dos a.uxlliares 
e 600$ ao amanuense ... • .. .. .. .. • .. .. • .. • • .. . . . 2.081:312$500 
§ J.• Continuam em vigor os ns. 1, III, IV, VI e VIII da lei 

a. 191 B, <le 30 de setembro de 1893 e art. 14 da lei n. 3.397, de· 
24de novembro de 1888, que autorisou o Poder Executivo o. resga-

bu· as Estra.üns de F'crl'O 1ltt Bn.h\u. no S. \i'ranebco o ltudt'e u.o Siio 
~""ra.ncisco. no,.; tm•mos dos respcct.i vos contl·ncto.'i. 

§/!.u As companhias ou empt'flZ<ls quo gozurom dB ga.t'll.Utius tlo 
juro~ ou subvenções, são obrigadas a entrar pal'a o Thesou,·o l'<'
•ileml com asquot11s quo lhes tivel'<llll sido llllll'CIH1as jw1o l'odrr l•:x
eeutivo ou que congtarem das lahellas, para. occnrr·eucin das dospn· 
~as ele fisea.lisnção,c•·eadas pelo decreto n. 399,de zo d(•jnnho dc 18\Jl, 

,. insLHuith.t sob iL clausula. ela despoza não exeerlor a J'eceita. prove~ 
niPnte cluquellu O.l'l'ecadação. 

As cornpanhius. emprezas ou coucessionn.t•íos som gm•antia de 
jUI'OS 011 8UIJVCIH;iío, ficam SUbOl'<finadas a di"IJOSiÇíiO a.utCl'ÍOI' [OgO 
qnn se,jam appr·ov~tdos os t'S&udos detlnil.ivos da re>pr-ct.iv~t couccs;ito 
ou ernpi'Qendimcnto. 

Silo is<'nías d~ssa obrignçiio, as eompo.nhius ou mnr·r<'zas cu,io:; 
eontmctos, unteriorm<nlte celebrados, impuzorem ex pro.>s:nnen tn uo 
go,·erno as dcspczns com o. raspectiva lise:disaç•to, niin sendo per·· 
mittido, pm·ém. u.o gover·no conce·1et• a essas comp1uhin.'i ou f'HI
pr.,-Las nenhuma novaçiío ou favo1• de qualquer esrerir, sem que 
ella. sn subordino áquellu obrigação. 

§:i." E' rev gado odecr·e:o n. 17\5 A, ele 30 dc:t!Jril elo 18\J4. 
§ ''·" E' o Pocl<r l'xecutivo autot·isado: 
tu, a rPnoYur por cinco n.nnos o cont.J';wto d(' navega<;ão (hts lngoas 

Norte e Maug;dm, 110 ~~~stado tlu.s A1a.gôas, por• coHcut·I·eucia publica, 
JlOd<mclo elevar a respectiva subvouçiio ttii!Hral tt 40:000$, com •t 
clausula de St'l'<'m fhitas seis viagens rodoudas po1• semana. c de se1• 
de;'iolJ:it.t·uiclo o c>tllal na StLhidado Tr•npiche da Bat~l'êt; 

211
, u, i11nown~ o coutl'acto com a. companhia f)tW lil:t. o ser·viço de 

JW vegação de calmtugetn entre o CPnrà o o Pat•á, _estahelccuntlo Utna.·· 
viagem mensal, redon<ltl ao por to da Allltll'l'lle;fio, c outra aos po•·tos 
du Ouinwl'fi.os o üuratupera, pmlomlo por isso Plevat• a J'cspecttVJL 
subvenção"· :<G0:000$0UO; 

:.3", a t'e\'aJidar e pt·OI'ogm• por um n.nno o prazo chs concl'~sôcs de 
Estrndas de Fi'l'rO cujos o:stutlos dcfinit.ivos ,iú. tiVOI'Cfl1 sidu ;tppro
vaelos, comprehendidns nos l~studos que se ncham111 cm J•avolne;:1o, e 
tiverem caducado depois do ü da setcmb:o de 1803 ou qun vrnliam 
a caducar aló :.li de deznmbro elo COI'l'ento lliiiiO, u bem "s>im as 
concessões ou emprezasdc cstr.rdo.s do !'erro que nossPs Esbdos, no 
relorido prazo, ti varem suspendido os trafmlhos .ià iuicindos. 

Sala dns cnmmissõns, 13 de novembr·o do 1804.-J~~<•o /,ow•s, Jll'<l· 
sidente.-A•·tlwl' Rios, relator.-Auf!IIS!O Scvci'"·-;;F. 1'. A/ .. yrinlt.
.ttlbarto '11m'res, com reslrícçlíes.-Atmcir/a, J.\'OfJUCil·a.- Gonç«lVOS 
f•'eJ'J'CiJ·a, com re•tt•icções quanto ao n. 3 do§ 4'',-.-luf!u.,tn Mo>~le· 
!lCU!'O, com restricção qu:wto ao n. 3 do§ 4', ,'• 
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O Sr. Presidente -Achando-se rão em disponibilidade, na fórma da Consti
adeant,.da a hora, designo para amanhã a se- tuição, os Juizes de Direito e os Desembarga. 
guinteordemdo dia: dores não contemplados na organisação da 

V o!~""' o dos seguintes pro;ectos: magistoatura da União ou na dos Estados (3• 
-.... J discussão); 

Do parecer n. 121, de 1894, reconhecendo N. 41, de 1894, autorisando o Governo des-
deputa.Jo pelo Estado do Parà o Dr. Theotonio pender até a quantia de 25:000$, com o esta
Raymundo de Brito ; oelecimento de um pharo1 de 5" classe do 

Do projecto n, 144, de 1894, approvando os porto de .Macapá, Estado do Parà (3• dis
actos do governo praticados por motivos da cussão) ; 
revolta de 6 de setembro (2' discussão); N. 113, de 1892, autorisando o governo a 

N. 140, deste anuo, que autorisa a abertura melhorar as reformas dos officiaes do exer
do credito de 800:000$ para occorrer as des- cito concedidas por decreto de 3 de fevereiro 
:pezas com festejos e recepção da Commissão de 1890, equiparando-os nas vantagens do 
Oriental (3• discussão); decreto de 19 ae abril_ do mesmo anno (!• dis-

N. 121 A, de lts94, (do s~nado), dispondo cussão); 
sobre as eleições de que trata a lei n. 85, de .- N. 56 A, de 1893, declarando temperarias 
21 de setembro de 1892, art. 83 (2• dis- ·as funcções de todos os org-ãos do Ministerio 
cnssão); Publico tanto da Justiça Federal, como da 

N. 1~6, de 1894, Orçament<> da Fazenda local, do Districto Federal, respeitados os 
(discussão unic<>) ; direitos adquiridos pelos funccionarios actuaes; 

N. 153, de 1894, autorisando o governo a e deroga especialmente vat'ias disposições 
abrir o credito extraordinario de 100:000$, (3• discussão); 
para comprar as terr«s e ·aguas do rio Co· d d 
vanca, de proprieuade do Dr. Joaquim José N. 164, e 1894, conce endo aos MiniRterios 
de Siqueir« e sua mulher, nos termos do con- da Guerra e da Marinha, para reconstituição 
tracto de 25 de janeiro de 1894 (2• discussão); do material do exercito e da armada, o cre-

N. 154, de 1894, autorisando 0 governo a dito de 27.000:000$ ao cambio de 27 ds. es-
l · d"t 1 t d 108 ~13$995 2 terlinos (2' discussão); a >rtr o cre 1 o supp emen ar e : ' · • N. 16 B, de 1894, considerando telegram-

Jlllra as obras do prolongamento da Estrada mas officiaes os que forem expedidos por au
de F~rro de Porto Alegrcl " Uruguayana no toriuades federaes e estaduaes no exercício 
ex~\~0 ~~e.1~9jJ~:.d~~-~:!~~~ào ao 2, offi.cial de suas funcções (discussão unica); 
da secretaria da Industria, Viação e Obras N. 83, de 1894, u utorisando o Poder Ex
Pnhlieas Jo>é Fe:·nandes Ribeiro da Costa, ecutivo a reorg .. nisar o serviço de immigra-

ção e colonisaÇllo da União, de conformidade 
n:n ''ll''" Je lícen~a (discn>s:io unic"); com as b:~>eS que :~presenta (2• di:;cussào); 

:\ 140 \.de 1""94, ;,utnri:;:lT!dO o g11VP:roo a 
aiwir um credito da 50:0110$, <i·>tin"d" " N. l<k<, de 1~93, declarando nullo e de ne
'" h-,,.. "··a,co <h fragata Ama;onas (1• di>· nhnm etreito o deereto de 15 de outubro de 
cussão) ; 1890, que concedeu di\·ersvs favores a Ma-

l'\. 75 , rle 1884. (<lo Senado) cnnced~>ndo ao noel Gomes da Costa Figueiredo. bem como 
E.t,od!> ri ''"Ya' oli•·A•.,os l'l·nprios nuc10na~. t"d" e qn:olquer isenção •le direitos a fabri· 
"'" .,,,·:o 11.e, E-·:.rl. e de qu•· it Uni5<> ca~ de velas" da outras providendas (I~ dis-
uào J·t"'·('\· . (2.·· tl!scu~~ão); •.~u~:"'ã.t~); 

N. 77 .1.. olt 18,'4. i>ent,odo de jl·gam•·ntos N. t:i3, d" 1894, da emend:t ao prQjecto 
de impoolos de i:npor•taçü.o ,, direitos o.le expe- n. l4l A, de 18~3. otf,r.-cída em 2• discussão 
di.,ute <•S waterine3 impor·taolos p:tm 0 SPrv,ço p.;los Sr·s. Tor~uato Mo:·eira e outros, isen· 
da illumin:.ção publica da e;q,it.al da Ba~ia tanolo fio imposto de importação os matcriaes 
(2• uiscu;,são); de~tinados a l>strada t1e Ferro Viação ferrll<l 

N. 56, de 1894, tlxando em 150 o numero de de It:;bapoan:1 no Estado do,~Espirito Santo 
alumnos gratUitos do internato do Gymuasio (la tliscuSI!ào); 
Naciouu.J, mantidas as actunes condiç\les de N. 143, de 1894, autorisando o Poder Ex· 
admissão (3• discussão); ecutivo a conceder ao bacharel Joaquim Pires 

N. 119 A, autoi·isau:io o Governo a con- de Amorim. juiz s~ccional do };;stado do E>pi
tractar com Rkhard J. Reidy, ou quem me- rito Santo, seis mezes de licença com or-de
lhore:; vautagens otrerecer·, o »ssentan:ento uado, afim de tratar· dé sua saude, onde lhe 
de umc,bosut.-tluvi'll entre Belém e Manaos, convier {discussão unica); 
medhonte as condições que e:;tabelece (t• dis- Continuação na I• discussão do projecto· 
cussão); n. WS A, de 1894, declarando da exclusiva 

N. 29 c, de 1894, emenda da camara dos competencia dos Estados, legislar sobre a na· 
Deputados ao projecto do Senado n. 29 do vagação dos rios que banham sómente o re
corrente anno, determinando que continua- spectivo territorio.e di(_outras providencms; 
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Discussão unica do projecto a. 78 B, de 1894; 
emendas do Senado ao projecto da Oamura 
dos Deputados n. 78 A, do corre o te anno, que 
autorisa o governo a rever desde jà o actual 
Ngimento das castas judiciarias; 

J• discussão do projecto n. l6i, de 1894, 
reorganis:tndo o c01·po de en;::eulleiT·o:; civis 
sob "s bases que apr-esenta e dá nutras provi
dencias em relação à reorganisação gor~ll do.:j 
serviços tecbicos do :Ministerio \ht \·iaçiio. o 
Obras Publicas ; -_-

J• di:;cus>ão do projecto n. 100 R, de 1804, 
dispondo sobre a axpulsão do e;;tr<tngeiro, de 
~arte ou de todo o terrítorio nacional ; 

3• discuss:1o do pmjecto n. 29, do l8!X3, 
autorisando o Poder Executivo a concelle:· li
cenç:~. a Francisco Ferreira de lv!oracs, pn<t 
introduzir no paiz dous mil tr"hallulllor·es 
liberianos, seg-undo as condições flUO estabe
lece, com emenda do Sr. A. Olyntho e outro, 
e parecer da Commissão de Obras Puilliclls e 
Co!ooiôação de 1894, consiucrando o projecto 
desnecessario ; 

!• discussão do pr{\jecto n. 305, de 189:1, 
mnodando abonar ao major reformn:Jo do 
cxo.rcito Eugeuio i''rederico de LossioeSéil>lilz. 
o soldo que deixou de receber de 1802." JRG4; 

1' discussão do projecto n. ll:i l, de l 8~!4, 
marcandv aos esct·ivães •ht Córte de Appel
lação do Districto Federa 1 vencimentos ig-ua"s 
aos dos escrívães do Jury e da Repartição da 
Policia; 

1• discussão do projecto n. 163, de i 89·1, 
revalidando em lavor da nont Compallhia 
E;trada de Ferro Estreito e S. Fra.nci~co ao 
Chapim a cooce"são a que se refere o decreto 
n. 896, de 18 de outuuro de 1890, nos tcr·mo; 
do respectivo contracto; 

1• discussão do projecto n. 98, de 1894, 
mcmdaodo contar de 31 de julho de 1891 a 
antiguidade de posto na promo(·ão do Dr. 
Eduar•IO Gonçalves Ribeiro; 

l" discussão do projecto n. 141, de l89J, 
mandando reverter ao serviço activo •lo ex
ercito o capitão reformado JerODJmO !<erreira 
França e interpreta o art. ~", n. 2, du. lei 
n. 648, de 18 de agosto de 1852. 

Levanta-se a sessão ás 4 horas e 20 mi
nutos. 

Cu!ara V, VI! 

134' SESSÃO E~t 14 DE XOVJl)!llRO DE 1894 

Preswencia dos Srs. Rosa e Silva c .Antonio 
Olyntlto (i' vi•·c-presitlentc) 

Ao meio-dio. respondem á chamada os Srs. 
Rosa e Silva, Thumnz Lleltino, Coelho Lisl>oa, 
Filcto Pir·es, Tavares de Lyra, Lima l:bcm·y, 
Uabriel Salg-ado, .Aug-u!,tV l\Ionten~~gro, C:lt'
los <le Novl).cs,,- Brício Filhü, Hollan<la de 
Limtt, Viveiros~ Luíz Domingues, Gnsbso 
Vera:;, E<luardo de llen edo, Ani;io tlc Al,ren, 
Nogueira Pnr~magnú., F1·edeJ·ico Bol'gc:;, Gon
G"lo de L:~gos, Tltomaz cav .. lcanti, lldelbu~o 
Lim;t .. João Lopo.'~ Pt~dr·o Borges, Fr:1n~isco 
Hmlevolo, .Jo.-.é Hevl!:.VJU:l, Allgnsto Sercr·o, 
::;ilvn, ~lariz, Tdndade, Tolcntiuo ,Je Garv:l
lho, Mat·tins .lnnior, ·Coellto-Gíntl'a, Luiz •lo 
Andrade, Gonçalves Ferreira, Medeiros e Al
~uquGrqu!l, !lligu<;l Pernambuco, Cal'Los .lot·
i:e, Clemeutiu" r! o C,lon!e, Roclm Cavalcanti, 
Octaviano Loureiro, Olympio •le C11mpos, 
Menezes Pt·ndo, Gcminiano Brazil, Ltonveia 
Limi.'· Santos Pereir;l, 1\ttg-o::;to do Frelta.s, 
~~eiva., l\1ilton, Fr;nlcisc~; Sodr·é, Tosta, l\:la· 
nool C:tetano, AJ"i,tides dú Qnciroz, l~•luanlo 
Rttmos. Pauta. Guitna riies .. \·er·g-nt: do Abreu, 
Rodr·igues Litna. Tolentiuo dos S:totos. Sc
IJ<btlào Lundulpho, .:-\rthnr ldos. l:'nranllos 
C.lontcnegro, To:·r1uato Moreir-a, Galdin o Lo
rE.to, Antoz1io de Siqueil·a. ~Fu:·quirn \Vet·
neck, .To~e Carlos, Fr«uç" Carvalho, Lopes 
Trovão, O;c:n- Godoy, Líns de Vusconcellos, 
Alberto Torres, Erico Coelho, Euzcl;io de 
Qnei:roz, Costn. Azev~dc~, Nilo Per;anhn, Agos
tinho Vida.\, Erne8to Bra.zilio, Frttncisco San
tbsgo, Seba~ti<1n de Lr1eer-dn., Pon(·e de Leon, 
Crbano Marcondts, Antonio Olyntho, ~Ia.y
rink. Almeida Gomes, Lirna Du:~rte, c,,rv"lho 
Mourão, Luiz Detsi, Fer·r;oz Jtulior, Fortes 
.1 ll!HJUC:irn., Lamounlct· Gud~·fr(:do, Valla.dtu·e~. 
Cnpt:rtino de Siqnt:ir;<, l!,odolplto Abreu, Ti>o
otonio <!c :l!ng-alh:k:;, Pi11t0 da Fonseca, :\rthnr
TorTeS, Simão da cunha., Olc;prio J\1nctcl, 
Par<:dso Cu .. ~·alcnnt.l, C;!rlos das Chugns, Costa 
lilnchado, .\lrredo Elias, Alv .. ro Carvalho, 
Don;ingues de Costro, Dino Bu''llO, Costa 
.Jurnor, Gustavo Gorloy, Arlolpho Gorclo, :-lo· 
reira d:c Silva, Pn<Jua Snllcs, Vicit-,,, Moracs, 
Her·cnlano <le r'reit:>s, :\loraes Barros, P:utlino 
ele Freitas, Moraes Barrus, f'anlino Car·los, 
Fra.ncbco GliCfJI io, João de Fari:~, Hcrmenc· 
gildo Ue Mor:.1e:õ, Ovidio ALrnnte:;, U1·baoo 
de Gouvê;~. Lc\uro .t-lnller, Pat1h1 Ramos, 
Francisco Tolentino e Emilio Blum. 

Abre-se a ses$U:o. 

Deixam de comparecer, com causa partici
pada,--os iSrs. Matta Baceliar, Sà Peixoto, 
Enlias Martins, Benedtcto Leite, Cost>t Ro
drigues, Christino Cruz, Torres Portugal, 

3.2 



camara dos Deputados-Impresso em 12/02/2015 15 28- Pág1na 2 de 10 

250 ~ ANNAES DA CA1t[ARA 

Helv-ecio Monte, .Francisco Gurgel, Junqueira 
.Ayres, Cnnl!a L1ma, Cl!ats;WoJ•ia.nd Arthur 
Orlando, Pereira de Lyra, Arminio 'Ta'l'ares 
Marceonilo Li os, Cornelio da Fonsecc• Zama' 
Leovegildo"'Filgueiras, .!(>se I~n,lcio' Flavi~ 
de Araujo, Marcelino MourH,

0 
Ath;yde .ln

nio:, Cl~to Nunes • .-\Jcin!lo Guanab;w~ .• Beli
sarJO de Souza, Fonseca Porte !la, Silvn Cas
tro, Barros Franco Junior, Panlino de Souzn. 
Juoior, João Luiz, João Penido, Gollf<;llv-es 
Ramos, Francbco Vei.r.ra., AI varo Botelho 
Leonel Filhó, Octaviano <ie B1·ito Ribeiro d~ 
.Almeida, Ferreim Pires, Manoel' Ful<>encio 
J:amartine, Domingos de Moraes. Car·los Gar~ 
~''• . "\lmeida Nogueira, Julio de Mesquita, 
Cmcmato Brag~t, .Alv-es de Castro, Xavier do 
Va!le, L!'iz Adolpho e Mariano &:unos. 

E ~em ·causa, os Srs. Gabriel Ferreira, José 
Marmno, Gas~ar Drummond, Lourenço de Sá, 
Gonçalves ~rua, F~ruandes Lima, Lanunlpho 
de Ma!.'albaes, y,z de 1>1ello. Monteiro de 
Barros, Casimiro da Rocba e Alberto Salles. 

E' li(\a e sem debate approvada a acta da 
sessão antecedente-

pedindo indemnisação por prejuízos, perdas e 
dnmnos occasioundos pelt~ explosão da poll·o
r<t pet·tencente ao Estado, 11a t1rde de lS de 
agosto ultimo-,\' Commissão de Orçamento. 

Dos moradores da. vil! a s; José do C •lçntlo 
pedlnJo a dccrel<>ção du imposto sobre com~ 
pra e veada, de auimae:,;. - A' Commissão de 
Orç·uneuto. = 

ORDE}I DO DIA 

Não havendo numero para se ':'Otar as ma
terias indimulns na ord.em do dia, passa-se a 
runteria em discussão. 

Continuação da 1" tliscnssão do projecto 
n. lOS A, de 1894. declar~ ndo de excl11siva 
competencia dos Estados le.zislar sobre:~ na
veg:tç:io rlos rios que banham sómente ore
~f:Sc.tivo te\ritoric, e dá outras prvviden-

O !!ir. Trindade.- (Est~ discurso 
dei,ra de ser pvblic,do, tendo sido entregue em 

O Sa.. I• SECRETARIO 'Procede ã leitura. do te,;,po ao Orador.) 
seguinte. 

EXP:O:DlE'-'ITE 

Communic.<cão do Sr. deputado Gab!'iel 
Luiz Ferreira, participmldo ter assumido o 
cargo de sub-procurador da justiça do Dis· 
tricto Federal.-Inteira.da. 

Officios: 

Do.Ministerio da lnl\u~tria, Viação e Obras 
Publlcas, de 14 do corrente, satisfazendo a 
requisicão desta Gamara em officio n. 257 A, 
de 6 deste mez.- A quem rez a requisiç<lo a 
Commissão de Orçamento); 

Da commissão encarregnda de elavar o mo
numento á solidariedade americana, convi
dando a Ca.mara '' se fazer rep1·esentar na 
ceremonha do lançamento dn. pedra ru nd:t
mental daquel!e 1llOllUinent<>. -loteir,ula, e 
nomea•la a seguinte com missão: os Srs. Josê 
Bevilaqua, Thomt\z Ca'Vülcanti e Francisco 
Santh1go. 

Requerimentos: 
Dos escrivães da Carnara Civil e Criminal, 

pedindo a revogação do pat>agrnpho 4• do de
cret" o. 1030, etc.- A' Commissão de Con
stituição, Legislação e Justil)a; 

De Antonio Leonardo de Menezes Amorim• 
pedindo prorogação da. icençn que lhe foi 
conce<li•la pelo Poder Ex:ecutivo. -A' Com
missão de Petições e Poderes. 

Dos propriet<~rios das ruas da S·tUde, Pro
l'osito, Conselheiro Zamrias e morro da Sande, 

Ninguem mais pedindo a palavra, é enc <r· 
rada a discu:;s:lo e adiada. a, votação. 

Entra e:n discussão nnica as emendas rlo 
S~n:~do no p>·ojecto da Ct\mara ([Os Uepntados, 
u. 78 B do ccrrente anno que autorisa o go· 
verno a rever desde já o actual regimento 
das custas judiciarias ; 

Ninguem pe•lindo a palavra, é encerrada a 
discussão e aciiadt\ a votação: 

Entra em I• discussão o projecto n. 167, 
ue 1894, reorganisaodo o corpo de engen!Jei
ros civ-is, sob as llases que :tpreseuta e dt\ ou
tr·as pl'ovhleocias em relaQão à reorganisaÇ<io 
geral dos serviços technicos d!!> Ministerio da 
Viação e Obras Publicas ; 

Ningnem peJindo a palavra, ê encerrada a 
discusóo e adiada<' votação. 

Entrtt em 1• di$cussão o pr·ojecto u. !09 B, 
de 1894, dispondo :.obre a e:rpubão do estr:>u· 
geiro de parte ou de todo o territorio nacio
nal. 

Niugnelll pQdiodo a palav-ra, é encerrada 
a discus~ão e adiadtt a v-otação. 

Entra em 3• discussão o projecto n. 29, da 
!893, autorisnndo o Poder Executivo t\ con
ceder licença a I!'rancisco Ferreir-<l. de Moraes, 
para introduzir no paiz dous mil tmballlado
,.es liuerin nos, segttndo as condições que es
t;,belece, com emenda do Sr. A. Olynthoe 
outro e parecer da commissão de Obr<Ls Pu
blic:ts 'l Colonisação de 1894,, consid~r<tndo o 
projecto desuecessarío. 
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Nioguem pedindo a palavra, é encen a•h a 
discussão e·ndíada a votuÇii.o. 

Entra em discnsão unic;t o projecto n. ~íl5, 
de 1803, mandando abonar ao m:>j"r r,,r.n·. 
m"do do exercito 8u;::-enio Fre<ler·ico ele 
Lossio e Seiblitz o soldo qnc th•ixou de re
ceber rle 1862 a 1864. 

Ninguem pe•linclo a pala na, ó encerrada" 
discus>ão e :1diada a \'Ot<>çiio. 

Entra em I• discussão o prf\i•)<·to n. lül, 
de !894, marc:l!Jdo aos escrivües d<~ Córte de 
,;ppel!ação do Districto Federal vencimento,; 
;guaes aos dos escrivães do Jury o da Repar
tição da Policia. 

A ll!és:t c,nvicht os Ses deputados a com
p:~,t·eccrem h!llanhã, ~10 rnpio~dia, no Senado, 
f..nrn. assisti1·em ao acto d·a iWSi'f~ dos Rrs~ Pre~ 
siclurte e VÍC'G•Presidenl·• d:c R·puçlica, q::·~ 
ter:\ lo~a·· à I hora da t:trde. 

Yii.o a imprimir os seguintes 

P'l\ú.fECTOS 

~. IIS A - 1804 

Pm·ccm· sobre ru;: c,,u(mdas oj[ci~ecida.~ 11a ,2n 
di.,'CIISSt7o do prrdeclo n. 118 lle.de anno, que 
fi:.ca o~ ·cer.citllçntos rtvs em,pte[Jr:Ldos da Es
trada dtJ J/en·o Gmtrrel do Bra:;il. 

Ninguem pedindo a pnlavra, é encerrada n 
discussão e adiada a Totnçãe. Em 2" di~ensffin do~ projecto n. 118. deste 

Eatra em 1•. discus>ão o pr0jecto u. 163: anno.lc•ram apresentad ~cinco emendas e um 
de 1894, revaildan•lo em favor tht nom Com- ~ubstituti>"o ao mesmo projecto, e sobre todos 
panhia Estrad'~ de Ferro Estmito e S. Fm- vem a Commissito de Or~;amcnto emlttir o 
c!sco uo Chopim "'concessão a que se ref·,•re o seu parecer como lhe cumpt•e. 
decreto n. 895 de 18 de outubro de 1890, nos Das emend<tS que estão sob a numeração 
termos do respectivo contr·acto. <le l a 5 e vão publicadas em ~eg:uida, a 

Niuguem lle·!indo a p:1ln.vrn. e encerrada a Commissão e de opinião que devem ser appro-
díscussão e adiada a votitção. vadas p<·i" Cam<~ra as ue us. !, 2 e 5, a~si

gwu\as pelos Srs. Lins tlo Vasconcellos, Fra.n· 
Entra em discussão unicn o pl'Ojecio n. 98. ça Carvalho e Lomounier Godofredo, por tra

de ISHi, mandau,!o contar <!e31 t!>l jnlho de tarem ru; duas primeiras ( us. 1 e 2) de uml\ 
1894 a antiguidade de poslo nu promo(•ão tlo justa equípar<>çào d~ classesqueteemo ntesmo 
Dr. Eduardo Gonçalves Ribeiro. trab«lho e responsauili•l:<de, e a ter·ceira 

Ninguem pedindo a pal:<vt·n, é enceJ•r·:,..l:t a ( n. 5) de. um ~ugmento ra.zoavel e justili· 
discussão e adiada a votação. eado aos b~luetetros. . _ 

E t l
a d" - . 

4 
Quanto as outras, de ns. 4 e 5, a CommtSS<<O 

ll ra. em tsenssao o proJecto. n. 1. J, jUI-'a prejudicada a primeira por conter 
de 1894, !nandando. r:vert~r no serv1ço ac~1vo ·disposiçfto igual ás de ns. 1 ; 2, que mere· 
do ex~rmto o captt,ao reformado Jeron:ymo ceram sua appro~açilo e a se"uudo. pensa 
Ferr~n·te França o mterpreta ourt~_9", n. 2· que não deve ser acceita pela Gamara, pois 
da let n. 648 de !8 de agosto de 18o2. que tratando de subir categoria de estaç.õe.~ 

Niuguem pedindo a palavra, é encerrada a e da. creação de paradas, importa em au-
discussão e adiada a votação. gmento inutil de despeza. 

O !!ir. President:e-Estão esgot:Hias 
as matarias indicadas na ordem do dia para 
a discussão. Vae·se proced<lr :\ votação das 
materius. 

A lista da porta accusa a presonç:t de 111 
Srs. deputados, mas r i<lentemente no re
cinto não ha nu<nero.aou po ~Nl~e;;uinte. 
mandar proceuer· a chnwdn. 

Proceriendo-seá ch:wwla verilic:t·So terem
se ausentado os. Srs. Nogueira Paranaguá, 
Martins Juniat·, Gouvê:~ Lima, Seb:tstiã" L:~n
du!pho, Nilo Peçanha, Almeida Gomos, FMtes 
Junqueira, Lamont1ier Go<lofredo, Artimr 
Tot•res, Alvnro Cal'Valho e P:tdtta Salles. 

A CommiSEÜ.O e ta.rnbem de parecer que não 
~eja approvado o substitutivo do Sr. Coelho 
Cintra, por estabecer uma base pa.ra o au· 
gmento de vencimentos, que na pratica aca.r
l'lltaria a grave injustiça de fazer com que 
empregados ·que gaultam menos do que outros 
viessem " perceber maiores vencimentos do 
que esses outros. 

Sala das eommissües, 14 de novembro de 
1894. - .loii.o Lope.,, presidente. - A.ugt<.<lo 
Seuero, relator - F. Mayrinlt. - Arthur 
Rios (com restricções ) - AlmeidaNoyueiro. 
- .ttberlo Torres. 

E1nendas a que se rerere o parecer supra. : 

N. I 
O Sr. Presidente- Tenrlo r0spon-

dido :i. cha.mad<~ apen"; 98 81•:;, deputado>, Na. parte que diz (na ta.bella)-Estações es· 
não podem ser votadas as materins coustantcs peciaes-Centl'al-diga·se em vez do que lá 
d~ ordem •.lo Jin. está: 
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Tele,a:raphistade I• classe 4:800$000 
Dito de 2'... •. • • . ••• ••. 4:200$000 
Dito de 3''· ••• ·.• •• • . • • . 3:600$000 
Dito de 4'.............. I :800$000 

Sala das sessões. 8 de novembro de 1894.
Lins de Vasconcellos.-Fro:nça Ca>·valha. 

N.2 

A' tabella n. li, na parte que diz- movi-
mento de trens-diga-se: 

Conductores de l" classe. 4:8008000 
Ditos <.le 2"........ .... .. 4:200$000 
Ditos de 3•.......... .... 3:000$000 
Ditos de 4".. .... . .. . . . • l :800$000 

Sala das sessões, 8 de novembro de 1894 .
Lins de Vasconcellos.-França Ca1·valha. 

N.3 

A' tabella n. II-Movimento dos trens. 
Equip<>rados os ''encimentos dos con•lu

~tores aos úos escriputarios e mais pessoal 
do escriptorio central, com as mesmas van
tagens.-Frederico Borges. 

N.4 

Estações diversas-su:pprimidos os agentes 
de 5" cla.Sse, ,revertendo os já nomea·'os para 
o quadro de 4• classe, autot·izado o director a 
abrir paradas nos pontos que julgar conve
niente, percebendo o encarregado o venci
mento annual de 2:600$000. 

As actuaes agencias r1e 5" classe ficam re
baixadas a paradas, sempre que estt;·erem 
vagas, si o direetor entender que não teem 
ellas renda sut!iciente. para serem elevadas a 
"Categoria de 4". 

S. R. -Sah1. das sessões, 8 de novembro de 
1894.-F,·cderico 'Borges. 

N. 5 

A' t.1.beUa H- Estações e;:peciaes- Em vez 
de 3:000$ aos bilheteiros, diga-se: 3:G00$000. 

Sala d:J.S sessões, S de novembro de 1894.
Lamounie>· Godo{l'edo. 

Subslilutivo 

pertencentes :i. União, para o fim de augmen. 
tar os vencimentos de todos empregados, S{)\ 
as seguintes bases : aos que perceberem mail 
de 6:000.) annuaes. até lO o;,; aos que perce. 
berem mais de 4:000$, 20· •;,; aos que peree. 
berém mais de 3:000$. 2.5 • j, ; aos que per~ 
berem mais de 2:000$, 35 •;,. E aos demais 
40 • I" do respectivo vencimento. 

§ L• As tabellas a:;sim calculadas, obser
vadas. para as gradações de categoria.'. e 
approvadas por decreto do Poder· Executiro 
serão postas em execu~.ão em 1 de janei~ 
proximo vindouro. 

§ 2. • O Poder EJ(ecutivo provi<lenciará para 
que SE\jam rlispensados de taes administra. 
ções todos os empregados extraordinarios e 
na revisão dessas tabellas limítar-se-lla a 
contemplar os empregados strictamente ne. 
cessarias. reduzindo para esse fim ao menor 
numero possível o pessoal actualmente em 
serviço. 

OlJS(wvaçües 

O numero de praticantes, conductores <le 
trens, conferentes, tel~graphistas, m<1.clli
nist<ts, mestres, mestres de linha e armaze. 
nistas ser\1 fixado annualmente pelo director 
sob proposta dos respectivos chefes, que só
mente será executada depois de approvada 
pelo ministro da viação. ~ . 

O numero, clas~ifica~ão e jornal dos guar· 
das, feitores, serventes. trabalhadores, cabi· 
neiros, carimbadores. bagageiros e guardas
fr·eios se rã fixado pelo director. sob proposta 
dos respectivos chefes. o qual lhes abonar:'< 
de $-SOO a 2:;;ooo dia rios par-a os aprendizes, e 
de 2.S;OOO a 7$000 para os demais jornaleiros, 
dentro da verba votada pelo Congresse para 
esse fim. 

O numero e diaria dos operarias, fogui>~'tl. 
graxeiros. carvoeiros, trabalhadores e ser· 
ventes set•.i. marcado pelo director. sob pro· 
po~ta do chefe da locomoção. dentro •'os li· 
m ites !il(ados na clausula antecedente. 

Art. Fica o governo autorizado a rever Os empregados a que se referem os qua· 
as tabellas de vencimentos dos empregados dros das divisões. que durante cada trirnes· 
da Estrada de Ferro Central e das demais tre não tiverem commettido faltas que pre· 
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judiquem o serviço, a juizo do director, ou
vida o respectivo cbefe, terão direito a uma 
gratificação equivalente ao respectivo venci
mento de lO dias; exceptuam-se os cheres 
das divisões, os ajudantes do trafego, linha e 
tocomo~ão, os engenheiros residente::; e seus 
ajudantes, os cbefes de deposiío, os machl
ni>t:L~ e todo a pessoal jornaleiro. 

Os empregados que tiverem mais de 25 
annos de serviços bons, tel":io o <lireito u ser 
augmentado 30 '1, sobre o Ol'denudo, que 
lbes serã. concedillo pelo respectivo mi
nistro. 

Aos chefes de de nos i tos. m~chinistu.s e fo
gui::ta.s ser-.i. coucetlido, alem dos vencimentos 
ou diarias. uma gl'atitica~ão especiul cul
cuhd" sobre a economiu que realisarcm em 
combustível e lubriticantes, ua conf'ormidi\de 
de uma t,, bella, que serà orgunisada pelo 
chefe da locomoção e approvada pelo di
rector. 

O thesoureiro, seus fieis e ajudantes, os bi
lheteiros e fieis recebedores perceberão. além 
de seus vencimentos, uma gratiticaçüo cor
respondente a lO '/• sobre seus vencimentos, 
para toda quebras-

Todos os· empregados, quer titulados ou 
jornaleiros, em serviço das estações de Belém, 
Macacos e Oriente, perceberão os vencimentos 
que lbes competirem e mais 25 •( •• em razão 
da insalubridade dessas localidades. 

: 9• 

A distribuição do pessoal nas estações serã. 
feita conforme as necessidades do serviço o 
exigirem. 

Pat'a o cargo r1e ajurlante do chefe da tra
fego, que tiver de dirigir o serviço da 3" sec
ção, só podera ser nomeado profissional ele
ctricista de reconhecida C<Jmpetencia. 

n• 
Os agentes e conferentes, que accumularem 

as funcções de telegraphistas, perceberão• 

além de seus vencimentos, mais a gratiti 
cac;ão mensal de 60$000. 

Além dos vencimentos marcados no respe
ctivo quadro, te1·â.o mais uma diaria. a titulo 
de despezas de vit~.gem, durante o tempo em 
que se acl1:u·em em.serviço na linha ou esta
ções e depositas, fóru. da Capital Federal. em 
inspecções. de 5s chefes de divisão e de 3$ 
os demais empregados, quando commissiona
dos. 

As nomeações de praticantes effectivos e 
extranumemrios, telcgraphistas e eonducto
res de 4" classe serão feitas mediaate con
curso ; sendo que, para úbter nomea~ii.o de 
telegr·u.p!J.h;ta de 4" classe. deYerâ o candidato 
ter pratica"O gtatui.tnmcnte. pPlü menus. tres 
mezes nas e5taçiies da cstratht e mostrar
~e habilitado em exame de telegraphia pra
t!cu.. 

Os tlemais empregados $erlio nomeados por 
accessos da. categoria interior p~ra a imme
' I iataml'nte Sll perior. attenJendo-se à a.ptidüo, 
as;iduidade e <tntfguidarle do empreg::J.do na 
respectiya elas-e, descontadas para esse tim 
tts faltas 011 licenças, que os empregados 
houvere)ll:oo:tido. sob qualquer m .. tivo, sal
vo moles tia provada ém inspecção de saude. 

!4• 

A nomeação de director e tlo pessoal tech
nico serã. de livre escolha do governo, dentre 
os engenbeilos de reconhecida. capacidade, 
nos termos da lei n. 301, de 9 tle outubro 
de 1894. 

15• 

Serão nomeados por porta.ria do ministro: 
os chefes d:J.s divisões e seus ajudantes, o the
soureiro, o almoxarile, os escrivã.es, o guar
da-livro;, o contador e ;ojuclantes, o compra· 
dor. o secretario e os officiaes; e pelo director 
os demais empregados. 

Em virtude do presente quadro, fica o go
verno autorizado a rever o regulamento da 
estrada, l"er1uzindo o pessoal ao fixo estricta
roente necessario e suppriroindo todos os car-, 
gos de auxiliares ou interiuos que nelle não 
estejam comtemplados. 

s. R.·.-sa.la das.commissões, 8 de novem
bro de 1894.-C. Cinwa. 
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N. 171-1894 

Autoriza o Poder Executivo a conceder ao D1·. 
Jnão Alvares de Azevedo Macedp, lente da 
Escola Nacional de Bellas Artes, um anno 

c.de licença com 01·denado 

A Commissão de Petições e Poderes, foi 
presente uma petição do Dr. João Alvares de 
Azevedo Macedo, lente ele anatomia e physio
logia da Escola Nacional de Bellas Artes, na 
qual, allegando e comprovando com attestado 
medico o seu grave estado de saude, requer 
um anno de licença com os vencimentos; e 
attendendo a commissão aos justos motivos 
do pedido, é de parecer que seja elle defe
rido, para o que o1ferece o seguinte 

Projecto 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1." E' o Poder Executivo autorisado a 

conceder ao Dr. João Alvare8 de Azevedo Ma
cedo, lente de anatomia e physiologia da Es
cola Nacional de Bellas Artes, um anuo de 
licença com ordenado afim de tratar de sua 
sande onde lhe convier. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sala das sessões, 12 de novembro de 1894. 
A. Milton, presidente.-N. Atlgusto Borges, 
relator.-Carlos Jorge. 

N. 172-1894 

Concede a pensão de 100$ rnensaes, repartida
mente, a Ursulina Candida do Couto e outra, 
mãe e i1·mã do fallecido cirurgião naval Dr. 
João Pinto do Couto 

A Commissão de pensões, examinando a pe
tição de Ursulina Canrlida do Couto e Maria 
Felicia do Couto, mãi e irmã do fallecido ci
rurgião naval Dr. João Pinto do Couto, at
tendenclo: 

que se trata de rehabilitar a memoria de 
um funccionario correcto em todo seu proce
dimento, mas victima de uma insidia que o 
arrastou á Casa de Correcção desta. cidade 
ondr~ falleceu; 

que as peticionarias eram alimentadas pelo 
referirlo cidadão que lhes servia de arrimo; 

é de parecer que sejam deferidas com o se
guinte projecto: 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. o E' conredida a pensão de cem mil 

réis ( 100$) mensaes, reparticlamente a. Ur
wlina Candida do Couto e Maira Fel!Cia do 
·couto mãe ermã do J'allecido.r' cirurgia na
Dval João Piinto do Couto. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sala das commissões, 13 de novembro de 
1894.-Gonçalo de Lagos, presidente . .,..-.M. 
Caetano, relator.-Cãrlos Novaes.-Silva Cas
tro • ....:..Francisco Ferreira de Lima Cruz. 

O Sr. Presidente -Não havendo 
nada mais a tratar, designo para o dia 16 do 
corrente a seguinte ordem do dia: 

Votação: 
Do parecer n. 121, de 1894, reconhecendo 

deputado pelo Estado do Pará o Dr: Theotonio 
Raymundo de Brito ; 

Do projecto n. 144, de 1894, approvando os 
actos do governo praticados por motivo da 
revolta rle 6 de setembro (2" discussão); 

N 140, deste anno, que autorha a abertura 
do credito de 800:000$ para occorrer ás despe
zas com festejos e recepção da Commissão 
Ol'iental (3" discussão) ; 

N. 121 A, de 1894 (do Senado), disponao 
sobre as eleiçõe3 de que trata a lei n. 85, rre 
21 de setembro de 1892, art. 83 (2' discussão); 

N. 136, de 1894, orçamento da fazenda (dis 
cussão unica); 

N. 153, de 1894, autorisando o governo a 
abrir o credito extraordinario de 100: OUO$ 
para comprar as t•'rras e aguas do rio Co
vanca, de propriedade do Dr. Joaquim Jose 
ele Siqueira. e sua mulher, nos termos do con
tracto rre 25 de janeiro de 1894 (2' discussão); 

N. 154, de 1894, autorisando o governo a 
aqrir o crerlito supp1eme!ltar de I 08:713$995,2 
para as obras do prolongamento da Estrada 
de Ferro de Porto Alegre a Uruguayana no 
exercício de 1893 (2" discussão); 

N. 150 A, de 1894, concedendo ao 2" officía1 
ela Secretaria da Industria, Viacão e Obras 
Publicas José Fernandes Ribeiro da Costa um 
anno de licença (discussão unica): 

N. 140 A, de 1894, autorisando o governo a 
abrir um crediio de 50:000$ destinado a sal
var o casco da fragata Amazonas (ladiscussão); 

N. 75 A, de 1894 (do Senado), concedendo 
ao Estado de Goyaz diversos proprios nacio
naes, situados no mesmo Estado e de que 11, 

União não precisa (2" discussão) ; 
N. 77 A, de 1894, isentando de pagamento 

dos impostos de importação e direitos de ex
pe•hente os materiaes importados para o ser
viço da illuminação publica da capital da 
Bahia (2• discussão) ; 

N. 56, de 1894, tlxando em 150 o numero 
de a1umnos gratuitos do Internato do Gym
nasio Nacional, mantidas as actuas condições 
de admissão (3• discussão) ; 

N. 119 A, 1894, autorisando o governo a 
contratar com Richard J. Reidy. ou quem 
melhores vantagens offerecer, o assenta
monto de um cabo sub-fluvial entre Belém e 
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Man~os. ID~~iaute as condições que estabelece respectí vo territorio e dá outras providencias 
(l' d1scussao) ; (1" discussão) · 

N. ['9 C, de 1894: emenda ua Camara dos N. 78 B, de \894, das emendas do Senado 
Depu;ados ao proJec~o do Senado. n. 29 uo ao projecto tia ~";amarados Deputados n 78 A 
correnteal!Jlo. determmando que continuarão do corrente anno que autorisa. 0 <>ov~rno a 
em. d!spombihd8;rle, na fórma da Constituição, !·e ver desde ja o actual regimento das cu'tas 
os JuiZes de d1retto e os des~mbargadores não judichwias (discussão unica) ; , 
contemplados na org-J.mzaçaoda magistratut"a N. 16i, de 1894, reor."anisando o corpo de 
da Umaoou n" dos Es~ados (3' discussão); engenhelros civis.sob ~s ~bases que apresenta 

N. 41, d!'l.l894.' autor:tza_?dO o,.. governo ades- :t d~ ou!ra.s provH.IeuCl:tS em relação a. reor
pachar ate" quantta de 2b:OOO~, com o estabe- ;,'tlmsRCao geral dos servicos te~hni~os do 
leClmentu. de um pharol d~ 5' classe do porto :llinisterio da. Viação e Obras Publicas (1• dis-
de )lacapa, Estado do Para (3" discussão) ; cussão); ' 

N. ll3,de 1892, aut.orizan~o o go1·erno a'oe- N. 109 B, de 189~, dispondo sobre a expul-
Jhorar.as reformas dos offic1aes do ex ercito são do estrnngeiro de parte ou de todo o ter
concedidas por decreto de 3 de feverajro de ritorio nacional (1• discussão) ; 
1890, e~Ulpa~ando-os nas vantagens do clecreto N. :?9, de !893, autorisando o Poder Ex e
de 19 de abril do mesmo anuo (1" discussão). cutivo a conceder licençr• a Francisco Fer-

N. 5G A; de 1893, declarando temporaria~ t·eira de Moraes, para introduzir no ptüz 
as funcções de todos os orgãos do Ministerio .Jous n:i l)rabalhador.:s liberianos, se_!l'undo 
Publico, ta!lto da Justiça Federal, como da t~s coud1çoes que estabelece, com emenda do 
local, rlo D1>tricto Federal.-res:peitados os di- ~r. ;.\. Olyntho e out~o, par.ecer da Com
reitos adquiri~ os pelos funccionarios actuaes m'ssao de Ç>bras Publicas. e Colonisação de 
e rle~oga ~specialmente varias disposiçõe~ 1~94 ,; cou~1deran,lo o proJecto desn~essario 
( 3' d1scussao) ; ( ~· dtscu~.ao) ; 

N. lô4,de 1894, concedendo aosMinisterios . N. 30~, de 1893, ma~daodo abonar ao ma
da Guerra e da Marinha, para reconstituição Jor refo1:mado d? e;<erclto Eugenio Frederico 
do material do exercito e da armada 0 cre- .Je Loss10 e Se1blltz o soldo que deixou de 
dito de 27.000:000$ ao cambio de co';' ds es- receber de 1862 a 1864 (discussão unica) ; 
terlinos (2" discussão) ; - · N ._ 161, de !894, ~arcan~~ a~s escrivães 

N. 16 B, de 1894, considerando telegram- da Corte de 4ppel1açao do Dtst:11:_to F0dera.l 
mas officiaes rlos que forem expedidos por venctmento~ l1jUMS aos .d?s escr1.vaes do Jury 
autoridades federaes e estadoae$ no exercício e da Repartlçao da Pol!C!lt (l• d1scussão); 
de suas funcções (discussão unica) ; N. 163, de 1?9!, revalidantloc em favo! da 

N. 83, de 1894,~autorizando 0 Poder Ex- nova Companl11a Estrada de Ferro Estre1to e 
cutivo a. reorganizar o serviço de immi"'ração S. Francisco ao Chopim " conces;ão a que se 
e co1omzaçãa da União de conformidade com refere o derreto n. 896 de IS de outubro de 
as bases que apresent~ (2" discussão) ; 1~90; n~s termos do respectivo contracto (1• 

N. 108, rle 1893, declaran•1o nullo e de nem- d1scussao); 
hum e!feito o decreto n. 15 de outubro de . N · 98, de 1894, ma~oando contar de 31 de 
IS90. que concedeu diversos favores a Manoel JUlilo de 1891 a ant1gm1ade de posto na pro
Gomes da. Costa Figueiredo, bem como to·1a e m~ção ~o D~. Eduardo Gonçalves Ribeiro 
qua.Iquer tsençãodedireitos a fabrica de velas (•.liscussao umca); 
e da outras providencias (I• discussão) ; N~ 141, de 1894, mandando _reverter ao 

N. 133, de 1894, da emenda ao projecto serv1ço acl!vo do ~xerc1to o cap1t~o reformado 
n. 141 A, de 1893, otferecida em 2" discussão Jeronymo Ferre1r~ França e mterpreta o 
pelos Srs. Torquato Moreira e outros, isen- art. 9' n .. 2, d<: Ie1 n. 648 de 18 de agosto de 
tan~:o de ~posto de importação os materiaes Is~; (1: d'~!l;sao) i . 
destmados a Estrada de Ferro Viação Ferrei\ - .d~>CU»aO do erojeCto D. 166 A, ~e 189.t, 
de Itabapoaua, no Estado do Espirito Santo proll.lbmdo o recelmnento de sentencmdos no 
(l" discussão) ; pre~1d10 de Fet:nando de !'loronila; 

N. 143, de 1894, autorisando o Poder Ex- D1scussão umc:1 do proJ.ecto n.l68, de 1894, 
cutivo a conceder ao bt\charel Joaquim Pires concedend'? u~ anuo d~ llcença com ordenado 
de Amorim, jui:~: seccioual do Estado do Espi- ao Dr. EpJtacw d.a. Stlv<O ~ossOa, leote da. 
rito Santo seis mezes de licença com orde- [>acflldade de D:rel!o do ReCife; 
nado, afini de tratar de sua saude onde lhe 2• discussão do p:ojecto n. 170, de 1894. 
convier (discussão unica) . (Orçamento ~a Vmçaol; 
. N. tOS A, de 1894, declaran·'o e exclu· 2• d1scussao do p~oJecto n. 169, de 1894. 

Slva. competencia dos Estados le"'islar sobre a (Orçamento da Recetta). 
nave,fl'<J.~ão dos rios que banha.m sómente o Levanta-se a sessão às 2 horas da tarde· 

Cama.ra V. Vll i3 
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S3z~3.a solemne de aurrmaçãc e passz era Presidente e do Vice~.Presidente 
da Republica dos Estad:o~ Unidos [o Braz.il~ eleitos para servirem no 
p!ilriodo presidencial de 1894 a 1898~ em 15 de novembro de 1894 

Presidencia do Sr. Ubaldino do Amaral (vicn-prcsídonto do Senado) 

A' 1 hora da tarJe comparecem no cdificio blica viio faze!' a a.llirmn.<;ito solemno tldcl'
do Senado 32 Srs. ~enadores e 02 Srs. depu- minaria no a.rt. 44 ela Con~tituir;.iio Fcdc!'al. 
tados. 

O Sr. Presidente abre a sessão e 
nomeia as seguintes 

DE!'UT.\ÇÕES 

Para receber o Sr. Presidente eleito d:J. 
Republica, os Srs. deputados Thomaz Caval
canti, Ponce de Leon e Laura Muller, e os 
Sr>. senadores João Neiva, Joaquim Pernam
buco e Francisco Machado. 

Para receber o Sr. Vice-Presiuente eleito 
da Republica, os Srs. rleputados Herculano 
de Freitas, Athavde Junior e Carlos de 
~o•aes, e os Srs: senadores Cruz, Eugenio 
Amorim e Coelho e campos. 

Annuncia.da a chegada dos cidadãos eleitos 
Presidente e Vice-Presidente dn. Republica, o 
Sr. Presidente do Congresso convida as respe
e:i>as deputações para recebei-os á porta. do 
<f.Jiicio e introduzil-os no recinto. 

Introduzidos no recinto com _as formali· 
ca"es regirnentaes, tornam assento na Mesa á 
ilieita do Sr. Presidente do Congresso. 
Im seguida a.nnuncia este que os cidadãos 

;leitos Presidente e Vi ce-Presidente da Repu-

Estando de pG todos <ls mcmr.rr•~ cio Con
gresso e pessoas pr·esentes. o Pr·esideul.c e 
Vice-Pre,iflente eleito~ •la Republic:t pr·onnll
ciaram cm y,z alt:t. c:t•la. uru por sua vez, " 
afirmação constitucional. 

Depois de l:wrado e lido pelo Sr. l" secr·e
tario, é a.ssignado pelos ci<J:ulilos eleitos p .... ,. 
sidentc e Vice·Pr·esidenl.c <.l:t Republica. " 
pelos membr·os d:J. Mcs:J. o seguinte 

Termo de affirmaçito e posse do Presidente 
e do Vice-Presidente d:. Republicu dos 
Estados Unidos do Brazi ·. el~itos para 
servirem. no periodo pr.,sidencial de 1894 
a 1898. 

Aos 15 dias do mez rlc novembro <lc ISO~, 
6" da Repuhlica, re:unido o Congr·esso ~ado
na.!, em sessão solernne, nr, e diücio do Se :1do 
Fedt'r:.tl.. ~o·· a presidenci:• do Sr·. Uba.hlino d6 
Amaral Fontoura, cr,mp:J.recer-arn os Srs. Pru
dente .José de Moraes Barros e M:woeJ Victo
rino Pereira, eleitos P'·l' ~u!fra~io dif·ecto da. 
Nll.ção e maioria absoluta de voto; em I de 
março •lo cor·ren te ann''· re•oonlu,cidos pelo 
Congre,so Nacional e proclamados pelo r~spe
ctivo presidente, em sessi<o do dia 22 de 
junho, Presidente e Vice·Presidente da Repu· 
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blica dos Estados Unidos do Brazil para servi· Moraes Barros.-Manoel Victorino Pereira.
rem no segundo período presidencial. e pelos Ubaldino da Amaral Fontoura.-João Pedro 
mesmos senhores e proferida a seguinte Belfort Vieira.-Thoma~ Delfino dos Santos. 

-Gil Dini~ Goulart.-Joao Coelho G. Lisboa.~ 

AFFlRMAÇÃO 

< Prometto manter e cumprir com perfeita 
lealdade a Constituição Federal, promover o 
bem geral da Republica, observar as suas 
leis, sustentar-lhe a união, a inte,<Tidade e a 
independencia. » 

Terminada esta leitura, o Sr; Presidente do 
Congresso declara que estão empossados 0 
Presidente e o Vice-Presidente da Republica 
eleitos para servirem no 2• período presi: 
dencial. 

Então convida as respectivas deputações 
para acompanhal-os, e elles retiram-se com 
as mesmas lormalirlades com que foram rece 
bidos. 

E para constar se lavrou o presente termo. Regressando ao recinto as deputações, o 
que vae assignado pelos cidadãos emDossados Sr. Presidente do CoJ?.gresso declara encerrada 
e pela Mesa do Congresso.-Prudente J. de a sessão. 



camara dos Deputados-Impresso em 12/02/2015 15 28- Pág1na 1 de 41 

C AMARA DOS DEPUTADOS\ 

~ím~ira sossão da sorumua lBRislatura do Gon~asso Nacional 

135' SESSÃO EM 16 DE NOVEMBRO DE 1894 

Presidencia dos Srs. Rosa e Silva e Thoma:; 
Delfina (t' secretario) 

Ao meio·dia respondem à chamaria os Srs. 

Santiago, Barros Franco Jnnior, Ponce de 
Leon, Paulino de Souza Junior, Mayrink, 
Almei(la Gomes, Lima Dunrte, :Monteiro de 
Barros, Luiz Detsi, Ferraz Junior, Fortes 
Junqueira, Francisco Veiga, La,,ounier Go
dolhrlo, Cupertino de Si~neira, Rodolpho 
Abreu, Theotonio de Magalhães, Pinto du. 
Fonseca, Simão da Cunha, Olegario Maciel, 
Paraíso c,wulcanti, Carlos das Cllagas, Al
fredo Ellis, t\l>ilro Carv:tlho, Almeida No
gueira, Domingues de Castro. Dino Bueno, 
Costa Junior, Gustavo Godoy, Adolpho Gordo, 
Moreira da SitvtL, Padua Salles, Vieira de 
Moraes, Herculano de Freitas, Moraes Barros, 
Paulino Carlos, Francisco Glicerio, João de 
F'wü1, Ovídio Abrantes, Urbano de Gouveia, 
Luiz Adolpho, Laura Müller, Paula Ramos, 
Francisco Tolentino e Emílio Blum. 

Abre-se a sessão. 

Rosa e Silva, Thoma.z DcJ:fino, Coelho Lisboa, 
Fileto Pires, Ta vares de Lyra, Lima Bacury, 
Gabriel Salgaclo, Enéas Martins, Augusto 
Montenegro, Carlos de Novaes, Bricio Filho, 
Hollandá <le Lima, Viveiros, Luiz Domingues, 
Gustavo Vera.s, Eduardo de Berrêdo, CÍiris
tino Cruz, Anisio de Abreu, Nogueira ?ara
naguá, Fredetico Borges, Gonçalo de Lagos, 
Thomaz Cavalcanti, Ildefonso Lima, .1 oão 
Lopes, Pedro Borges, José .t;evilaqua, Augus· 
to Severo, Francisco Gurgel, Silva Mariz, 
Trindade, Arthur Orlando, Tolentino de Car· 
valho, Pereira de Lyra, Coelho Cintra, Luiz 
de Andrade, Medeiros e Albuquerque,Miguel Deixam de comparecer com causa partici
Pernambuco, Carlos Jorge, Clementina do pada os Sr;; .. }lfatta Bacel!ar, Sá PeLl:oto, 
Monte, l<ocha Cavalcanti. Octanano Lourei- Benedicto Leite, Costa Rodrigues, Torres 
ro, Olympio de Campos, Menezes Prado, Ge- Portuga.l, Helvecio Monte. Junqueira Ayres, 
miniano Brazil, Gouveiot Limo., Zama, Santos Cunha Lima, Chateaubriand, Martins Junior, 
Pereira, Neiva., Francisco Sodré, Tosta, M:t- Arminio T,wares, Marcionilo Lins, Cornelio 
noel Caetano, Aristides de Queiroz, Edu- cl:l Fonseca, Aug-usto ele Freitas, Leovegildo 
ardo Ramos, Ptlula Guimarães, Vergue de Fifgueirn.s,José Ignncio, Toleutinodos Santos, 
Abreu, Flavio de Araujo, Rodrigues de Athayde Junior, Clcto Nunes, Oscar Godoy, 
Lima, Sebastião Landulpho, Arthur Rios, Americo de Mattos, Urbano Marcondes, João 
Marcolino Moura, Paranhos Montenegro, Luiz, carv:llho Mourão, João Penido, Gon
Torquato Moreira, Gal<lino Loreto, Antonio ~alves Ramos. Alvaro Botelho, Leonel Filho, 
de SiqNeira, Furquim Werneck, José Carlos, vctaviano de Brito, Ribeiro de Almeida, Fer
Fmnça Carvalho, Alcindo Guanabaril, Lius reira Pires, Valladares, ArthurTorres, Ma
de Vasconcellos. Alberto Torres. Belisario <le nod Fulgencio, Lamartine, Costa Machado, 
Souza, Fonseca Portella, Euzebio de Queiro;. Carlos Gm·ch•. Julio de Mesq1üta, Cincin:do 
Costa Azevedo, Silva Castro, Nilo Peçanhr-,." Bra;p. Alves de Castro, Xavier do Valle e 
Agostinho Vida!, Ernesto Brazilio, Fran~sco Mariano Ramos. 
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E sem causa os Srs. Francisco Benevolo, 
José Mariano, Gaspar Drummond, Lourenço 
de Sá, Gonç1!ves Maia, Fernandes Lima, 
Landulpho de lllagalhães, Vaz de Mello, Do
mingos de Moraes, Casemiro dt> Rocha e Al
bert'ó Salles. 

Até lloje este tem sido o meu modo de pro. 
cerler nesta casa, como V. E :o::. poderá dar 
testemunho 

E. lida e sem de~ate approvach 
Sissão ante~edente. 

Venl'O, pois, reclamar agora do< podere' 
publicos <>lguma cousa para o Rio G~ande d; 
Norte, em vista do grande esquecimeuto ! 

a acta ua abandono em que sempre viveu oJtr'om, ! 
foi por isso que me vi obrigado a tomar a 
palavra, occupando por alguns momentos a 
:ütenção da c:•sa. attenção que ella e V. Ex, 
não negam áquelles que appellam para a sua 
benevolencia. 

OllDE:\1 DO DIA 

Não havendo numero para se votar as ma- Sr· Presidente, em um paiz vasto como a 
terias indicar.las na ordem do dia, passa-se it nosso, as necessidades e interesses variam 
materio. em discussão. muito de EstaLlo a Estado. embora haja tam. 

São snccessivamente e ~em debates encer
rados em 2" discussão os artigos do projecto 
n,, 166 A, de 1894, prohibindo o recebimento 
rle seutenciados no presülio de Fernando de 
Noronha. 

bem interesses e necessidades ele o relem geral. 
·"- diversidade dos primeiros, dá nascimento 

á consequente necessidade de autonomia; , 
assim r.orno a identidade dos ultimas crêa o 
accôrdo 011 união. 

E como sómente a federaçii.o póJe nos asse. 
Entra em discussão unico. o projecto g-urar a existencia da autonomia naquilio 

n. 168. de 1894. concedendo um anuo de li- que concerne especialmente a esta cuarp1ella 
cenç·a com ordenado ao Dr. Epitacio da Sil\·a circumscripção territO!'ial, sem exclmão da 
PBssoa; lente da Faculdade tle Direito do Re- solidariedade que entre toclos deve haver 
cife. quando se trata de negocias que a elle;; inter. 

Ninguem padinclo a palavra, é encerrada a essam, segue-se que já hoje a fedBraç[o é o 
'(liscussão e adi,tda a votação. unico systema de g-overno que nos convém e 

que ella está profunrlumente radicada llú 
Ent1'a em 2• dii;cussão o projecto n. liO, apoio(laNaçãotoda,quetendesempreaeman-

de 1894 (Orçamento d'l Viaçi'io -art 1'). .

1

ciparo estado d'\ união, como os municipios 
dos Estados. 

O Sr• Tavares da Lyra -Sr. Quando a Republica n1:íonos tiV&sse trazido 
.Presidente, não venho discutir propriamente outras bens. quando ella não se impuzesse a 
o prfjecto do Orçam~nto de Industr-ias e nós brazileiros pela maior somma de liber
Viação. dade que nos póde assegurar, el!a em umu 

Sou o primeiro a r<:ccnhecer a minha in· n~cessidade, porque paiz grantle sem TJOpu
competencia pam fnzel-o • ..'!.S=--rliscussões de !nção, com commuuiçações difficeis. o Brazi[ 
orçaman tos, por isw mesmo que são áridas preciso. va de governos autonomos e iudepen· 
requerem da parte de quem tle!l:I.S se occupn, dentes que,curando mais directamente des~as 
além de estudos especiaes, um long-o tiroci- ou daquella região, e tendo iniciativa proprm, 
nio de vida pltblica, em que o expru·iencia e pudessem occorrer mais rupid,tmente e com 
a pratica dos ne.zocios r,ue entendem com o maior etficacia aos ser>iços que a ellas iute
regular fuuccionamento do ~overno sejam ressam, 
uma ;;..:tranti:t >egura de que saberá fazei-o Tanto é isto uma verdade que, apez:tl' das 
com con11ecimento e ::t.utoridade. luctus e dissecções porque tem passado" Re· 

Or~, eu, Sr. Presidente, não tenho a pre- publica, apezar das agitações politicas que 
tenção de estar nessas coudicçües. e si ora. teem entorpecido um pouco o progresso naClO· 
ouso abusar d:t generoz:t atte11ção da Gamara, nr.l, ameaçando em pu.rte a estabilidade da> 
é simplesmente no cumprimento de um<le- instituições; apezar das ambições desmedidas 
ver. de alguns soit-clis«nts patr·iotas que teem 

Entmndo para estn. casa onde vejo reuni- procurado :marchisar o paiz. com o ti!ll tle 
dos n'nma ~eJecção admirav•ois homens emi- empolgar o porler publico, como succedeu 
nentissimos nas lettras e nu politica de nossa :linda ultimumen le com u revolta de 6 rlo 
patria, eu tracei a mim mesmo uma norma setembro, que tantas victim"s nos roubou 
de conducta qua foi e que é : tle apoiar ou sacrificadas em tlefesa da causa le.~al, e essa 
n~o ·aquellas medidas que me parecessem outm que lá no sul vui tendo agora seu 

· d1guas d:> minha ap;Jrovação ou dos protes- termo, por nós tão dese,jaclo; apezar de tndo 
_ tos-.com o meu voto ; e de só vir á tribuna isto os Estados financeiramente prosperam 
;quando um·motivo imperioso, uma obriga. sempre. :çãó a que não pudeSse ·fugir, me impuzes&en~ E esse progl,'esso que não é de admirar em 
;~se· s-rande aacrit!çio. · . S. Paulo, no Pará, 1\Iioas, etc; :Pela sua ~ra11• 
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deza e opulencla. é um symptoma. da vida 
9 da. reanimação que a federação trouxe ás 
anti= provincias, principalmente as peque
nas roais suJrocadas em sua. liberdade, mais 
ãtrophiadas pela. antiga. eentralisação. 

Mas, Sr. Presidente, por maior que seja 
a actividade que se nota nos diver;;os Esta
dos, por mais honestos que sejam os seus 
administradores, os grandes males de outr'
ora eram taes que ainda hoje é impos;;ivel 
a muitos delles, com os pequenos recursos de 
que dispoem, promoyer todos os melhora
mentos de que necessztam. 

E' o caso em que se acb.a o Estado que 
tenho a honra de representai', que, apezar de 
ter á sua frente o governador Pedro Velho, 
um rio-grandense digno, intelligenre, patriota. 
dedicado em excesso a sua terra que elle 
mais do que ninguem deseja. ver engrandecida 
ainda não ponde, apezar do muitos que já fez 
e da sua boa vontade realisar todos os ser
\1ços que instantemente reclamam as vis
tas e attenções do governo. 

Fazendo uma politica eminentemente re
publicana; transformando em norma de go
verno o mais religioso respeito á lei ; pro
curando desenvolver a proilucção que é o 
elemento· creador da riqueza do Estado; 
fazendo da. economia. urna verdade,o Dr. Pedro 
Velho ainda não conseguiu, com a sua 
energia e tenacidade extraordionarias, fazer 
tudo que o seu amor extremado daq uella 
pobre terra desejaria ver posto em pra· 
tica. 

E' por esta. razão que embora com grande 
acanhamento, porque não poucas vezes tenho 

. ouvido repetir aqui que nôs tudú pedimos 
p3ra os Estados, pouco nos importando com a 
União, venho oceupar a attenção dos Srs. re
]lresentantes para oJI'erecer â. consideração da 
Camara uma emenda ao orçamento ora em 
discussão. 

Sr. Presidente, o illustre deputado paulista 
que foi relator do projecto de orçamento da 
guerra em um eloquente discurso, disse que 
não via razão para se estranhar o au«mento 
crescente que se nota nas leis que lixam as 
despezas que teem de correr pelas diversas 
secretarias e fez ver que el!e é uma conse
quencla do avanço de civilisação que vae 
tendo o paiz ••• 

Apezar de S. Ex. explicar por esta fórma, 
o accrescimo constante das nossas despe1.as 
naturalmente pelo desejo de:reduzil-as, a di
gnacom~são de orçamento, a meu ver 
muito bem, attendendo ao deliequilibrio que 
ba sempre~ entre a receita e a. despeza, 
tomou como base do seu procedimento, na 
confecção das diversa.s propostas a mais 
rigorosa e severa economia.. 

Louvo-a por isto, ;mesmo porque em um 
paiz, eomo o nosso, quando os impostos jil são 

tantos, não se deve estar constantemente a. 
atlligiz- o contribuinte com a creação de no
V?S tributos; e. a não ser por esta. maneira, 
so o desenvolvimento das forças productivas 
da. nação, podara razer com que augmentern 
os nossas rendas. 

Mas, Sr. Presidente, per mais attenção que 
nos mereço. a Commissão de Orçamento pela. 
maneira digna. e correcta porque vae se des
empenhando dos arduos deveres que lhe in
cumbem, principalmente este anuo, em que 
lhe faltaram as tabellas que só muito tarde 
chegaram, acho que fica. livre a nós outros 
apresentar emendas consignando verbas para 
serviços inadiaveis nos Estados. 

E me parece que assim procedendo não so
mos incoherentes quando pregamos a neces
sidade de economia, porque essas verbas são 
pequenas, insignificantes mesmo, e não po
derão trazez• desiquilíbrio orç:~.mentario, o 
que sempre !oi um ma.! proiligado durante o 
imperio. 

Não são ellrus que causionam os deficits. 
Já ouvi dizer-se, e disse um il!u;;tre depu~ 

tado por Minas, que estes auxílios a obras dos 
estados são verdadeiros attentados contra a 
Con~tituicão ; mas qu:tndo assim fosse pare
ce-me que pelo menos actualmente o Con
greFso não podia sem injustiça e rigorismo 
ioexplicavel deixar de dar attenção ás condi
ções em que se achavam as Jlrovincias, prin
cipalmente as pequenas depois do inicio do 
regímen republicano federa ti "I" o. 

As pequenas, a.traz:J.das e pobres como 
eram, não podiam com os recursos de que 
dispunham recorrer a todos os serviços a 
seu cargo, depois da federa.cão, e por isso ap
pellaram para o governo da 1J uião e appella
rão ainda por muito tempo. 

Sr. Presidente, a emenda que vou ter a. 
honro de enviar à Mestt, consigna a verba 
de 50:000$ para melhoramentos no porto da 
cidade de Mucahyba, no Rio Grande do 
Norte. 

Não é a primeira. vez que se pedem auxílios 
dessa natureza llara obras identicas nos Esta
dos ; e lembro-me de que na. sessão do anno 
passado um ilustre deputado pela. Parahybo. 
apresento11 emenda igual ao orçamento, con
signando verba para. abertura. do rio que ba• 
nha a. cidade de Mnranguape. 

Além disso, a cidade de 1\fa.cahyba, que 
não ha 50 annos Coi fundada, conta. já 8.000 
habitantes, e é a primeira em commercio, de
pois da capital do Rio Grande l!o Norte, e j:i. 
tem communicações com a Europa. 

E' justa, pois, a. sua aspiração de um porto 
!'ranco para melhorar a sua importação e ex
portação. 

No tempo da monarchia jà se pensott até 
em faze l-a capital do Estado, Dois presiden• 
tes quizeram realisar essa. idéa, que si nio 
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foi levada a atreito foi devido ás condições do 
porto. 

Em 1877. quando assolou a secca na então 
:provincia do Rio Grande do Norte, o presi
dente de então, attendendo a que nem um 
serviço mais uti1 podia ser prestado à pro
vincia mandou fazel-o ; porém, mal dirigido 
como foi, não produziu os e:tl'eitos desejados. 

Si o Estado do Rio Grande do Norte pu
desse, de certo que nem eu nem nenhum 
companheiro de representação viria aqui pe
dir um tão pequeno am:ilio. Trata-se de uma 
verdadeira migalha, mas que muito vale 
para nós que temos uma receita de menos de 
I. 000:000$000. 

Sr. Presidente, o Congresso farà verda
deira justiça ao Rio Grande do Norte, ap
provando a emenda,~ porque, si aquelle Es
tado é pobre, tem um devot:>mentoillimitado 
pela Republica, um grande amor à liberdade, 
e como Estado da União estarâ sempre prom
pto a empregar todo o seu patriotssmo, todo 
seu enthusiasmo, toda a sua dedieação na 
defesa do governo, que é boje abraçado por 
todos os brazileiros. 

Tenho concluído. (Muito bem) 

agricultura; viação e . obras; oolo~isação e 
immigração. 

Por isso, Sr. Presidente, tratarei de con
siderar na primeira parte as aetuaes con
dições da lavoura nos differeutes Est.'\dos da 
União, com o fim de conheeer da especie e 
porção de favores que ella carece, tanto para 
de~envolver as actuaes, como para intro
duzir novos generos de cultura. (Muito bem.) 

Em relação á industria, Sr. Presidente, é 
forçoso reconhecer a necessidade da discri
minação do que seja, entre nós, industria 
verdatleiramente naeional, e porta.nto mere
cedora de proteeção daquella que só de na
cional tem as taboletas (apoiados, muito bem), 
e que no entretanto prejudicam e compro· 
mettem grandes interesses d» Nação, desa
creditando um dos mais poderosos factores 
para a garantia e segurança da riquoza 
futura do paiz. (Apoiados.) 

Quanto á viação e obras; Sr. Presidente, 
terei de passar em revista o que existe feito 
quer em estradas de ferro e de rodagem, 
quer em navégação marítima ou fluvial: e 
conseguintemente sob o ponto de vista
obras -.~>erei levado a examinar de pre
rerencia melhoramentos de portos e de rios. 

A este ~capitulo prende-se o serviço da ca-
0 Sr~ José Carios - Sr. Pre- bota::; em naeional que me parec~ ser questão 

sidente, o orçamento do Ministerio da ln- vencida, desde que está. nodo o prazo da 
dustria, Viação e Obras Publicas para o anno proroga.ção e no dia 11 deste mez ter entrado 
de 1895 é um assumpto que careee ser estu- em pleno vigor o preeeito constitucional. 
dado com todo o interesse porque exige uma o SR. MoRAES BARROS- Jil. foi votado 
despeza consideravel. pelo senado 0 projeeto de adiameuto ~ 

Basta ver, Sr. Presidente, que a despez;t 0 SR. JosÉ CARLOS_ Em quanto não 
proposta pelo Poder Executivo para este 
:Ministerío foi de 119.620:587$366, contra a de houver aeto algum em contrario, devo acre-
100. 716:824$555 votada. para 0 presente exer- ditar que :t Constituição é respeitada. 
cicio e que a iUUl!trada commissão de orça- O SR. MoRA&s BARROS- Já regulamen-
mento propõe uma economia de reis tou-se a lei ~ 
1.962:796$969. ·"': O SR. JosE CARLos- Regulamento-se mas 

Estudemos, portanto, as condições aetuaes não sej!' a falta de regulamento motivo para 
dos differentes serviços a cargo deste Minis- não se cumprir a lei. 
terio, e de modo que se possa conseguir~van- 0 Sa. MoRAES BARRos -Quem tem de re-
tagem reat:e duradoura, em vez de eoonomias 
aparentes e sem resultado pratico algum. gnlamentar ê o Poder Executivo. 
(ApOiados.) O SR. JosE CARLCS- Pois oiTereça-se no 

Comprebende v, Ex., Sr. Presidente, que executivo a$ bases para o re;.:ulamento desse 
o desenvolvimento de semelhante estudo não serviço, que não convém seja por mais tempo 
pódeílear eubordinadoã.sexigencias do tempo adiado. (Apoiados.) 
escasso de que dispomos para concluir todos Finalmente, Sr. Presidente, em assumpto 
os trabalhos da presente sessão, jà prorogada tão importante oomo seja o do povoamen~o 
por duas vezes. do nosso territorio e n!' exploração das ri-

Razão este, Sr. Presidente, que me fará quezas natura.es do paiz, set•ei forçosamente 
resumir extraordinariamente a critica severa obrigado a fazer a critica do modo porque 
que pretendia fazer de cada uma das diffe- tem-se feito o serviço• de iro migração e colo
rentes rubricas deste orçamento. ms.lÇão, accentuando tanto quanto me per· 

Sr. Presidente, para encaminhar o meu mettírem as minhas forçns, o descuido eri
diseurso·de maneira que possa bem apreciar mmoso, seja-me licito dizer. que tem haVIdO 
os diversos encargos do Ministerio que faz não de >1gora, mas vindo du longa datt~ a 
hoje o objecto da diseussão, eu dividirei o 1 cerca da immigração para os E>tados do Norte 
meu trabalho em tres partes:- industria e da União. (Muito ben•; apoiado.) 
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Jà vê, Sr. Presiclente e .iit vê aCamara, que 
terei de ser demor<tdo na tribnnn. pttra atten
der aíndn. que ligeirn.mente as exigencias da 
analyse que m•o proponho fttzer• de todos esses 
ser·viços que correm pelo Ministerio •ht I o
dustria, Viação e Obras Publicas. 

Começarei, Sr. Presidente, a considerar as 
condições actuaes da lavoura do pn.íz, que C<t· 
rece, como sempre, ser classificada n. princi
pal, sinão a u_nica fonte permanente da nossa 
riqueza. (21{uzto õem ; apo.ado.) 

Sendo assim, Sr. Presidente, e como ella 
tem necessidades que carecem ser attendidas 
sem mais ele longas, par;t garantir a sua pros
peridade futura, porque ella constitue o pião 
em torno do qual gyram todos os interesses 
-vitaes da Nação, serei bastante franco na 
exposição que vou fazer ; e desde ji< peço 
perdão aos meus dignos collegas da ousadia 
de metter-me em semelhante em preza. 

UM SR. DEPUTADO- V. Ex. tem mos
trado que está preparado para enfrentar 
emprezas muito mais arriscadas. 

0 SR. JOSE' CARLOS - E' Sabido que a la
voura predominante em alguns EBtados do 
Norte, é a da canoa dê assucar, da me;;ma 
maneira que em S. Paulo, Rio de Janeiro e 
na região da matta de Minas Gemes é o café; 
seguindo-se eni alguns Estarias a cultura do 
algodão e do fumo, como em outros :\ canoa 
de as:iucar e cacào. 

Os Estados teem as suas explorações espe
ciaes ; no norte a extractiva, no sul e alto 
centro a pa-storil. Em qu:tsi todos, porém, 
ainda cuida-se de certas pequenas cultura~ 
pnm exportação estrangeira, e mais ou me
nos em todos plantam-se cere:1es p;rra con
sumo proprio, ã excepção dos EBtndos do Rio 
Granr.le do Sul e Sauta Cntharina, que fawm 
commercio seguido de cereaes parn os outros 
Estados r1ue lhe Jlcnm mnis proximos. 

No entretanto, Sr. Presidente, n culturn do 
ctlfé, ~ue até muito pouco tempo parecia Eet• 
um privilegio de alguns Estnrlos do Sul. hoje 
em dia o Ceará, a Bahia, Espirito Santo ~ 
masmo outros E:stados mais no norte. já cui
dam dessa cultura, e si nns <'!Xportam has
tante, outros, pelo 1nenos, ji>. ti1·nm para >en 
gasto. (Mnito bem.) 
. E' por isso, Sr. Presitlente, que se tem man

htlo uma tal ou qual pro~ressão crescente na 
renda'de tcl;.!uns Estados; quando é S>Jbido que 
certas lavouras outr'ora florescentes, tee01 
desmerecido consideravelmente e tendem 
mesmo a ceder o Jogar a outras mais remu
neradas e protegidas pela falht de competido
res de importancia. 

No Estarlo da Bahia, Sr. Presidente, e:;S<l 
estutlo póde ser feito de um modo completo. 

No Eotado da Bahia a lavoura da canna de 
assuear, que já foi tão opulenta, a decadencia 

Ca.m:u-n. V .. Vli 

nestes nltimos tempos tem-se pronunciado em 
proporção assnstadora. 

0 Sr. VEttG1>E DE .\BREU- Apoiado. 

O Sa. Josgt CARLos Jà tive occasifío de 
dizer acerca da lavoura da canna de assucar 
cm Bahi:t: « A lavour.t da CllDntt de ussuc:tr 
no Estudo ria Rahia atravessa uma crise vio
lenta, e a passtlgem rnpicla do meio er_n que 
se manteve durante longos annos (le extsten
ci:t para um outro inteiramente extranho, 
compromo\teu o credito dos gmndes proprie
tarios e aniquilou o pequeno lavrador. 

O desanimo espalhou-se por toei;\ a p:trté e 
o abandono das fabJ·icas e elas culturas não se 
fez esper;tr. Centro de :tctividarle industrial, 
outr'ora opulentos e fortes, permanecem agora 
amosquinlmtlos c sem alento. 

Sr·. Presidente, n. reconstituição da lavour;t 
de ~ann;t. em alguns Estados do norte princi
palmente mais do que nenhumv. outra, ex1ge 
que se opere s 'm ~ais delonga~ (aJ!.oiados) 
tendo-se muito em vrsta n n.pplrcuçao e o 
aproveitamento dos elementos nttlnraes com 
ordem, mcthoclo e raciocillio. (Mt<ito úcm.) 

A la vourtt preci:;.1. de íJUpit;d é certo m~is 
não é menos verd;;rle que t:tmuem necessrta 
instrucçi\o prorts,ional p~.!':t que possa tmns
formnr o actual system<1. rlec culturtt, melhorar 
a sua posição e g-arantir f'Jturo independente 
e prospero. (Apoiado<.) 

Devi:lo a imperfeiG<to dn. cnltnr:\ da canoa, 
na Bahia torna-,;c c!la rle ruá qu<liidade de 
mntel'ia. sachn.rinn. aproveitada. 

A semente nem >empr·e é a mais conve
niente : mal plantado c qu.:si abaurlonadtt 
durante o tempo rlo seu clese_nvolvimeuto, c?r
tada e traosportad;t em epoe:t e em dtas 
impropriog, a c:tnna é_ entregue" moenda sem 
as conllic·ões necessarras, do que re:mltL ma 
renrlimento inferior à quanti(hde relativa _e 
o prmlucto sem valor pela sua m« qual!-

•ln;te;,nnnn. que em o-era! se cultiva na Bahia é 
o Salan(Jm·. no entt~oto h« plantações <la Lou
zic,4 .. Palmeira Ch;·i . .;;tallina em mmt<.\. pequeo:t. 
porção e r·eBtos "indtt de Caycnna. 

As condições dos Esta<lO> de Alagôas e Ser
g-ipe silo um pouco melllores, já_ por que o 
tm.ba lho não ricou tão <te:;orgttmsado nesses 
Estttdos com o dcs::ppttrecimento do braço es
cravo, já por que n. plan~tt é m<tis b.:m cuidada 
e a qualidade car1anna :nn~la se_.:nantem com 
toda sua riqueza sacharma, Jtl finalmente 
por que a fabricaçilo do nssuc"r é rei ta co:n 
m:ds interesse pratico ~~ccommodado a.s ext
n-enci:ls dos difiOrcnte~ di:..;tJ·ictos pi.antn.dc1re~. 
0 Qn~~r· nestes 1lous r~~ta.dos, quer aiwla. no de 
Pernambuco por excellencia, " lavoura da 
canna de i'.Ssucar progride :1 passos a vnnttt
jados. 

34 



camara dos Deputados-Impresso em 12/02/2015 15 28- Pág1na 6 de 41 

2llB AlfNA.l!S DA CAMAl'tA 

Porque o systema adoptado e seguido é 
subordinado e adaptado ás condicões das djJfe
rentes zonas productoras. 

De modo que não ha allí o luxo da osten
tação de fabricas centraes d9 grande capa
cidades, sem dispor-se da materia prima 
constante e em boas condições para asse
gurar o fornecimento prompto, seguido e, 
portanto, t'emunerador dos esforços empre
gados. (Muito bem.} 

Na Bahia, Sr. Presidente, não Montece o 
mesmo. 

O SR. ARTHUR R.ros- Não apoiado D€ste 
ponto V. Ex. não tem razão, as fabricas são 
em numero insutficiente. 

O SR. JosÉ CARLOS- V. Ex. é quem não tem 
razão: Os p1•imeiros decretos concedendo ga
rantia de juros de 7'/• para o estabelecimento 
de eagenllos centra.es na Bahia, datam de 
março a agosto de 18iô e foram-se em no
mero de ô; em 1881 foi concedida a garantia 
de 6 'f o para a construcção de 8 fabricas cen
traes ; e de 1882 até 1889 ainda foram conce
didas mais nove com a mesma garanti<~ de 
6 'I•· 

O erro tem sido outro e o insuccesso pro
veniente da grande capacidade das fabricas. 
Em um paiz como o nosso, e Jll'incipa !mente 
na Bahia, onde a lavoura é por excellencia 
extensiva e imperfeita, a producção reduzidtl 
e incerta, pela fult>\ absoluht de um trabalho 
regular e aperreiçoadn, onde os elementos 
meteorologicos succerlem-se cruelmente para 
impedir a vida e o aproveitamento das plan
tações, perturbando assim toda a economia 
rum!, onde, infelizmente, os system:1s topo· 
graphico e bydrographico oppoem embaraços 
sérios à construcção de vias de communíca
ç1Jes ra pidas, seguras e cconomicas para o 
transporte da mataria prim~t, ~m quantidade 
bastante c no tempo preciso para o tl'llbalho 
seguido e diario de nma fabrica de 300, 400 e 
60U tonelladas de rorçn. compressora. (Jluito 
bem.) 

possam accommodar as condições especiali!-1 
simas da sua lavoura de canoa. (A.poiados,J 

Sr. Presidente, montar fabricas centraes de 
capacidade superior a 200 toneladas dial'ia!l 
para os Estados do norte é, a meu ver, !lrrojG 
de mais. 

Em Sergipe, Alagoas e Pernambuco, a 
Ia v oura dn canna de assucar, jâ ti v e occasião 
de dizer hoje, progride, sa!ientando~se entre 
estes o Estado de .Sergipe, onde o engenha 
central Riachuelo, à margem direita do ria 
.Jacarecica, é unido por uma rede de estradas 
de ferro de 16 kilometros de e:rtensão total, 
cujo maior ti•echo, de cerca de 10 kilornetros, 
liga a fabrica ao Jogar denominado Sall', 
sobre o rio Sergipe, navegavel desde o Ara. 
ca.jú até esse ponto. 

No Est.-.do das Alagoas, as usinas, quer dG 1 

mnnicio de s. Mignel de Campos, quer da 1 
uberrimo va!le do Surnaúma, jâ o:trerecem' 
magnilicos resultados, e no Estado de Pernam
buco. Sr. Presidente, melhor do que eu, 
v. Ex. póde assegurará Gamara quanto tem 
melhorado e augmentado a industria do assu· 
oar e do alcool de canna em sua terra natal. 
(Apoiados.) Alli tudo se deve a iniciativa par· 
ticular e encontra-se a conftrmaQão mas 
completa das vanta~tens da multiplieidade de 
rabr.cas de C>lpacidao.e reduzida. 

Sr. Presidente; desejaria ainda passar em 
revista o que se dá em outros Estados da 
União, relativamente á !avow·a da canoa de 
assucar, para, de um modo mais acceotuado, 
justificar a millha opinião a este respeito. A 
falta, porém, de tempo obriga-me a ser breve 
e deixar de parte o que se dá no Estado do 
R.io de Janeiro, principalmente nos municípios 
de Macahé e Campos, e no Estado de S. Paulo, · 
no município de Lorena, em Capivary, Porto 
Feliz e outros. 

Em conclusão direi, Sr. Presidente, que, a 
par dos auxilias pecuniarios que o governo 
possa oíTerecer á.lavoura da canna de assucar, 
é indispensavel : 

a) a ereação de estações agronomicas nos 
ditrerentes Estados assucareiros. (Muito bemJ 

(b acquisição de immigrantes apropriados 
para a cultura da caona; 

c) aperfeiçoamento da grande lavoura ; 
d) renovação completa das sementeiras ; 
c) fundação de fabricas centraes. cuja ca· 

Em um pniz, Sr. Presidente, onde justa
mente nos Jogares mais apropriados Jiara o 
esúbele~imento de uma grande fabrica, n 
agua não é boa. e nem snfflciente par:t os 
gastos de um.'l fabrica. de capacidade c:tage
rada, destinada ás vezes para trabalhar pelo 
processe da dürusão, onde o combustível, 
sendo a lenha, é escasso pelo afastamento das 
mattas, sendo o carvão de pedra, é caro pelas 
despezas de transporte. 

E' realmente para deplorar que se ti~ esse 
concedido garantia de juros para engenllos 
centraes de capacidade superior a 200 tone

- }adas metricas de canna, por 24 horas de tra
, balho. 

pacidade fique subordinada às condições topo
graphicas da região a qne se destina!', aos 
meios de transporte e ao fornecimento certo 
e prompto da n;ateria prima em estado ~a 
conveniente aproveitamento. (Apoiados; nnnto 
be>n.) 

Sr. Presidente, si da cultora da canoa de 
assucar -passarmos a considerar a do algo· 
doeiro, encontraremos por toda a parte. os 
mais justo~ ~ouvores ã. plante. brazilell'llo 

A Bahia, . assim como os outros Estados, 
}lreci~~ de fabricas centraes pequenas que se 
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(.4poiados.) E para isso muito tem concorrido 
os Est .. dos de Pernambuco e do ilhranhilo 
soLreturlo. ,O algodão brazileiro, além de 
bcllo, distingue-se dos de outra procedenci:t 
pelo comprimento, fórma e fineza das libras. 
Estas qualidades dependem. em parte, da 
planta de que tem sna origem, e em parte rlo 
climn, solo e preparo. Suas tilm•s si\o mais 
ou menos gross3.s, tenras ou asperas, tmlo 
conrvrme as diversas circumstancias da loca
litlade. 

A respeito Sr. Presidente, do comprimento 
das fi bras do algodão, Oger deu as seguintes 
medidas : 

Pernambuco . ........ . 
Babia ............... . 
S. Domingos .........• 

~~~it~i·~·.·.·.·.·:::: :·.·.::: 
Minas ............... . 
Louziana ............ . 
Smyrna ............. . 

15 a l7i 
12 a 15/' 
10 ;1, 15 
11 a 1:3, linhas 

!) a 12 I' rmncezas. 
8 a 11 
8 a lO 
i a ()/ 

:'<iío tenho pretençiles a orador, contento-me 
em poder d:u· o meu recado sem atavios e d:. 
m:weira a mais pratica possível. 

Sr. Presidente, a plantação do alg-odão é 
encontrada por toda a parte nest~ paiz. 
Debaixo d9 ravoraveis circnmstaucias, o algo
doeiro, entregue a si mesmo, cliegn. à. idade 
de 12 mews até 20 :umos, e, depois de ter 
g-anho força, cobre-se duas vezes por anno de 
flores e frnctos. 

No Estudo de Minas Gernes l1a abundantes 
plantações de algodão, e as fabricas de teci· 
los existentes no norte de seu territorio são 
abastecidas dessa materia prima. pelo Estado 
da eahia. 

Si dtt cultura. do algodão, St·. Presidente, 
voltarmos as nossas vistas para o cacáo, 
vamos com sn.ti::;fação progrcU.ir e pro;;redir 
rapirhtmente este novo gencro <ie cultura no 
sul da Balüa ... 

O S1:. P.\RAXAGUA·- A zona rlo norte já 
prodmdu muito m:ds cacáo do que ca.fé. 

O SR. JosE' CARLos ... e em outros Esta
Por este estudo. Sl'. Presidente. vê-5e a dos, como muito hem me recorda o meu c0lle

classil'icação do no'5so algodão, que, si fol' ga, .i:l a planta~ão elo cn.caoeil'o teve m~is 
cultivado com al~um cuidado, certamente ha acceitação do que o c:tfeeu·o. 
de assegurar nm~bom resultado. o SR. LI:\lA BACURY-No Amazonas a cul-

No ilhranhão, Sr. Presidente, só no longo tura do cacáo é enorme. -
valle do rio Itapi•;uru, de Caxias atê it cidade 0 Sr .. J O>::: CAm.os- O; Estados da, Amnzo-
do 1Iaranhão, se poàeria. cultivn.r milhões t!e 
arrobas, correspondentes ao consumo total nia, meu colle;.:a, não podem servir de termo 
àa Europa. (Apoiados.) de comparação com os demais Estados da 

Na Bahin, Pernambuco, Alagoas etc, tt.m- União, porCJ.ue nquillo é um mundo inteira· 
Lem se encontram excellentes ter·:enos pro- mente novo: Amnzonia não se descreve, 
prlOS para essa cultur., : hasta me::lCionar porcJne tuJo que se tem dito fica muito 
naquelle primeiro Estad<> os municípios de ~qncm d:t realidade: é preciso v~r? sentir-se 
i"Jlença e Cam~mti, valle do rio de Contas, úe!n p<}rto para ~e ter u:1~a 1_dea d? que 
onde existem abandonadas algumas centenas se.] a aquella porçno do terrJtOriO nacional. 
de leo-uas quadradas do mais exqui$ito ter- (,1po:ados ·) 
reno pa.ra a cultlmt deste genero, cobert:J.s O Sr:. Pr:E_SIDEXTE-Hnvelll!o numero legal_, 
na maior parte rle catinga• uai,:as. 

1 

s<Jgunr!o a hsta da. porta .. para Ee proc~~er n. 
Ntt P<traln·!Ja. Sr. Presirle:Jte.no Rio Gran· valac;iio das materias ndwdas, cu P·~dlrm <lO 

de rto Norte' e em Perntlmlmco, 'onde. ne~ opi· no!Jre deput:t•lo a liuez:L de. interr~mper o seu 
nião dos entendidos. "cultura do algvdüo é discurso parn se proce•ler a votaçao. 
feita com maior cuitla.tlo, o desenvolvimento o S1:. .Tos1:: C.u:LOs- Perfeitamente. 
dessa lavoura. ê [<tcto reconh~oido, e ahi est~o Fic:t a discussão interrompida. 
os_ da~o~ estatisllc?s ~''r:~ ~1?!91-? com mrtlS Siio succassivamente 'e sem debato encer-
exactidao <~o que a~m!J,. p.tlav:ra. . , rarlns ,1.5 redacções dos projectos n. 35 B, rle 
~Sr. Pr~std;nte. smto .~lev~ras \'e~ai por 1S94, 0 flua! ê enviado it snncçilo, n. 102 D. 

n~o poder tr.1tar co~ _mm~-de.en~o.';~Imento, rle 1894, 0 qunl é uevolvido ao Senado e 
f:t.ta de tempo, que.tues t:l.o mte.e,santes .. e H7 ,1 de 1894 0 qual e enviado ao Se-
este pezar soLe ue ponto quando me ve.JO n · - ' ' 
rodeado de tão bons collegas, uue tanto me nado. . 
animam e tanto me llonram· com " sua E' posto a. votos e approvado o segumte 
preciosa a.ttenção. 

O SR. Lurz DoliiSGUEs-V. Ex. merece 
toda a nossa nttenç:1o, por sua. eompeteucia 
revel:tda jiL n'este, jiL n'outros muitos debtl
tes. (Apoiados.) 

O Sn.. JosP.' CARLos- E' gene•·osirlaue de 
lllais de me~ nobre amigo. 

Requerimento 

Requeiro que se peçam ao governo as se• 
gui ntes informações: · 

1 •, em que data se fez a nomeação de in· 
spector geral dos terrenos diama.ntinos, J;lO 
Esta do da. Babia ; · 
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2•, si ê por ordem t1o governo federal que 
o general commandante do 3' districto mi-
i~~~;~~ ~;~~dc;~o praças de linha para o in-

S. R."'-Sala das ses>ões, 13 de novembro 
de 1894.- Zama. 

São lidos, julgados objecto de deliberação e 
en' iados á Commissão de Orçamento os se
guintes 

PROJECTOS 

N. 174- 1894. 

.Autorisa o go,erno a proceder desde já à 
encampação da Wester" and Brasilia1t 
Tele[}l•aph Company, nas co1tdíções que esla
l>elece. 

Art. 1. • Fica o governo autorisado a pro
ceder desd:~ já a encampação d" Westen1. an<l 
Bra1.ilian TelegJ·aph Company, nas condições 
da cl,tusula XIV do decreto n. 5.270, de 26 
de abl'il de 1813 (contracto •la Westent), emit
tindo bonus telegraphicos e,;pecbes para 
esse fim elo valor de .e \00. a juros de 5 "1, ao 
a,nno, res~ata veis annu·•lmente até ao pe
;riodo 111aximo de 30 annos, ou de urna só vez 
em qualque:· ten,po. 

ParagraJ>hO. A renda proveniente da ex
plica~ão do serviço pelo governo será arre
caduda em separado e applicada ao paga
mento dos juros e amortizaçi'\o ou resgate 
dos bom<s. 

Art. 2.' Revogam-se as r1isposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 7 de novembro de 1894.
Jose Carlos de Carvalho. 

EXPOSIÇÃO 

nhar os seus recursos na exploração desg 
novo trabalho, mais tarde, porem, não só • 
certeza de segura remuneração, comprovad& 
pelos resutad.os das em prezas concessionarias 
e mais ainda a consideração do alargamenro 
e crescido desenvolvimento das linhas tde
graphicas dessas companhias, foram elle> 
cuidando do estabelecimento de exploraçõe> 
pelas suas administrações offi.ciaes e do res
gate das companhias e:tistentes. 

Essa consideração estendeu-se tambem ao 
serviço telepbonico, aliás de menor impor
tancia, dando logar a encampação das em· 
prezas concessionarias. 

Assim, na França. a lei de 29 de novembro 
ele 1850, exclusi'l'amente monopolisou para & 
administração do Estado ·a exploração da cor
resdondencia telegraphica interior, e a lei de 
16 de julho de 1889 autorisou o governo a 
effectuar o resgate da rede telephonica di. 
Societe Generale r1es Telephones, a qual ante
riormente tinha. encampado todas as outras 
concessões . 

Na Inglaterra. o resgate de todas as empre
zas telegraphicas foi feito com uma despeza 
de doze milhões de libras esterlinas. 

Mais tarde começou a tendencia para a en
campaçiio ,los cabos submarinos de servi(!! 
exterior, sendo transterida para o Post O{fice 
a e:x:plora,.%o elos cabos da St<bma1·ine CO. e 
actualmente cuida esse paiz elo resgate do> 
outros cabos submarinos. 

Pela convenção entre os governos da Bel
gica e da Gran Bretanha para a correspon· 
dencia telegraphica entre os dous paizes, 
Jicou estabelecido que os cabos existentes en· 
tre Middelkerke (Belgica) eKamsgake. e entre 
La Paune e Douvres fossem comprados pelos 
dous governos. 

Do mesmo modo jit foram resgatados. por 
con'l'enio entre a França e a Inglaterra. O> 
cincO cabos :particulares entre esses do1ll 
paizes. . 

Para não citar mais exemplos, basta d:zer 
(\Ue até a Bulgaria estabeleceu, no art. 1" da 
lei sobre o seu serviço telegraphico. que era 

O serviço telegraphico, como serviço pu- e-ste um monopolio do governo, o qual se rc-
blico que é, e nas me~mas cundlçües que o ser'1<Wa o <1ireito exclusivo de con~1.ruir ee!
posta.l, não deve ser explorado por r1eleguç4ío piorar as linhas telegr-<tphicas e telephonica; 
das uttribuiçües do governo, senão quando dentro do seu territorio. 
se achar este impossibilitado (\e dtw execução Si a necessidade que procuro demon~trar 
a essa exploração. obriga a medidas como as dos exemplos mdl· 

Si a transferencia a terceiros rlesse direito cados. muito maior força tem ella quando 
dos governos merece pouca atten~ão. quando a:preciada em relação ao Brazil. . 
se trata de explorações de serviços teie,ora- Dentro dos limites da União, servindo as 
:phicos em uma determinada zona. o mesmo · capitaes dos Estados mais importantes do lit· 
não acontece quanc\o ns concessões abrangem torai. do extremo no1·te ao extremo sul dQ 
grandes extensões de terri to;• i o. Brazil funcciona uma companhit< iagleza-a 

No inicio do est:o.belecimento do telegr,tpho. Western anel f<rt<silian Telcgraph Camr~Y· 
(lúasi todas M mwões. rece\audo o risco do Na occasião em que o governo a ellj). delegcu 
capital a. empregar, :permlttiram que a. in· as suas attribuições, para a explora0o do 
dustria priv.ada, mais arrojada, viesse empe· serviço tele,o-raphico no littoral braz!leU'o, 
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desde Belém no Pará até, o Chuy na f;·ontcira 1 ria. rle nccordo com a clausula VIII da coo
oriental, não dispunha elle de meios p:trn. ar- 1 cessão. determinar a expulsão do criminoso. 
riscar em uma empreza de successo U.uvidoso, Embora se tenhn. podi•1o contar com a 
as roi?;çõ~s politic~ e sobre~udo commet·ciaes maior lealdade por _pa.l'le da companhia. com
que nao tmham a Impot·tanCla actual. tudo o facto perstste, e tanto mais •'ra ve 

A renda immediata com que se poderia quando se tratar de uma ~uerm extert;"a. 
co~;ar não ~ni;nava naturalmente a tentativa No serviç? _teleg::tphic~. dispondo o_ paiz 
des.a expio açao. . de uma a lmtmstraçaocom todos os req u1sitos 
. Ape~r de se acha~- mm to pouco U.es_en vol- e pre 1 icados exigidos, e que só neccssit~ de 

·nd,t naquella oc~smo a lmila telegutph•ca de;envolvcr o seu servil-o. n:lo ha mais r:tzüo 
t~rr':"tre .e cot~,equentemente_ tra~sitare~ de ser na continuação de uma companllia 
peJo, cabos da Western torlos o~ tele,. anuna. estr-«ngeira, e com a circumstancia de olfcre
d~loc.~trla~es ~or e~e.servtdas, amda ~ssim. cer vant<Jjosa concurrencia. rlevido ao syste
~l~t~it;i~ ~~~d~~~;,;o_um aquella companhta ma da sua canalisação elcctrica. 

Foi, p@iS, com a maior razão e vantagem O augmento que nos ultimos annos tem 
para o paiz que o governo fez a r~ferida con- ti•' o a correspondencia teleh'I'•phica, quasi 
cessão. Hoje, porem, que desappareceu a duplicada no pcrio•lo tle 4 annos, na parte 
eventualidade dos riscos do capital, pelo sue- relativa ao percurso nos cabos r la \Ve.,tern, e 
cusso do emprehenrlimento, parece que é na proporção de 2:34 "/• pelas linhas do Go
tempo de cuidar-se da encampação da com- verno Federal durante o mesmo periodo, 
panhia. accrescimo esse que, sendo funcçüo de U.esen-

0 decreto de ~6 de abril de 1873 estabeleceu volvimento das relaçües commerciaes tende a 
na eausula XIV : « Em qualquer tempo, de- se elevar em rapida progressão, aconselha 
pois dos 10 primeiros annos, contados do dia ainda essa encampaçav, como medida eco
em que começarem a funccionar as linhas em nomica. 
toda a sua extensão, e até que termine a con- Sobre esse ultimo ponto apresentarei ar
cessão poderá o governo resgatai-as, bem gumcn tos baseados nas proprias estatísticas 
como as respectivas estações e depenrlencias. >> da companhia, as quaes já me referi. 

Insisto ser o momento opportuno, porque o capital da companhia era em fins de 1893 
se accentUa de tal modo o accrescimo do tra- de ;11 1.861.465, poderemos suppor 2 milhües 
fego da companhia que quanto maior for a esterlinos. Si tomarmos o anuo de 1889 em 
demora mais valorizada ficaráella. que o cambio conservou-se ao par, ou variou 

Por uma estatística publicada pela compa- entre limites muito proximos, teremos que, 
nhia, vê-se que o seu movimento que era de para um movimento de 1.809.082 palaVI"J.S, a 
1.869.000 palavras em 1889, elevou-se a renda bruta foi de 187.662 ;~;, então para um 
2.680.000 palavras em 189'2, e a 3.551.509 movimento como o doanno passado3.551.509 
em 1893. palavras, com o mesmo cambio, teríamos 

Aguardar a terminação do prazo do privi- 356.800 ;11. E' verdade que a renda represen
legio (pois não posso crêr que indefini<lamen- tada na estatística relativa ao anno de 1893 
te esteja esse serviço entregue aestraugeiros) é de l68.948libras, mas isso deviilo a cobrar 
que é de 60 annos, e que portanto só termi- a companhia as suas taxas interiores em 
nará em 1933, para realisar então o resgate, moeda papel, com tarifa :fixa, e no serviço 
além de adiar a realisação de uma necessi- exterior na razão de 500 reis por schelling, 
dade que cada vez se torna mais impa· ou 400 reis por franco, isto é, a cambio de 24 
riosa, e sujeitar-se ao pagamento de um pre- dinheiros por mil reis. 
ço elevadíssimo em correspondencia com os Nessas condições, si a renda do anuo pas
lucros na occasião, ou no caso de se acharem sado foi de 168.946 ;~;, cobrada parte em moe
estes reduzidos por estrago do materiai, da nacional com tarifa fixa, e parte a cambio 
adquirir cousa velha e imprestavel. de 24, produziria 0 dobro, pelo menos, isto é, 

Em prol na idéa que levanto militam con- mais de 337.892 ;~; si não tivesse de ser pas-
siderações de diversas ordens. sada a cambio de 9, 10, e no maximo de II 

Ainda bem recente está o facto de terem os dinheiros. Ainrla mesmo acceito 0 cambio de 
revoltosos, já na bahia do Rio de Janeiro, jó. 12 a renda elevou-se em moeda nacional a 
em Santa Catharina, inutilisado as linhas mais de 3.600 contos, mas na realidade ella 
terrestres, :ficando o governo na contingencia roi de 4 .om contos approximadamente. 
de entregar todo o seu serviço, o que quer 
dizer, confiar todos os seus planos, ordens e Ainda merece consideração o facto da cen
combinações quaesquer a um pessoal desco- sura ou :fiscalisação e suspensão da corre
nhecido e estrangeiro, sobre o qual a unica spondeocia exterior para o Brazil durante a· 
acção que lhe caberia, no caso de reconhecida revolta, o que não permittiu a. expansão de 
C~idade no exercício das funcções, se- que era. susceptível o trafego da companhia-
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Tomada a renda de 4.000 contos, e consi- dominante das taxas são as relativas ao 
derando o capital da empreza como sendo de pontos proximospara os quaes a taxa e de 
2 milhões esterlinos, temos que este ao cam- 70 reis por palavra. 
bio de 12 representa 40.000 com uma renda O mesmo succede em cada centro com. 
bruta de I O Oj.. mercial. 

As despezas de custeio, entrando o grande Caso seja feita a encampa.ção que proponho, 
dispendio com a dir~ctoria em Londres, e re- poderá o gover-no estabelecer, a exemplo do 
presentante aqui, foi de 103.000 ;~;, despe7..as que se pratica em todos os paizes que teem 
essas que reduzidas, por ficar o serviço sob a lmhas para acuclir a todas as exigencias do 
administração já existente, e ainda pela dif- serviço, a "ia-expedita com n.s taxas elevn.das 
ferença para menos nos vencimentos do pes- como as que tem actualmente a Westent, e 
soai, segundo a tabella da Repartição dos Te- a via-demorada para as pequenas estações 
Iegraphos, po~e ser calculada em 1.200 con- com a taxação vigente para o serviço feito 
tos resultando um saldo liquido de 2.800 pelas linhas terrestres. 
contos OU 7 °/o sobre O capital, na hypothese Desse modo, e com a exigencia do paga
mesmo tão desfavoravel de ser este calculado mento em ouro para os telegra·mmas inter· 
a cambio de 12 dinheiros. nacionaes, nada soifreria o publico brazileiro 

Si tomarmos o cambio a 20 dinheiros o ca- não só porque continuaria á sua disposição 
pita! ficará reduzido a 24.000 contos e a as linhas terrestres brazileiras, com tarifas 
renda de 4.000 contos ou quasi 17 •;.. baixas, como ainda porque a reducção de 

Antes mesmo do accrescimo notavel do mo- taxas transatlanticas, como depois mostrarei, 
vimento ora observado já, a companhia dis- compensariam com vantagem o estabele· 
tribuia dividendos de 4 e 5 por cento em cimento de ta.rifas moveis. 
ouro Para o serviço em transito, para ou prove· 

0 rapido auetmento do movimento do tra- uiente das Republicas Sul-Americanas, a 
fego assegura "portanto crescido~ dividendos, tarifa move! nenhuma düferença traria por· 
mormente com a alta do camb1o; sobretu~o quanto toda a correspondencia pela vh 
quando esse a;ccr.escim'? . de corre~pondenCJa Western ou Galveston de ha muito é 
telegraphica so pode eXIgir elevaçao do nu- taxada em ouro. 
mero nos quadros do pessoal, con~ervando-~e Devo ainda accrescentar outras conside· 
as mesmas despezas de conservaçao que sao rações de grande importancia tambem e 
as mais avultadas. sobretudo para o publico brazileiro. 

Tendo o governo concedido a Bmsilia_n Como tive occasião de mostrar, quanclo me 
Subrnm·ine Telegraph O:nnpany. que constl- oppuz ao projecto de innovação do contracto 
tue um prolongaD?-Ento da ~este2·n para com a B'·"si!ian Submarine, pretende esta, e 
o serviço internac10nal, autor1saçao :pa:ra abertamente dá a conhecer, o restabeleci
cobrar as suas taxas em ouro, ou SUJeita mento do monopolio que por longos annos 
aos padrões de 12, 16, 20, 24 e 27 dinh~iros, exerceu no serviço telegraphico pam a Ame· 
autorisação que si não foi ainda aproveitada rica do Sul e principalmente na costa do 

-o poderá ser de um -.nomento para outro, Atlantico, e quando ella cogitou de innovar 
fica. livre tambem ao governo estabelecer ta- 0 seu contracto, enviando par;.t entender-se 
rifa movel, nas mesmas condições, para 0 com o governo o mais babil dos seus agentes 
aerviçointernacionalempercurs~ na lVeste•·':' 0 sr .. Jules Despeclier, et•a seu intuito ga· 
e com isso a. renda de explOl'açao se elevara rantir de um modo uniforme as condições da 
em muito forte proporção· sua exploraçiio, pttra poder levar a resul· 

O facto da existencia de linhas terrestres tado feliz os seus intentos. 
brazileira>, nos mesJ!!OS PO!lto~ servidos pelos A Brasilian Su/nna•·ine, durante o periodo 
cabos da Western, !lao preJUdica as assev_!l- de 20 annos que durou o seu privilegio, con· 
rações que tenho f~1to! porquanto essas nl!-0 servou-se sempre nos limites das taxas esta· 
comportam por SI ~o toda corresp~mdencla belecidas por occasião do seu contracto, em 
telegraphica do Brazil e em. transito, e a 16 de agosto de 1872, quando era problema· 
prova são as demoras de. dias nos. recado~ tico o resultado da empreza, e con,equente
telegraphi~os quando a YJa submarma está mente o governo estava obrigado a conceder· 
interro!llp1da tele a hicas a cargo da Re- lhe autorisação par~ ~obrança de altas taxas. 
a~ ~h~s Tel~ar~phos já teem um mo- C?m isso e aux1li~a pelas companhms 
~me~ de 18 milhões de . palavr!l's, que colligadas, como a Matntenance Company e : 
apenas dão uma renda (serVIço ofllclal com- Eastern ComJ?any chegou !L ter,como tem, se 

rehendido) de 3.200:000$, devido já aba- g_undo os ul!Jmos _relatorws •. apequena qua;;
p t d taxas já ás proximidades das tza de 800.000 lzbras esterl.nas de fu_ndo e 

. :ti~~es emais em conta~to: assim é que reser'Oa, tendo já por essa verba duplicado o 
mesmo partindo da estaçao· central, o pre- seu cabo. 
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Forte, como ella. hoje se acha, quer fazer . F3;zendo-se a encampa.ção ela Western ser-âo 
valer os recursos proprios para. absorver a Intetramente outras as condições do serviÇO 
Soutk American CO.ble Company, que lhe faz telegt:a.phico brazileiro, quer interior, quer 
concurrencia. benefi.ca para o publico, e mais exter10r, e tambem do publico platino. 
tarde a Western; de sorte que a sua acção Examinemos as condições futuras. 
exclusiva. ~e estenda de Londres ~ Buenos Todos os telegrammas internacionaes pro· 
Aires e daht por. prolongamento da lmha. ter- ~~den,tes do hemispllerio nort~, e pelos cabos 
restre até ao Chile: . J~ existentes, d~vem chegar a estação do Re· 

Segundo estou mformado, uma das condt- CJfe para segutrem ao seu destino ou pelas 
ções do contracto que a Brasilian Submarino linhas terrestres ou pelos cabos, então rle pro
queria celebrar com o governo era o estabe- priedade do governo. e semelbantemente os 
Iecime~to d~ UJ?l maximo de taxação .muito telegrammas procedentes do Brazil ou das 
pouco tnfenor a. a.ctua.l,mas com a. condição de Republicas hispano-americanas teriam de 
poder ella,indepen?entemente de a:ttorisação chegar áquelle ponto por uma das duas 
do governo, reduz1r as suas taxas a vontade, unicas vias -cabos submarinos, linhas ter· 
sem limite mínimo e elevai-as até ao maximo r.;stres-ambos de propriedade do governo. 
novamente, quando assim lhe aprouver; con- para dahi s"rem encaminhados pelas vias 
tinnando, porem, com a. autorisação para a Brasilian ou South Ame,·ican. 
cobrança das taxas a. cambio movei, segundo Nessas condições, encontraria o serviço 
o seu convenio de 23 de fevereiro de 1893- proprio brazileiro ou o platino <lous escoi1-

Está bem patente o intuito da B,·asilian douras concurrentes, de modo a permittir que 
Submarine, e ainda ma.is patente ~e torna um abuso por parte de um delles fosse repre· 
quando, em uma outra cla.usula,ella estabele- mido pelo enca.minhamento pela outra via. 
ciaque no caso de fusão com a Western Te· A South American Cavle Company, que se 
Ztgraph Company as condições das outras acha em trafego mutuo com as linhas brazi
clausulas persistiriam; acerescendo mais que leiras terrestres, e que apresentou tarifas 
todas essas considerações foram claramente iguaes ás da B,·asilian, não póde fazer suc
expendidas pelo presidente da B•·asilian Sub- eessivas reducções pela. insignificancia. relati· 
marine, o 8r. John Pender,na sua fa.llaa que Ta do seu trafego. De posse, porém, o gover
já tive occasião de me referir. no dos cabos actualmente de propriedade da 

O abaixamento indefinido de tarifas traria Western, o serviço que lhe seria entregue· 
como consequencia o afastamento da peque- augmentaria em forte proporção, de modo a 
na derivação, que já está estabelecida para a permittir um abaixamento de tariths em be
South Ame.-ican OabZe Company, e esta, que neficio do publico, e estabelecida a concur· 
apenas enceta a sua exploração em coucur- rencia nessas condições, o publico iria gosar 
rsncia com poderosa. rival, teria de baquea-r, das vantagens de uma taxa reduzida.. 
teria de ser encampada com todas as suas Para mostrar o abuso da taxação pela Bra· 
obrigações e vantagens. silian Submarina é bastante indicar que, na 

Absorvida ou anniquilada esta, seria :feita maior abastança, ella apenas reduziu de 6 
em seguida, a absorpção da W estern e então pence a taxa estabelecida ha 20 annos, de 
mna vontade unica, a. do presidente da Brasi- modo que a taxa actual de Pernambuco para 
lian 8ubma1'ine Telegraph Compt:tny, dirigiria a Inglaterra é de 5 fr. 90, quando a taxa nos 
o serviÇO telegraphico para a America do Sul cabos entre a Inglaterra e os Estados-Uni
e, em virtude do monopolio novamente es- dos é de 1 fr. 25. 
tabelecido, faria. essa companhia pesar sobre o Etrectuada que seja. a enca.mpação que prO• 
publico o maximo de suas taxas, que forar:>· ponho, podera o governo impor reducção do 
estabelecidas ou permittidas quando se en': tarifas de modo que a. renda das companhias 
saiava a exploração do serviço interconti- esteja em relação ao capital empregado, e 
nental, mas sendo nessa. occasião o franco co- 11ara essa fiscalização já está habilitado, por 
b!'ll(lo na razão do seu valor legu,l, 360 réis, ter propostos em cada. uma. dellas. Cessará 
por approximação. assim o abuso commettido pela Bra;iEian Su-

Mais tarde, devo ainda dizer, a pedido da bmarine de cob~r taxas .exqrbi~n.tes de 
companhia, lhe foi autorisada, em 1879, a modo a lhe permJttil•. distribUir dtvtdendos 
equiva!encia do franco ao nosso cruzado; isto fabulosos,.guardando amda um fundo de re· 
e, 400 réis, e, posteriormente, quando termi· serva superior a 800.000 libras esterlinas. 
nado o seu contracto, ella sobrecarregou o Ficará o governo senhor da situação para 
publico correspondente com taxas ao cambio zelar os interesses do publico, mas no caso de 
de 11 e 12 dinheiros, e só por determina~ do continuação do que se ac~~ estabelec~do em 
governo é que apresentou tarifas moveiS aos breve tempo sera a Bra;;!ian Submt:tr•ne que 
typos já referidos medida essa que não fará pesar sobre o publico correSJlondente as 
P.ôde ter ainda exec~ção, graças ao estabele• for~es tarifas a. que .lhe dará diretto o mono· 
cunento da South American. polio por ella constttmdo •. 
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Como ja disse, julgo molhor pagar e:n ouro 
taxas reduzidas nas proporções indic·•das, 
isto é, na razão de l fr. 25, do que uagar, 
como actualmente, 5 frs., 90 a cambio 'de 24. 

O argumento de que S« poderia lançaemão 
para sustentar o adiamento dessa encampa
ção, que é o de tornar elrectivo o resgate 
quando as condições ora, previst:•s Sd vBniHlm 
a modilicar, não procede, porquanto com um 
expediente muito simples fagiria a Bra=ilian 
Submarine por si ou s0us propostos a enc:t-
pação: · 

Dada a absorpção da Western, para o que 
estava por meio de maioria de votos collocar 
da direcção dessa. companhia pessoal d·l con
fiança e avassalado a B t'a:;ilian Submarine, 
esta estabeleceria novas tarifas em uma certa 
proporção, por exemplo, doas francos pelo 
percurso transatlantico e 4 !rs. 90 pnra o 
percurso da Western augmentando assim 
licticiameote a rend:c da Western de sorte que 
o seu valor seria de hl modo elev:cdo que im
possibilitaria o resgate, sobretudo quao :lo na 
clausula ja citada da concessão foi apenas 
estabelecido o mínimo do preço da encamp;<
ção que é o v:clor despendido pela empreza 
sem qualquer considem.ção sobre o maximo 
ficando portanto á companhia campo livre 
para fazer a> exigencias que entender. 

N. 175- 1894 

.Autorisa o Poder Executivo a entregar a 
titulo de empl·estimo aos Estados do Piauhy, 
Parahyba, Go!Ja:<, Paraná e Santa Catharina 
a quantia de 5.000:000.~ em apolices da 
divida publica da U niao das que foram dos 
lastros dos antigos bancos emisswes, nas 
condições 2ue estabelece 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1 . • O Poder Executivo é pela presente 

lei autorisado a entregar a titulo de empres
timo aos Estados do Piauhy, Parahyba, Goyl•z, 
Para.ná e Santa Catbariua, a quantht de 
5.000:000$ em apolices da divida public~ da 
União das que foram dos lastros dos antigos 
bancos emissores. _ 

r. Aos tres primeiros Estadc;>s. em execuçao 
da lei que lhes decretou au,:tl!Os, pe!o que 
restar das prestações ainda nao cumpr~das, e 
aos dons ultimes o excesso em partes 1guaes 
para occorrer às necessidades de sua recon-
strucçiío. _ 

II. os referidos Estados dcarao P<?r sua 
parte obri.,..a.dos ao resgate dos auxllios de
cretados por esta lei, dentro do prazo de 
30 annos. . : . 

Art. 2 .• • Revogam-se as dispos1ções em con-
.trarlo. · 

Sa!a nns sessões do Congresso Nacional, 9 
de nov,·tnlll'O de 1894.- Larro Muller.
Paula llamos.-F. T,lentino.-Emilio Blum 
-Ani=io de Ab>·eu.-T>·indade.- Silva Mar;;' 
-Coelho Lisboa. · 

Illustres cidadãos membros do Congresso 
Nacioonl - H<l na historia de todos os povos 
do Universo, mesmo daquelles que veern re
splandecer o seu nome entre as gloriftca~õll! 
e as apotheose;;, paginas negras e sinistras, 
paginas que <lllvem ser dubradas e sômenté 
Jid,ts nns horas ele calma e repouso, quando 
por um desdobramento la1·go de sua civilioa
ção e pr·ogresso, elles podem colher os sazo
nados t'ruétos de um trabn.Jbo fecundo e no
bre. 

Na resumida, mas gloriosa historia de 
Santa Cathnl'ina podeis estudar o que de sa
crificio fizeram seus filhos para desenvolver· 
lhe pt•Uco a pouco as forças vivas de soa 
propried".de e rique~a. 

Luctando por longo período contra a aiJ. 
sorpção central, esquecida daquelles que eram 
braços fortes em favor dos Estados p!·osperos 
da communhiío brazileira, a antig-J. p!'ovincia 
de Santa Catharina pouia cont<tr sômeute 
com a uberdade de seu sólo, a brandura de 
seu clima e o esforço de sens filhos que sem
pre primaram pelo trabalho, pela economia 
e pela modestht. 

Depois deste largo período, lançadas já as 
sementes fecunclas. a pr·ovincia de Su.nttt Ga· 
tbarina, or-.1 Estado peltt força da rAvolução 
triumphante, poude ver equilibradas as suas 
danç:as e dossassombrado ir caminho de pros 
pero futuro. 

Tanto assim era que em setembro do anno~ 
proximo passado as suas finanças e1·am bas· 
tantas lison;;eíras; os municípios estavam do· 
tados das obras de que tinham mais necessi
dade, o thesouro accusava sa.ldo sufficiente 
para se~ empregado em melhortunentos de 
que carecesse o Estado. 

Nessa data, porém, os revoltosos invadiram 
Santa Catharina. 

Dizer-nos o que foi a revolução neste Es· 
tacl.o seria de certo ocioso, porquanto todqs 
vós sabeis 9 que bou v e de devastação e ani· 
quitamento em todos os pontos por onde ella 
passou. 

Seria dizer-vos aue não só o saldo existente 
no Thesouro, como· os proprios deposites fo· 
ram subtrahidos, cortadas e estrag,,das as 
estradas, derrubadas as pontes, e os melho
res edificios transformtldos em alojamentos e 
quarteis. 

O gado, um dos. factores da riqueza do Es
tado foi completamente dizimado e arrazados 
os campos de criação. A lavoura ficou para· 
lysada, porquanto os indivíduos que cousa· 
guiram livrar-se por qualquer modo do. ser 
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viço da revolta, abandonaram casa e cultura 
e refugiaram-se nas mattas. 
- Hoje, passado este per iodo do depredaçilo e 
llOrror, acha-se o Estado a braços com uma 
crise nnanceira q~e não póde debellar com 
os seus proprios· recursos. 

o Governo do Estado tem recebido justas e 
unanimes reclamações dos municípios que 
anceiam por ver reparados seus edificios, es
tradas e ponta se acham com os seus co
fres completamente defraudados pela re
vol~a • 

Art. 2. o Os empregados publicas que por 
e !feito dessa revisão for-em excluídos do qua
dro dos aposentados, volttn•ii.o a oceupar os 
seus antigos Jogares, podendo o Governo con
servar como addidos os indivíduos que foram 
nomeados para substituir aquelles. 

. Na absoluta impossibilidode de lançar mão 
iie outro recurso o Congresso do Estado, em 
sessão de 4 outubro, deliberou aproveitar-se 
do remedio extremo de diigii·-se ao Con· 
!!l'esso Nacional, pedindo um auxilio de do~s 
fuil contos de reis que julp-a iodispensaveiS 
para occorrer às mais urgentes <lespez:ts. 

os abaixos as~ignado:. membros da mesa do 
CongTesso do Estado desempenh<tndo-se de 
seus deveres diria-em-se a esta illustre corpo· 
raçü.o, pedindo para o Estado que repre;ent"!D 
o auxilio de dons mil contos e certos ú:t legi
timidade dessa pretenção esperam-hstiça. 

Florinnopolis, 12 tle outubro de 1894. -O 
presidente, F'. Tolentino V. de Sou:a - O 1 o 

secretari<l interino, Juoqui>n Antonio de S. 
Tltiago. -0 2• secretario, Ma1·io Lobo. 

N. 178-1894 

Atttorisa o governo a ,.eD_er a relaçao dos em
pregados publicos aposentados. 

Art. I. • Fica o Governo aulorisado a re
ver a relaç[o dos empreg-ados publicos ap~· 
sentados, eliminando aquelles que fOI:am ~e~I· 
rat!os do serviço activo contra a disposiçao 
expressa do art. 75 da Constituição. 

Camara. v-. VII 

Art. s·o Revogadas as di~posições em con
trario. 

Sala dos sessões, 7 de novembro de 1894.
Jose C arlas de Carvalho. 

Sl\o lidos, julgados Ol\jecto de deliberaçl\o e 
enviaclos á Commissão Especial, que tem de 
formular o plano das repartiçõas f~deraes, os 
seguintes 

PROJECTOS 

N. 176-1894 

... -ltt'01'isa o governo a tmifonnisar os 1"egula
mentos das caixas economicas fetleraes nos 
E.-;tu.dos, e a reveJ• a tabel/a dos 11encimentos 
dos re·pectivas (•ntcciona:rios 

O Congresso Nacionnl resolve ; 
Art. 1." Fica o Poder Ilxoclltivo autorisarlo 

a uniformisar os regulilmentos das caixns 
econornicas fcde1·aes nos Estados, e bem assim 
a rever a tabella dos V<DCiinentos dos respe
ctivos funccionarios. 

Art. 2." ReYogam-sa as c'isposições em 
contraritt. 

S<tht r.ia-; sessões, 7 tle novembro de 1894. 
-Carlos Jorge. -Octaviono Law·eiJ·o. -Rocha 
Cavalcrmti.-LHi: Adolplto. - Hermenegildo 
rfe Jlloracs.-Otympio Campos. - P. ,1ugusto 
BaJ·ges·-JosJ Carlos.-Salgado Leite.-Jaao 
Augusto Neiva. 

35 
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N. 17í-1894 

JJispõe que de 1 de janci>·o de 189:) sejam pagos os 1lencimentos <los empregados da Casa da 
3Ioeda, de coníormidade co:n a tabella gue a este acompanha 

O Congresso Nacioml decreta : 

Art. I. • Os vencirnen tos dos em pregados da Casa da Moeda serão pagos, de 1 de ja. 
ndro de 1895, de conlormida.de com a tabella que a este acompanha. 

Art. 2. o Revogftm·se as disposições em contrario. 

Sala d~s sessües, 7 de novembro de 1894.-Lomounie>· Godofi"cdo. 

Tabella dos vencimentos dos empregados da Casa da Moeda 

DirecçiTo 

Director ..................... .. 

Secção central 

Chefe de secçíi.o ........................ . 
tu escriptura.rio . .............. · ..... ·. · · · 
2,j >> ••••••••••••••••••••••••••• 
:3'' » ......................... .. 
40 >> •••••• ••••••• ••• , •••••••••• 
Thesoureir·o ............................. . 
Fiel do <'áto .............................. •. 
Fiel de balanças .......................... .. 
Porteit·o .................................. . 

2 Continuos ......................... .. 

I 
4 
1 
3 
1 
2 

2 
,, 
I 
1 
1 
l 
2 

Empregos technicos 

Chefe tlo laboratorio chimico ............. . 
Ensaiarlores .............................. . 
Chefe da. oíficin~t de gravura . •..•.......... 
Gravadol'eS ............................... . 
Chefe d;\ onicím• t!e fmHlic.mo ••.•.•••••.•.... 

~~~;~;c~:ii~-i~;.·,ie ·ia:r~ió;Çi~:: :::::::::.:: 
.<\.jur\antt.~s . .•..•.•...•••....•.••• ~ ••..•.... 
Chefe <la cdHcin:..t de mac!dnas.. . ......... . 
\.i·•dant<•s. . ............................ . 
. 'hef~ <hc uilic:na tle cylogmphia ........... . 
Ajucfaute ............................. .. 
Chete da eollici·w de estamparia ..•.•.•.•.•.. 
Ajudante ............................... .. 
Desenhista-artbtico ................... .. 

ORDEN,\DO GRATIFICAÇÃO TOTAL 

8:000$ 4:000$ 1~:000.$ 

4:8,.0$ 2:400$ 7:200$ 
4:1•00$ 2:0'•0$ 6:000$ 
:3:200:;; l:fiOO$ 4:800$ 
2:40('$ l:l/00$ :l:60u$ 
I :6fl08 SUO$ 2:400$ 
6:000.) 3:000$ \!:000$ 
:;:000$ 1:500$ 4:500$ 
:l:UOO,:; 1:500.,; 4:500$ 
:!:200$ 1:600$ 4:800$ 
1:500$ 700$ 4:400$ 

4:000$ 2:000$ 6:000$ 
"·Sf:O~ I :400$ lü:SOOS 
4;uoo~ 2:000$ ô:OOO$ 
2:ROO$ I :400$ 12:600$ 
4:00!1S 2:000$ 6:01JO$ 
2:800$ I :400$ 8:400$ 
4:0oo$ 2:000A ü:Oons 
2:ROO$ I :400$ 8:4008 
4:000$ í!.:OOO$ li:OOO$ 
2:~00$ I :400$ 8:40fl$ 
4:01!0$ 2:001J$ (;:000$ 
:<:t!IIO$ 1 :40U$ 4:tUO$ 
4:000$ 2:000$ 6:000$ 
2:8U0.$ I :400$ 4:200$ 
2:400$ 1:200$ 7:200$ 

.-...---- -·----- ----
175:400$ 
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São successiv:tmeute postas a votos e ap
provadas as se;.ruinte~ ''ondu:;õe:; do parecer 
o. !21, de 1S04: 

E' de parecer, p<wtnntu: 
1•, que sejam ap]wov•uh~s as cleiçiics . pro

cediolas no l" distt•ieto <ln. l>~tndo do Pará a 21 
de agosto <lO cort•cnte o.nno, par:t preenchi
mento de uma. voga exl~tente nn represen
taç;io desse Estudo ncstt~ Camtu·n ; 

z•, que sejn. reconhecido eleito deputado 
nessa vaga. o Dr. Thootonio Raymundo de 
Brito. 

O Sr. P.reoilidente - Proclamo 
deputado pelo I • d istricto do Pttrit, o Sr. Dr: 
Theetonio Raymundo !lo Bl'ito. 

E' anuunciadn n \'otnc;lio do projecto n, 144. 
de !894, npprovan<lo os acto' do Govemo, 
pratic11.dos p:w motivo d:trevoita de 6 de se· 
temllro. 

O Sr. Frecle••ico Borges (pela 
ordem) -St·. Pre:;idonle, t•'nuo-se a.pre:;en
tado ll>L primeir:~ vo~<ç:lo <.leste projecto um 
requerimento pa 1'11. ost:~ç1i.o nominal e hn.
vendu alguns collcgas qne, por occa~i.io dessa 
discussão votttratn fl•votu.velmentc, aguar
dunrlo-::;e para na. 2u rliscus:-ilo m · nil'e:--t:lrern 
SHn voto d~ modo um I; expresso e cJ,ro, re
queiro a V. Ex. que COibulte a CastL si a 
vot.ção olev•J ou nito sur nominal. (Apoiados). 

Consultaria, a. Cnma.r:~ approvo o perlido 
para " votaçiio nominal. 

O Sr. Belbourlo de Souza re
quet· prt:úercue~n. nu. votnçiio Jlara o voto e.n 
separado, otrer~cluo polo Sr. Erico Coelho ao 
projecto n. 144, do 1894. 

Consultatla, a Camut':L concede a prereren· 
cia pedida.. 

Antouio de Siqueira, Fm•qni111 \Y••rneck, .Jns<!. 
Carlos, l<'ranGa Carvalho, Alcindo •]uana
bara, Thomaz Delfi no, Lins de \'asconccllus, 
Alberto Torres, Belisario tle Sonz" Fonscct: 
Porte lia, Euzebio de Queiroz. Cosl" \zcvedo' 
Silva Castro, Nilo Peç:lllha, Ag-ostinho Vitlal, 
Ernesto Br~zilio, Francisco Sautin;<o, Barros 
Franco Junwr, Ponce de Leon, Palllino de 
Souza Junior,Mayrink, Almeida. Gomes, Lima 
Duarte, Monteiro da Barros, Luiz Det~i. Fer
raz Jnnior, Fortes Junqueira, Rodolpho 
Abreu, Theotonio de Magalhães, Pinto da 
Fonseca, Carlos das Ghagas, All'rcdo Eliis, 
Alvaro Carvalho, Almeida Nogueira, Do
mmgos de C:..tstro; Dino Bneuo, Cüsta .luuior, 
Gust:tvo Go loy, Adolpho Gordo, Moreit•a da 
SilVtt, Padnn, Sn.ll~s. Vieir;t de ~1.waes, llot·
cula.no de Freitas, Mnr:.tes Un.n0:;" P;mlino 
Cat•los, Franci~co Glicerio, Jo:1o de l•'tu•ia, 
Ovidio, Alu·a.ntes, Ut·bn.no ele· Gon\'Ü l~ Luiz 
adolpho, Lanro llliiller, Pani:Litu.ttlos, l-'ran
ci;co Tolentino e Emilio Blnm. (101) 

E respondem sim os St·s. Aug-usto i\lonteno
gro, A<·tgur Orlando, Tolentino de Curv:tlho, 
Santos Pereira, To.ta, l.!anocl Caet::no, E<iu-
;mb Ramos, Paula Guimarães, At·thu<' ltios, 
Mnrcolino Moura, Pamuhos illontcn~gt•o, e 
Lamounier Gotlol'redo. (12) 

O Sr. Prsidente declara ~uo o 
voto em separado foi rejeitado por 101 contra. 
12 votos. 

Em seguida é posto a votos c npprovado 
em 2• discussão o seguiu te. 

PROJECTO :N, 144 DE 1894 

O Cüng!'esso Nacional decreta: 

Procedentlo à votuçlio nominal, respondem 
nt1o, isto ê, não approvam o voto em sepill"J.do 
do Sr. Erico Coelho os :51'8. : Lima Bacury, 
Fileto Pires, \laiJri~l Sttl;:n•lo. Enéas Martius, 
C:tl'los Novacs, Bt·icio !?ilho, Hollu.nda t!e 
Ltma, Viveiros, Luiz Domingues, Gustavo 
Veras, Et!uat•tlo do Bct•ro.lo, Cln•btino Cruz, 
Ani.sio de .Abrou, Noguei1•a Pat•auaguâ., J.1.,re
dcrico Borges, G{lnc·~lo do Lagos, Thomaz 
Cavalcanti, li<lefonso Lima,.Ioiio Lopes, Pedro 
Borges, Josê Bevih.lC}Ua. Augusto S~\·ero, T~
va:es de Lyt·a, Franci:;co \lurgd? Stl v :c Mariz, 
Trmdade, Coelho Lisboa, Pereira de Lyra, 
Coelho Cintra, Luiz t!e Anrlrade, Medeiros e 
Albuquerque Mi.,.uel Pernamuuco, Carlos 
Jorge, Clem~n·ing do Monte, Rocha Caval
canti, Octavia~o Loureil·o, l1Iympo •le Cam
pos, Meue~es Prado Geminiano Brazil, Gou
vàa Lima Neiva F~ancisco Sodt·ê, Aristides 
de Qneiro~ Ver<>~e de Abreu, Sebastião Lan
<lulpho, To~qua.to Moreira, Ga.ldino Loreto, 

Artigo unico. Ficam a pprovudos os actos 
praticados pelo Poder Executivo e seus agen
tes por motivo tla revolta de 6 de setembro 
do anno passado. 

O Sr Herculnno de Freitas 
(pela onlem)t•equer dispenç:t de intersticio 
par:t o prc•jecto n. 144, de 1894, entr;tr ama
nhli em 3• discussão. 

Consultacl'l., aCamara concede a dispensa 
pedida. 

O Sr. Moreira da Silva (pela 
ordem)-SI'. Presidente, corre-me a obrigação 
de fazer neste momeuto urna decluraçito de 
voto, para. que conste dos aunaes desta. Ga
mara. qu3 não !'ui contra.dictorio votando 
contra a emenda a. prese o tada pelo Sr. Dr. 
Bdco Coelho, que propõe a appro;·ação da. 
maior P'trte dos actos presidenciites pratica
dos durante e em consequencia do estado de 
sitio, porque tambem votei contra o estat!o de 
~itio decretado pelo Congresso Nacional. em 
setembro do anuo passado. 
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O SR. PRESIDENTE- Perdão; V. Ex. não Art. 4° Como est:i no projecto. 
póde interromper as vot,•ÇÕes; o nc.bre depu- Art. 5• e seus§§. Como no projecto, 
ta9o deve mandar a sua declaração por es- Art. 6• Como no projecto. 
crrpto. Art. i• Como no projecto. 

O SR. MoREIRA DA SILVA- Votei não só Art. 8'. Os trabttlhos da npuração geral 
nesta sessão como na sessão de setembro do deverão principiar ás 10 horas da manhã: 
anno passado contra o estado de sitio e cohe- ·findo elles tomar-se-1m em livro proprio umâ 
rentemente continuo a votor contra todos os acta diaria circumstanch<da contendo os na
actos, que foram praticados em consequencia mes de todos os cidadãos votados em cad• 
desse n1esmo est" do de sitio e de outros pos- districto, pela ordem numerica da votação: 
teriormente decretados. No ultimo dia lavr,u-se-ha uma actt1 ~era! o SR. PRESIDE:<TE- v. Ex. não póde con· rezumida, que será enviada-ao Tl"iliun:~I"civil' 
tinuar, mande 0 nobre deputado a sua decla- onde ficará archivada e della se extmln~ 

- d uma cópia para ser remettida á Secretaria do 
raçao e voto por e~cripto. . ·conselho .Municipal; 

Comparecem mms os St·s. Mt!ton, Lopes Paragrtipho unico. A apuração geral 00• 
Trovão, Erico Coelho, Sebastião de Lacerda e mecará pelo 1• districto. 
Herm8negildo de Moraes. Art. 9o Como está no projecto. 

E' posto a votos e approvatlo em 3' cli:;cus- Art. 10 Como no pr0jecto. 
são e en viauo á Commissão de Redacção o se- Art. 11 Os 1t1em bros do Conselho ;l;!nnicip:U 
guinte projecto: servi~ão tres nnuos. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. 0 E' o governo autorisado a ab1·h· 

o credito extraordinario de 800:000$ para 
occorrer ás despezas com festejo:; e recepçüo 
condigna da comrnissão ele o1ficiaes. qu!l [L 

N~1<;ão Oriental enca.r·regou de 1Uzer entrega 
das medalhas com que commernoron a guerm 
da tríplice allian~a contra o governo Llo Pa
raguay, destinadas ao exercito brazileiro. 

Art. 2.• Revogam-se "s disposições em 
cçmtrario. 

E' annunciarl:t a votação do projecto 
n. 121 A, de 1804 (do Senado), dispondo sobre 
os eleições municipaes. 

O S1•. Presidente-!\. este projecto 
foi oíferecido Ut!l substitutivo pela commissüo 
de Con:;titui~<1o, Legi>lação e Justiça, que 
deve ter preferencia ná votação. 

Em seguida são suscessivamente postos a 
votos e approvaclos os seguintes artigo> do 
>ubstitutivo ao projecto do Senado n. 121 de 
corrente anuo relativo ao processo eleitoral 
dos membros do Conselho de Intendencia !\lu
nicipal, no Districto Federal. 

Art. 1° As eleições de que trata alei n. 85, 
de 21 •le setembro de 1892, art. 83, regu
lar-se-hão pelas seguintes disposições : 

Art. 2" Cada um dos tres actuaes districtos 
eleitoraes, em que, pelo decrEoto n. 15:;, de 3 
de aQ"osto ue 1893. se aclta dividido o Di;:tri~ 
cto Federal,· eleg-erú. para o Con;elho Muoi
cipal nove membros (intendeotes), votanJo 
cada eleilol' eru :::eis nomes. 

!\rt. 3• A elei<;iio s ·rá feit<> no proximo do
mingo do mez tle dez··mhro que preceder ao 
dia deoignado (7 rle janeiro) para a renova~ 
ção do mesmo conselho. 

O Prefeito expedira para esse fim as ordens 
necessarias , 

Art. 12 O mandato de cach conselho ter
minará sempre no dht 7 de .i:~neiro posterior 
<tO :3" anuo, qualqw,r que seja o tlia da p•>Sie. 

Art. 13 As vagas que occorret•em serão 
preendüdas pelos immediatos em votos e:n 
cad,t um dos d;strictos ourle se derem. 

Art. 14 Cumo no projecto. 

P>·ujecto elo Senado n. 121 de 1894 a que se 
refere o substitutivo acima 

O Congresso NaCional decreta: 
Art. 1.0 As eleições de que trata alei n. 85, 

de 21 •1e setembro de 189t, art. ~3, regular· 
se-hiio pelas :,eguintes disposições : 

Art. 2. • Cada um dos tres actuaes distri· 
ctos eleitoraes em que, pelo decreto n. 153, 
de :3 de agosto <J.e 1893, se acha dividido a 
Districto Federal, elegerú. para o Conselho 
Municipal a ter•;a parte dos membros deste. 

Art. 3.' A eleição para membros do Con· 
selho :Municipal será feita no primeiro domin· 
go do·mez de r1ezemb1•o que preceder ao dia 
designado (7 de janeiro) para a renovação da 
mesmo conselho. 

O Prefeito expedirá para esse fim as orderu 
necessarias. . 

§ L• Para a eleição, cada eleitor votara 
em cinco nomes escriptos em uma unica ce· 
dula. 

§ 2.• O p1imeiro nome collocaclo no altorle 
ClV1a cedula considera-se votado em primen~ 
turno para ser eleito por quocientd; os on· 
tros nomes fot·marão segundo turno para se· 
rem eleitos por pluralidade rle votos. . . 

§ 3.' Consider• m-se eleitos no prnne1ro 
turno to' os os cidadãos Ll ue conseguirem um 
num~ro •le vot.os correspondente ao quocien~ 
que resultar da divisão por cinco da• ce~ul;~· 
apuradas nas diversas >ecções de cada dtstri· 
cto eleitoral, não se incluindo no calculo 8 
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cedulas em branco nem as que forem encon
tradas ~>m :,volucro que contenha mais de 
uma. 
~ 4. • Para preencher os Jogares que falta

rem até ao numero de cinco em cada districto 
por não attingirem ao quociente. os cidatlii:os 
votn.dos. considerar-se-hão eleitos os mais vo
tados do segundo turno, até ao preenchi
mento de todas as <:1gas. 

§ 5.' O cidadilo eleito no primei1·o turno 
abrirá <aga. no segundo, si ta.mbem for eleito 
neste. 

§ 6. • Em caso de empate no segundo tlll·no, 
ronsiderar-se-ha eleit" o mais YOt'ldo no pri
meiro~ mas que não nttingiu ao quociente. 

Si houver empat•3 em ambos os turnos, 
consitlerar-se-lw. e!dto o mai' <elho. 

§ i.' O pl·ocesso da a.puraçiío dos votos ser>• 
duplo e sim.ultaneo, 11m para c<:1.1la turno 

A apura~ão elo primeiro nome de cad:t ce
dula, pa.ra form<tr o primeiro ttn•ao, serú. cs
cripta por um unico mesario. 

Art. 4." Para a orgt'!.nisaçiio das :=:ecçõe~~ 
mesas. vot··ção e m<tis tmlmlhos elcitor·a0s. 
pre,·aiecerão. "titulo pe•·man,nte. as di$po
siçües dos :1rt~. Gl e ~Lgnintes da lei n. R:>. 
ue 20 de setembro tle ISD2. modificadas só
mente na p:>rte em que 'iío obrogv.Jas pela 
presente lei. 

Art. 5." As nomeac;ões de eleitores para 
mesarios e as designações do::; edificios pn.ra 
funccionarem as me;as e:eitoraes serão pelos 
pl'etores communicn.da-:; por offido ao Prefeit ' 
e a cada. um dos nomeados e publicadas por 
editaes e pela im]lrensa. 

§ 1.• Na f<J.lta ou omissfto dos pretorcs, o 
Prefeito fará as t1.lludidas nomeações e desi
gnações. 

§ 2.• ... ~o Prefeito incumbe a remessa ao 
pretor, com urg~ncia. dos livros, urnas e 
mais objectos necessarios ao serviço eleitoral. 

Art. 6.• Na f'alta absoluta de mcsarios até 

onde ficará arc!Íivada ; della se extrahirá 
um;t côpia para ser remettida i< secretaria do 
governo municipal. 

Art. n.' A cada um dos intendentes elei
tos dirigirti. o pretor prcshler.te um orricio 
communicando-lhe o rcsult:tdo ela apurac;úo 
na parte que lhe disser respeito. 

Art. 10. A. posse terá log-n.r logo que es
t~jam reconhecidos uous terços. pelo ll•enos, 
dos intendentes eleitos e será uad:t pelo an
terior Couscllto de Intendencia,, ou. nt~ sua 
falta. pelo Prefeito. 

Art. li. o~ membros -tlo Conselho J{uni
cip:tl scrvil'ã,o por dous annos. 

Art. 12. O mandato <lc ead<L conselho ter
minar·.:C :;empt·c no di:t i de j:tneiro posterior 
ao segundo anno, qualquer que seja o dia da 
po:;~e. 

Art. r:~. As Yogas que occorrcrem seriio 
preenchidas pelos supplcnt.cs mais votados no 
primeiro tanto de c:llh diotricto por onde se 
der n. vng-n.. 

Art. 1-1. Ficam rm·ogadas ns d isposiçõcs em 
contr:trio. 

Seun.tlu Facleral. 2~- de a~ostn de 180-l.
Utdt.ldi.w do .·tm(lrnf Fiiíl!un,:a, Yice-ppr~si·~t:U
te.-Jooo P~.:~l~·n Bd(urt, \"id;·a, l" seerct2rio. 
__....; .Jrjr1o Sow·es t,"eicrr .. f!CtYiotlú f~e 2' S(;Ct'()
t.orio.-Joahún rle (Ji:.ceii·a Cor.unda, ser\·indo 
be:5· secretar·io.- DnmltlfJO.'i \r:cenlc Gon~:at
vcs rle Sot<ol!, servindo de 4'" secretario. 

São successi\'tt~ncnte dostas a <otos e rejei
tado.s n.s emendas offere:cid:~s pelo Sr. Erico 
l"'oelho. e consideratlãs prejudicadas as emen
das oiTerecidas pelo.; Srs. Klncinafo Braga e 
Mrico Coelho. 

Siío successivhmente pos-as a votos e ap· 
provadas as seguintes : 

Enzt:nrl(l.s aclditivas 

ás 9 horas do dia designado, os eleitores pre- Par'll accrescentar no capitulo da lei n. 85 
sentes acclamar1\o um de entre si para pre- de çh de setembro de !Sfl2 : 
sidir a eleição, e este convidarit ma.is quatro Art. Os rlelegados de hygiene e inspe
eleitores para mesarios. os qu:tes funeciona- ctoresescolares que exercerem esses cargos 
rJo até terminar o processo ele i tom!. · · 1 · -

Art. i." A votação e apur-~ção deverão fi- dentro de sets mezes. anterwres a e erçao; . 
car teorminadas ate ás 5 horas da tarde. A Art· Os aposentar1os em cargos munrcl-
confec~ão da acta poderá prolongar-se, sem paes e federaes · 
interrupção. o tempo necess~rio pC~.ra a con- Sala d''s sessões. 5 de novombro de 1894. 
clusão dos trnbalhos. -Jose Carlos de ·cam;aiTw.-Antonio Jose de 

Art. S.• Os t1·aba!hos da apuraçiio gera.! Sig~<dro.. 
deverd.n principiar ús 10 horas da manbã ; · d d do 
tnclos elles. lavmr-se-lH~. rm livro pro?rio. ~~o project<;. assml e~en n ?· a~pr_9va, 

em 2n. d,1scussao e r-nvn·üo a. h._ommtssao r,~ 
~~a 0a~~ar:da~~\~~g~~~s~~~~[~~, ... ~~~d~~n~~ constitnír;iío. Legt.•l:tÇii.o e .Ju~t1ça para redt-
cada oistricto para cada um dos dons turnos gil-o p:tm 2• discussão< 
pela ordem nnmerica ~e votação. de accordo São ií.uccessivamente postos a -.otos e apprO• 
com 0 disposto·no art. 3" e seus pa.ragraphos. ,·ndos dm 2• discu,são salvas as emendas, 
No ultimo dia Iavrar·se-ha urna acta geral os seguintes artigss. do ppoíecto n. 136. de 
resumida, que será eno;iada ao Tribunal Ciru, ·1894 (Orçamento da Fazenda). 



PROJECTO 

. Augmentada a vm•ba do Ol'çttlllCn· 
· 16. A1>oscnta1los 

O Congres•o Nnmonal decreta: to vigentccommuis 175:!i07$310 
Art. 1.• o Presidente da Republica é autorisado a uespmulm• para satislàzoJ• as novas con-

pela repartição do Ministerio tia Fazenda a quantia de 99.090:3•19$270 I cessões, incluída a quantia de 
distribuída pe1as seguintes verbas: 100:000* para tts aposentado· 

rias que se possam dar no ex· 
m·cicio, menos 50:000$ que a 
votatltt pal'tt o corrente exoi•cicio 1. Jtwos, amm tisw;lio e 1nais tles

J>ezas det di·oida externa 

Como nn. tabP.lla ................ . 

2. Jw·os, anwrtisaçlto e mais des
pe3ns rios <'1nprestimos nacionaes 
de 1868, 1879 e 1889 

Como na tabella ................ . 

8. Juros, auw!'tisação e mais des. 
pezas du dh>ida iroterna {tt>ldada 

Como na taiJella ..... , .......... . 

4. Ju>·os da divida inscripta não 
fundada, antm·im·es d emissão 
das apolices e pagamento em 
dinheiro dn.• quantias ín(eríores 
a 400~00, 

Como na ta\.ella ................ . 

5, Pensionistas 

Augmentada a consignação do or· 
çamento vigente com mais 
680:906$7.70, sendo 400:000$ 
para occorrer ás novas conces· 
sõ011, funeral e luto, e 
280:906$770, resultante do au
gmento e •'lminuição que houve 
de maio do 1893 a março do 
corrente anno ; tudo como nn. 
to.bella •. 

13.387:808$000\1. Em)ll'~[Ja•los rltts IIC)>n>'!içõos e 
logarcs erotinctos 

9. 038: 805$000 

18. lll :612$000 

7:000$000 

4. 224:587$960 

Menos 100:000$ que no orçamen· 
to vigente pot· tm•em sido api'O· 
veitatlos diversos empregat\os, 
como na tabolla .... , ......... 

8. Tlwsouto Fedeml, 

Pessoal-Mantida a verba do orça· 
mento vigente, como na tabella. 

Material - Augmentada a ver•ba 
do orçamento vigente com 
mais 30:000$,pelas razões dadas 
na ta!Jella ................. .. 

9, Tríburoal de Contas 

Pessoal- Mantida a verba do orça
mento vigente. como na tahella. 

Material - Augmentatla. a verba 
do orçRmcnto vigente com 
mais 16:200,$000, pelas razões 
dadas na tabella ............ , . 

1 O. Recebe.~wia da Capital Federal 

Pessoal- Como na tabclla .•.• ,. 
Material- Augmentarla. n. verba 

do orçamento vigente com mais 
15:44\J$, }>rovcnionto do au
glnonlo dos « snu .. t•ios dos ser-

~ 
~I· 
00' 

3 

] 
3 

I 
3. 298: 6ll5$:JHR 

~ 

~ 
~ 

~ 

500: ooo!l;ooo l> 
~ 
~ 

~ 
661 : 100$000 I~ 

o 
l> 
~ 

96:000$000 l> 
ld' 
1>-

320: 800*' III O 
u. 

40:200$0:10 

185:390$000 



vente.-3: », de «acquisiçüo do cs· 
tarnpllhas de seflo a<lhcsivo » o 
de «commissãodH 2% aos par
ticulares pela venda de estam
pilhas >>, tudo como na tabella. 

:1:1.,Ca.ix<t da AmOI'tisaçffo 

Pessoal- lllltnLida a verba do 
orçamento, como na tabella ... 

Materiai-Augmontadaa ver·b~t do 
orç!unento vigente com mui~ 
53:180$ pam att.endet• as des
pezas enumel'Udas llll ta~elln. 

12. Alfonde[Jas 

DA OAI'l'l'Al., Fl~DEHAJ, 

Pessol\l-Como na labellil,\uwendo 
o accrescimo de I :8UO$,corn que 
se eleva igunl quantia, que . .::em· 
]WO venceram os dous ujwlanles 
de gutwda-mót•, do gratiticação 
pam nlimont.a~ão .•.......... 

Ma.terial-AnguJeutatla tL \'Ol'b:1 do 
orçnmcnt.o \'igeute com mais 
12:000$, ptu•a o ~er•viço t.vpogm
phico, cu mo lltt tabelltt. · ...•..• 

Coll1Winhi(t tle !l'ran(Hs 

Na conlormi 'tvlc d:t taiJplla :tppt·o· 
va(,a pola Cam:n•a, dl'\W11tl~ute 
nimla tioappl'O\'tiÇ'ÜO elo Soundo. 

Expediente c oul!·as despcz '"•como 
na tabclla ................... . 

Capata.;ías 

Psssoo. -·Augmcutn.da a verba do 
orçamento vigente com ns es· 
llecific:~ções constan tos da ta
bolla ... 

Guindastes e eleuacloJ·es hyd1•oulicos 

Como na tu bclla ................ . 

Deposito •lo 11otvo,.a ua illm do 
Boq11eiJ•âo 86 : 380$•JOO 

Como ua tauella ..•.••..•...•.••• 

Sm·,:ir..·o 1n'''·itimo 

149:000$000 1 Como na. tabeli;t,. · · • · · · · · · · · · 

llareas de oigitt 

121: 182$501) J Pessoal--Com os angmmlt••S llis-
er•i 111 i nu dos IHt tabelln ......... . 

~faterial-Como ua tabclla •...•.• 
Os vencimentos diarios foram cal

culados mt raztio de 305 dias 
uteis. 

JJO ES!'IIOTO ;;.\Z"\T·> 

Pcs,oa!-Cmuo tHL tnbelltt. •. · ..... 
i\.lutm.•iui-J\HgmeHtada it verba •1o 

777:000$000 I oro;amcnlo l'i!(onto .. m 1:400:;;, 
como demoml.m a. lniJclla .....• 

85: 180.~1)00 

454 : 81l0$0üll 

Ca.J'aw..:ias 

Pes:-;oal-Tt•ttbalhadm·p;-; eum r, ntt· 
gnll'ntu consf:ulle tia. t;dh:ll:.l .•• 

~JHLvriaJ-Como mt tabnlla ...... . 

J.:scnlcn:.-; 

['essoa(- Com D ;Hrgnlf'l!to cuu~ 
I :000.~000 I :-:;tnn 1o 1ln. tnl;C'l~a, ........ , .• 

~lalcri:tl-Como no. tu Lei :tt. ..... . 

Fi_;)'Ça dos f/IWI't.hts 

Na conlúl·mitl:uh! dn. tahclla nppro
vnda pela Cama:.•:.L, ch•pcndt'nic 

891 :Oôi$500 J ain·\a dn. apJH'O\'açüo (lu ~cnaUo. 

43:46;"/,$500 

98:600$000 

4:000.$000 

155: I 40$0011 
71:280.:000 

58:3•10$•101) 

6:00H:~!lfJO 

5:mo;:;noo 
so:J·.~·IIJ.J 

~~ 
Úl'1J,::l)t){) 

12:3!10.;;tJ00 
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DA IJAHI.\ 

· Pessoal-Gomo na tabr !la. . . • . ... 
<Material - Augmcntnda cm mais 

· 7:250$, seguntlo a. tlemonstrar:ão 
da ta.belln.t .. , ....••... * ••••••• 

Capala.las 

. Pestoa! - Augntentndn. n. verba., 
com O llOCI'~RCÍIUO <las din.rias, 
corno <liscl'imlno:'u., ente se eb· 
serva na to..belln. t ............ , • 

Materinl-Mnntida a consignn~:ío 
do orçamonlo como 11:~ tt~llc.ll3. 

J,anchas a 'llaJlD>' c bm·ca.• ,r" ui:Jict 

. Pessoal - Manti1to. a vrrbn. <lo or • 
çamento vigente com o accrcs
ctmo <las diari~s dos nmrinlroíros 
tle 2.$ a 3$, ~orno Ut\ tabella., •• 

Escaf.cJ·es 

Pessoa!- Augmcntndas as dia riM 
dos patrõe~ G llltt.l'inhoit·os, como 
na tabella .................... . 

Material - Mo.ntíd:\ a vor!Ja do 
. orcamento vigente, con1o na, ta-
bella. . .. , ...•................... 

Fm#ça <los rfr~ardas 

pessoal -Na conf,•rmidado da ln
baila já approvada peiR C.l rn:m•, 
depentlenté ainlla ela n.ppt•ovaç;io 
do Senado ....................• 

Matel'ial -Como na. tll.lJelht. ...•• 

Pl!l A!UCAJU' 

Passon.l - Mu.ntid<L a consigmv;iio 
do orço.mont.o vigente:~ como nP.. 
fubelb• ....................... . 

~!)1:200$00(} 

11):950$000 

Il6:610t000 

9:800$()00 

'74: 125$000 

19:458$000 

8:000$000 

120' 600.~0011 
3:00[)$000 

M:1torinl -Com o acorcsoimo de 
;z: o:!0$1 Bobre o orç11manto vi~ 
"ente, conrot•mo a. tallelln. •••.•. 

C'apalazlas 

Pessú 'l- Angmcntada a dia. ria. dos 
sorven tos do l$600 n.2$000, como 
na tn.bolln. .. ... ~ ....••..•......• 

Ma tm•i:\1 - Ma<ltitla <1 verba do 
orçamento vigente ...•.••.....• 

&cafm·e,; 

Pm:soal - Patt•ilo, elevando-se 1le 
50$ [1. 60$ a c<>nsigmtçã.o mensal, 

. como n~> tnholla .••.••••••• , , •• 
Remadores, elevMulo-se <le 40$ a. 

tiO$ ffi(lll!!Ues, como na tabclla ••• 
i\lntoJ•inl- Mfwtidto 11 verba. 1lo 

orçamentn vigente ..••••.•. '" .• 

Forra dos guat<las 

Na confot•rnidade r1n. t.'\bolla a]I]Jro
vnda pch1. Camara, dependente 
ninül'l da. approva~ií.o •'o Somulo. 

llE ui AO!iHÓ 

i'cssonl-i\!antida a vet•bn. tio o1•ça-
mento vigente ................ . 

M.,toJ•inl - Augmtmtndas sobJ'C o 
orçn.ment" vigmlta nlgumas oon
signaçõ~s nn. impovtanoia de 836$, 
conliJl'tne a tu.bella •••.•.••..•. 

C'C!pata•las 

Po:-;s)a l- ,\ugmento.tlns as diu,t•ins~ 
como un taholi>L ..••..•••.. , .. 

~~~1tPPial- ~tnntilla. u. YcrUn do 
42:120$000 I Ol'•.~rtiiH.mf..o vig:onto •• ~ ....•....• 

K>t·nfm·as 
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720$000 
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6:000$000 li$ ... 
1>l 

1:000$000 "' 
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o ... 
0:: ... 

15:900$000 I~ 

88:700$000 

5:768$000 
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18:315$000 
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Lanc/ws a IHtpor v cstJaléJ•e.o; 

Pessoal- Angmonlatln. n. tliaria. 
0 <lo& mariuhciros do 2.$ a 2$500, 
~ a meusaii•la<ie 1lo p:ür:1o do 
;; 51$250 a 60$ e ltugmentado o 
<I numm•o llos •·omadot•es de 8 a 12, 
• como ntt t<lmlht ............. . 
~ Malei'iai-Augmcnttttlacom 1:000$ 

o. verba. do orçtunento vigontP, 
como na talJclla .............. . 

Fo>·ça dos yua,-das 

Na confot•mid:ulc <la tabclla ,iá n.p
provo.dn pela Camn.t'''• dopen
dento nímia tl:t arlpl'ovação do 
Senado ...................... .. 

Material - M:tnt.i•l[l, 11 verb:t do 
orçamento vigento ............ . 

DE PENEDO 

ressoo[ - \ln.nti•lit " vct•btt tio 
orçamento vigente •...... , .... 

Mnlorinl - Augmentl\d'L u. vtwba. 
doorçanwnto vigcnto com8:678$ 
pn.ra occort•cr ao aluguel dal:i 
casas para n. AHh.1ulega. o pal'n. o 
destaca meu to do I i n h a o it d i1fe
renç:t no. ·nssignnltu•a do Di•11·io 
Of(lcial, como so vil na tabclla •• 

Cllpataoias 

Pessoal - Augmentalln. [1, verba 
para. occorret• no nugmen to tht 
diaria r1e I$GOO a 1$800 dos trn

lll . balhadores fllfecti vos, na confor-
• mldade da tabella ............ . 
Material - Ma.ntida a verba do 

orçamento vigente. 

13: lí7.~500 

2:300.$000 

21:600$000 

l :000$000 

42: 120$0ú0 

6:788$000 

l'.',;calci'OS 

Pcs>oal- Augnwntadtt a vct·lJa do 
orçamento vigontfl p[tl'!L satis
f~tzer o ~tugmento dtts mensali
dtulcs do ptttr:lo u do~ remadores 
o das l'liQ1ies ••..•••.••.••••• 

Matrrial- Como 1m tahelht, man
tidtt a vct•b:t do corrente ~xer-
cicio . .. ~ .......... , ......... . 

Fm·ça tios [/!fardas 

P0s<oal- Na c ·nfol'lni<'nrc dtt tu. 
IJ('Il:t .F• a [llll'O\':uht pcltt Camn
J'a, dopc·ndonin nintJa. da appl'O· 
var;ilo do Senado .. ........... . 

~latPt'ifli-Allg'lllf'll{:tda. a YCl'IJn. dt) 
m·t.~anwnto vignnto em 008$ 
pelas razões da talmlltt. , , . , .•• 

1>11 I'JmNA~IIIUCO 

l'cssoal-:llnnlida tt vorl'a doorça-
Jn{\11 f.o rigrn to . .............. . 

~later'inl- Augmontadtt a verba 
com ma is 5:80ü$ p:u·a rc· 
lbt•çar a::; J•uiJrlcns tio «I~xpc~ 
,Jipnle», (<Aeqnish;iio o oncatlm·· 
lliH;ÜO do !iVl'OSt\ «COilCPl'fO O 
rPfot·ma do movchi», «Pubtk~a~ 
çiw 1

10 editnes ~>, « Assignatura 
do llirll•io 0{/icinl "· «~01'\'iÇO 
trlcgraphico», (<Agun. c usscio», · 
etc., como se tlomonstl'n. na tn~ 
IJella ........................ . 

('"Jl"'"'ias 

Pessoal - A 11gmcu ta da a. verb:t do 
2:754$000 I cot•t•ento oxel'cicio com 2l:O.GO.~ 

pttJ'a occorrCI1 no a-cct•(•SCiJnO 
400$000 das di:u•ias, conl'ot•mc tt talJolla. 

$ 

G00$000 

11:100$000 

8·18$000 

297: 200.~000 

12:118$000 

164:910$000 

gj 
(/1 
(/1 

>t o 

"" ;.: 
..... 
O> 

til 
~ o 

~ 
~ 

~ o 
t:j 

"" 
00 ;r: 

~ 



Material- Como na tal101la aug
menta.ndo-se a verba para com· 
pra do material rodante urgente 
e indispensavel, e bem assim 
de um guindl\Ste a vapor ••••• • 

Barcas tle vigia e escaleres 

pessoal..:.... Como na t11bella ••••••• 
Material- lr1em •.••...•.••.•.•• 

Força_ dos gua~·das 

Pessoal - Na. conformidade tia ta
bella, j>i approv:Hia pel• Cama· 
m, •lependente ainda da appro-
vação do Senado ............. . 

Material- Como na tabella ..••.• 

DA PARAIIYBA 

Pes·~oal - Mantida o. verba do or· 
çamento vigente .•...•.•....•• 

Materinl - Augrnentada a verba 
com mais 151\$ para l'dforçar as 
rubricas •'e « Publícaçõ•s de 
editaes>>, «Despezas jmliciaes» e 
« Assignatura do Dia,·io Of!i· 
c{at», como UIL tabella •••.••••• 

Copato.zias 

Pessoal- Augmenta·1a a verba do 
orçarncn lo vigente com mais 
1:196$100, resultante do aug· 
mento das diarias, conforme a 
ta.beJla ...................... . 

Material - 7\ln.ntida a verba do 
orQ&mento vigente ........... . 

Escale>·es 

Pessoal- Augmenta•ln. a. verba 
ptu•a. oc.c.ot•rei> n.o o.c.c.t.<eseimo nas 

38:690$000 

60:·180$000 
9:200$000 

120:600$000 
1:500$000 

58:340$0001 

5:812$000 

!O: 196$100 

400$000 

t\iarias, na. conformidade da ta-
baila ....................... .. 

Material - Mantida a verba do 
orçamento vigente .•....•...•. 

Força dos gua•·das 

Pessoal - N:t conformidade da ta
he\la n.pprovada p~la Camara, 
dcp ·ndente n.inda da approva-
çiio do Senado ............... . 

Materiál - Mantida n. verba do 
orr;amento em vigor .......••• 

00 RlO GR.\NilF.. DO NORTE 

Pe~soa.l- Mantit\a a verba do or· 
çamento vigente .............. < 

Materi1tl - Com o accrescimo de 
6$ para, «Assignat.ura do DíMio 
O((iaial» •.••••••• ............. 

Cttpa.ta ~ias 

Pessoal -Augmentatlns as tlhtrias, 
como na tahclln. ............. . 

Material- Corno no orçamento em 
vigor .... ,., .................. .. 

Escttle!'es 

Pessoal- Augmentada a mensa.· 
!idade dos rematlores de 45$ a 50$, 
conforme a tabull11 .......... .. 

Material-Corno no orçamento om 
vigor ........................ . 

liàt·ça dos guw·las 

Pessoal-Na confnrmitlndo da ta
l>ella approvada pela Camara, 
dependente 1timla th\ approva
~üo <lo Senado .....•........... 

:VIn.terial-Como no orç:tmonto vi-
gonto .... .............. · .. . 

5:5'?0$000 

400$000 

18:300$000 
111 

200$000 

42:120.$000 

5:682$000 

4:500$000 

750$000 

6:780$000 

650$000 

12:300.$0110 
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no OI!:ArtÁ 

Pessoal-Como no orçamento vi-
gente ....................... .. 

Material-Diminuída o. verbo. do 
orçamento vigente em 4:54<1$, 
apezar do ••eforço concedi-'o a 
algumas ru bl'icas e á cweação de 
uma nova com missão de 2 % aos 
particulares pela venda de es
tampilhas, visto supprimit·-so a 
relativa ao aluguel da casa, con
forme se vô na tabella ......•.• 

Ú•_pnta::.ias 

Pessoal-Augmentada 11 verb.J. por 
terem sido e1evaclas as diurias, 
conforme a tnbella .......•..••• 

Ma.teria1-Eiovndo do 150$ a 300,t, 
conforuie a tabclla .......... .. 

Esca!m·es 

Pessoal-Augmentada tt mensa1i· 
darle do patrão, conforme a til· 
bella ...................... .. 

Matm•ial-Como no. tabella. ....... . 

Fm·ça dos gum·das 

Pessoal-Na conformido.cl9 do. ta
bellu .íá o.ptwnvado. pela C•tma
ra, dependente ainda da nppz·o· 
vação do Semvlo .............. . 

Ma.terhtl-Como no orço.mentu vi-
gente ...................... . 

DA PARNAIIYBA 

Pessoai...::Como no orçamento em 
vigor ...................... .. 

. Material~ Augmentada a verba. 
com mais 770$, como na tabella 

Pessoal-Augmcnto.da a verba com I 
Capata:.ias 

119:700$000 ma.is 1011$. como na to.bella •.•. 
Matei'Ull - Augmentada o. verba 

! com maia 50$, como na tabello.. 

7:868$000 

35:940$000 

300$000 

6:9()0$000 
350$001J 

Esca[o,·es 

Pessoal- Augmentada o. va•ba 
pelo augmento das men8alida
des do patrão, ma•·inheiroa c 
rações ...................... .. 

Materilli-Como nu. tllballu. .•.••• 

Ji'orça llos gum·das 

Pessoal-Na confot•miclatle da ta
bella já nppt•ovntla pela C•t· 
mam, dependente ainda da 
npprovação do Senado . ...... . 

DO MARANHÃO 

Pe>soal-Como no orçamento em 
VigO!', •. ,, ... ,.,, .•. ,, ..... ,. 

Material- Angmcntada a \'ei'IJ<t 
com a quant.itL do 4:-IOô$ pm·u 
reforçar nlgumas rubt'ÍNlS,como 
se vü da tnbella ............ .. 

Capc(ta..;ia.~· 

Pcssoni-Augmontltdn. tt verba por 
sn tnr augmcntndo as dio.!'ias 

33:000$000 I como se võ dtt tltbclla ........ . 
Material-Como na tabella ...... . 

150$000 

42:120$000 

5:490$000 

llm·cas e escalm·as 
Pessoni-Augmcnta.·'a a. vcrlm. por 

tor sido augmentada a mcusa· 
lillnúo do., patrões, cat•pintciro 
o t·ematlores, como so vó da 
tabelht .....•.•............. 

Mttlcrinl-Como na tabel!a ...... . 

I :000$1100 

200$000 

s 
1 :2oo$ono 

13: 5oo~:;ortl 

142: 700$00(1 

8:708$0110 

43: 200.~0(10 
2: ·JOO.~:ooo 

26:520:';00{) 
3: 300.~(11)11 
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Foi-ça dos guardas 

Pessoal-Na conformidwle da ta· 
bella. já approvada pela Ctt· 

· mara, dependente ainda da 
approvação do Senado ..•....• 

DO PARÁ 

Pessoal-Como no orçamento em 
vig~r ...................... .. 

Material- 'Augmentada a verba 
com a quantia de 7:812.~ para 
reforçar algumas rubricas e 
para occorrer ao pagamento de 
uma r.ova com missão de 2 o/o 
aos particulares pela venda de 
estampilhas, como nll. tabella .• 

Copa/azias 

Pessoal - Augmentada a verba 
para óccorre!' ao augmento das 
diarias, como se vê tlll. tabella. · 

Material-Como na tabe!la ...••.• 

Ortuaclor« Caça·lor »,aviso « :Ser• 
zedello », lanchas a vapor, ba1•cas 
de vigia 

Pessoal-Como na tabell:J. ....... .. 
Material-Mantida a ve1•ba do or· 

ça.mento vigente .......... , ... 

Força dos [JUa>'<las 

Pessoal-Na conformi !ade da ta
baila já approvatla pela Ca· 
mara, dep ·n•lente ainda da ap-
provnção do Senado ......... . 

Mo.torl<t\-C01no no m•çu.mcnto mn 
vigor ....................... . 

33:000$000 

297: 600~000 

21 :13B$000 

153:180$000 
25: 100:1;000 

70:-160$000 

52:060$000 

147:600$000 
t :aúb:~;ooo 

DE MANÁOS 

Pessoal-Como no orçamento vi-
gente ....................... . 

Material- Augmentada a verba 
coma.quantiatle 206$000, como 
na tabella .................. . 

Capataz ias 

Pessoal-Augmenta.da a verba com 
a importpncia de 3:920$ para 
occorrer ao augmento dos ven· 
cimentos, como se vê na ta-
bella ..............•.•.....•• 

Material-Como no orçamento vi-
gente .........•............. ~ 

Escaleres 

Pessoal-Augmentada a verba por 
causa do nugmento dos venci~ 
mentos do plltriio, remadores e 
rações ... , •..... , ...... , .. , .. 

Material-Como no orçamento em 
vigor ........... . 

FOI'Ç" dos 9uardas 

Pessoal-Na conformidade da ta· 
bellajó. ilpprovada pela Camara, 
dep<mdente ainda da apuração 
do :>enatlo ................... . 

Material-Como no orçamento vi· 
gente ....................... . 

DEl SANTOS 

Pessoal-Mantida a verba do or-
çamento vigente .............. . 

Material- Augmcntada a vel'ba 
com a quantia de 50ô$ para re· 
forçai' as J'llLH"icas do-Puhlica-
~~.~.~.:~~~':-~1~~:~~.::_o,.~;!~!!f1:.~,.t~~~;!!-.::~ 

88:700$000 

9:798$000 

17:800$000 

7:500$000 

$ 

2:500$000 

39:300$000 

I :000$000 

282:000$000 
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Ca}mtllzias 

Pessoal-Augmcntadas as diarins, 
como se vô na tabella ..•.•.••. 

Material-como mt tabolla ••••. , •. 

Lanclta a vapm· e escale'YCS 

Pessoal-Como no o1'çamento vi-
gente ........ : ............... .. 

:Material-Mais 500$ para «Expe· 
diente da Guat•da-moría», como 
no.tabella .................... . 

Fm·ça dos guardas 

Pessoal.:...Na. conl'ormitlade tla ta
bella já approva<la pela Cn.mai'a, 
dependente ainda da approvaçiio 
do Senado ................... .. 

Material - Menos 500$ do que no 
orçamento vigente, como na ta· 
bella ........................ .. 

DE PARAI'!I.OUÁ. 

Pessoal-Como no m•çamcnto cm 
'vigor ....................... .. 

Material-Mais 706$ par<~ reforçai' 
as rnbricas lic«Expo'lente»,«AC· 
quisiçõ.o do livros» c «Assigna
tura do Dím•io On;cial>>, como na 
tabella ............. . 

Capata•ias 

Pessoal-Como n11 tabella. ........ . 
:Material-Augmenta 'a a consigna

ção «RepMo do material fixo o 
rodante» com a q nu.nti11 de 300$, 
como na tabclla. .............. .. 

195:624$000 
6:000$000 

59:700$000 

9:500$000 

159:600$000 

2:000$000 

Lancha a vapo1· a e~caltu·es 

Pessoal-.\ugmentatlo.s o.s dio.ritls, 
como na tabelta .............. . 

Material-Augmontada a. rubrica 
«Reforma e concerto de escale· 
res» com a q uanii11 do 200$000 .• 

FoJ·ça diJs gum·túts 

Pessoal-Na conformidade da ta
bclla já approvada pela Camara, 
depondente ainda da approvação 
do Sonado .................... . 

Materlttl-Como no orçamento vi· 
gente ........................ .. 

DE SANTA CATIIARINA 

Pessoal-Como no orç«mcnto vi· 
gente ........................ · 

Matorial-Augmentada a impor· 
tanci11 du I :466$ part~ reforçar 
algumas 1\ubricns, como se vê na 
tabella ....................... .. 

Capata•ías 

Pessoal-Como no ot•çamcnto vi-
58:340$0001 gente ....................... .. 

Esc~Jlet·es 

Pessoal-Como no orçttmento vi· 
3 ' 218$000 I M:~~\:i.:..:6~;~~~ ';~~·~;.ç~~e·,;Í~ ~·i: 

gente ........................ . 

5:980$000, 
Fo>·ça dos guardas 

Pcssonl-Nil confot•mltlnrle da ta
bella j.' •• approvada pela. Camara, 
dependente ainda da npprovnçiio 

600$000 I do Senado ................... .. 

14:490$000 

2:700$000 

13:500$000 

550$000 

58:340.j;OOO 

6:348$000 

0:000$000 

4:920$000 

800$000 

15:900$000 
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DO RIO GHAN:)E !lO SUl, 

Pessoal-Ct·eado mais um Jogar de 
fiel do t.hcsoureit•o,como nata.bella 

Material- Augmentada a verba 
com a quantia de~ 1:062$ pat•a t'C· 
forçar as rubricas de «Expedien
te», «Luz e illuminaçii.o em dias 
festivos~ e•Assignatum do Dial'io 
O(ficial~, como na tabella ...•••. 

Capata~ias 

Pessoal-Au·•mentadas as dia :ia~. 
como na tabella ............. . 

Material-Maia 500$, como na llt-
bella .. , .................... .. 

Bm4 cas, larwlws e escaleres 

Pessoal-Augmentados em 4:480$ 
. os vencimento.< do• pttLrúos e 

marinheiros, como na taltella, 
Material-Como no OI'çametlto vi-

gente .................... ,··· 

Fo1•ça d 6 J [J uardas 

Pessoal-Na confot•midade t.la ta
bella já approvada pela Ga
mara, tlepenrlente aintla da 
apprqvação do Senatlo, ..... , 

DE PORTO ALEGRE 

Pessoal-M:mos 2:400$000 pela 
suppressão de um fiel de the
soureiro, como na tabella .•.•• 

Material-Augmenta•la a quantht 
de 12$, resultante da dilfe
rença da assignatm•a do Diario 
O f!ieial,. como no. tabello. ..• . , .. 

Capata•ias 

Pessonl-Augmentadns as diarias, 

125:000$000 I Ma~~:fn~~~o~~cl~~ · ~;.ç~~~-~~t~ ·.;i~ 

7:886$000 

49:350$000 

gente •... ., •• ., .. ., ....... .,. 

Bttrcas, lanchas c escale1·es 

Pessoal-Como no orçamento vi .. 
gente ....................... . 

Material-Augmontntlo o custeio 
cnrn a rttJantia de I :50J~. cJrno 
mt tttbelht .... , •... , •• , ....... 

Força rtos [JIIm·tla< 

1 :OOO$OOO I Pessoal-Ntt conformidn•le da ta
bella, já. nppl'OVntltt pela Ga
mara. dependente aindtt da 
appt•ova~ão do Senado ••..•... 

28:680$000 

7:960$000 

66:000$·)0:) 

I 69:000$000 

19:086.'1;000 

!JE URUOUAYANA 

Pessoal - Como no orçamento vi-
gente ...... , ... , , ... , .. , • , , • 

Matct•ial - Augmentutla em 32S a 
verba pat·a reforçar com 20$ a 
rubrica-Luz e illuminação-e 
com 12.~ a assignatura do 
Dim·io Of!icial. como na ta-
bella ........................ . 

Capata•ias 

Pessoal- Augmentadas as diaJ•ias 
na importancia de 1$080, como 
na tabella ................. .. 

fo.Iaterial -A ugmentada a ve1•ba 
com I 00$ com que se refo1•ça a 
rubrica-H.eparo e conservacão 
do nln.tcriu.l- 9 como no. taiJcJio. 

63:480$000 

12:400$000 

6:960$000 

3:000$000 

36:000$000 

õ8:3~0$00\J 

2:262$000 

8:430$000 

4:100.$000 
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DaJ'('as. lancltax e e,•uYill!l'•~s 

Pessoal o mn.terial-Como no orça~ 
mento vigente ....•...•.•... 

Fo ·t:a dos gum·llas 

Pessoal-Na conformidado tia ta
baila jit approvada. pela Ca • 
mara, clcpentlente ai!ldn. da ap 
provação do Senado ..•...•.•• 

Material-Como no orçamento vi-
gente ....................... . 

DE CORUMDÁ 

Pessoal-Como no orçamento >'i-
gente ..................... . 

Material- Augmenta.da a verba 
com a qunntin de 176.$ para re
forçar as rubPicas» lllumina
ção». «As~ignaturn. do /)ial'it> 
O(ficial», «Agua e usseio», como 
na tabclht. ...............•••• 

Capctta~ias 

Pessoal- como no or~<tmcnto \'i-
gente ........................ . 

Material - Augmentado com a 
quantia de 9: O:j;,como na tabelltt 

Escnlel'es 

Pessoal-Angme.ntnda a verba por 
ter-se nugmc•ntttclo o numet•o dos 
remadores de 8 a 12-, como 
natabella .................... . 

Material- Angmcntada a verba, 
como na tabel!a ............... . 

Força elos guarda.-; 

Pessoal- Na conCot'midadc da tn
be!lu. jó. appmvada peta. Ctt-

}:) : 420$f'00 

73: 500*' ·oo 
3:000.~000 

58:340$000 

!/:018$000 

mnr·a. d!>pcndcuf.c ainda du. ap-
provnção do Senado ........ · .. . 

DE S. PAUI.O 

Pe,;.~oal-Como n:t tahdta ...... . 
Material - Partt e~tn. dcspeza, Ca

?tdnzias e Otltrt\S• eon fOl'llle O de
!'l'P.f.O n. 1747, de 3 de ,inlho de 
189•1. ..................... .. 

DE JIJIZ !>E FÔRA 

Pessoal-Como na tal.>ella ....... .. 
~Iaterial-Para. esta d<'.Spflza. Ca~ 

patazias e out1·a~, conforrúe o 
det!rcto n. 17·17, do .1 ele Julho 
de 1804 •• 

Dfi:C.E'GACCA li"JSCAL lJO H~O úHA•'iD€ 
00 SUl. 

Pe:-sn '' -como na. tu.lw!l:t e orça.
nteuto vigc·nte . ......•........ 

FOl'ç<t fi.•ral 

Como nlt tnbeÚa e orçamento vi-
8:-!00$000 I gente ...................... .. 

.\Tntel'i:tl- Como nn t;tbflln e orra· 
1:500$1100 mento vigcnt.o ................ . 

PoJ·ce•1llttJCm JUO'a a cobi'tfl:<•tt de 
,·ont/ax HO~ unmit:i]Jios o,1da nr7o 
existam 1'1?pm·tiçõ/J ... da Unüio 

8:040$000 • Segundo a tabcll:t.. . ......... . 

-1.00,)()00 j 1:1. Dr:le(·acia.o; FiscaJs 

S. P.\UI.O 

Pessonl- Como n:t lahf.lht .•.•... 
~latcrial - Como ua tabelln ..... . 

18:30C.Sll0ll 
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5o : noo.sooo 

13.5: oon.sooo 

4 6: 200.SOOO 
1-1; 806$000 

i 
~ 
l>:l 
i<: 

::; 
1::1 
t;J 

z 
~ 
i 
~ 
..... 
(/.) 

~ 

!\:) 
00 ...... 

3 
1l 



ll1lNAS GERA.ES TI! R REZINA. 1\:) 
00 
00 

Pessoal- Como na tabella e orça- Pessoal - Como na tabella. e orça-
manto vig~nte ................. 415:200$000 mento em vigor ............... 14:800$000 

Material- Angrnentada com mais Material- Como na tabolta e orça-
. 6$ de assignatura do .Dim·io 0(- mento em vigor ............... 3:480$000 

. flcial, como na tabclta .......... 6:838$000 ------
------

GOYAZ 
OUYA.DA.' 

Pessoal- Como na: tab&lta e orça- Pessoal - Como na tabella e orça-

monto em vigor ............... 16:400$000 monto em vigor ............... 14:800$000 

Material - Augmenta•las sobre o Material- Como na tabella e orça-

orçamento vi;;ente as verbas de monto em vigor ............... 3:270$000 

-Expediente-com mais 1:600$. 
de -Luz e íllurnina.~ão em dias ltnptwtancia que se pt•esume neces-
de festa nacional - com mais t-m•ia pm·a a despeza com a co- 1>-

50$, de - Assignatura do .Dia- l!mnça de l'endas nosmunicipíos 2l 
2l 

rio O{ficlal - com mais 6$, e em que não ha repnt•tições da :... 
deduzindo-se das verb:J.~-Acqui- União, conforme a tabello. ..••• 85:000$000 ~ 
sição e encadernação de livros- ti 
a quantia de 800$ e da de-Pu- 14. Mesas de rendas 1'-

blicação tle editaea-100$, tudo <> 

como na tabella ............... 5:188$000 Na conformidade da tabella, au-
1'-
;,:: ------ glnen tada a verba do orçamento 1>-

vigent•J em 34:248$075, em vir- I" 
CUIUTYB.\. tudo do augmento de rendas 

1'-

Pessoal - Como na tab~lla e orça· de algumns das mesas é da con· 

mento em vigor .............. 14 = 800$000 I tinuação da tlespcztl com o. de 

Material- Augmenta<la.s as ver- J.Iacahd, que niio póde 5er SUJ'· 

bas do-Luz o illnminação para · primidn ]JOJ' não tel' Hido ain•la 
os dias de festa nacional - com alli installada a allan.Jega. e 

mais 50$ de -Despczas judiciaes não ser [H'ovavet que est:t possa 
-com mais 30$, tle -concertos vir a. funcoionar sinão no ex-

e reforma de moveis-com mais ercicio segu\nte ....... , ...... 272:i82$000 

·,100$, de- Assignatura. do Dia-
· rio Official -·com mais 6$, e 15. Casa ela Moeda e >·csgate 

diminuída a consignação tle do cobre 
-Acquisição e. <'Uet\det·nn.<;ão <le 
livros-na importancia. de 500$, Mantirlns as vorbns pat•tto-Possoal 
tudo coroo na ta.bclln. . ......... 3~718$000 -e-Mn.tct*ial- tlo ot•çn.mc.n.lo 

------ yigcnto .•. ...........•....... 
7-lo:noo:J;noo 



:18. Imp1•ensaNacional o« Diario 
Officiat » 

<> 
~ Pessoal-Mantida a consignação do 
., orçamento vigente ..•...•••.• 

Material-Diminuída da conaigna-
;<l ção do m·~amPnto vigente a 
~ quantia de 2:000$, de accordo 

com a tnbella ............... .. 

1'1.· Labwatorio Nnciou,: ele Ana· 
lyscs na ,1/(ancleya da Capital 
Fe<leml 

Pessoal-Mantida a c.onsignação do 
orçamento vigente., .... ,,, . , . 

"Material-Como na tabella .....•• 

18. Admiuistrnç<io e custeio <las 
fazenda.-. e clcspesas com os P1·o· 
prios Nacionaes 

Mantida a consignação do orça
mPnto vigente o mais a tle 4$ 
para desprzas com a Companhia. 
ae Esgotos, como na tabella ... 

19. Ajudas do custo, ~lantiüa a. 
consignaçí"\o tlo orçamento vi-
gente ....................... . 

20. Gmtificaç<1o po1· serviços tem· 
porm·ios e ewtraot·<linarios, AU· 
gmentada com mais 40:000$ 

rer!~t';~·do3°:a~l~r~s.t~m:o~~ 
signação do orçamento vigente. 

JU. Juros elivet•sos. Como na ta
bella e or,amento vi!lente., .. , 

22, Juros elos bilhetes do Thc-
~ souro.- Como na tabella e or

çame~to vigente ............• 

115:000$000 

253: 000$000 

51 :200$1)00 
12:200$000 

82:160$000 

20:000$000 

60:000$000 

50:000$000 

480:000$000 

23 • .;u,·o.s dos emprostim.os <lo 
Cof•·e de Oo"t>ltãos. - Como na 
tabella e m•çamcnto vigente .. 

24. Jtu•os dos Dcpositns das Caixas 
Economicas e JIIontas de Soe· 
co>·>·o. Cl;>mo na tabella, que 
pedo sobre o orçamento vigente 
mais 1.680:000$ pela razão do 
augmento das quantias depo· 
sitadas, principalmente na Ca· 
pita! Federal ................ . 

25, Commissõas e Corretagens, 
Como na tabella c orçamento 
vigente .................... .. 

26, Diffm·cnça de cambio.- Au· 
gmentada a verba do orça
mento vigente cm 9.434:560$, 
segundo o calculo da tabella •• 

27. Obms-Augmentada a verba 
do orçamento vigcn te com mais 
82:000$ como se obsm•va na ta-
bella ....................... .. 

28, Despezas eventuaas- Mantida 
a consignação do orçamento em 
vigor ............. o •• o ••••••• 

29. Reposições e rcstitttições -
A mesma ve1•ba do orçamento 
vigente, como na tttbella ... ,,, 

80. Adiantamento da (J a r a n t i a 
provinciat de 2% <Is estrndas ele 
{er1·o ela, Bahia e Pm·nam.buco
Como no orçamento vigente.,, 

8:1. Ea:crciofos findos- Como na 
tabella,na. qual se acha incluida 
a quantia. de 216$ para paga· 
mento a Augusto Borges Lei· 
tüo, amunuense da Hospedaria 
de lmmigruntes da Ilha das 
Flores, de seus vencimentos re
lativos ao mcz do novembro c 

050: 000$000 

3.180:000$000 

30:000$000 

29.550:400$000 

1.162:000$000 
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arts'.' 20 §§ l 0'e 2• da lei de 30 de setembro de 1804 e o• e II da lei 
n. 126 B de 21 de novembro de 1892. 

'~seis dias de dezembro do anno 
'passado ; deferida assim a sua 
reclamação. ; • • .. . . • .. .. . . • • .. 1.108:070$368 Art. 3.• E' o governo autorisado a. abrir, no exercício de 1895, 

os credites supplementares para as verbas indicadas na tabella. que 
acompanha a presente lei. 

· 8~. · Oreditos especiaes - Menos 
·. 882:119$353 do que no orça.· 

mento vigente, pela razão dada 
na tabe!la......... •• • .. • • • •• 549:964$369 

Art. 4.• E' tambem o governo autorisado a insta.llar a Altàn
dega de Macahé, logo que forem concluídas as ob1•as; abrindo para 
isto o necessario credito. Art. 2. ° Continuam em vigor as disposições dos arts. 8•, 9• 

. e 12 da lei n. 191 B, de 30 de setembro de 1893, e bem assim as dos Art. 5.• Ficam revogad11s as disposi~ões em contrario . 

E' annunoiada a vota cão das emendas of· 
ferecidas em 2• discussão ao Orçamento da 
Fazenda. 

O Sr. Gen1iniano Brazil
(pela ordem)·requer a retirada da emenda que 
apresentou relativamente no ernprestimo foi to 

. pelo Estado de Sergipe. . 
Consultada a Camara concede a retimda 

:pedida. 
E' posta a votos e approvnda a seguinte 

emenda do Sr. Coelho Cintra e outros : 
. Fiel). o governo antorisado a entregar ao 
Thesourg do gstado de Pernambuco a quantia 

. da 69:000$ proveniente do imposlG e;;tadual 
do gyro mandada depositar pai' aviso do !\li-

. nisterlo da Fnzenda. 
. E' posto a votos e approvado o seguinte 

substitutivo ofl'erecido pelacommissãoá emen
da. do Sr. Silva Mariz: 

E' o governo autorisado a abrir o necessa
rio credito ô. verba - Exercício findo -do 
:Ministerio da JustiQa, par" occorrer ao paga
mento dos ordenados a. que tivei• direito o 
juiz de direito Augusto Cnrlos de Amorim 
Garcia, em execução da lei n. 210, de 3 de 
outubro de 1894. 

E' considorndn prejudicado. a emendn do 
si-. Silvn. Ml\riz. 

E' posto a votos e approvado o seguinte su
bstitutivo da commissão de Orçamento ti. 
emenda do Sr. Augusto Severo. 

Fica o governo outorisado a abrir o neces
sario credito pura a execução da lei n. 199, de 
30 de julho de 1804. 

E' consideradt\ rrejudicada a reflrida emen
da do St•. Augu~to Severo. 

Procedendo-se a votação da emenda tio Sr. 
Euzebio de Queiroz; reconhece-se que ha nu
mero. 

O Sr. President.e - Evidente
mente não ha numero no recinto e deixo de 
mandar proced,n· a chamada afim de conti
nuar a discussão do Orçamento da Viação, ha 
pouco interrompida • 

Tem ô. palavra o sr. José Carlos para con
oluir o seu discurso. 

O SR. JosE CA:&LoS -Sr. Pt•esidente, si eu 
não recolasse fatigai' a attenção de V. Ex., e 
a dos meus bons collegas que me ouvem (nlfo 
apoiados), eu ain<lu daria mais desenvolvi
mento ô. seria de observa~iles que tenho apre
sentado sobre o estado da nossa lavoura. Sou, 
porém, obrigado, pelas exigencias do regi. 
manto, a nüo me alongar demnsitulo e a 
doixn.t• do parte o qno lwe.tendio. d.ize~ ãcorco. 
dn no3SO. lnclu.,a,•in UtJcional. dn qunl n:ko podo-

rei oecupar qnando discutir o orçamento 
geral tia despezu, e ilor isso agora passarei a 
dizer o que pen5o relativamente a viação. 

Sr. Presidente, a historia das concessões de 
estradas de ferro no· Rrllzil ê farta do et•ros 
gt•avos praticado~ pelo governo e Congresso, 
o de exemplos de arrojadas esperanças de 
muitos que trocaram grandes e futurosos 
planos por vantng.ms de occasião que só 
podiam aproveitar no bem estar pr1vado. 
(Apoiados.) 

Governo e pnrticulares, dominados na mai· 
oriu. doscosospor inftueuciasde acção acanha· 
da e impotentes para conhecer e promovm• as 
verdadeiras necessidades patrias, confundi· 
ram aspiraQi'ío nacional com ambição limita
da; engrandecimento g-eral com tlesenvolvi· 
manto foonl; projectos ele futuro com artitlcios 
de momento. (Muito bem.) 

Dahl, St•. Presidente, os erros, os dispara· 
tas e a confusão que se estabeleceram e diffl· 
cu! taram a organitiação de um plano geral de 
viação acelerada proveitoso para o Brazil, 
sem disperdicio de tempo e de capital. (Apoia
dos.) 

Estou pi·ofunrlamente convencido, já o disse , 
o eminen to brazlleiro Josá Antonio Saraiva, 
de qne se muito mais houvessemos dado a 
viação fot•ren, tol'iamos implicitamente z•osol-
i~~~o~ nu1~~~~~~~~~ J~;~.~.~u.!~t\S q~o Ql!!!T.;!_o!.!l.~!~.~ 
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satisfatorias em quanto as distancias constran
gerem a actividade nacioual, circnm ,ore
vendo-a alem de certa zona its immediatas 
exigenciaes do consumo local, 

Para a prosperidade economica, á ferro-via 
e instrumento essencinJ, mas não é o seu 
unico papel o transporte dos productos. En
curtando as distancias, e !la serve em um tem
po a todas as relações sociaes que crea, expan
de e multiplica. (Muito bem, apoiados.) 

A união, Sr. President<3 das bacias mtvega
veis do S. Francisco e Tocantins é questão 
já estudada, e a sua utilidade é reconhecida e 
proclamada (Apoiados.) 

Basta ver, Sr. Presidente, que a Estrada 
de Ferro Central do Brazil procura fincar nas 
margens do S. Francisco a ultima estaca do 
seu traçado ; que a da Ballia que parte ela 
capital desse estado tnmbem vai ao Joazeiro, 
limite de um trecho de 1.300 kilomctros de 
percurso desse magestoso rio que desce com 
franqueza e abundancia de alltlas desde as ca-
0hoeiras do Pirapora :~té ás do Sobradinbo; 
que a central da Bahia, iniciada na cidade 
da Cachoeira, a beira do Paragnassu vai 
em busca da villa da Barra, pela chapada 
Diamantina e talvez, seguindo outra direc
ção, procure o S. Francisco por Carinha
nh<t. 

Estas tres importantes estradas de ferro 
de primeira ordem, Sr. Presidente, estão 
JlOr pouco a beijar as aguas do S. F ran
cisco, inoculando nesse mundo quasi de
sconhecido os beneficias da grandeza ani
mada de outras regiões, os encantos mui-· 
tiplos e deslumbrantes da nossa civilisa
ção. 

Si considerarmos, Sr. Presidente, que 
por outro lado, além da Terra das Divi
sas ou das Mangabei!'as, o Tocantins e o 
Araguaya já compartecipam dos esplendo
res d<.t realeza amazonica e do desenvol
vimento rapido e poderoso que se vai ma
nif•JStando por onrle quer que cheg-ue o infin
xo IJenefico tlu grande oceano das seivas, por
que não se ha de fa7.er de prcterencin. a liga
ção desses doas vales, quando ainda é certo 
que tambem pót!e faeilmente completar-se 
essfL rede de ~ommnnicações fu,ceis, desde que 
construir-se a estrada de ferro de 8anta Phi
lomena para se aproveitar a franca nave
gação do rio Pt~rnahyba, que tanto inte
ressa os estados do Pinuhy e Maranhão, desta 
arte creando-se um meio seguro e prompto 
de commurüca~'óes pelo interior do pai7. ? 
(Apoiados.) 

Sr. Presidente, o serviço da navegação dos 
nossos princi paes rios està iniciado com fortes 
elementos carecemos tão sómente n'ío dei
xai-a desa,ninmr (apoiados), porque dalli hão 
de vir grande:; proveitos para o paiz. (Apoia
dos.) 

No S. Francisco já existe uma importan
te empreza, que explora o serviço daque!la 
navegação ; no B<'ixo Tocantins e no Par
nabyba tambem já se faz o serviço da 
navegação com bastante regularidade; no 
Ar;Jguaya e no Alto Tocantins, si não 
existe ainda estabelecido um bom serviço 
de navegação, carece que se promova 
quanto antes esse melhoramento. (Apoiados, 
muito bem.) 

Por isso, Sr. Presitlente, não nego meu 
voto nem a minha palavra para, toda e 
qualquer indicação que tiver por fim a 
construcção de um:1 estrada de ferro nas 
contlições indicadas : no mBlhoramento de 
navegação fluvial, no desenvolvimento da 
cabotagem brazileira, no aperfeiçoamento 
da nossa lavoura, no auxilio para intro· 
ducção ele novos generos de cultura, na 
protecção, em fim, que convém dar-se ás 
industrias qu0 tiverem por fim o aprovei
tnmenlo da materia prima existente no paiz. 
(Muito bem.) 

Sou enthusiasta decidido pelo conhecimento 
do interior do meu paiz, porque, Sr. Presi
dente .•• 

O SR. GouvEA DE LIMA- E tem dado pro
vas disto. (Apoiados.) 

O SR. JosÉ CARLos- Pelas praias todos 
andam; pelo interior bem poucos são aquelles 
que o tem podido fazer. 

Neste momento; Sr. Presidente, estou ao 
lado da illustrada commissão do Orçamento, 
porque ella propõe economias na importancia 
de 16.000:000$, e o la~ de modo que não dBs
organisa serviço algum. 

O SR. CoELHO CrNTRA - Apoiado, a com
missão é digna dos maiores ecomios'. 

O SR. JosÉ CARLOS -Por isso, Sr. Presi
dente, o meu trabalho é mais para justiti
car o acto da commissão, do que para acu
sai-a. 

A <:ommissão entendeu economisar nesta 
occasião e proporcionar meios ao Congresso 
para reformar varios serviços do Ministerio 
da Industria, Vü1ção e Obras Publicas. Por 
isso indica a suppressão de alguns e redacção 
em outros. Entre estes ultimos está o SBrviço 
da colonisação e immigração, tal vez, de mais 
importancia na actualiclace (apiJiados,) porque 
a elle se prendeu todas as esperanças dos Es
tados do norte (apoiados), que até hoje 
teem sido verdadeiros filhos engeitados. 
( Apoiados ; ?Jwito bem. ) 

Porqne não se sabe nada e nem se tem pro
curado s'1ber cous[t exacta do que seja o norte 
da União, e como se eleve encaminhar a im.,
migrac;ão para os varios Estados que estão em 
tão boas condições par;t receber a immigração 
da Europa com os elo sul. ( Apoiados.) 
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ellas são. (Apoiados. ) 

O SR. JosE CARLOS- Só conheço um unico 
culpado de não se ter cuidado seriamente 
até hoje da immigração para os Estados do 
norte, a deputação de cada um desses Es
tados. 

0 SR. COELHO CINTRA- Neste ponto não 
apoiado. (Apartes.) 

O SR. JosE CARLOS- E' porque os chefes 
das diversas situações politicas no tempo do 
imperio, Sr. Presidente, eram do norte, e a 
gente do norte. apezar de brava e forte. 
como disse o poéta, tornou-se sempre condes
cendente e í'raca deante dos fortes do sul 
(Apoiado ; apartes. ) 

Sacriâcaram, Sr. Presidente, tal vez 20 
annos de engrandecimento dos seus respecti
vos Estados, porque não quizeram compre
hender e muito menos exigir immigração 
para o norte . ( Apartes. ) 

O serviço de immigração não se improvisa, 
não consiste em receber aqui e acolá o maior 
numero possível de immigrantes, remettel-os 
atropelladamente para o interior do paiz, e 
quem lá estiver que aperte-se como quizer, 
arranje-se como puder (apoiados) ; todos que 
soffram, menos os felizes introductores de 
gente a tanto por cabeça. (Apartes, apoiados.) 

Para cada Estado, Sr. Presidente, ha ne
cessidade de eucaminhar a immigração de 
modo diverso. 

Em um paiz como o nosso, os favores que 
em uns Estados são dispensados, em outros 
são exigidos ; as instrucções que em uns po
dem dar resultados completos, em outros 
tudo baralham e provocam desastre ; na pro
pria escolha de immigrantes com esta ou 
com aquella aptidão, com estes ou aquelles 
habitas e costumes, e até desta ou daquella 
religião, em tudo isto se requer um certo pre
paro da parte do encarregado desse serviço. 
) Apoiado; muito bem. ) 

O SR. ARTHUR RIOs- Procure a causa im
mediata em 15 annos em que só tivemos mi
nistros da agricultura sulistas. (Apartes. ) 

0 SR. JOSÉ CARLOS - Ora abi está, Sl'. 
Presidente, ahi está, não uma voz, mas um 
côro inteiro de nortistas, que me eodeia neste 
momento, apoiando a minha palavra, fortale
cendo a critica que faço, applaudindo os meus 
conceitos. 

Não preciso mais continuar neste terreno 
Sr. Presidente, em vista do apoio com que 
cada filho do norte recebe a minha palavra 
de patriota, que não sabe e nem reconhece 
limites geographicos quando se procura en
grandecer o Brazil inteil'O. (Muito bem ; 
Apoiados.) 

~fi" mr~ f,,]t:u·a ocr• siã·• de cumprir· a 
111 rtl>;r p ri::' l' r ,, " 'r·,g-<LIIllllil 'llle trac ·i 
pat'.c u will11a v1da politi a e UH rqJt' ·"·n
tante da Nação. Tenho concluído. ( Muito 
bem ; muito bem. O orador é cumprimentado.) 

Fica a discussão adiada pela hora. 
Paesa-se á hora do expediente. 
0 SR. 1° SECRETARIO procede á leitura de 

seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do Sr. Gonçalves Ferreira, de 16 do cor

reute, nommunicando haver assumido o exer
cício do cargo de ministeo da justiça e nego
cios in tel'iores. - ln teirada. 

Do Sr. Antonio Olyntho dos Santos Pires, 
de igual data, communicando haver assumido 
o exeecicio do cargo de ministro da Industria, 
Viação e Obras Publicas. -Inteirada. 

Do Sr. Bernardo Vasques, de igual data, 
communicando haver assumido o cargo de 
Ministro da Guerra. -Inteirada. 

Do Ministro dos Negocias ela Guerra, de 
14 do corrente, devolvendo o autographo da 
Resolução do Congresso Nacional, fixando as 
forças de terra para o exercício de 1895, á 
qual negou sancção pelos motivos constantes 
da exposição abaixo. 

Razões de não sancção 

Nos termos do art. 37 § I o da Constitui
ção Federal, nego sancção, por ser contraria 
aos interesses da Nação, a resolução do Con
gresso Nacional que fixa as forças de terra 
para 1895. 

As necessidades imprescindíveis do serviço 
publico, que tem augmentado progressiva
mente com o desenvolvimento material e so
cial r1a Nação, não poderão ser devidamente 
attendidas com o reduzido numero de 20 .ll8 
praças de pret, fixado na resolução do Con
gresso Nacional. 

Por outro lado, a vastidão do territorio 
brazileiro e a falta de meios rapidos de trans
porte e communicação, exigem que, em cer
tos e determinados pontos, sejam localisadas 
forças militares em numero sufficiente para 
serem destacadas, quando necessario, afim de 
manter a ordem publica, na emergencia de 
qualquer perturbação : o que não será possí
vel executar-se com a reducção feita pelo 
Congresso Nacional á proposta que lhe foi 
submettida pelo Poder Executivo. 

Porém sobre quaesquer outras razões de 
utilidade publica, sobreleva a que diz respei· 
to á defesa nacional. 
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A nenhum cidadão é dado desconhecer a 
gravidade do momento historico que aRe
publica brazileira atravessa actualmente ; e 
não parece de bom aviso reduzir o numero 
dos que teem por missão defender pelas armas 
a Patria, exactamente quanrlo esta precisa 
de achar-se preparada para enfrentar todas 
as eventualidades. 

A dolorosa lição colhida nos acontecimentos 
recentes veio demonstrar que era insuftl
ciente e relativamente fraca a organisação do 
poder militar da Republica, que, para man
ter-se e fazer-8e respeitar, carece de reconsti
tuir e adquirir melhores elementos de acção. 

Reduzir ou enfraquecer a esses elementos 
na actualidade, equivale a annullar a con
fiança que aos cidadãos deve inspirar a acção 
prompta e efficaz da autoriflade e ao mesmo 
tempo diminuir, nas relações de ordem inter
nacional, o prestigio da Republica Brazileira. 

Capital Federal, 14 de novembro de 1894. 
-Floriano Peixoto.-A imprimir para entrar 
na ordem dos trrabalhos. 

Telegrammas : 
Ouro Peeto, 15 de novembro de 1894. -

Ao Congresso Nacional - Rio -A Sociedade 
Sul-Rio Gra.ndense, saúda-vos enthushsticR
mente pelo anniversario da grande e futu
rosa i{epublica Brazileira. A com missão. -
Jocio Macedo. -Serafim Te1·ra. - Augusto 
Rodrigues.- Sd Dornellas. 

Bahia, 15 de novembro de 1894. -Ao Sr. 
Presidente do Gamara dos Deputados-Rio
Congratulo-me comvosco pelo auspicioso facto 
da posse nos altos cargos de Presidente e 
Vice-Presidente dar Republica, dos eminentes 
cidadãos Prudente de Moraes e Manoel Victo
rioo. Viva a Republica ! Saudo-vos. - Ro
drigues Lima, governador. 

Victoria, 15 de novembro de 1894. -Ao 
Sl'. Presidente da Gamara dos Deputados -
Rio - O Congresso Legislativo do Estado do 
Espírito Santo, congratula-se com V. Ex., 
pelos faustosos acontecimentos que enchem 
de jubilo a alma nacional. O 5° anniversario 
ela Republica Brazileira e a elevação do poder 
elo grande cidadão eleito Presidente pela 
franca e manifesta vontade nacional.- Hen
rique Coutinho, presidente do Congresso. 

O Sr. Zama- Nem V. Ex., Sr. Pre
sidente, nem os illustres collegas aqui pre
sentes neste momento podem avialar o cons
trangimento, com que ainda uma vez venho 
a tribuna occupar-me de demissões decretadas 
pelo governo, que terminou hontem para o 
Estado da Bahüc : e mais constrangido sinto
me ainda pela ausencia de meus collegas e 
correligionarios novos, que provocaram ou 
solicitaram U1es demissões, e aos quaes, mais 

do que ao proprio governo, cabem as obser
V<tções, que tenho a fazer. 

A justiti ·ativa de minha conducta, porém 
está na defesa, que faço á direitos violados e 
no empenho de repR.rar injustiças, que só 
servem para diminuir o prestigio e a força 
moral, que devem cercar os depositarias do 
poder publico, instituído para defender os in
teresses legítimos dos membros da commu
nhão politica e nunca para feril-os á capricho 
de alguns. 

Entendo ainda que quanto mais obscura 
for a victima dos excessos dos governantes, 
tanto mais energica deve ser a reclamação 
por parte daquelles, aos quaes a Consti
tuição incumbiu de velar na observancia 
de suas disposições e das leis ordinarias. 
(Apoiados.) 

Ninguem ignora hoje que ultimamente na 
Bn.hia a fracção dissidente do partido federa
lista, á cuja frente se acha o Dr José Gon
çalves da Silva, procurou e o!Jteve alliar-se 
ao partido nacional daquelle Estado, ao 
qual pertenço desde os primeiros momentos 
de sua organisação. 

Celebrou-se mesmo uma sessão publica e 
solemne, em que se declarou que aquelle gru
po fundia-se em nós com o programma de uma 
politica larga, franca. e geneeosa, que respei
tasse todos os direitos, e assentasse no mais 
sincero respeito a lei, á justiça e á verdade 
eleitoral, promovendo dentro dos limites 
constitucionaes as reformas; que as circum
stancias provassem ser necessarias. A um 
programma de tal ordem eu não podia, nem 
devia negar o mtJu assentimento, e com effeito 
com os collegas representantes do I 0 districto 
demos-lhe a nossa adhesão. 

Em taes condições era indispensavel que 
entre todos houvesse perfeito accordo em 
tudo, que se referisse á politica estadoal. 

Causou-me portanto, e causa-me ainda ex
tranhPza que os meus novos Porreligionarios 
se tenham arrogado exclusivamente o direito 
de provocarem demissões e nomeações sem 
audiencia nossa, sobretudo para o 1° districto, 
de que somos legítimos representantes, e 
cuja direcção nos pertence, de preferencia à 
SS. Exs. 

Deixei-lhes plena liberdade de acção para 
outros pontos, limitando-me a ponderar-lhes 
a inconveniencia da nomeação de Heleodoro 
de Paula Ribeiro para commandantesuperior 
da importante comarca das Lavras Diaman
tinas, onde residi, e onde tenho ainda familia 
e numerosos amigos. 

Pedi-lhes ainda que não levassem o governo 
a nomear um individuo daquella laia e tão 
mal reputado em todo o Estado para tão im
portante cargo. Os meus novos amigos fize
ram ouvidos de mercador, e o chefe dos fal
sarios eleitoraes da Bahia foi investido da-
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quelle cargo, Ainda assim não recorri á tri- lar das famílias, e a sua nussao é e sera 
buna. sempre velar com solicitude pAlo bem estar 

Veiu depois a aposentadoria do conferente moral e material da communhão social, fct· 
Pimentel, a demissão do seu colleg·a Rogaciano zendo-se respeitar e estimar pelas massas 
Pires Teixeira, ambos reconhecidos como em- populares, pelas garantias que o.trereça a 
pregados de fazenda, assíduos, oempre cor- todus os direitos dos cidadãos. 
rectos no comprimento de seus deveres e Esta é a unica politica que podemos e 
gosando ambos da confiança e estima de seus devemos fazer para levantar o Estado que 
chefes e collega5. represento, do aviltamento e abjecção em que 

Nem por isto recorri á tribuna. Procurei o lançaram aquelles que ainda não quizeram 
em pessoa o chefe da Nação, e o Exm. Sr. comprehender, que, a politica não é a arte de 
marechal Floria no prometteu-me que farht occupar e explorar as posições officiaes; mas 
repnrar o mal feito : infelizmente, porém, a nobre e elevada sciench de felicitar e en
S. Ex. esqueceu-se do compromisso, que to- grandecer a Nação. 
mou e nada se fez. A essa politica prestarei o mais franco e 

Os jornaes de hoje annunciam ainda a de- decidido apoio. A politicauem porém não deve 
missão de tres praticantes do correio da Bahia, contar com a minha snncção. O apoio da opi
as quaes obtiveram os seus logares por con- nião não se conquista sinão por uma politica 
curso, e contra cujo procedimento não me elevada, generosa e tolerante, que timbre em 
consta que haja queixa. combater todos os abusos e exemplifique pela 

Um dos demettidos, que conheço de perto, é correcção da conducta de todos os membros 
até eleitor adheso ao nosso partido, e onerado do partido. 
de grande família. Este vae ficar reduzido á O poder publico não é instituído para de-
miseria e sem meios de subsistencia. mittir e nomear funccionarios ao sabor das 

Qual a conveniencia de medidas taes para o conveniencias ou paixões partidarias: é e 
serviço publico? Que resultados eleitoraes ou deve ser só e só a sentinella avançada de 
politicas colhemos nós com e !las 1 Absoluta- todos os direitos e o distribuidor severo da 
mente nullos. mais rigorosa justiça a todos. Os que decla-

Essa politica de n posentar empregados va- rando-se apoiadores e amigos incondicionaes 
lidos e compridores de seus deveres e de de- do governo levam-nos a sahir dessa região 
mittir outros nas mesmas condições, além de serena, em que elle deve pintar, fazem-lhe 
onerosa ao thesouro publico, é acanhad,t, maior mal, do que o mais decidido e r·errenho 
estreita e odiosa. adversaria. Sãoos amigos ursos, que enfra-

Não se arranca o pão ao funccionario pu- quecem, desmoralisam e abatem o prestigio 
blico honesto só para ganhar eleições ou dos governantes. 
accommodar amigos. Essa politica nunca foi a Não se supponlla porém, que considero taes 
do partido nacional, e não póde e nem deve os il!ustres collegas, quE! prÇJmoveram as 
ser hoje a politica do partido Republicano nomBações e demissões, que, como deputado, 
Constitucional, denominação que adoptamos. o que vale o mesmo que dizer-defensor por 

Por amor até dessa denominação corre me dever de todo o direito offendido-tenho cen-
o dever de reprovar em nome elo meu par- surade e censuro neste momonto desta tri· 
tido o que alguns membros desse partido teem buna. 
feito. Devo crer que SS. E Exs. procederam ani· 

Em nome do nosso programma protestei mados unicamente do intui to ele bem servir 
já contra a intervenção do commandante mi- o partido, ao qual pertencemos : · apenas me 
litar do districto em assumptos meramente causa reparo que SS. E Exs. não tenham que
estadoaes; :!Jrotestei contra ,o abuso do go- rido comprehender e representar o papel, 
verno federal nomeando um mspector gernl (]Ue nos representantes da Nação cabe na po
das terrenos diamnntinos, quando RS minas e lítica estadual e federal. Nessas grandes ag
as terras devolutas pelo nrt. 64 d:L Consti- glomurnções politicas, que se denominam par· 
tuição da Republica pertencem aos Estados, e tidos, nem todas as cerebrações são i;Juaes. 
o governador da Bahia ja havia preenchido o Alguns ha que entendem as conveniencias 
lagar, nomeando para exercél-o um cidadão partidarhls por um prisma estreito e aca
muito digno e capaz de bem desempenhai-o. nhado, ao pa,;so que outt os colloc:tm-se em 

Por amor de nosso programma de respeito regiões mais elevadas. Aquelles pensam que 
á lei, it moralidade, á justiça e á verdade e lei- os tins jm ti ficam sempre os meios, emquanto 
torai, protestPi contra a nomeação· do com- estes affirmam que a moral e a justiça são 
mandante superior das Lavras-Diamantinas. inclispensaveis á politica. 
Partido de homens honestos não pactúa com Os deputados federaes não podem ser agen-
crimes e criminosos daquelle jaez. tes cegos e submissos de quaesquer exigen· 

O partido republicano constitucional da I cias, que se lhe faça em nome de resultados 
Bahia não leva a dor, a miseria e a fome ao eleitoraes, a obter-se ; pela natureza de seu 
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mandato, pela sua pos1çao na União, são 
elles, ou pelo menos devem ser o poder pon
derador na politica estadoal. Cumpre-lhes 
discernir entre os pedidos, que lhes são feitos 
quaes os que devem ser attendidos, quaes os 
que devem ficar á margem. 

Nós não podemos fazer a politica chamaaa, 
do campauario. 

O nosso dever é fazer uma politica seria
mente republicana e democratica, que tenda 
a radicar na opinião as novas instituições 
adoptadas. 

Essa politica de demissões e nomeações 
para forçar as umas, e a transformação da 
Guarda Nacional em instrumento eleitoral, 
foi a politica estreita dos antigos conserva
dores do imperio, repudiada por elles mesmos 
nos ultimas tempos. 

Não é este o processo que convém a Repu· 
blica no momento actual. 

A nossa mais urgente necessidade no pre
sente, é a regeneração do regimem ele
tora!. 

Liberdade completa de urgas, verdade de 
voto, disso dependem as instituições : não 
se illudam. 

A tarefa não pode ser desempenhada 
sómente pelo actual presidente da Repablica 
e mais alguns homens que o cercam. 

Dlilve ser o empenho de honra de todos os 
brazileiros que aspírarn viver sob o rt"gimen 
da liberdade e da ordem. 

NéJs, sobre todos, nós os membros do novo 
partido que se org-anisou na Bahia, e que 
com tantrt vebemencia temos combatido os 
erros, faltas e obusos commettidos pelos 
nossos contrarias, de posse das posições não 
dev<~mos nem podemos imitai-os. 

Cumpre-nos dar o exemplo de isemr;ção de 
toda e qualquer paixão ou odio partidario. 

Pela minha parte, ha longos annos já, 
estou habituado a ser ouvido nas deliberaçõe, 
qt1e toma o meu partido. 

Não será poi~ agora que abdicarei esta po
sição. 

Quero servil-o com o maior desinteresse 
e dedicação ; mas não me absterei de acon
selhai-o e mostrar-lhe os escolhos, em que 
possa naufrag-ar, si afastar-se ela larga es
trada que devemos trilhar. 

E' o que estou fazendo neste momento, e 
farei sempre, quaesquer que sejam as conse
quencias. 

O novo partido da Bahia não precisa apo
sentar empregados validos e honestos, de
mittir funccionarios, que jámais faltaram aos 
seus d.weres, nem nomear indivíduos de 
pessima reputação para os. altos postos da 
Guarda Nacional; em uma palavra, não pre
cisam da'ltintervenção do governo da União 
pnra vencer eleições naquelle Estado. Pre
cisamos[apenas de .verdade eleitoral, porque 

comnosco está a grande maioria da popula
ção, cansada j:i. dos abusos dos que nos go
vernam. 

Cumpre, pois, ao governo actual desfazer o 
que se fez sómente com desproveito nosso, 
bem que a intenção fosse outra, 

A minha attitude, hoje neste recinto não é 
a mesma de hontem. Inaugura-se uma situa
ção nova, e o primeiro magistrado da Repu
blica no seu manifesto dirigido á Nação, 
affirma que o seu governo manterá sempre o 
respeito á lei, distribuirá justiça severa e 
rigorosa, e garantirá todos os direitos con
~:;ignados na, Constituição. Meu dever pois, 
é recel!er esta situação com toda a sim
pathia. 

Fallo pois, como amigo do governo ; mas 
como amigo leal, que antepõe o deverá todas 
as outras considerações. 

Já estou velho para subir as escadas das se
cretarias, e tenho pouco geito para pedir aos 
poderes publicos o que por dever lhes cumpre 
fazer. 

Não aconselharia jamais ao novo geverno 
uma reação contra os actos do governo pas
sado, que não pude opoiar. Quero apenas a 
reparação de infustiças, de que o proprio ma· 
rechal não é moralmente responsa vel, por
que commetteu-as sem pleno conhecimento 
do mal e intenção dil'ecta de o praticar, e 
tanto que elle proprio prometteu-me repa
ral-as; mas infelismeute esqueceu-se, ou suas 
ordens não foram cumpridas, como me inclino 
a crer. 

Por honra sua, o governo actual tem o de
ver de revogar a nomeação do comman
dante superior da guarda nacional da com
marca das Lavras-Diamantinas, como in· 
compatível com a sua moralidade: a no
meação de inspector dos terrenos diaman· 
tinos daquello Estada, por inconstitucio
nal, deante do art. 64 da Constituição 
Federal, de .desfazer a aposentadoria do 
conferente Pimentel, optimo empreg&do, 
cheio ainda de força e vigor, como pre
judicial ao Thesouro e ao serviço daquella 
alfandega; a demissão do C011ferente Roga
ciano Pires Teixeira, empregado que gosa da 
melhor reputação, estimado pelos seus che
fes e collegas, e que tão bem tem sabido des
empenhar as commissões, que lhe teem sido 
confiadas ; e finalmente reintegrar os tres 
praticantes do correio, que obtiveram os seus 
logares por concurso, e que tão injustamente 
foram exonerados. 

o meio mais regular e mais de accordo com 
o regímen democratico, de que posso lançar 
mão para provocar dos governantes essas ra
par<cções, é a tribuna. 

Sirvo-me de !la coram populo, á luz do dia 
para dizer ao illustre Sr. Presidente daRe
publica e aos seus ministros que essas repa--
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rações são um dever da honra para a. nova 
situação. 

Essas nomeações e demissões for~m ]Jro
"Voe<tdM em nome das conveniencias do meu 
par_tíd_o. Pois bem ; em nome da gronde 
mru.or1a desse partido, e sinão da totali
dade delle, declaro que taes medidas não 
D.os podem approveitar ; roas antes nos pre
judicaram, 

Para chegar a.o .al"Vo, que miro, mando a 
Mesa. o seguinte requerimento, que espero 
sera approvado peln Camara; (Lê)! (llluito 
bem ; muiw bem .) 

Vem á Mesa, é lido, apoiado e sem debate 
encerrado o segumte 

Requerimento 

Requeiro gue por intermedio do ministro 
da Viação e Obras Publica. se peçam ao governo 
as seguintes informações: 

Em que datas foram demíttidos dos Jogares 
de praticantes dos correios da Bahía os cida
dãos Arthur Antunf!ll Bas:tos, Porfirio Antonio 
Machado Junior e Samuel do Rego Cava.lcanti 
Silva; 

Si o gOvet'no te"Ve denuncia e provas de 
fàltas commettidas por esses empregados: 

S. R. Sala. das sessões, 16 de novembro de 
Ie:94.-Cesar Zama. 

o Sr. Milt.on- SI"- Presidente, em 
tempo tive a. honra de apresentar um pro
jecto a. resreito de assumpto que na. minha 
opinião, é da maxima relevmcia e o~portu
nida.de, porque se refere â. duplicata da.s as
sembléas estàdoaes a dos governador~s ou 
presidentes dos differentes Estados da R.epu· 
blica. 
. Estas questões que se teom levantado em 
mals de um ponto da Un1ão, precis11m ser 
promrtamente resolvidas. taoto mais quaildo 
questões ignaes, talvez mais grn.ves e mais 
irritantes_ ainda podem surgir de um mo
mento para outro e por em perigo a. ordem 
publica e o respeito que se deve à lei. 

O projecto a que alludo, Sr. Presidente,foi 
remettido a Commissão de Coostituição, Le
gislação e Justiça, que infelizmente até hoje 
não lhe deu o necesSt~rio audamento. 

Comprehende V. Ex. entretanto, que urge 
dar uma solução legal ao assumpto, que aliás 
por Si mesmo se impõe. 
. En não presumo ter feito uma obra. com· 
pleta., e. isto mesmo disse na occasião em que 
tive. a. honra de justificar o referido projecto ; 
mas_esperava que a collUllÍssão a que me 
refu.v tivesse a bondade de eweDda.l-o, cor·· 

: , ri_gil~o cuida~~men~e e submettel-o imme
:;_'i:diãJa.!r!e.nte a discussao da. Camara, para q u.e 

elle pudesse ser mesmo na se~;s:.lo aetua\ 
approvado on regeitado, conforme a Gamara 
em sua sabedoria, entendesse. 

A despeito de me ter dirigido pessoalmen\e 
ao_ n~bre collega. que presido üquella eom
mlssao o Sr. França Carvalho, não tive a 
honra de ser por S. Ex- attendíd(); de mo;'~ 
que até boje o projecto não teve o prrre~r 
qu~ ent~eta.nto é regimental, e tlest."'t tribuna 
solicitei com a maim• insistencia. 

Ne~tas condições me · pal'ece que a Com
missão de Constituição, Legislaçiú> e Justiça 
não esta muito disposta, a estudar o assumpt; 
e manifestar-se a respeito delle. 

Mas, con-vindo que sobre a mater·ia se pr()
tlra deC!são prompta, ímmediata, venh(l N
guerer a Camara a nomeação de uma coro
missão mixta de sei~ membros, tres depn
tarlos e ~ tres senadores, afim de que esta 
emitta o seu parecer a respeito do referloo 
as~umpto, com aquella urgencia que se fa! 
m1ster. 

Devo, entretanto, declarar, não pela pres
umpção de que V. Ex. me queira incluir 
nessa commi!iisão, mas em todo o caso par,, 
evitar o desgosto de ter da pedir di;peusa 
della e me reeordaado mesmo dos estylos iu
variaveis~da. Casa. devo declara\' que me pa
rece mais r-azoavel que o autor do pro.iecto 
não laça parte da refel'ida commissão, porq11c 
afinal de contas o seu voto sei'ia de a.l~uma 
fórma suspeito, e é antes muito convemente 
que seja a meteria estudada por pessoas de 
todo estranhas ao projecto. e que pos~am do.r 
a sua opinião com a muima imparcialidadeG 
toda despreoccupação. · 

Fu.zendo este requerimento, espero que a 
Camara o vote, ap!?ellando para o patriotis
mo dos nobres deputados e senadores que fo
rem nomeados para razer parte da ~ommis
são roi:tta atlm de que com a maxima liber
dade estudem o assumpto. e sobre este se 
pronunciem com o patriotismo e a corerec· 
ção que lhe são peculiares. 

Mando â. Mesa, o requerimento. (Muilo 
bem), 

E' lido, apoiado e posto em discussão o 
seguinte 

Requerimento 

Requeiro a nomeação de uma comm1ssao 
mixta, composta de seis membros, tres da 
Gamara dos Deputados e tres do Seoado, afim 
de emittir parecer sobre o :projecto n. 156, 
deste armo. 

Sala das sessões, 16 de novembro de 1894. 
-Milton~ 

O Sr. Trindade, como membro~~. 
Comnússão de. Legisl.a.ção e Justiça., díz que a 
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mesma não se te_1p- reunido por falta de] funcções de depositaria do Podei' Executivo 
numer~, estando Ja convocada reul).iãO para esta.do\\.l o c\d,dão C\\.pitüo Dr •. José Calnans; 
amau!_Ja. afim_. de tratar-se •lo Pf'O.Jecto em que, sob sun. pr~sidencia. em plena paz, 
questao, que Ja. tem parecer combmado. havia se realisado, a 28 de fevereiro do cor-

Fica assim desfeita a censura que o orador rente anno. a elciç\io dos membros dn. ns,em-
precedente fez á commissão. bléa legislativa do E'tado para o bicn!líO de 

1894 a 18f!5 (eleir;iío livremente Jeita perante 
0 Sl'. J!lf:ilton (pa.>'Q. Unta explicaç<!O mesas legacs. ftsc:J.l\sada )lO!' to<JOS OS g!'U· 

pessoal) -Sr. Presidente. o nobre represen- pos politico< e devidamente apurada sem re
tante pela Parahyba do Norte equivocou-se clam:v:<lo ou protesto contra a sn<t vertla•'e, 
suppondo que eu quíz levantar um\\. censura sendo os resll\tallos <la eleir:ão e da apura,:5.o 
á commissão •lc que S. Ex:. :titz parte. por igual public;ulos pela impren&"l. de todo~ 

Tal não foi a minha int.,nçiio, apenas es- os matizes), expedindo, em conscqucncia, n. 
trauhei não ter vindo até agor.\ o p:wecer da .illnta apur"dora competente tliplom;1 ao; 24 
d1ta com missão sobre um projecto cuja rn,1te- cidaúií.os mais votados ; 
na reputo 1m portante. que, a 3 rle setembro, dezoito dos diploma-

V. Ex. sabe que mesmo pelo regimento da dos com:pareeera.m para as sessões prepaJ·a
Cas,., quando uma <;ommissão não dá pnrecer ltoria.s no ediftcio da as~embl~a encontmm~o 
sobre qoalquer prOJecto, dentro de 15 dias a n recmto occupado ou mvadHio por JndlVl
Camara tem o direito d0 l'azer entrar este duos que os \mpe1liam de iniciar suas re
projecto em disc:~ssiio, independentemente de uniões. sendo taes indivíduos ampa1·a<1os 
qualquer parecer. pelo :~3' lJatalilã.o rle inlàntn.t·ia, representado 

9uando apre_sen~ei. o requerimen_to, por pelo seu ~mm:mdante e officiacs, que alli se 
CUJa approvaçao tnststo amda, · nao tive achavam a pmsana ; 
outro intuito sioão ap~essar a solu~~o d·' que, commnnimdo o facto ao presidente do 
um a~umpto, que é relevante, no meu con- Est<"Ldo, bouve este por melhor. no exerctcto 
ceita. da attribuiçã.o rtUC lhe confere o art. 6" § 3" 

Si o nobre de;JUtado allega que mnr.·nhã 'e da Constituição sergip>tna. designar pn.rot 
reunira a. commissão e que da~ ui ha <li:!s vim a. r-eun;ão r1a assembléa a ci~adc rentii.o 
com certe~a o parecer, isto não impo~k"l. ; villn.) do Ros~rio rto Cfl.ttête. onde os c~ i pio
mesmo ass1m deve set· nomead<t a commtssiio mados, termmado o trabalho da verttica
especial, porque será esta mais um elemento G-ão de seus poderes, trabalho que a elles ex
de luz para a Gamam form<tr o seu .inizo clu~ivamente competia cx-"i de :tisposkii.~ do 
sobre .:> assumpto, e deliberar com maior regtme11to mterno da assemhlea. e ~evlflt:· 
acerto e prudencia. mente !UStallada a 7 de setembro, •l1a dest
. l!ma c~usa não excltJe a o1ltra, e, portanto, gnado pela Constituição, a o.ss~mblea t~gi~
!DSJsto :unda no meu re~uerimeDto que me lattva, lendo perante ella o pres_Jdente do E•
~urece de toda a opportunir\(l.de, sal v o cir- tado a sua mensagem, fun~c10nara.m por 
curnstancia posterior que venha modificar a algum tempo, approvado. na furma da mesma 
minha opinião. Constituição, o acto pelo qual ;t assembléa 

os J < • c p .- fôr" convocada para aqnella ci<lade, el:tbo-
R. Oc~ ARLOS- ara ll.iO acontecer rando leio apurando n. eleiç:io presidencial e 

C?U:O o prOJect~ rlas loterms que esta h:t 60 nest.1. co~formidD:le reconhecendo e proclo.
dta, na cornmlssa.o. man,1o eleitos para o período presidencial im

O Sa. MlLTON-A Cnmara resolva como en- mediato: presidente, o cidadão Dr . .José Lniz 
tender de justiça. (Muito bem.) Coelho e Campos e vice-presidente o cidadão 

Ninguem mais pedindo a palavra, é encer- coronel Antonio de Siqneira Horto.; 
rada. a discus,;ão e adiada a votação. que este ultimo .iã. prestou o compromisso 

de bem servir o cargo para que foi eleito, 

.o Sr. GeDJ.iniano Drazil (Este 
d!Sc"rso de:xa de ser publicado, tendo sido 
enn·egue em ternpo ao orador.) 

Fica sobre a Mesa até ulterior deliberação, 
o seguinte _ 

PB.OJEC"IO DE RESOLUÇÃO 

Considerando: 

fazendo-o conforme a Constituição Estadoal 
(art. 29), perante o Tribunal Ja Relação do 
Estado, por não estar funccionando a Assem
btêa Legislativa, que adiava suas sessões para 
20 do corrente mez de novembro; 

que, emquanto assim .tinl~a !ogar o f~nc
cionamento regular das mstltUJções pohtlcas 
de Sergipe. em Aracajú, uma assembléa de 
não eleitos e como taes não diplomados, si
mulando uma verificação de poderes contra 
todas as fórmulas regimentaes, sem actas da 

que, no transacto período presidencial do eleiç-d:o, arbitrariamente. ou antes, por itl_!fi· ~ 
Estado de Sergipe, achava-se investido das cação do então commandante do 33' batalhao, 

Camara V. VII "3S 
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intitulava-se Poder Legisla ti v o do Estado para 
o fim inilecoroso, notoriamente sabido, de re
conhecer presidente do Estado um candidato 
inelegivQl, não eleito, o coronel Manoel Pres
ciliano de Oliveira Valladão; 
q~ê por essa occasião instituía-se naquell:t 

capital um gove,-no de acclamação de que foi 
investido o. presidente da falsaassembléa, sob 
o pretexto de abandono do cargo de presi
dente constitucional, qu:mdo nenhum facto 
absolutamente caracterisa esse abandono, e 
& despeito de jámals ter sido este convencido 
de tal delicto em processo wgular, como é de 
diraito e a propria Constitu-ição prescreve ; 

finalmente, que transmittia-se, pouco tempo 
depois o ;:overno do "Estado ao coronel Ma
noel Presciliano de Oliveira Valbdão, que o 
detem, declarado eleito pela pseudo assem
bléa, ape7.ar de inelegível em vist>\ do arL 79 
n. 3 da Constituição, por não residir no Estado 
durante os dous annos anteriores á eleição, 
nem representai-o no Congre;;so N<>Cional ou 
EstadoaJ; e quando tal não fosse, não tinha 
sido eleito como foi daclarado pela assembléa 
legitima a pprovaudo o parecer t\e sua com
missão de poderes. 

Considerando: 
que d:i.-se o caso de ter sido tumultuaria

mente alterada a ordem constitucion<tl nesse 
Estado da Republica, onde actualmente dous 
governos dispub>m, a um tempo, a legitimi
dade de suas funcções autonomas, preten
denno cada qual delles ser o depositario da 
soberania estadoll.l, o que e absurdo e eviden
temente nttenta contra o regimen republi
cano federativo ; 

que, ne;ta emergencia, e por isso mesmo 
que « o federalismo consiste na co-existencb. 
de autonomias locaes, snbordinadns a uma 
soberania nacional» (D. Mnnoel Estrada, Notas 
i11 extenso de las con(e>·encias) cumpre :i. União, 
que representa esta ultima, conhecer de taes 
acontecimentos, já declarando qual dos dous 
governos é o legitimo, já. assegurando a este 
o seu livre exercício; que o 8rt. 6• n. 2 da. 
nossa Constituiç;1o Federal, que investe a 
União dessa. attribuição, tem toda a applica
bilidade ao caso occurrente e não tolera con
troversias entre os constitucionalistas norte
america.nós, suissos e argentinos ao commen
tarern, das constituições de seus paizes, dis
posições congeneres ; 

que sómente da expressão governo {ed~ml, 
usada em nosso estatuto basico por importa
ção do direito americano e argentino, tem 
emergido contenda sobre qual s~ja dos tres 
poderes federaes o competente para decidir 
sobre legitimidade de governos estadoaes ; 

que, ser tal Mmpetencia exorbitante das 
attribuições do Poder Judici.a.rio Fad.eral é 
asserto trivalisado entre os •mais abalisados 
mestres de direito publico federal e .. ma teria 

assentada na jurisprudencia de paizes de in
stituições congeneres; 

que, não fallando no precedente do cantão 
de Tessino, em 1890, na Suissa, onde aos p~ 
deres Legislativo e Executivo fed.eraes coube o 
conhecimento e decisão do assumpto (Mar
sanche, Confederation Belvetigue ) lembraria
mos, dos Estados Unidos, os successos rlo E~ 
tado da Louisiania, em 1873, si não nos des
afiasse especial referencia o caso <1 o Estado 
de Rhodes-Island, onde, em 1842, dons go
vernadores e duas assembléas disputaram o 
poder;. 

que, a proposito, se provocou o pronuncia
mento do tribunal de circuito e da Suprema 
Côrte, presidida então esta ultima pelo emerito 
Taney, que d•zia «thís court had no jurisdi
ctíon o ver the subject » (Hare, American Co~t
stitutional Law, tome 1', pag. 126, story Com
mentaris on the Constitution, tome 2• §§ 1813 
e 1814, not. a da e·1ição de Brigelow) ; 

que a sentença da Suprema Côrte dispõe: 
« E! reconocimiento de la le2alidad rle um 

gobierno de Estado es politico en su natu
ralez:t ; y está colocado em las manas de! 
de:partamento politico. 

Corrisponde al congresso decidir que gobier
no es el que está estabelecido en un Es• ado ; 
porque como los Estados-Unidos garanten a 
cada Estado una forma republicana de gobierno, 
e! Congresso neces11ariamente debe decidir cual 
es el gobierno estabelecido en un Estado, 
antes que pueda determinar si es repnblica.no 
ó no. 

Su decision es obrígatoria sobre cada uno 
de los clemás departamentos de gobierno, y nó 
pued.e ser cuesrionado en un tribunal judi
cial.:. (Luther "· Bordert. Calvo, Decisiones 
Constitutiona!es de los T.-ibunales Fede-rales de 
Estados Unidos, Tomo 2•, pag. 219.) 

.. Corresponde al Congresso determinar los 
medios convenientes para proteger un Estado 
contr& la invasion ó violencia domestica. • 
(Calvo, cit. pag. 221. Jamesoo, A Treatise on 
Constitucion«l Con,entions, Callagan and COm
pany, 1887, pags. !98, 224 e se,.as.); 

que a substancia dessa these não póde sus
citar duvida, des•1e que o Congresso, que tem 
em seu seio representantes ou enviadcs dos 
Estados, para verificar os seus poderes, im· 
prescindivelmente necessita de apreciar a 
legalidade do governo sob o qual deu-se a 
respectiva eleição; 

que, na Republica Argentina, quando em 
l 869 fez-se precisa uma intervenção em San 
Juan, o eminente B. Mitre, com acorrente 
das opiniões, sustentava no Senado que 
«la faculdad para intervenir, naifa por la 
Constitntion ai Poder Federal no era priva
tiva de ninguno de los poderes isoladamente, 
pero gt<e era privativo deZ 1-ongt"esso ditar la 
tey con. a1·reglo a la cual se ha de ejercer »; 
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finalmente, que accordes nesse pensamen- jecto n. 157, deste ann(),que se refere ao soldo 
to. constitucionalistas de selecção o subscre- e etapa dos omciaes effectivos e praças do 
vem: o notavel Dr. Gallo o sustentou no exercito e armada, continúa. a. pensar que 
parlamento e J. Barraquera commenta assim deve ser transform:li1a em lei a proposta do 
o ponto-« és· el Congresso a quien toca, por governo, sendo, porlanto, de parecer que se 
~nedio de unaley. decidir en cada caso oe- rejeite o substitutivo offerecido pelo Sr. Car
curente si debe ó no levar-se la intervention los Jorge, acceitantlo-se, porém, o aditivo do 
a una Provincia >. (Espi!·itu y Pratica de la Sr, Coelho Cintra e outros. 
Qmstitttcion Argentina, pag, 198), propomos Quanto â emenda apresentaria pelos Srs. 
o seguinte Torquato Moreira e Bricio Filho, a commis

Projecto 

O Congresso Nacional decreta: 
.Axt. I. • E' o Poder Executivo autorizado 

a intervir no Estado de Sergipe, em · ordem 
a assegurar a posse e o exercício <los po· 
deres Legislativo e Executivo estadoaes: â 
Assemb!ea Legislativa installada a 7 desetem· 
bro do corrente anno na cidade do Rosar·io do 
Cattête, do mesmo Estado, e aos cidadãos 
Dr. José Luiz Coelho e Campos e coronel An
tonio de Siqueira Horta, president~ e vice
presidente do Estado,. reconhecidos e procla
mados pela mesma assembléa. 

Art. 2. • Esta intervenção limitar-se-ha a 
garantir o exercício des...<:as funcções, sem in
terferencia governativa de autoridades te
deraes na administração interna do Estado. 

Art. 3.• Dos actos que praticar em ex
ecução desta lei dará o Por1er Executivo 
conta ao Congresso Nacinal em sua primeira 
reunião ; revogadas as disposições em con
trario. 

Sala das sessões, 16 de novembro de 1894. 
Geminiano Bl'a::il.-Meneoes Prado.-Olym
pio Campos. 

Vem á Mesa a seguinte 

Decl amçao 

Declaro que votei contra o art. 1° do pro· 
jccto que approva os actos do governo. 

Sala das sessões, 16 de novembro de 1894 · 
-Santos Pe1·eira. 

Vão o imprimir os seguintes 

PROJECTOS 

N. !57 A- 1894 

Parece•· sobre as emendas o(fereciàas na 2" 
disscussr.Lo do projecto». 1.57, deste anno 
que determina que o soldo e a etapa dos 
officiMs e(fectivos e praças do Pxercito e da 
armada sejam •·eguladas pelas tvbellas que 
ap•·esenta e da outras p1·ovidencias. 

A Commissão de Orçamento estudando as 
emendas o:tferecidas em 2• discussão ao pro-

são, achando-a de ·toda justiça, é de opinião 
que constitua projecto em separado, atten
dendo mesmo á natureza do servi~o. que é 
em parte municipal, assim, apresenta o se
guinte substitutivo â mõsm::t emend:t, no qual 
ficam tambem contemplados os ofliciaes do 
corpo de bombeiros: 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l." Os vencimentos, so!Uo e etapa elos 

officiaes da brigada policial e corpo de bom
beiros serão os mesmos marcados para os 
officiaes do exercito. 

Art. 2," Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sala das sessões •. 14 de. novembro de !Sa4. 
-Joli.o Lopes, presidente.-Auqusto Severo~ te-
1ator.-F.P.J1Iayrinh.- .4rthur Rios.- ~lt
meida Nogueira.-A.lberto To>·,·es. 

EliE!\'DAS A QUE SE REFERE O PAr..ECER SUPRA 

O Congresso No.cional resolve: 
Art. I. • Os vencimentos dos officiaes do 

exercito e da armada são augmentados nas 
seguintes proporçü~s: 

a) O soldo actual de I {5; 
b) Todas as gru.tiflca.ções actuaes, quer dos 

officiaes arregimentados, quer dos cot·pos es
peciaes, elevadas de: 
Marechal ou almirante. . • . • . 80$000 
General de di visão ou vice-

almira.nte............. . . . G0$000 
General de brigada ou contra· 

almirante ••...•• , .. , . . . . . 60$000 
Coronel ou capitão de mar e 

guerra .................. . 
Tenente-coronel ou capitão 

de fragata .. , ..•.......... 
Major ou capitão-tenente •.•. 
Capitão ou !• tenente ••..•.. 
Tenente ou ~· tenente ..... . 
Alferes ou guarda-marinha .. 

c) A etapa elevada a: 

50$000 

50$000 
40$000 
35$000 
25$000 
25$000 

Marechal ou a.hnir:tnte ...• • l 
General de divisão ou vice- ( 

almirante ......... : . .•• ., . 
1
16$000 diarios 

General de brigada ou contra- 1 almirante ................ 1 _ 
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Co:U~~~ ~:,i~~. ~: .. n:~~- ~ l 
Tenente-coronel ou capitão )' 8$000 diarios 

de fra,aata .•..•...••..•..• 
Major ou capitão-tenente •.. 
Capitão ou 1 • tenente. • • • • • • ~ 

do-se com o que n !lega o attestn.do medico 
junto á mesma petição. é de parecer que seja 
concedido ao supplicante um anno de licença 
com o respectivo ordenado, pelo que o:trerece 
o seguinte · 

Tenente ou 2° tenente....... 4$000 diarios 
Alferes ou guarda-marinha. 

Projecto 

d) O soldo e a etapa das praças de pret, 
como na proposta.. 

Art. 2.0 Os ot!iciaes do exercito ou da ar· 
mada em servico fóra dos Ministerios da 
Guerra ou da Marinha não perceberão por 
estes nenhum vencimento, além do soldo de 
suas ]latentes. 

Art. I. o Fica o governo autorisado a con
ceder um ano.o de licença., com o respectivo 
or•lenado, ao cidadão Jacintho Dias Cardoso, 
1° official da Secretaria da Industria, Viaçiio 
e Obras Publicas. 

Art. 2. • Revogam-se as disposições em con· 
trario. 

Sala. das sessões, 8 de novembro de 1894. 
- Carlos Jorge. 

Accresoonte-se onde convier: 
()s vencimentos. soldo e etapa dos olllciaes 

da brigada policial serão regulados pela 
tabella n. 1. 

S:xla das commissões, 13 de novembro de 
1894.- A. Mílton, presidente.- P. Augusto 
Borges, relator.- CarZos Jorge. 

O Sr. Presidente - Achando-se 
esgotada a hot'<\, designo para am,<nhã a se
guinte ordem do dia. 

l• parte (até ás 3 horas) : 
Sala das sessões, 8 de novembro de 1894.- Votaçíi.o dos seguintes projectos : 

Torquato lrloreira.-Brici9 Filho. N. 136, de 1894, das emendas ao Orçamento 

Additivo ao projecto n. 157, de 1894 
Os otnciaes inferiores dos corpos e brigadas 

de marinha e equiparados, perceberão os se
guintes vencimentos: 

da Fazendl\ (discussão nnica) ; 

Soldo Gratific:u;ão 

N. 153, de 1894, autorisandQ o governo a 
abrir o credito extraordinurio de 100:000$, 
para comprar as terras e agu:•s do rio Cr· 
vanca, de propriedade do Dr. Joaquim J~sé 
de Siqueira e sua mulher, nos termos do 
contracto de 25 de janeiro de 1894 (2• dis· 

Tot:U cussão) ; 
M&stre........ 100$000 150$000 250$000 N. 154, de 1894, aut..,risanno o governo~ 
Contra-mestre. 90$000 130$000 220$000 abrir o credito supplementar de 108:713.$995, 
Guardião...... 80$000 l00$000 180$000 para as obras do prolongamento da Estr-J.da 

§ 1. 0 Nos empregos de terra e embarcados 
nos navios de reserva, em fabrico ou desar· 
mados, vencerão pela tabella. 

§ 2. 0 Nos navios armados, mais 5 °/n sobre 
a gratificação do cargo que exercerem e, 
quando em commissão nesses navios, o au· 
gmento de !O •f,. 

Sala das sessões, 8 de novembro de 1894.
Coelho Cintra.-Miguel Pe>·nambuco.- Jose 
Ca>·los.-Neíva.-Pe>·ei>·a de Ly>·a. 

N. 173-1894 

Autorisa o governo a conceder um anno de 
licença, com ordenado, a Jacintho Dias Car
doso, 1• official da Secretaria de Industria, 
Viação e Obras Publicas. 

A Commissão de Petições e Poderes a que 
foi presente a petição do cidadã<l Jacintho 
Dias Cardoso, 1• ofl'icial da Secretaria de In
dustria, Viação e Obras Publicas, conforman· 

de Ferro de Porto Alegre a Uruguayan:. no 
exercício de 1893 (2" discussão) ; 

N. 150 A, de 1894,concerlando ao 2• official 
da Secretaria da Inrlustria, Viaçü.o e Obras 
Publicas, José Fernandes Ribeiro da Costa, 
um anno de licença (discussão unica) ; 

N. 140 A, de 1891, autorisanno o governo 
a abrir um credito de 50:000$, destinado a 
salvar o casco da fragata Ama:onas ( I• dis· 
cussãol ; 

N. 75 A, de 1894, (do Senado) conced.endo 
ao Estado de Goyaz, diversos proprios n"cio
naes, situados no mesmo Estado e de que a 
União não precisa (2" discussão) ; 

N. 77 A, de 1894, isentando de pagamento 
dos impostos de importação e direito de ex· 
pediente os materiaes importa,dos pa,ra. o ser
viço da illuminação publica da Capital da 
Bahia (2• discussão). 

N. 56, de 1894, fixando em 150 o numero 
de alumnos gratuitos do Internato do Gy~
nasio Nacional,_ mantidas as actuaas condl· 
ções de admissão (3• discussão): 

N. ll9 A, de 1894, autorisando o governo a 
eontractar com Richard J. Reidy, ou a quem 
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melhores vantagens ,,trerecer, o assentamento nr.do, nfim de trnt!l.r de sua saude, onde lhe 
d'' um cabo ,;ub-fluvial entre Belém e M<tnáos, convier (di>cussiío unic:t); 
mediante as condi~õóS que estabelecer (I• N. 108 A, de 1894, declarando de e:rclu-
discnssão) ; siva com_peteucict.dos Est<tdos legislar g,,bre a 

N. 29 C, de !894, emenda da Camat'a dos navegaçao dos rtos quB banham sómento 0 
Deputados ao proiecto do Senado n. 29. do cor- r~spectiv? territorio e dá outras providen
rente auno, determinando que continuarão Cias (l• d1scussao) ; 
em disponibilidade, na fórma da Constituiç.'io N. 78 B, de 1894, das emendas do Senado 
os juizes de direito .e o~ de~embarga~oras não ao projecto da Gamara dos Deputados, n. iS 
conte~_plados na orgamsacao ~a !l'ag1s!ratura A, do cor•·ente anno que autorisa 0 ç:overno a 
da Umao ou na dos Estados (3 d1scussao); rever desde Já o actual re~imento das custas 

N. 41, de 1894, autorisando o governo a judiciarias (discussão unica) ; 
despender até a quantia de 25:000$, com o N. 167, de 1894, reorganisando o corpo de 
estabelecimento de um pharol de 5• classe do engenheiros civis sob as bases que apresenta 
porto de Macapá, Estado do Pará (3" dis- e dá. ou~ras providencias em relação á reor
cussão) ; gamsaçao geral dos serviços technicos do 

N. 113, de 1892, autorisaudo o governo a Ministerio da Viação e Obras Publi~as (!• dis
melnorar as reformas dos olficiaes do exercito cussão); 
concedidas por decreto de 2 de fevereiro de N. 199 B, de 1894, <lispondo sobre a ex-
1890, equiparando-os nas vantagens do de- pu1si\o do ~strangeiro de varte ou de todo o 
creto de 19 de abril do mesmo anuo (l" dis- territorio nacional (ta discussão) ; 
cussã~ ; ,· ~. 29, ile 1893, autorisaudo o Poder Exe-

N. "6 ~· de 1893, decla~ando tempo_ranas cutlvo a conceder licença a Francisco o' er
as f,~ncçoes de todos o~ orgaos do lll!msterio reira de Moraes, para iutroduzir no p•liz dons 
Publico mn_to r~a Justiça Federal_, como d~\ mil trabalhadores liberianos, segundo as 
lo~al, do c:s~riCto Federal, ;respe_üados os d!· condições que estabelece, com emenda do sr. 
re1tos adquu·1do? pelos funcClOJOlar!os. actua~s; A. Olyntho e outr·o e parecer da Commissio 
e de;oga _espec~almente var1as d1sposiçoes fie Obrs Publicas e Colonisaçiio de 1894 
(3• dtscussao) ; considerando o projecto desnecessario (3• dis~ 

N. 164, de 1894, concedendo aos Ministerios cussão); 
da Guerra e da Marinha, para reconstituição N. 305, de 1993, mandando abonar ao 
do material do exercito e da armatla, o cre- major reformado do exercito Eugenio Fre
dito de 27.000:000$ ao cambio de 27 ds. es- derico de Lossio e Seiblitz o soldo que 
terlioos (2" discussão) ; deixou de receber de 1862 a 1864 (discussão 

N. 16 B, de 1894. considerandotelegrammns unica); 
officiues os que romm expeditlos por· autori- N. lBl, de 1894, mareando aos escrivites da 
dades federaes e estadoaes no exercício de COrte de A ppellação do Dist1·icto Federal v en
suas funcções (tliscus:são unica) ; cimentos iguaes aos escrivães do Jury, e da 

N. 83, de 1$94, autorisacdo o Poder Ex- Repartição da Policia. (l' iliscussão) ; 
ecutivo a reorganizar o serviço de immi- N. 163, de !894, revalidantlo em favor 
gração e colonisnção da União, de conformi- da nova Companhia. E>trada. de Ferro Es
dade com as bases que apresenta (2• dis- tr<lito e S. Francisco a Chopin a concessão 
cussão) ; a. que se refe1•e o decreto n. 896 de IS de 

N. lOS, de 189.3, declarando nullo e de outnbro de 1890, nos termos do respectivo 
nenhum eJreito o decreto de 15 de outubro contracto (1• discussão) ; 
de 1890, que concedeu diversos favores a N. 98, de 1894, mandando contar de 
Mauoel Gomes dn Costa Figueiredo, bem como 31 de julho de 1891 a antiguidade do posto 
toda e qualquet• isenção de direito;; a fabricas na promoção do Dr. Eduardo Gonçalves Ri
de velas e dâ outt~IS providencias (1• dis- beiro (discussão unica) ; 
cussão); N •. 141, ~e 1894, ma':uando re~erter ao 

N. 133, de 1894, da emenda ao projecto servtço acttvo do ex~~c!lo o ~apltao refor
n. 141 A. de 1893, o.trerecida em 2, discussão m~do Je;ony~no Ferr~nr.t França e Inte_r~reta 
Pelo~ Sr-· Torquato Moreira e outro' isen- o ,trt. 9 n. 7, da _let n. 648 de 18 de a,osto 0 

•: • - >, · de 1852 (t• d!SCUSSaO) i 
tan~o de Imvosto de 1mportaçao ?S ~atertaes N. 466 A, de 1894, prohibindo o recebi-
~estin~dos a estrada de ferro Vta9~° Ferrea mcnto de sentenciados no presidio de Fer-
e l~bupo~na, no Estado do Espmto Santo uando de Noronha W discussão) · 

(1' discussao). ' 
N. 143 de 1894 autorisando o Poder Exe- N. lf,S, de 1894, concedendo um anno de 

cutivo a ~nceder'ao bach~n·el Joaquim Pir~s licença com ordenado ao Dr. Epit_aci?daSilva 
de Amorim juiz seccional do Estado de Espi- Pessoa, lente da Faculdade de Drretto do Re
rito Santo,' seis mezes de licença com orde· ciCe (discussão unica) ; 
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Contiouação da. 2• discussão do projecto 
n. 170, tle 1894. (Orçamento da Viação) ; 

2• discussão do projecto n. 114 A, de 1894, 
marcando a j!"ra titicação mensal de 1:000$ aos 
ministros de Est .do, para represeotação; 

Discussão unica do pr·ojecto n. 171, de 1894, 
autorisando o Poder Executivo a conceder ao 
Dr. João Alvares de 1\zevedo M;tcedo, l9ote 
da Escola Nacional de Bellas Artes, um anno 
de licença com orderndo ; 

Discussão unir.a do parecet• n. !57 A. sobre 
as emendas otrerecidas em 2• discussão ao 
projecto n. 157, de 1894 ; 

Discussão unica do parecer n. 118 A, sobre 
as emen<lrcs otrerecidas na, 2• discussão do pro· 
jecto u. 118, deste anno, que fixa o:> venci
mentos dos empregados d;t Estmda. de Ferro 
Central do Brazil ; 

2" discussão do projecto n. li O, de 1894, 
Orçamento dtt Receita ; 

2a parte (ás 3 horas ou antes): 
3' discussão do proiecto n. 144, de 1894, 

approvando :os actos do governo praticados 
por motivo da· revolta de 6 de setembro. 

Levanta-se a sessão as 5 horas e 1 O mi
nutos. 

136• SESSÃO EM 17-DE NOVEMBRO DE 1894 

Presidencía dos Srs. Coelho Lisboa (2• secre
tario), Rosa e Sitoa e Thoma: Delfina 
(t' secretario) · 

Filgueiras, Flavio de Al'aujo,Sebastião Lan. 
dulpbo, Arthur Rios, Marcelino Moul'i\, 
Paranhos Montenegro, Torquato Moreira 
Ga.ldiuo Loreto, Antonio d~ Siqueira, José 
Carlos, Franç<t Carvalho, Lopes T•·ovão,Osr.ar 
Godoy, Americo de Mattos, Lins de Vascon
cellos, Alberto Torres, Belisario de Souza 
Brico Coelho, Fonseca Portella, Euzebio ne 
Queiroz, Costa Azevedo, Silva Castro, Nilo 
Peçanba, Ernesto Brazílio, Fra,ncisco Santia
fíO. Barros Franco Junior, Urbano Marcon
aes, Paulino de Souza Junior, Mayrink, Li· 
ma Duarte, Carvalho Mourão, Monteiro de 
Barros, João Penido, Ferraz Junior, Fortel 
Junqueira, Francisco Veiga, Lamounier Go
dofredo, Cupertino de Siqueil•a, Rodo!pho 
Al.Jren, Theotonio de Magalhães, Pinto da 
Fonseca, Arthur Torre3, Paraíso Cavalcanti, 
Carlos dtts Chagas, Costa. Machado, Alfredo 
Ellis, Alvaro de Carvalho, Almeida Nogueira, 
Doming11es de Castro, Dino Bueno, Costa 
Junior, Adolpho Gordo, Moreira da Silva, 
Padutt Salles, Vieira de Moraes, Herculano 
de Freitas, Moraes Barros, Paulino Carlos, 
Cincinato Braga, Francisao Glicerio, João de 
Faria, Ovídio Abrantes, Urbano de Gouveia, 
Luiz Adolpho, Laura Muller, Paulo Ramos, 
Francisco Tolentiuo e Emílio Blum. 

Abre-se a sessão • 

Ao meio-dia respondem à cbamaoa os Srs. 
Rosa e Silva, Thomaz Deltlno, Coelho Lisboa, 
Fileto Pires, Tavares de Lyra, Lima Bncury, 
Gabriel Salgado, Eoéas Martins, Au~to 
Montenegro, Carlos de Novnes, Bricio F1lho, 
Hollaoua de Lima, Viveiros, Luiz Domingues, 
Gustavo Veras, Eduat•do de Berrêdo, Ani~io 
de Abre!l, Nogueira Paranaguà, Frederico 
Borges, Gonçalo da Lngos, Thomaz Ca va!canti, 
Ildefonso Lima, João Lopes, Pedro Bot·ges, 
Francisco Benevo!o, José Bevilaqua, Augusto 
Severo, F1•a.ncisco Gurgel, J unqtteira Ayres, 
Silva Mariz, Trindade, Tolentíno de Car
valho, Martins Junior, Pereira de 1~-ra, 
coelho Ciotra, -Luiz de Andrade, Metlen·os 
e Albuquerque, Miguel Pernambuco, Carlos 
Jorge, Clementina do Mo!!te, Rocha ~aval
canti, Octaviano Loure1ro, O!ymp10 de 
Campos, Menezas Pra·lo, Geminiano Bra.zil, 
Gouveia Lima, Zama, Santos Pere1ra, 
Augusto de Freitas, Neiva, Milton, Fran
cisco Sodré, Tosta, Manoel Caetano, Aris
tides de Queiroz, Eduardo &amos, .P":ula 
Guimarães, Vergue de Abreu, LeoVJlgl1do 

Deixam de comparecer com causa parti· 
cipada os Srs. Jl.latta Bacellar, Sã Peixoto, 
Benedicto r.eite, Costa Rodrigues, Christino 
Cruz, Torres Portugal, Helvecio Monte, 
Cunha Lima, Chateaubriand,Arthur Orlando, 
Armlnio Tavares, M1trcionilio Lius, Cornelio 
da Fonseca, Lourenco do Sã José Ioacio, 
Rodrigues Lim1t, Toleotino dos Santos, 
A th.nyde Juni~r, Cleto Nunes, Furqulrn \Ver· 
neclt, Alciodo Guanabara, Agostinho Vid:tl, 
Sebastilio de Lacerda, Ponce de Leon, João 
Luiz, Gonçalves !~amos, Luiz Detsi, Alvaro 
Botelho, Leonel Filho, Octaviano de Brito, 
l~ibeiro •lo Almeirla, Ferreira !'ires, \'al
!arlares, l\f>Uioel Fulgeoclo, Si mito d•t Cunha, 
Olagario Macia!, Ln.mt>rtinc, Carlos Ga,·cin, 
Julio da Mesquita, Het·meaegildo de M01•aes, 
Alves de Castro, Xavier do Valle e Mariano 
R.1.mos, E sem c.1.usa os Srs. Jose Mariano, 
Gaspar Drumonrl, Gouçalves Maia, Feraandes 
Lima, Almeida Gomes, Landulpho de .Ma· 
galbães, Vaz da Mello, Domingos de Moraes, 
casemiro da. Rocha e Alberto Salles, 

E' lipa e posta em discussão a acta. 

O Sr. Carlos de Novaes -
Sr. Presidente, pela leitura que fiz do Díario 
do Congresso, nota-se que estive presente, 
como de facto estive, a toda a. sessão de hon· 
tem ; porém, na publicação feita da votaç~o 
nominal a respeito do projecto n. 54, escapou 
o meu nome. 



camara dos Deputados-Impresso em 12/02/2015 15 28- Pág1na 2 de 23 

SESS!O EM 17 DE NOVEMBRO DE 1894 303 

Quando se procedia à votaçao e o nobre de
putado Sr. secretario procedia a chamada, 
respondi-não-, em tratando-se da votação 
da emenda do nobre deputado, Sr. Erico Coe
lho, isto é, votei contr-.1 ecsa emenda. 

Nestas condições, peço a V. Ex. que faça 
constar da acta de hoje esta declaração. 

O Sr. Anisio de .A.breu-Sr.Pre
sidente, venho fazer uma reclamação iden
tica, a que acaba de ser feita pelo nobre 
deputado pelo Para. 

t;stive presente à toua sessão de hontem, 
votei nominalmente pelo parecer da. commis
são, que approvava. sem restrieções, todos os 
actos e medidas tomadas pelo governo fede
ral, para dehellar a revolta e votei contra a 
emend\t do nobre deputado Sr. E rico Coelho. 

Entretanto, Sr, Presidente da acta de 
hoje não consta o men nome. 

Venho reclamar contra essa omissão. 

O Sr. Presidente- Devo declnNr 
que os nomes dos nobres deputados constam 
da acta, que acaba de ser lida ; o erro parte 
da Imprensa Nacional. 

Em seguida é approvada a acta da sessão 
antecedente. 

O Sr. França Oar..,alho - Sr. 
Presidente, peço a V. Ex. que me informe se 
antes da votação de qualquer requerimento, 
póde-se pedir a palavra, para uma explicação 
pessoal. 

No caso affirmativo, aguardarei para fallar 
sobre a votnção do requerimento do nobre 
deputado o Sr. Milton. 

0 SR. PRESIDEJ)o"TE -V. Ex. póde pedir a 
pllavra, para uma explicação pessoal, em 
qualquer occasião, o que não póde nenhum 
deputado é interromper as votaçoes. 

0 Sa.. FRANÇA CARVALI!O-Neste caSO peço 
a. V. Ex:. que me dê a pnlavra, para uma 
explicação pessoal, antes de proceder-se à 
'lotação, a que jà me referi. 

0 SR. PRESIDENTE-O nobre deputado serà 
attentido. 

PRIMFIR.A PARTE DA ORDEM DO DIA 

Não havendo numero para se votar as ma
terias indicadas na ordem do dia, passa-se à 
materia em discussão. 

Continuação da 2• discussão do projecto 
n. 170, de 1894, (Orçamento áa Viação) 
art. jo, -

O Sr. Silva Mariz - Permitta 
V. Ex. que na minhas primeiras palavras no 
recinto augusto da representação naciona.l 

sejam de agradecimento ao corpo eleitoral 
do meu Estado, que distinguiu-me com sua 
honrosa confiança para aqui representai-o ; 
a mim, Sr. presidente, o mais obscuro e 
humil<1e filho da Parahyba (não apaiodos),mas 
um dos que mais a estremecem e desejam o 
seu progresso. o seu engrandecilnento e a sua 
prosperidade. 

Rompendo hoje o silencio a que me impuz, 
não "VOU fazer um discurso, Tou tratar dos 
interesses do meu Estado e mostrar à Gamara 
dos Srs. Deputados as suas mais pa.lpitantes 
necessidades e pedir para elle recursos que o 
Congresso Nacional não tem negado a outros 
mais prosperas. 

O que venho pedir à Gamara. Sr. presi
dente, não é um favor. é o cumprimento e a 
execução de uma lei que, por c\rcumstuncias 
que ignoro, deixou de ser executada com grave 
prejuízo do meu Estado. 

Refiro-me á lei n. 06, de 4 de outubro de 
1892, oue, abrindo um credito de 400:000S. 
senrlo 2ÔO:OOO$ para açudes e poços artesianós 
no Piauhy e 200:000~ para açudes no meu 
Estado, só teYe execuç-J:o para aqueUe Estado, 
apezar daa necessidades da Parahyba serem 
iguaes, si não maiores, pois, nem ao menos 
como o Piauhy, é cortada por um só rio cau
daloso. 

Sr. presidente, cumpre-me chamar a. escla
recida attenção desta Camara para tres Esta
dos do Norte que, posso dizer desassombrado, 
são os tres precitos da União. 

Os Estsdos do Ceará, do Rio Gran•le do 
Norte ll da Parahyba merecem ser estudados 
pelo governo da União e bem conhecidos pelo 
Cengresso Nacional, para que meios pr·ophy
laticos sejam applicadas á calamidade que os 
assola periodicamente, a maior das calami, 
dades-a fome e a sêde, ou na phraae expres
siva do povo:-a secca. 

Sim, Sr. presirlente, devem estar ainda 
bem Yivas na lembrança de todos os bra.zi
leiros as scenas desoladoras que enluctaram 
aquelles Estudos nos annos de l8i7. 78 e 79. 

Felizes e prosperas até 1876. elles que ti
nham realisudo um ideal que muitos aspil'am 
-o povoamento do seu solo uberrimo e a di
visão territorial-viram-se de repetente ataca
dos por um inimigo inexoravel que tudo 
destruiu, não poupando nem ao rico nem ao 
pobre. 

Este estorceu-se nos paraxisimos da fome 
com todo o seu cortejo de horrore~ ; aquelle 
viu suas economias acumuladas com grandes 
esforços e mil diflieuldades, desaparecerem 
da noute para o dia, sem dellas porler lançar 
mão para suas necessidades e de sua famí
lia. 

E' preciso, senhores, viver nequelle meio, 
como eu, para conhecer os costumes da.quelle 
povo generoso e hospita.leiro. 
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LaboriQSos e economicos, os habitantes 
daquelles Estados, as>im como os do centro 
de Pez:nambuoo, vivem em luta permanente 
:pela Vlda, porque suas economias de vinte a 
trinta annos são destl'uidas em :poucos mezes 
11ela ter.rivel calamidade da secca. 

E é por isso que digo que são os tres pre· 
cito~ da_ Uniã~; porque, oomo os seus Esta
dos ll'.maos, ~o podem ter prosperidade per
manente, nao podem ter engrandecimento 
costante e nem povoamento completo e es
tavel, :po~ne seus· filhos teem sempre em 
mente a mcerteza do futuro e a imagem viva. 
daquelles quadros cruciautes, que enterne
cianl aos !!o.raçi3tls 03 mais endurecidos. 

Nossas principaes industrias, Sr. presidente, 
~ã.o: a :pastoril e a agriaUltura. · 
Aqu~lla a~da rudimentar, todavia, a:pezar 

de_ muJtCi trlbutad~, oompensa ao criador ; 
esta tem por prme1paes produetos o algodão 
e os cereaes, que nos annos ren-nlares com-
pens;· m bem ao agricultor. c 

Ambas· estão sujeitas á. contingeneia. da es
ta~:ão irneruu~a. 

como sabe a Camara, temos apenas alli 
duas estações: a do inverno, que nos annos 
regulares come~a em janeiro e termina em 
m~io ; e a do verão, que de maio YM a ja.
nem~. 

Annos ha., senhores, que durante nove e 
I O mezes nã.o chove um só dia. e entretanto 
um verão tão prolongado nã.o traz graves in
convenientes, desde que as clmva.s não fa.l" 
tem nos dous ou tres mezes do anuo, porque 
a. ube~dade do nosso solo é prodigio~a.. 

Com poucas chuvas as pastagens surgem 
como.· por enc3.Ilto, as campinas tornam-~e 
verdejantes e ftoridas, a semente de tudo 
quanto se planta germina. prodigiosamente e 
a vida surge na vegetação de modo en
cantador. 

Infelizmente, porém, de 20 em 20 e de 30 
em 30 allllos nem mesmo aquellas poucas 
chuvas apparecem, e tu,lo definha; o gado se 
a.niqui!l:l. ; as fontes seccam; os generos ali
mentícios sóbem a preços inauditos e a mi
seria. estende o seu manto nefasto sobre os 
bahitantes daquelles Estados, tudo destruindo, 
levanilo tudo de vencida.. 

A dispersão do povo então comeQ:J. para o 
littoral dos diversos listados e muitos que teem 
a a udacia e a coragem de ficarem pegados ao 
solo que os viu nasesr, pagam á morte o seu 
tributo. 

E devemos, Sr. pr~ldentc, esperar que o 
mal nos bata á porta para applicarmos meiO$ 
curati-vos, sempre imprcficuos, como a expe. 
ríencia nos tem mostrado 1 ou devemos em
pre,aa.r meios prophylatioos que obstem o ap· 
parecílllento do terrivel fiagello ? 
· Estou certo, Sr. presidente, que os sensatos 
preiérirã.o estes, e, aproveitando-me da. oppor-

tuni~ade· de estar nestá tribuna, chamo a ai
ten<:ao_ do chefe do Estado e peça-lhe que lan~ 
suas VlStas para. os tres precitos da União· 
e oonvido aos meus illustres eollegas, ~lli 
:representantes, para levantarmos a cruza\~~ 
da suo. salvação. 
• Nã.o nos ~uda.mos: a secea esta a bater-Iro! 
a porta e nos devemos empregar meios que1 
combatam com eflieacia. 

O que devemos fitzer pa.ra. prosperidade d~ 
nossos Estados e combater a secca 1 

Promover a imm:ígração, como ainda hatf 
tem nos aconselhou o nosso illush-e collei!! 
pelo District.o Federal ~ • 

Prolongar nossas vias ferrea.s até O;Q centr< 
dos Estados, levando com a facilidade dJ 
transporte as grandezas da civilisa.ção mo 
derna? 

O primeiro meio é improlicno, porque n3Jla 
remediará. por ora para. nôs, pois, oom a sect.~ 
tanto sofl'rerá o naõivo como o immigrado. 

O segundo meio muito poderâ :remediar, 
t;na.s não !JOS salvará. do empobrecimento, paio, 
e um me10 eustoso e m-tuto moroso e não noo 
acudi:l'à a tempo. 

0 SR. CoELHO LISBOA-DO concurso de am
bos é que precisamos. 

O SR. SILvA. M.utrz-E eniendo que a w.
dida urgente, inadiavel e que devemos em· 
pregar já. e jã, é a construcção de. açudeB em 
toda a zona assolada. pela secca. · 

E' preciso que a União tome a. setio a con· 
diçã:o precaria daquelles Estados e que os seus 
administra,lores se compenetrem (la gron® 
responsabilide.de que lhes pesa sobre os hom
bros e procurem meios de salvaguardar os in· 
teresees e a fortuna. dos seus adminisirados, 
que são os interesses e a. furtlllla. do Estatlo. 

0 SR, lLDEJi'ONSO Ll:M.!. - 0 Ceará. em Ullla 
lei incumbiu aos municípios este tra.ba.lho. 

O SR. SILYA. :MARlZ- Perdão! Admire. 
que V. E:t. dê este aparte. Eu conheço tanro 
o ~nt:ro do Est:l.do do meu nobre collega e 
amigo como conheçO o do meu Estado. · 

Sei que os municípios no Estado do illustre 
collega, em sua. maioria, mal teem renda para 
pagar seus emprllgados, e como terão para 
construir a.c;udes! 

O S.a. !LnEFoNso LIMA -Terão ao menos 
par-<1. conservai-os. 

O SR. SILvA. M•Rtz- Onde os houver. 
Entendo, Sr. presidenta, que devemos co~

strnir DEo grandes açudes oomo o do Qw
:Xa(la, onde s; tem gasto milhares de contos. 

0 SR. ILDEFONSO LIMA. -Com as o.dminiS· 
trações, menos a. do Sr. Dr. Mursa que ~lll 
descm~hando sua commiBsã.o com a mn10r 
probidã.de e de modo louva-vel. 
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0 SR. SILVA MA_RJZ- 0 que sei e ([U~ O 
dinheiro ;.,'Usto dar1a, para fuzet· açudes em 
todo o Esta:lo, sal va.ndo·o . a,:~im do gran·' e 
fi:tgello que uos a.ssola peJ•rodren.rne:Ite. 

:;r. preside~t~ .. precisa.:;•os de açudes em 
divers<Js mumc1pws. em rros pequenos, e que 
rormem un.queUa zona maSS(1S de a));ua que 
poss:t!? l'é'me~ar e modificar as c;:udi_çõc:> di· 
mtttertcas, pm>', est.ou certo que na.o e. com•.l 
muitos pensam. por rv.ltn. de mat.tas que as 

0 SR. TOLENTi:\0 DE GAR.VALITO -0 Piauhy 
teve bom padriaho. 

O Sa. SILVA :XLuuz- Não sei ; o que é 
certo é que pal'a. ,t P~rahyba. n~o foi distri· 
bu ido e elltt tem as mesmas necessidades, 
sinão maior.e.·•. 

seccns nos perseguem. 
Em lií7 tínhamos matta.s virgens 

roveis e a secca rlurou tres anno>. 

A nmsa. eme::da. Sr. presidente, pede 
200:000$. seudo 100:000$ p:1,ra a construcçiio 
d~ n:n acJud.e no wunicipio de Souza e 
!OiJ. 0!10$ no uw nicip'o do B:tta.lh:io. 

Assim pédimo;. Sr. pre;;ir1enr.e, porque o 
e admi· nosso Est;~c\o n:'io tem recur;;o~ e pt·ecisa. de 

En. 1805, 182.'5 B 1SJ5 ainda nossas :nattM 
fa1.iam ver sua.~ uellas cupol•u; ve: de·e:scura.s 
nos beilos sel'tües dus nossos Estados. e e~ te;; 
forn.m flagellado:; pel;t terri vel calamiüa.t1e. 

o SR. NovAES - Devemos a.ttribuir a seccn. 
à corrente do,; ventos. 

o Sa. Sxr..vA M.o\lU:r.- Como meu illustre 
colleg11. entendo que a corrente dos Yentós é 
que influe ~obre os nossos inl-'ernos. 

As :p.•andes massas d'ugun, do norte. cu.i~• 
evaporação fót·ma. no~as massas r\e nuvens, 
são ... s elementos principaes dos nossos inver
nos. Nos a.nnos que a. corrente dos ventos, 
por uma caus-1 climaterica qne nos escapa, é 
desviada, fa.lta.m-nos as chuvas e nós dt:ve
mos reme·~iar t"J.l inconveniente com a con
strucção de muitos aC'udes, afim <!e crearmos 
massttS de agua que. por sua evaporação. sulJ· 
stituam a fa.I.ta da que nos vem do norte. 

0 SR. NOVAES- Apoiado. 
O Sa. Srr..vA ·MARIZ - A Ausr.ralia. ''olon ia 

ingleza, so1Iria. tllml.:em os llonoreil d:t $ecCll. 
A Ingl:l.terra. ~empre previdente, m:t:1~ou 
construir açudes. irTigar 08 c:!.tnpos art1111:1\tl· 
mente, e o terrivei flagello de~appareceu 
daqueuas 1·egi oes. 

Porque não 1áremos o mesmo ? 

vcwba que t·or lei lhe 1oi destinada. 
ll.gOl"J.. S:·. presiclcmt". !JC<;:o liccnGa aos 

tlwus illustres collogns do Ceu.ril. par<c apre
rent:w uma. et:wnda. ew favor de uma ioca
lid;lcl" florescentis;;ima de seu Estado. 

P. •<;o 50: OOG$ para encanamen t.o de agua 
na c1daue da B:J.i·h:.tihn, ponto commurcial im
portante.<> um elos Jlrincipaes celeirns do,; ser
t{Ls da. Pamhyba, Pe,·n:tmi;uco e Rio Granue 
do Norte, mas onde a fa!ta rle agua se 
faz seatlr para. as primeiras necessidades. 

o COngre.,so concei.l.eu, ba. doas mezes, 
200:GOO$ }11ll'<l. encanamentos de agua na ci· 
u •de de ~1a.ciw; por equidatle deve conceder 
para aqueila. cü'ade a verba que peço, po1s, 
ella. merece ser :ltJXiJi:l.,l<t pela União. 

An:es de tel'mhlar. St•. presidente n1io pos
so deixar de protesta!' por u m:t. disposição elo 
projecto. Refiro-me" dispo$íçil.o que pede .a 
rcvogaçiLo do d~crcto o. 1 i05. c:e :~O de abrtl 
do coi'I'cnLe anuo 

O croverno. atten<lendo ús necc,;sidades tl_e 
SClrvf...o publico, baiXfJU aquelle decreto, dr· 
viditt'o a •'ircctoria d\1. E:;tl'ada da Ferro Sul 
Perm1.m1Jn,:o; creou uma. nova directoria com 
séde no Pilar. e :tssim o lez para bem do ser· 
~ic,:o. pois, <), ·,ureGtoda. com sede !:!~ Recife 
n5o póde tis.:lalisal' bem os t1•.1balhos fe1tus no 
meu Estado. principa1mente do :ramal de 
~lulun::;ú [o, C:uupina. G-ru.mle. , . 

O Congl'i.ISSO, sempre genero~o. sempre E' uma uispoôi~·J.o qu~ vem fertl' aos m· 
protnpto á. :~.cudir M net~essid .. des llos Estadoo, te1·esse8 do Estado f'tliC represento e espero 
níi.o rega-rea.rã, ~tou certo, as verbas que que a. Gamam liii.L• a. a.pprova.r;i... . 
forem pedtda.s p~lo g.werno rltt Uuiilo P<Lr<La o mrm d i>"tincto eollega e parttcula.r am1go 
salva.ç-.ã.o da populaçti.o de tres Estados e P··~·te o Sr. Trindade, a.presentarit umtt emenW;t 
de outro que t;unbem so!Ire a, consequencms supp1·essiva e a. Ca.ma ra. como costuma. fu.ru 
do grande tlagel:o. .justiça ao meu Es1ado. . 

Sr. president·~. em f:ve dos argul!lentos, Terminand•), ptço desculpa_ a Ca:mam do 
que to,ca:uente tenbo apresentado, ammo-me precioso tempo que lhe roube1. (ilfu.tta be;;t). 
a apresentar uma emenda ao orçamento du Sr 
All;ri~ultura, emt'nda qu<3 tambe ol ;-ae a.ssf- o. Sr. Ro.<l:ol~b.~ ~~re~- : 
gna.da por meus illustres collegas. de repl'e· Pre~Jdente, pe•h •L p davr,t p,tr,t t~.~ ~ honra 
1entação, afim de ser l'estabelectdn a ;-erba de remetter, no. Orçamento de \taçao, un;:a 
de 200:000:1; que por lei de 4 de outubro U.e ememla ú ru!.l!'lca, « Prolong~mento da il:::;-
189?. foi de~{·eta.da, mas que não foi distri· trada tle fi'er•ro central do. Braz~.» 
buida ao meu Estado. . Par11 n~o rrolongar· a dtseuss<.~.o ·~ou~ or· 

rra.ta-se da execução de uma lei e não de ç;.~m~nto 1mport:ío.te como este, derxare1 de 
um favor ·lei que foi executada. em re!acã.o justific.•r etll todos _os seus detalh•:s,a emen~o. 
llO Pia.uh;· e não em relação ao meu Es- que, pela sua. le_lturll., :1.. GaJn,tra _dos Srs. 
taM, Deputados avaliara da sua. 1mportancul.~ 

C&mara v.vn 
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Era pensamento do govemo passado o pro
longamento da Estrada de Ferro Central de 
Ouro Preto a entroncar-se com a E-;trada de 
Ferro uo Espirita Santo. 

Nesse sentido, Sr. Presidente, tive a honra 
de submetter a consitleraç[io tl 1. casa um pro
jecto de lei autorisando a operação do credito 
para esso fim. 

Estou informado, Sr. Presidente, que é 
lle!lsamento do ne>vo g·overno continua.r o 
mesmo plano de prolongamento deste ramal, 
que constitue uma fonte elo renda importante 
vara a Estrada ele Ferro Central elo B1'azil. 
desue que o seu ponto terminal não seja a 
cidade de Ouro Preto. 

A verba que para isso peço, SL Presidente, 
é uma verba insignilicante, apenas de 400 
contos, para o inicio desse trabn lho. 

Estou certo de que a Cmm\r;t elos Srs. Depu
tados não negará uma verb:t tão insignifi
cante, para o começo e exe·2uçiio de um tra
balho tão importante. 

Tenho concluído. 
São lidas, apoiadas e en:viad<J,s à Commissão 

de Orçamento as seguintes 

EMENDAS 

01'çamento ele viuç,io 

Ao n. 17: 
Prolongamento <1a Estrada 

de Ferro Central........ 2.800:000$000 
Idem idem ramal de Ouro 

Preto. .. .. . • . .. .. . . . . . .. ,100:000$000 

3.200:000$000 

Sala das sessões, 17 de novembro de 1894. 
-Francisco Santia,qo.-Ernesto Bra;;,ilio.
Ferm;; Juni01·.- Fortes Junqueira.- Costa 
A.:;evedo. -G. Loreto. -Silva Mar i:;. -1'rin· 
clacle.-Noguei1·a Paranagwi.-C. Cantao.
Ani.~io Sobrinlw.-Rorlolpho Aln·eu.-Cupcr
tino de Sirpteira.-Theotonio ele JJiago.lhães.
F. 111ay1·ink. -Paulino Carlos.-A.rthtw To1·-
1·es. -Lima Dttm·te. -Jose Carlos de Ctwvalho 
-Lins Vasconcellos. -J1faraes Barros. -Gon
çalo rle Lagos.-HeTculano Freitas.-Domin
gues de Castro.-Joao l'enido.- J1fonteiro de 
Barros.-Nilo Pcçanlw. 

Ao art. 1 o n. 5, accrescente-se: 
Seis contos para conclusão da linha tele

graphica de Benevente a Alfredo Chaves ; 
5:000S para a construcção da li:aha telegra
phici1 de Benevente a Piuma. 

Sala das sessões, 17 r1e novembro de 1894. 
-Torquato J1foreira. -Athayde Juniw .-Go.l
clino Loreto. 

(Proposta da commissão): 
Ao n. 5 accrescente-se, após as palavras

para attender à construcção das seguintes-
40:000S para conclusão da linha entre Bltlme
nau e Lages e 35:000$ para a construcção da 
li.nha entre Joinville e S. Bento, em Santa 
Catbarina. 

Sala das sessões, 17 de novembro de 1894. 
-Paula Ramos.-F.Tolenlino.-Lauro 11Iulle1·. 
-E. Blwn. 

Ao n. 22, accrescente-se: 
Cem contos para conclusão das obras da es· 

trada rle D. Francisca. 
Trinta contos para melhoramentos do rio 

Itajahy-Assü, em frente a cidade Itajahy e no 
togar denominado Belxior. 

Sala das sessões, 17 de novembro de 1894. 
-Pauln Rmnos.-F. Tolentino,-Lmtro Mul
le?·.-E. JJlwn. 

Additivo 

Fica o governo autorisado a permittir á 
Companhia 11:Iail GTeat South!',?'n Railway a 
construcção da ponte sobre o rio Quarahim, 
no Rio Granr1e do Sul, afim r1e ligar a Estrada 
de Ferro Quarahim a Itaqui a ferro-via 
Oriental do Salto a Santa Rosa, estatnindo no 
respectivo contracto as condições necessarias 
a garantir os interesses aduaneiros da Repu
blica. 

S. R.-Saladas sessões, 17 de novembro de 
1894.-C. Ointm. 

Ao n. 5 do art. !• do projecto n. 170, 
de 1894: 

Onde se lê-90:000.~ para o prolongamento 
do ramal de Oeiras, S. João e S. Raymundo 
Nona to, etc. -diga-se 150:000$000. 

O mais como está. 
Sala dns sessões, 17 ele novembro de 189'1. 

-Anizio de Abreu.-Tava1·es de Lyra. 

Ao n. 3 do§ 4° do projecto n. 170, de 1894: 
Supprimam-se as palavras-comprehendi· 

das nos Estados que se acharam em revo
lução. 

Sala das sessões, 17 de novembro de 1194. 
-Tavares de Lyra. -Junqu~ira AyTes. 

Accrescente-se no orçamento da agricul· 
tura, na vei·ba- Obras Publicas 200:0l0S, 
para açudes no Estado da Parahyba, sendo 
I 00: 000~ para o açude do logar Logradouro, 
no município de Souza e 100:000$ para um 
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açude na villa do Batalhão, de accordo com a 
lei n. 96, de 4 de outubro de 1892. 

Sala das sessões, 17 de outubro de 1894.
Silva 111m· i::;. -Coelho Lisboa. -Trindade 

Ao § 22 do projecto n. 
consigne-se a verba de 50:000$ para me

lhoramento do porto de Macahyba, no Rio 
Grande do Norte. 

Sala das sessões, de novembro de 1894.
Tavares de Lyra.- Simão da Cunha.- Gal
dino Loreto. -Oscar Godoy. - Tolentino dos 
Santos. -Francisco Gurgel.-An'is'io de Abreu. 
- Pinto da Fonseca. - Junqtwh·a Ayres.
Paranhos M~ontenegro.- Aristides Galvão. -
lgnacio Tosta. -Pedro Vergne. 

Acc1·escente-se na verba - Obras Publicas 
- 50:000$ para encanamento de agua da 
fonte Caldas <1 cidade da Barbalha, no Estado 
do Ceará. 

Sal:1 das sessões, 16 de novembro de 1894. 
Silva Mariz. 

Porto de S. João ela Barra, em logar de -
500:000$ -diga-se- 1.013:078$- conforme 
a proposta do governo. 

Sala das sessões, 16 r1e novembro de 1894. 
- FmnGisco Santiago. - Paulino de Sou:;a 
Junior -Sebastião de Lacerda.- Erico Coe
llw.- Costa A:;cvedo. - Urbano JJ:Iarcondes. 
-Ernesto Bra::;ilio.-Nilo Peçanha.-Ponne 
de Leon.- Silva Cast'J'O. -Fonseca Portella. 
-Agostinho Vidal.- 11fonteiro de Ban·os.
Almeida Gomes. - Belisario A. S. de 
Souza.-Eusebio de Queiroz.-Barros Franco 
Junior. - Alberto Torres. 

Ao projecto n. 170: 

Accrescente-se 20:000$ para prolongamento 
da linha telegraphica de Santa Leopoldina á 
Vllla Affonso Claudio, estado do Espirita 
Santo. 

Sala das sessões, 16 de novembro de 1894. 
- Galclino Lo1·eto. - Torqttato 1lioreira. 

Ao n. 6 do art. I • " 

Ao projecto n. 170: 
Da verba destinada a munigração e colo· 

nisação serão desde logo entregues aos go
vernadores dos estartos de Ceará, Piauhy, 
Rio Grande do Norte e Parahyba, respecti
vamente, ao primeiro a quantia de 400:000$, 
aos outros tres a de 300:000$ a cada um, 
para serem applicados na construcção de pe
quenos açudes distribuidos pelas regiões do 
interior dos mesmos estados. 

Sala elas sessões, 17 de novembro de 189-i. 
- Junqtteh·a Ayres. -Aug-usto SeveTo.
Tavares 1le Lyra,-Francisco Gurgel.-rini;:;io 
de Abreu. 

Ao proje;>to n. 170: 
Elevem-se de 420:000$ a 600:000$ a verba 

destinada á estrarla de ferro 6" secção de 
Timbauba ao Pilar; de 320:000~ a 500:000$ a 
verba secção 7" de Guarabira á Nova Cruz e 
de 170:000$ a 250:000$ a verba 8" secção Mu
lungú a Campina Grande. 

Sala das sessões, 17 de novembro de 1894. 
-Coelho Lisboa. -Silva Mcwiz.- TJ·in
dade. 

O Sr. Paula Ramos-Sr. presi· 
dente, não venho discutir o orçamento do 
Ministerio da Industria e Viação porque 
comprehendo o interes;;e da Camara em en
cerrar esta discussão, a urgencia da passagem 
deste projecto; venho apenas fundamentar 
algumas emendas que vou ter a houra de 
submetter á consideração da Camara. 

Quando se discutiu nesta casa o projecto da 
Commissão de Colonisação e Obras Publicas, 
autorisando o governo a reorganisar o ser
viço de immigração e colonisação, tive o en
sejo de expender as minhas opiniões e mos
trei os grandes inconvenientes que havia em 
fazer-se já a entrega do serviço de coloni
sação aosEstados. 

Accrescente-se ll:200$ á Companhia Per
nambucana de subvenção pelo contracto de 
navegação a vapor, no rio S. Francisco, a 
cargo da mesma Companhia, innovado por 
decreto n. 1791 de 4 de setembro do corrente 
anno. 

Disse então que não tinha podido descobril· 
no projecto apresentarlo á apreciação da Ca· 
mara qual o verdadeiro pensamento da com
missão que o elaborou, parecendo-me com
tudo que se tinha em vista entregar brusca
mente aos Estados o serviço de colonisação, 
quando a União deveria ir pouco a pouco se 
libertando de tal encargo, de modo que a 
transição se désse sem grande prejuizo para a 
União e para os Estados. 

As duvidas que pairavam no meu espírito 
dissiparam-se completamente agora com a 
leitura do projecto de orçamento do Minis
terio da Industria e Viação, apresentado 
pela respectiva commissão. 

O plano de entregar-se de uma vez o ser
viço de colonisação aos Estados está traçado, 
e parece-me que de accordo com a maioria do 
Congresso. 

S. R.-Sala das sessões, de novembro 
de 1894.-Roclw Cavalcant'i.-Carlos JoJ·ge.
Octaviano Loureiro. 
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Nessas condições só me resta procurar evi
tar, quanto possível, a completa desorgani
sação de tão importante serviço_ Querer con
vencer a Gamara do contrario seria uma 
louca pretenção de minha parte. 

Para <tttenuar os inconvenientes dessa pas
sagem brusca e evitar a completa desor<sani
sação, até do proprio servico de immigração, 
tomei a liberdade ele formular uma emenda 
que está de accordo com as disposições do de
creto n. 528, de 28 de junho de 1890, quere
gularisou o serviço •1e introducçi"io e localba
ção de immigrantes, e em virtude do qual o 
governo celebrou contractos que se acharu 
ainda em pleno vigor. 

Por esses contractos o governo se obrigou a 
entregnr aos fundadores de nucleos coloniae,; 
os immigrantes, que a elles se destinarem, no 
ultimo ponto servido por estradas de ferro ou 
navegação marítima ou fluvial. proximo aos 
nucleos, de sorte que a alimentação nas hos
pedarias da capital e nas que fore:n neces
sarias estabeleuer-se até os immigrantes che
garem ao seu destino, corre por conta do go
verno federal. 

Do que fica dito conclue-se forçosamente 
que as hospedarias de immigrantes devem 
ficar a cargo da União, mesmo porque só se 
trata de entregar aos Estados o serviço de lo
calisação de immigrantes. 

Não possél comprehender como se conser
vam as r1elegacias da Inspectoria Geral c1as 
Terras e Golonisação, em alguns Estados, e 
se entregam aos mesmos as hospedarias de 
immigran tes. 

Si as delegacias ficam sendo, por assim 
dizer, repartições intermediarias entre o 
governo da União e os dos Estados, no ser
viço de colonisação, entendo que as hospe
darias devem á ellas ficar subordinadas. 
para que não se dê a anomalia de os empre
gados das delegacias de terras, que são fe
deraes, terem de dar ordens aos das hospe
darias, que são estaduaes. 

E não se nos venha dizer que taes hospe
darias são destinadas a agazalhar immigran
tes, cuja localisação vae ser feita pelos Es
tado:>; e que, portanto, nada justifica que 
seus empregados continuem a ser federaes. 

. Já tivemos occasião de dizer que em quasi 
todos esses Est:1dos estão sendo executados 
contractos celebrados em virtude do rlecreto 
n. 528, de 1890, e nos quaes o governo se 
ouriga a entregar os immigrantes no ponto 
mais proximo dos nucleos, que seja estc1ção 
rle estrada de ferro ou porto de navegação 
fluvial ou marítima. 

Taes contractos celebrados com o governo 
federal continuam a ser fisc~lisados por em
]Jrega•los fe,Jeraes, e por isso me parece de 
toda conveniencia para a. boa marcha do ser
viço, que os empregados das hospedarias con-

tinuem a ser federaes, para que possam ficar 
subordinados aos delegados de terras_ 

Admitto, uma vez que se quer entregar aos 
Estados o encargo da localisação dos immi
grantes, que as de~pezas com a alimentação 
e transporte dos immigrantes sejam feitas 
pelos cofres estaduaes ; mas nacla justifica a 
entrega das hospedarias aos Estados e a con
servação das delegacias. Aquellas devem 
ficar subordinadas a essas até que se possa 
passar completamente o serviço de colonisação 
pard. os Estados . 

A proposta. do orçamente consigna a extin
cção das hospedarias do Rio Grande, Santa 
Gatharina, Paraná, Bahia e Pernambuco, e 
conserva as respectivas delegacias; eu, po
rém, proponho na minha emenda que, de 
accordo com o pedido do governo, se conser
vem taes hospedarias, diminuindo o pessoal 
ao rigorosamente necessario para o serviço. 

A dim!nuição o de tal ordem que, com a 
conservação das hospedarias do Rio Grande, 
Santa Gatharina, Paraná, Balüa A Pernam
buco, ha apenas um augmento de 57:840$000. 

O SR. ARTHUR Rros- Isso é despeza com o 
pessoal. 

0 SR. PAULA RAMOS-Já declarei que a ali
mentação e transporte de imrnigrantes, urna 
vez que querem entregar aos Estados o ser
viço de localisação, devem correr pelos cofres 
estaduaes. 

O SR. ARTHUR Rros-Isso é uma extrava
gancia. 

0 SR. PAULA RAMOS- Não ha extrava
gancia alguma. 

Extravagancia ha sim, mas é em estar um 
delegado de terras, empregado federal, a fa
zer serviço de colonisação, pois o seu papel 
vae ser o de receber immigrantes, distri
buil-os pelos nacleos coloniaes, fisc:Llisar a 
sua localisação, e taes despezas serem pagas 
pelos bofres estaduaes. 

Em Santa Gatharina, Paraná e Rio Grande 
ainda se justifica tal fiscalisação porque a 
União vai conceder·lhes um auxilio, mas na 
Bahia e Pernambuco ? 

Nisso é que poderemos descobrir verdadeira 
extravagancia . 

O que desejo é que não estejam os empre
gados das hospedarias inteiramente indepen
denie3 dos delegados da Inspectoria Gera.l, e 
qne esses possam dar ordens áquelles; con
tinuando, portanto, como empregados fe
deraes os das hospedarias, e bem assim os 
agentes de immigração nas cidades do Rio 
Grande do S11l e Laguna. 

O Jogar de agente na Laguna existe e é 
necessario que seja conservado. Os immi
gmntes que se destinam ao sul de Santa Ga~ 
tharina desembarcam no porto da Laguna, e 
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dahi seguem na E. F. Thereza Christina 
para os nucleos fundados nos municípios do 
Tubarão e Araranguá. 

Os trens não ~ão diarios e é preciso que haja 
um empregado que receba os immigrantes, os 
faça agasalhar e alimentar, e os encaminhe 
depois aos seus destinos, requisitando os com
petentes transportes e indicando-lhes os pon
tos mais proximos dos nucleos onde se que
rem localisar. 

O mesmo se dá na cidade do Rio Granr1e, 
onde tambem é indispensavel a presença de 
um agente. 

Com a conservação desses funcC'ionarios se 
despenderá annualmente 4:800SOOO. 

O projecto apresentado pela Commissão de 
Colonisação e Obras Publicas, que é mais ra
dical do que o do Orçamento, consigna a 
creação dos lagares de agentes de immi
gração. 

Espero, portanto, que a Gamara tomando 
em consideração as observações que acabo 1le 
fazer, e attendendo á regularisação do serviço, 
ou antes contribuindo para que a transição se 
opere de um modo suave, s~m a completa 
desorgarnisação do serviço e sem attritos que 
naturalmente se derão entre empregados fe
deraes e estarluaes, deixe passar esta despez:1 
de 57:840$ por anno. 

Revendo o orçamento da Industria e Via
ção encontrei uma verba rl.e 494 contos quA a 
commissão quer supprimir, mas que se es
queceu de consignar a suppressão na pr·o
posta que apresentou á Gamara, e que dá 
grande margem á passagem desta minha 
emenda (lê) : 

Emenda ao n. 3. 

«Restabeleçam-se, conservando como su
bordinadas ás respectivas delegacias, as hos
pedarias do Rio Grande do Sul, Santa Catha
rina, Páraná, Bahia e Pernambuco, bem como 
as agencias das cidades da Laguna e Rio 
Grande, ficando o pessoal reduzido ao se
guinte: 

Hospedarias do Estreito, Crystal, Curityba e 
Paranaguâ. 

4 administradores ....... . 
4 escri vães ............. . 
4 Interpretes ............ . 
4 Guardas .... · ......... . 
4 Enfermeiros .......... . 
3 medicas (Estreito, Crys-

tal e Curytiba) ...... . 

2 Agentes na Lagu-

2:400$ 
1:800$ 
1:800$ 

720:'1; 
720$ 

na e Rio Grande 2:400$000 

9:600!\i 
7:200-~ 
7:200~ 
2:8808 
2:880~ 

7:200$ 

36:960$ 

4:800$000 

Hospedarias da Bahia e Recife 

2 administradores. 
2 medicas ..... , ... . 
2 interpretes ..... . 
2 guardas ........ . 
2 enfermeiros ..... . 

2:400$000 
2:400$000 
I :800$000 

720.~000 
720$000 

4:800$000 
4:800SOOO 
3:600$000 
1:440:!;000 
1:440$000 

16:080$000 

57:840$000 

Sala rlas sessões, 17 de novembro de 1894-
Paulo Ramos .-F. Tolentino .» 

A outra emenda que' submetto á conside
ração da Gamara refere-se á construcção rle 
linhas telegrapllicas no meu Estado, e é a 
seguinte (lê): 

« Ao n. 5 accrescente-se, após as palavras 
-para attender á construcç:\o das seguintes 
-40:000;!!; para conclusão da linha entre Blu-
menau e Lages e 35:000$ para a construcção 
da linha entre Joinville e S. Bento, em Santa 
Catharina.» 

A linha telegrapltica de Blumenau a Lages 
já estiê muito adiantada, e acrwlito que com 
a q .Jantia que peço se conseguirá levai-a a 
seu termo. Penso tambem que com 35:000$ 
se conseguil'á estabel"cer a linha entre Join
ville e S. Bento, ficando deste modo o Esta,do 
de Santa Cath .rina com uma rêde tele
graphica impor-tante e que pennitte com
municar grande parte de suas fronteiras com 
a capital. 

Em relação á construcção da linha entre 
Joinville e S. Bento devo informará Gamara, 
que já foi votada a verba no orçamento vi
gente para tal fim; mas o go;·erno entendeu 
que devia comprar o material necessario 
antes mesmo de ter mandado proceder aos es
tudos para a construcção da linha. Calculo 
que a execução da linha será mais ou menos 
de 90 kilometros. 

A outra emenda refere-se á couclusão das 
obras da estrada de rodagem D. Francisca, 
que eleve ligar o município de Joinville ao 1lo 
Rio Negro. E' esta uma estrada consirlerada 
estrategica e a sua construcção tem estado a 
cargo do governo geral, que annmtlmente 
pede ao Congresso a necessaria verba para 
proseguimento dos trabalhos. 

O Congresso tem sempre votado a verba 
pedida, e não sei qual o motivo que levou o 
governo a não incluir este anno na sua pro
posta a despeza necessaria para que se 
conclua tal obra, julgo, portanto, dever apre
sentar esta emenda, na qual peço apenas cem 
contos r1e réis, por estar informarlo que com 
tal quantia se levará, ao ponto tet·minal a 
alluüida estrada. 
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Peço igualmente trinta contos de reis para 
melhoramentos do Rio Ita.jahy-Assú, na cer
teza de que o Conzresso interessado corno se 
tem mostrado em proteger a navegação flu
vial, não negará o seu voto á esta emenda 
que consigna um grande melhoramento para 
o meu estado. 

O Rio ltajahy-Assú e navega,.el ate 4 
lillometros acima da cidade de Blumenau; 
mas no lugar denominado Belxior, pequeno 
povoado situado 7 kilometros abaixo dessa 
cidade, ha um trecho de pedra que em certas 
épocas do anno,no tempo das -ç-asantes,impe.1e 
que os vapores subam até o port da cidade, 
causando enormes prejuízos ao ocommercio 
local. 

Com a derrubada das mattas nas cabecei
ras do rio, vae cada vez mais diminuindo o 
volume das aguas em taes épocas; e já é im
possível a navegação do rio naquelle trecho. 

Perto da cidade do Itajahy, dous ou tres 
kilometros antes do rio lançar-se no Oceano, 
ha um barranco que se esta desmoronando e 
o rio ameaça. destruir parte da cidade, caso 
se repitam inundações como as de J880e 1891. 
- Ha quatro annos que se pede ao governo 
para mandar fortificar aquella margem do 
rio, mas até hoje nada fez a tal commissão 
de melhoramentos de portos e rios e a cidade 
continua a estar ameaçada. 

Com a insignificante despeza de 30:000$ 
accredito que se conseguirá esses dous gran
des melhoramentos no rio ltajahy-Assu e se 
prestará um grande serViço ao commercio de 
Blumenau e ltajahy. 

Não quero demorar a discussão e nem fa
tigar por mais tempo a attenção da Ca.mara, 
certo de que ella não negara o seu voto a 
essas emendas; si houver, porem, qualc1uer 
impugnação á ellas, em terceira discussão 
Terme-hei forçado a vir defendei-as. 

(Muito b~m, muito bem.) 

O Sa. MILTON- Não censurei a comm\s~. 
0 S&. FR.A.NÇA. CAP. VALHO- A increpaçãc 

p1rém, feih pelo nobre deput!L9o é sem du: 
vida menos justa e a casa o reconhecerá p:~ 
simples e rapida expos'ção dos füctos, que G:· 
correram sobre este assumpto. 

No dia 9 do corrente mez o meu honradc 
collega perguntou-me por que motivo a Co:n
mis>ão de Constituição e Justiça ntto davann
recer sobre o importante ussumpto, ohjeêm 
do seu projecto, em que propunha uma solu
ção para o conflicto resultante da e:dstencia 
em Sergipe de dons governadores e duas a;. I 
sembléas: 

Declarei a S. Ex. que não tinha ainaa di;.' 
tribuido esse projecto por não ter sido enir~ 
o-u e à Commissão, o que na ..-erdade parect1 
~xrtanhavel e então convidei S. Ex. parail· 
commigo â sacretaria -ç-eriiic.u o que haria 
sobre o mesmo projecto. 

Chegando á secret1ria perg-untei ao Sr. Sa. 
lema qual a razão por que este projecto não 
tinha sido entregue a Commissão de Uonsií
tuição. 

Este digno funccionario, cujo zelo no cum· 
prim.mto de seus dever <S é por todos conbe· 
c\do, declarou-nos que de facto não tinha 
sido entregue o projecto á commissão e, pro
curando saber a razão, veriticou que acaban 
de chegar da Imprensa Nacional, onde ás ve· 
zes ha demora na impressão de parecereS& 

pr~:;~s~ccasíão disse ao meu honrada col· 
lega, deputado pela Bahia : «Vê que só hoje 
foi-me entregue o pro.íecto. ~ 

Dabi em deante V. Ex. viu o que se pa;
sou. StiSpenderam-se os trabalhos desta Ca· 
mart\ do dia 10 a 12 c O> dius 1:3, 14 e 15_fo· 
ram de f11stas, determinadas pelos mais .JU~ 
to~ motivos. 

Fica a discussão interrompida ate i• conclu
são da votação das ma terias. 

De sorte que apenas tlescont•1dos os tre; 
dias que esta casa não funccionou. lO, ll_e 
12 a commissüo teve cinco dias, interrompi· 
dos, pelas festa;; que se celebraram. 1 

Aproveitando a occasião <levo dizer, Sr. 
1 O Sr. França. Carvalho (pm·a Presidente, que me or;;nlho de occup~r, ' 

uma ercpliCtJ.ç,i.o)- Apezar de haver o nobre posto que immerecidameate (nao apoiados), 
deputado pela Bahia retirado o requerimento a posição de Presidente dtt Commi;;são de 
que apresentou, para ser nomeada uma com- constituição, cujos membros impüem-se a 
missão mixta de deputados e sena•lores para consideração dest•~ C<ISa pelo seu notnvel me· 
dar parecer sobre as questões politicas doEs- reeimento, pela escrupolosa solicitude com 
tado de Sergipe, sinto necessidade de dizer que cumprem os seus deveres e pelos bons 
algumas palavras em defesa da commisstto de serviços que teem \)!'estado e 59 demonstra~ 
que sou presidente. pelos luminosos pareceres dados sobre a, 

Disse o honrado deputado pela Bahia, na. mais importantes questões (apoiados), e que 
sessão de hontem, quando me achav~ a_?sente teem sido sujeitos a apreciação desta Gamara. 
que em vista da demora da comm1ssao em 0 sn. MILTo:s- _Eu quiz apen~ accelerar 
dar' parecer sobre esse assumpto, compre- a discussão deste assumpto, que, c<::llo V. Er., 
hendia-se que havia por parte da mesma com- comprehende, é importantissimo. 
missão pouca vontade em o fazer. d' 1 Devo dizer as. EJ::. que esta- censura é O SR. FR.A.NÇA CARVALHo-Devo 1ze . 

. realmente injusta. mais, Sr. Presidente, que no dia 15 procure< 
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fazer o annuncio, mas encontrei a secretaria 
fechada; e hontem o meu primeiro cuidado 
quando cheguei, foi avisar ao chefe desec
ção ela secretaria, o Sr. Salema, para que 
fizesse annunciar a reunião da commissão 
para hoje. 

E, como vejo presente a maioria. da com
mis~ão, espm·o que hoje mesmo seja lavrado 
o parecer, para ser ~''Í(Jib h deEberação da 
casa no primeiro dia de sessão. (Muito bem.) 

E' jnlgarlo objecto de deliberação e envia
do á Commissão de Constituição, Legislação 
e Justiça o seguint0 

PROJECTO N. 17~ DE 1894 

A.utoTisa o PodeT EoJecutivo a. inteTvi1· no 
Estado de Se1·gipe, .em ordem a asser;uraT 
a posse e o exercicio dos poderes Legisla/ivo 
e Executivo estadtwes: á Assembléa Legisla
tiva instaUada a 7 ele setembro elo conente 
onno na cidade do Rosal"io, e aos ciclaclüos 
DT. José Lui::; Coelho e Campos e coTonel 
Antonio de Siqueira HoTta, Jn-esidente e 
vice-presidente do Estado, 1·econhecidos e 
pToclamados 

Consiclerand o: 

que, no transacta. periorlo presidencial do 
Estado de Sergipe, achava-se investido das 
unJcções de depositaria do Poder Executivo 
estadoal o cidn.clão capitão Dr. José Calazans; 

que, sob sua presiclencia, em plena paz, 
havia se realisaclo, a 28 de fevereiro do cor
rente anl1o, a eleição dos membros da ns3em
blea legislativa do Estado para o biennio ele 
1894 a 1895 (eleição livremente feita pemnte 
mesas legaes, fiscalisada por todos os gru
pos politico~ e devidamente apurada sem re
clamação ou protesto contra a. sua vercla·le, 
sendo os resultados ela eleição e ela apuraçi:to 
por igual publicados pela imprensa de todos 
~JS matizes), expedinrio, em consequencia, a 
Jtmta apuradora competente diploma: aos 24 
cidadãos mais votados ; 

que, a 3 de setembro, dezoito dos diploma
dos compareceram para. as sessões prepa.ra
torias no edificio da assembléa encontrando 
o recinto occupado ou invadido por indiví
duos que os impediam de iniciar suas re
uniões, sendo taes indi viduos amparados 
pelo 33' batalhão de infantn,ria, representado 
pelo seu commandante e oft1ciaes, que alli se 
achavam á paisana ; 

que, communica.clo o facto ao presidente do 
Estado, houve este por melhor, no exercício 
da attribuição que lhe confere o art. 6" § 3" 
da Constituição sergipana, designar par;" 
<1. reunião da assembléa n, cidalle (então 
Vtlla) do Rosario do Cu,ttête, onde os cliplo-

mados, terminado o trabalho da verifica
ção de seus poderes, trabalho que a elles ex
clusivamente <:ompetia ex-vi ele disposiçiio do 
regimento interno da assemblea, e devida
mente installada a 7 de setembro, r1ia desi
gnado pela Constituição, a assembléa legis
lativa, lendo perante ella o presidente doEs
tado a sua mensagem, funccionaram por 
algum tempo, approvaclo, na fórma lia mesma 
Constituição, o acto pelo qual a assembléa 
fôra convocada para aquella cidade, elabo
rando leis, apurando a eleiçiio presidencial e 
nesta conformidarle, reconhecendo e procla
mando eleitos para o período presidencial im
mecliato: presidente, o cidadão Dr. José Luiz 
Coelho e Campos e vice-presidente o cidadão 
coronel Antonio ele Siqueira Horta; 

que este ultimo já prestou o compromisso 
ele bem servir o cargo para que foi eleito, 
fazendo-o conforme a Constituição Estacloal 
(art. 29), perante o Tribunal Ja Relação elo 
Estado, por não estar funccionanclo a Assem
bléa Legislativa, que adiava suas sessões para 
20 elo corrente mez ele novembro ; 

que, emquanto assim tinha lagar o func
cionamento regular das instituições politicas 
ele Sergipe, em Aracajú, uma fl.Ssembléa de 
não eleitos e como taes não diplomados, si
mulando uma verificação de poderes contra 
todas as fórmulas regimentaes, sem actas da 
eleição, arbitrariamente, ou n ntes, por indi
;Jação elo então comma!l(lante do 33° batalhão, 
intitulava-se Poder Legislativo do Estado jmra 
o fim inrlecoroso notoriamente sn,bido, de re
conhecer presicl~nte elo Estado um candidato 
inelegivh1l, não eleito, o coronel Manoel Pres
ciliano ele Oliveira Vallaclão ; 

que poe essa occasi5.o instituía-se naquelln. 
capit,;l um [;overno de acc\amaçR.o de qne foi 
investido o presidente ela falsn, assemblea, s~b 
o pretexto de abandono do cargo de prest
dente constitncional, quando nenhum facto 
absolutamente caracterisa esse almnclono, e 
a despeito de jim:lis ter sido este convencirlo 
rle tal delicto 'em processo regnlar, como é ele 
dir Jito e a propria Constitu",çi"í.o pee . ..;creve ; 

finalmente, qne trallsrnittia-se, pouco tempo 
depois o .!!overno elo "Estado ao coronel Ma
noel Prcscilin.no de Oliveira Vttlhdão, que o 
detem, declarado eleito pela pseurlo as,;em
bléa, apezar de inelegível em vistn. do :wt. 79 
u. 3 daConstituiçito, por não residir no Estculo 
durante os dous annos anteriores á c\eiçfl.o, 
nem representai-o no Cong-re::;so N:tcionn l on 
Estadoal; c quando tal niio fosse, niio tinh::t 
sido eleito como foi declarado 11eln. assemblé:t 
legitima nppr0vn.nclo o parecer <lo smt com
missi"í.o de p0dcres. 

Considern,ndo: 
que <lá-se o caso de ter sido tumultuaria

mente alterada a ordem constitucional nesse 
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Estado da R8pnhlíca, onde actu:1lmente clous · cadaEstaàouna forma republicana de gobierno, 
governos clisput<lm, <t nm tempo, a legitimi- el Congresso nece,osariamente debe decidir cual 
dacle de suas fnncçõcs ;wtonomas. J.!l'eten- es el gobierno Pstabelecido en un Estado, 
den<1o cada qn:1l deJle:-; ,er o .!epc,.,itario dn, antes que pueda determinar si es republicano 
soberania. estadoal, o que; é a:J,urrlo e cwi<hll- ó no. 
temente n ttenta contra o regirnen ;·epubli- Su decision es obrigatoria sobre cada uno 
cano federativo; de los demits departamentos de gobierno, y nó 

qus, ne-ta emergencia, e por iss0 mesm" puede ser cuestionado en un tribunal jucli
que « o federalismo consisto na co-rexistenci' cial.» (Luther v. Borden. Calvo, Decisiones 
de autonomias locnes, snl!ordinad;~s a nm'' Constitutionales rle los Tribwwles F0derales de 
soberania nacion;tl» (D. Mano3ll~stmda, Notas Estados Unidos, Tomo 2°, pag. 219.) 
in extenso de las conferencias) rmmpre á União, « Corresponde al Congresso determinar los 
que representa esta ultirna, conhecer de taes medios convenientes para proteger un Estado 
acontecimentos, já declarando qual dos dous comra la invasion ó violencia domestica.» 
governos é o legitimo, já assegurando a este (Cal v o, cit. l'ag. 221. Jameson, A Treatise on 
o seu livre exercício; que o ~rt. 6° n. 2 da Constitucional Conven 1 ion~, CGJlagan and Com
nossa Constituição Feder<11, que investe a pany, 1887, pags. 198, 224 e segs.); 
União dessa attribuição, tem toda a applica- qae a :mhstancia dessa these não póde sus
bilidade ao caso occurrente e não toler·a con- citar duvida rles'1e que o Congresso, '!Ue tem 
troversias entre os constitucionalistas norte- em seu seio representantes ou enviadcs elos 
americanos, suissos e argentinos ao commen- Estados, 'para verificar os seus poderes, im
tarem, das constituições de seus paizes, dis- prescindivelmente necessita de apreciar a 
posições congeneres ; legalidade do governo sob o qual deu-se a 

que só mente da express:'io governo federal, respectiva eleição; 
usada em nosso estatuto basico por importa- que, na Republica Argentina, quando em 
ção do direito americano e argentino, tem 1869 fez-se precisa uma intervenção em San 
emergido contenda sobre qual srja dos tres Juan, o eminente B. Mitre, com a corrente 
poderes federaes o competente para decidir das opiniões, sustentava no Senado que 
sobre legitimidade de governos estadoaes ; « la faculdad para intervenir, rlarla por la 

que, ser tal cumpetencia ;•xorbitantn das Constitution a! Poder Fede1·al no era priva
attribuições do Poder Ju'1iciario Fadera1 é tiva de ninguno de los pol'l.eres isoladamente, 
asserto trivalisado entre os mais abalis<tdos penJ que e;'a JJrivati'vo del I onuresso ditar la 
mestres rle direito publico federal e materia ley con arYeglo a la cual se ha de ejercer »; 
assentada na jurisprudencia de paizes de in- finalmente, que accorde~ nesse pensamen-
stituições congeneres; to. constitucionalistas de selecção o subscre-

que, não fallando no r•recerlente do cantão vem: o notavel Dr. Gallo o sustentou no 
de Tessino. em 1890, na Suissa, onde aos po- parlamento e .J. Ba,rraquera commenta assim 
deres Legislativo e Executivo federaes coube o o ponto-« és el Congresso a quien toca, por 
conhecimento e decisão do assumpto (Mar- medill de una ley, decidir en carla caso oc
sanche, Conferleration Helretiyue ) lembraria- curente si clebe ó no levar-se la intervention 
mos, dos Estados Unidos, os successos •'o Es· a una, Pro\·incia ». (Espiritu !/ Pratica de te~ 
tadocla Louisiania. em 1873, si não nos eles- ConsLiiucion lir·gent,ina, p:1g. 198), propomos 
afiasse especial referencia o caso •'o Estado o seguinte 
de Rhodes-Island, onde, em 1ti42, dous go
verliladores e duas assembléas disputaram o 
poder; 

que, a proposito, se provocou o pronuncia
mento do tribunal de circuito e ela, Suprema 
Côrte, presidida então esta ultima pelo emerito 
Taney, que d1zia « this court had no juriscli
ction over the subject » (Hare, A.111erican Co,,
stitwional Law, tome 1 ", pag. 126, story Com
mentaris on the ('onstitution, tome 2" §§ 1813 
e 1814, not. a da e''ição de Brigelow) ; 

que a scentença da Suprema Côrte dispõe: 
« El reconocimiento de la le.mlidad <1e um 

gobierno de Estado es poliLico en su natu
ralez:J, ; y está colocado em la~ manas del 
departamento politico. 

Corrisponde al Congresso decidir quo gobier
nv es el que está estabelecido en un Estado ; 
porque como los Estados-Unidos garanten a 

Projecto 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l." E' o Poder Executivo autorizado 

a intervir no Estado ele Sergi:>e, em ordem 
a assegurar a posse e o exercício ctos po
deres Legislativo e Executivo estadoaes: á 
Assembléa Legislativa installar.a a 7 de setem· 
bro elo corrente anno na cidade do Rosario do 
Ca,ttête. do mesmo Estado, e aos cidadãos 
Dr. José Luiz Coelho e Campos e coronel An
tonio de Biqueira Horta, presidente e vice
:n,esiclente do Estado, reconhecidos e procla
mados pela mesma assem bléa. 

Art. 2. 0 Esta intervenção limitar-se-ha a 
garantir o exercício dessas funcções, sem in
terferencia govern:üiva de autoridades fe
deraes na administração interna do Estado. 
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Art. 3." Dos actos que pratic:w em ex- .

1 

E' :tnnnnc:ia·l:t a continna~ão d:t votação 
lect.ç-lo dest;t lei d:w.i. o Po•ler Executivo da> <'Jile:J,la> Jo v:·ç•an:cuto d" Fazenda. 
!cont:.~_a.o C~ng-resso ~aciu~~ etn. ~u;;. primeil-a ~ g· pllsta '" \~otos e Uíttwovada. a, seguinte 
ireut~tao; 1evoga.dt1.S as dl:s!JIJSiçoes em con· eHHmll:t do Sl·. l~uz{;iJh, d~-.: Queiroz : 
trarto. 

So.la. <las sess•jcs, lü de novembro de !804. 
Gcm:~ni(tno n~·a:f.t.-.Jlene;e . .,· lJ,·ado.-Otum
pio Campos. 

E' post•J a "·otos c apjwovarlo o re~nct·i
mento du Sr. Zama oir.:r·ed~Io 1m se;;:::;üo 1.iu 
houtem. 

E' annuncic.t•la a votaçfi.o tl•> !'i.:qnorii!Jcnto 
do Sr. :Vldton. 

O Sr. Milton (pelct ordem)-Sr. PrE!
sidonte, o motivo por qne hontem tiv'" a 
llourar de apresentar o r~:querirnento, qno 
acaba. J,; sc::r HJo, pa!'<.!ce-io.e rJU~ de:;,,p:~~ll'n
ceu complet:<llli'tltP. 

Soube pelo ltom·uolo Pt·osHeut·, ola Commi•
são d~ Con:stitniç-:1o, L~~goislaçã.o c .Tn::-ti1:a qnr. 
esttt. tem r!e reullir-~o e tr:d.nr·ú. í'!·n.neatllertte 
de interpor o parecei· ~u" lhe 1: •i oolicit>tdc>, a 
respeito do J•rojccto r1ue Hp!·c:.;eutoi. 

Nessa' condküe;;. o III II a q "" me pl'opnz 
est:i. ,atisfuito c ole,·ent!o cuatial' ll:t p::ht-:ra 
do l!ont·ado deputado JH•Io Ohtl'icto r'ed<ll':tl 
assirn eomo a,!..""l'adccm·-lhn a gcnti!Hz;1. pe~.,~o 
licença pam retirar o meu 1'0'1\lerimento. 
(Muito bam.) 

O Sr. Geul.inian<> Brnzil Ú'''" 
o>·dem)-A r·etira•h pedida pelo r~o!Jrc rlepn-

t., ~~t:~~~ t~,;~~-~~·~:·~~~~t ~l;;~o~:r~:~:~ 1~e~~lir~~~~1~1 ~· ~ 
erlilicio ~~ aec•·:sstwios 11nr':' a instnlla<,~ão deti
uitiva •LL .·\llhnd•:.~·l 'l" Maealté~ installa.ndo-a 
porem te:::dé já em (jd:licio :tlu~ado, aUrintlo 
par·a ~:;~o th tl-'CO::~a.rio.:. cretlito..;. 

.:.fí.o snc:c•·s:;innnentc po::-.t<l::) a. votos c :.\11-
prüvad:~~ ;1:-> :::egq_it~ttlS enl!:!Ufh:; da. Commi:;:::ão 
t1e Q:•ç::::ll~!lto e:n ~Uustituh.,~:-to r!a:".l qne {i.W<l111 
o;re:·~~ci !a:s lL}ios Sr:;. ~\eiva., Galoino Lorcto 
e T•·in•laole: 

Do Espiúi.to Slm.tQ. 

« :vlatt:l'h1.! t.h::i capatt.í.Ía:O:>>. 
Para ~tcqnbição do ma.t•"l'ial fluctunnte 

necc~:::ru·io. inc!usi\~e uma lancha n. vapor, 
iO:OOO:)OOII. 

Da !3ahia.. 

tado o Sr. Milton, do ~en roquerimento me De Pernambuco. 
parece ter sido um acto precipit;~:lo. 

Mas tenho I':tZÕ~~s J1ftT';l. om fhce dü. imti·)r- «Material~las ~~.,patazia:..;». 
htntis::;imn m:lte:'ia que cnserr';\ o projl~cto P.tt· ... .~ ~·O!Il\-'!',1 du m ltt:H'l~d rodaate ur-
oll'erecido a. C:un:tra pe:lo nobre deputtl.do e gente c HHh~pet's~utel. .J~ um .:;niwlaste .'~ 
qu,, se ·e 

1
.1 ~ Vttpor• o f!,~ mn·1 hnr~ 11 l, t unh .,n ;~ v.1por ma1::s 

.. PI I •0 • · • 50:000$UOO. 
O SR. PRE:>IDI\NTE - O requet•imento não· 

está em dbcnstiiiO. Pela. ortlém, V. Ex. só 
pótle requer alg-uma cousa em relaçüo a Vil- Nn. rnbrii:a~ 27-0bras-accr·escente-sc : 
tação. Parot a Bahia : suiJtitituiçii.o de nm>t das 

O SR. GEMl~IA~o BB.AZIL-Quizera apt!Ims lin!ws ,Ju edi:fit:io. no ponto apod!'ecido, a. 
que v. Ex. me dechu·a:'~e si pos:-.o pelns müs- c,)n:jtr·u(-.:;ã:) de~ tHll:t. part(; du cdilicio .ú 
mos motiV'o:; Jl•)~ 111'1::3!:10!:! ter!llO'::: e,:.rn~·tdntvlo rnn lh Pri!!c~za parn. qu~ St~ po::;~'\tn a.lJt'll' 
o pensament~ do I'eqqer·ittwnto 'n(J nnfw~ Oito p~rl õ..-·::;, a re.par:u.;:t.~ _,_!o calç~Linen.to 
deputado pedir· a Uu111Caf;t1o de u:lla. eommb- do~ :~!·t.uazen:::, ~~ .. ::,Uh:~tituiça_o dos. trill:~s. ~ 
são mixta para e'tn•lat· u pt·c·.iedu. I r1M. egg~g0~uentos c remoçao rJ," la.tuna. 

O Srt. PRE::OIDJ~NTE-0 rN;U·~rimcnto do S1·. luu.u ... $ · 
Milton v:te ser sub:uettirlo a votos. ACamam 
vae deciilir. a re~nel'i111ento do seu autor, :;i Da Parah!iba. 
póde ou nii" ~üi' retira• lo. A V. Ex. Iic;l. Para. a construeçii.o de um e<lil1cio em que 
~hro o direit0 rle rthlth~r·e:· depois a nome:~~ funcciouc a <tlt';:nfJega., dcvundo ser· ntJI'O
çao da cowmissão mixta nos termos do regi- veita<lo do morlo conveniente o ;tctual : 
menta. 50:000.~000. 

Consulta<L1., a Cnmara concede n~ r.·timcltc P:tra. nccrescimo ol:t CllS:J ~ne serve ole pn;to 
pedica pelo Sr. Milton. tisc:Ll em CtLbetlello: 5:000$000. 

Crunara V. Vll 
40 
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De Paranagwi. 
Para a construccão de um edificio que 

sir,·a par<1 alfandega (verba já votada em 
exercício anterior e não despencliLlo ) · 
100:000$000. ' 

E' posta a votos e approvada a seguinte 
emenua do Sr. Galdino Loreto c outros :-
acc~e~cente-se 120:0008 prwa a Alfandega do 
Espmto Sa~to, sendo 70: OOOS Jnra, o material 
fluctuante, mclusive uma htncha a vapor e 
50:0008 para conclusão das obras. 

O SR. JoÃo LoPES (pela ordem) requer clis
pensn, de interstício para o projecto n. )36 

.1e. 1894,. entnar_ em 3" discussão sem pre~ 
J mzo da m1 pressao da redacção. 

Consultada, a Cam:tr:t concede a dispensa 
pedida. 

nancles Ribeiro ela Costa, um aono ele licença 
com ordenado, para, tmtar ele sua, sauue onde 
lhe convier. 

E' posto a votos e approv,tdo em P discus
são o seguinte 

l"lWJECTO 

N. 140 A 1894 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. l. o E' o governo autorisaclo a, eles

pender até á quantia ele 50:000$ para salvar 
o CJSco da Fragata .4.mazmt(!S. 

Art. 2. o Revogam-se as disposições em 
contrario. 

São successivamente postos a votos e ap- S<to successi vamente postos a votos e appro-
provados em za clisctissãn 0~ seg·uintes artigos vados em 2a discussão os seguintes artigos do 
do projecto n. 153, ele 1894: projecto n. 75 A, de 1894: 

O Congresso Nacionrtl resolvB: 
Art. i. o E' autorisado o governo a, abrir 

o credito extraordinario ele ·100:000S, para 
comprar as terras e a.r;uas <lo rio Covanctt, 
de propriedade elo Dt'. Joaquim .Tosé de Si
queira e sutt mulllBt', nos termos do contracto 
com os mesmos celebt•aclo em 25 c!B jttnoiro de 
1894. 

Art. 2. o R0vogam-se as disposições Bm 
contrario. 

São successivamente postos <t votos e fl]J
provados em 2" cliscussiio os se""uintes <trti
gos do projecto n. 154, ele 1894:"' 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. l. o E' o governo autol'isauo a abrir 

o credito supplementar cLt quantia do ...... . 
108.713.995,2 com applicação ás obras do pro
longamento da Estrada de Ferro ele Porto 
Alegre a Urugua,yana, na exercício ele 1883; 
ficando assim augmentada :t verbct consi""na
ela para tal fim, no art. 6" n. 15 da lei n.b 126 
B, ele 21 de novembro de 1882. 

O Congresso Nacion~tl decreta : 
Art. 1. o Sio concedidos no Estctdo de Go

yaz os pt·oprios naciomtes sitmvlos no mesmo 
E..;tado, e de que ~t Uniito não precisa para os 
serviços fecler,tes, n saher ; 

1", a casa onrle fnnccionava a Cnmpanhia 
de Apl"endizes Militares, hoje occupa.da pela 
pela força policml ; 

2°, o palacio do governo, entreg-ue ao Es
tado. por acto do g·overno federal (n. viso ele 
21 julho ele 1891); 

3", o edificio oude fnnccionava a, Intenclen
cia Municipal da capital e qnB é hoje p:1ço ela 
assemiJléa estacloal ; 

4", a, chacrcra comprada para resiclencirt Llo 
bispo diocesano ; 

5o, oantigo obsm·vatorio meteorologico. 
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em 

contrario. 

O §r. Oviclio .Ll!o..bl".antes (pela or· 
rlem) requer llispensa rle interstício par1t o 
projecto entrM em 3a discussão. 

Consultachl, a, Cttmara, conce<l~ a dispensa 
pedida. Art. 2. o Revogitm·se as disposições em con

trario. São successivamcnte postos a votos e ap
E' posto a votos e approv;ulo em cliscussão provados em 2" discussão os seguintes a.rtigos 

unica e enviado á sancçiio o seguinte: do projecto n. 77 A, de 1894 

PROJECTO 

N. 150 - 189-1 

O Congresso Nacional resolve : 
Artigo unico. Fica o governo autorisad oa 

conceder ao 2° o1Iicial dt"L Secretaria ela In
dustria, Viação e Obras Publicas, José Fer-

O Congr-"SSO Nacional Llecreta : 
Art. I.'' São isentos do pagamento dos 

impostos de importação e direitos de expedi
ente os materiaes importados pela in tcndencia 
da capitrtl ela B~hia, directamente on pot' in
terrneelio ele terceiro, para o serviço da illu
minação publica da capital elo referido Es
tado. 
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Art. 2. o Revogam-se as disposições em 
contrario. 

E' tambem approvad'" a seguinte 

Emenda rla Commisscio 

<< Accrescentem-se ao final do art. 1. 0 as 
seguintes palavras:- sendo observado o que 
dispõe o art. 6° do decreto n. 94 7 de 4 de no
vembro ele 1890. » 

E" o projecto assim emendado, adoptado 
par11 passar em 3" discussão, indo antes á 
Com missão ele Fazenda. 

E' posto a votos e approvado em 3" discus
são e enviado á Commissão de Redacção o 
seguinte 

PRO.JECTO N. 56 A DE 1894 

O Congresw Nacional decreta : 
Art. I . o E' fixado em !50 o numero de 

alumnos gratuitos elo internato do Gymnasio 
Nacionnl, mantidas as actuaes condições ele 
::trlmissão. 

Art. _2. o Revogam-se as disposições em 
coutrarw. 

E' posto a votos e approvaclo em I a discas
são o seguinte 

PRO.JECTO N. 119 A - DE 1894 

O Congresso Nacional resolve : 
Al't. l. o Fica o governo autorisac\o a con

tractar com Richard .T. Reirly, ou com quem 
melhores vantagens oifereeer, o assentamen
to ele um cabo sub-fluvbl entre Belém e Ma
náos, mediante asseguintes concessões: 

a) privilegio por 20 an nos, sal v o, porém, a 
Umão e aos Estados o direito de estabelece
rem na, mesma zona, as linhas terrestres 
que julgarem conveóientes, ficando ainda 
aos particulares o direito de transmitti
ret~ seus despachos pela linha que pre
ferirem ; 

b) isenção dos Llireitos ele alfandega e de 
quaesquer outros impostos pel:1 exploração, 
para todo o matet·ial, inclusive navios em
pregados no assentamento e reparo das 
linhas. 

Art. 2. o Em teoca de tttes favores, é o 
concessionaria obrigado : 

a) a estabelecer, no refel'ido cabo sub-flu
vial, eamitlcações para Pinheiro, Mosqueiro, 
Soure, Cametá, Breves, Gurupá, Macapá, 
Alemquer, Monte-Alegre, Santarém e Obi
dos, no Pará e Piratinins e ltacoatiara, no 
Amazonas; 

b) a fazer funccionar :t linha principal no 
praw maximo de um anno, e as outras no de 
18 mezes ; 

c) a fazer roverter ú União, findos os 20 
annos do peivilegio, todo o material, edifica
ções e terrenos empregados no serviço ; 

d) a dar preferencia, na expedição, aos 
telegrammas officiaes e da imprensa, todos os 
quaes terão abatimento de 50 "fo, em relação 
á tarifa adoptada ; 

e) A organiz::tr esta tarifa tomando po.r 
base a distancia kilometrica. e submettendo-a 
á approvação do governo federal, sendo-lhe 
vedado alterai-a sem acquie~cenci::t deste. 

Art. 3. o O concessionaria poderá, em 
qualquer tempo, e pelo prazo do presente 
privilegio, entrar em accor,lo com os gover
nos estadoaes a respeito do estabelecimento 
de novas ramificações. 

Art. 4. o São revogadas as disposições em 
contrario. 

O Sr. Enéas Martins (pela or
dem) requer dispensa ele intersticio para o 
projecto entrar em 3" discussão. 

Consultada, a Gamara concede a dispensa 
pedida. 

E' annnncictda a votação elo projecto n. 2!1 
C, de 1894, emend<t do Gamara dos Depu
tados ao projecto do Senado n. 29 do corren
te anno, cleléWmin:1ndo que continuan7o em 
disponihiliclalle, na fórma da Constituição, os 
juizes de direito e os rlesembargadores não 
contemplados na organisação c\:1 magistratu
m ela Uuião ou na dos Estados (3" cliscus
si1o). 

O SR. TRINDADE (pelct ordem) pede prefe
rencia na votação para o substituto que 
apresentou. 

Consultada, :1 Gamara concec\e a preferen
ci[l, pedida. 

Em seguida, é posto [\, votos e approvado 
em 3" discussão o seguinte: 

Substitutivo ao p1·ojecto do Senado n. 29 C 
ele 1894 

O Congresso Nacion::ll resolve: 

c) cessão dos terrenos devolutos e direito 
ele desapropriaçã.o de outros, durante o prazo 
do privilegio, para o estabelecimento das 
estações, amarração e cas:J.s elo cabo, obser
vada, quanto à desapropriação. e legislaçi1o 
estadoal em vigor ; 

b) subvenção annual de t 17,125. 

Art. 1. 0 Os juizes de direito e desembarga
dores não contemplados na organisação clcc 
magistratma da União ou na dos Estados, 
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continuarão em disponibilidade n:1, fór·rna elo 
art. 6° das disposições tmnsitorb; da Consti
tuiçiio Federal, até serem aproveit :dos ulte
riormente, ou aposentados coru ordenado pro
porcion::tl ao tempo de exel'dcjo, ~i o rerJue
rerem ou cahirem cm invaliiloz. 

Paragraphu unico. Esses mruJ·btra:lo~ em 
perfazendo 30 ftnnos ele (Xercicio teem direito 
a aposrntadoria com todos os vencimen· 
tos. 

Art. :?. 0 A disposição do artigo antecedent10 
é applicavel tambem aos juizos de direito 
nomeados pelo governo í'euorul até ao t'irn do 
anno de 1892. 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em con
trario. 

São consiJerados prejudicDdos o projecto rlo 
Semtdo e as emendas n. e~to oll"er·ecidas pela 
Commis,-iio de Constituição, Leg·blaçiio e .Ju~
tiça e pelo t>r. Galdino Loreto .~ 

PROJECTO N. 56 A, DE J89::J 

O Congresso N,1cion::ll decreta: 

Art. l. o São tem pomrirLS as funcções de 
to•tos os org·iios rlo mini,;t<;rio publico, tanto 
ela J u~tiça Feder·al, como ria local, r lo Distri
cto Fen0ral. respeitados os dirdtos adquiridos 
pelos fnnccionarios actuaeB. Assim, serão con
servados sómente Pmquanto bem servirem o 
ptocur-arlot' da Republica perante o Supremo 
Tri lmrwl Fecle;·al, o procur,tllor e sub-procu
rador do Distr·icto Feder:;! junto a Côr·te de 
Appell>~ç<io e Trilmnal Civil e Criminal e os 
procuradores secciormes. 

Art. 2." Revog~~m-se r s diS[)O~içães em con~ 
trario e derog-:1 m-se especialmente as que se 
oppõern :10 <trt. 1°, os <1l't8. 21 e 23 do decreto 
n. 848 de ll de outuhru de 1890 e 23 do 
derreto 1030 ele 14 de novembro do mesmo 
3!ll10. 

O Sr. Presidente- Do ,,ccorrido E' pusto a votos e <tpprovarlo em 2" dis-
vae se oiílciar ao Senado. cn.-s:'io o seguinte m·tigo r! o projecto n. 164, 

E' posto a votos e approv:trlo (·m 3" cliscus- de 1894: 
são e enviado à Commissiio de Rcclacçiio o 
seguinte: O Cougr·esso Nacion::tl resolve: 

PROJECTO N. 41, DE 1894 

O Congresso Nacional rlrcreUt : 

Art. 1.° Ficrt o governo nntorisnrlo n ,:os
pender <Lté a quantüt de 25: 000$, com u esta
belecrmento de um pharol cl•_e 5" classe no por
to de Macapà. estado do P<lrá. 

A~·t. 2." Revogam-se i1S disposições em con
trarw. 

_E' posto a votos e [Lpprovado err. I a d iscus
sao o segu m te 

PROJECTO N. 11:3, DE 1892 

O Cong;·esso Nacional d •creta: 

/ut. 1.° Fic.t o Poder ~:xecutivo antoris,ltlo 
a melhor;w as reform::s dos omc:aes do llX

ercito eoncedi.Jas em virtude .lo rleereto do 
Governo Provisorio de 3 de fevereit·o de 1890 
para equip.1ral-os em todo-; os sons 'efft;ito~ 
nns vantagens do decreto rle 19 de <lln·il de 
1890. 

Art. 2. o Revogaltl-Se as disposições e!n con
trario. 

E' post;t a votos e rejeitada a emenda do 
Sr. Urb;wo de Clonvê;t e outros ao projecto 
n. 56 A, rle 1893: 

Em scgui.la é posto n votos e approvado 
em 3a rliscu:;,;iill o enviado à Commissão de 
Redacção o :;eguinte 

Artigo rmico. E' eonceüido aos Ministerios 
rl<t Gnorra e ria Marinh:1, Jmm recon:;tituiçiio 
do mctterial do exercito c ria ;u·marh, o crn
clitu •le 27 .000:000:'\i, ao C1.U111Jio de 27 ds. 
IJSterlirloS, qne serà dt8tribuirlo pelo Poder 
Executivo conformrl ;u; necessidades dos set'
viçns a qutJ se de.itin·t ; :·evog:ula~ :1s dispo
sição~ em contrario. 

O Sr. Alberto Torres (pela 
ordem) requer dispeus:t de interstício p;ua o 
projecto entt•::r e:.n ::l" cliscussáo. 

Con:mlt<tcla, :1 C<tlll<1Nl conc~erle [L cli5pensa 
pedida. 

Silo wccessivamonte postas a votos e re
jeitndas as r;menrhts do Senado ao projscto 
n. lô C, de 1894, considerando telegrammas 
olfici;1es os qr<e forem experliclos por autori
dade:"' feder'iles e estaLlorws no exercicio de 
su::s funcçõ•3S, o qual é devolvido ao Se
uado. 

São :;nceessiV<ill1C)IJte po:;tos a votos e ap
pt•ovados em 2·' discussiio ós seguintes artigos 
rio peojecto n. 83, de lt\94: 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. l. o O Poder Executivo é autorisado :1 

reorg-anisar o serviço de immigração e colo· 
nisação d,t Uniiio, de conformidade com as 
bases 8eguintes: 

Ja, constitnir nnm Inspectoria de Immigra
ção cncareegaela da recepção, agasalho e 
destino elos immig·mntes, 8eu transporte e 
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distribuição pelos Estados, precedenrlo ne3ta 
parte accordo com os ~ode~·es estadoae~.; 

2", manter commumcaçao act1vn. e mre,~ta 
com os <1gentes de immigração d:t Repul1\ic~, 
no exterior, com os seus delegados no inte
rior, e com :1s demais autoridades do p 1iz, 
sobre questões attinentes ou que se relncion1'1TI 
com o di'senvolvimento da irrunigr-açüo e 
colonisação; 

:3", proteger a imrnigr.1ção ex pontanea e 
adof)tar medidas repressivas para conter a 
corrente emigratoria que sejajulgada pre-
judicial ao pailt.; . . 

4". inspeccionar os mtv!O~ que conduzlre<n 
emigrantes ou innnigrantes; regulamentar 
sen transporte, podendo impôr pen IS dis<·i
plinares e multas, ftr0'nuo esta parte deJ>Gil
dente de approvaçao do Poder Leg1sL1-
tivo · 

5a,' attender a todos os encargos e f.ervi
ços cre<tdos em vií'tude de contractos e·ds
tentes para a introducçã.o de immigrant<-s, 
emqu;)nto não forem cleclM-aclos caduco~ ou 
rescindirlos, conforme os 111teresses da Repu
blica o exigirem. 

6•, prover sobre a internaçi'ío de immi
grantes nas quad_ras epi.d~micas, quando a 
autorid<lde samtarm o exJg"Jr; 

7", cl'ear urna agencia de locação de sel'
vicos annexa it Hospedaria de Immigrantes 
qu-e proporcione a estes, gratnitamento, todils 
as informações de que necessitem e o::; meios 
d0 tt·ansoorte ao destino quo <c·scolherem 
dentro do territorio da Republica; 

8•. intervir, por seus agentes, nos con
tractos de transporte celebt'ados entre os ca
pitães de navios de vela ou a v:tpor, 8arreg-<l
clor8s c armadores, e os immigrantes quo se 
dirigirem á Republica. 

Ar·t. 2. o O peosoal da In,;pectoria ele 1m mi
gração será o cleclar tdo na tabella annexa 
e perceberá os vencimentos nella especifi
cados. 

§ 1. o Fic<t extincLt a, Inspectoria Geral das 
Terras e Colonisação, pnssanrlo o pessoal 
actual, que não for aproveitado na organi
~açi'io ela Inspectorüt de Immigração, a servil' 
como addido á Secretaria de Viação. 

§ 2_o Fictm extinctos todos os logares de 
commissão existentes na ln.,pectoria Geral rle 
Terras e Colonisaçfto e Secretctria d<t Iuclus
tria, Viação e Obras Publicas. 

§ 3 o Os Jogares creados em virtude desta 
lei serão l'>rovidos por empregados dn, actual 
Inspectoria ele Terras e Colonisação. 

§ 4.o Tanto quanto for possível, o serviço 
das ag-encias do exterior será cornmettido aos 
consules brazileiros Das respectivas circum
scri pções consulares. · 

Art. 3. 0 O Poder Executivo fica autori
zado a expedir os regulamentos e instrucções 
precisas a execução desta lei. 

Art. 4. o Revogam-se os decretos de l de 
maio rle 1858, rno,JiJicarlo pelo de 20 de abril 
de 1864 e mais di::;posições em contrario. 

O :Sr. Coelho Oiutra (pela ordem) 
requer clispensn. de instersticio para o projecto 
en tru r em ;)a d iscussã11. 

c,msulta:la, a C:unara concede :t dispensa 
pedida. 

E' annunciada. a votação Jo projecto: 
N. 108, do 1893, declarando nullo e de ne

nhum ,~treit.o o dPcrelo de 15 de outubro de 
18\JO, que t:OilCr"leu diversos favores :1 Manoel 
Gor r1es da Costa, t~'igueireclo, bem como toda e 
qwilquer isençi'í,o de direitos a fal1ricas de 
velas e ele outras pt·ovidcncias (la discus~ão). 

E' posto a votos e rejeitrulo o requerimento 
elo Sr. Bevihlqu:t para que o projecto n. lOS B, 
de 189:'!, volte {ts commissões que sobre elle 
<leram p>:~rccer·. 

O SR. BEVILAQUA (pela m·dem) requer 
preferencia na votação p:.tra o parecer da 
Commissào de Constituição, Legislação e Jus
tiça. 

Consnl ta ela, a Cama:-a concede a prefe
rencia 1wclirla. 

Em seg 11irla, é posto a votos e approvado o 
seguinte p recer r!a Comrnis~ão ele Consti
tuição, Legislar;ão e Justiça, de 1893: 

f~ Commis8ilo de Constituição, Legislação e 
Justiça, conhecendo elo parecer da Commissão 
de Fazenda e lnrlustrias ácerca da reclamação 
da Cornt•anhia Luz Stearicn, ~uccessora do 
privileg-io coué:edirlo a Manoel dn, Costa 
Figueirerlo pelo decreto de 15 de outubro 
de 1890, e 

Consider·anclo: 1", que não assiste ao Poder 
Legislativo cornpetencia pnra conhecrlr d1 s 
acto~ de snnples :~dmiuistrnção do Poder Ex
ecutivo, que aJiectam a interesses particula
res, resultantes ele contractos com o mesmo 
poder, valid<d-os ou inv;tlirbl-os, visto como 
essa attl'ilmição é conferid<t ás justiçe~s fe
deraes peh Constituiçiio de 24 de fevereiJ'o, 
r~rt. 60, lettra B. que assim dispõe: «Compete 
aos tribunaes feclr•r:1es conhecer e ,julgar 
toda~ as C«USas propostas contra o governo 
r.la União, fnnclarlas er;i contrtwlos celebrados 
com o mesmo governo>>, pelo que 

. Considerand?: 2°, que, si o caso é de pe
dHlo rle cumpmnento rl<1quella concessão cas
saria por acto ulterior do governo, é o Porler 
Jucliciario Federal que, ex-vi elo citado artiao 
d;t Constitu'ição, eleve a companhia recl~
mante ir pedir a sua execução, visto como 
não estil nas attribuições elo Poder Legisla
tivo, por ser exorbitante dellas faze l-o, o que 
importaria em uma invasão; 
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Considerando: 3°, que si o caso é de in
demnização, para onde parece ter querido 
encaminhal-o a honrada Commissão de Fa
zenda e Industrias, é questão que demanda 
ampla discussão, e ulterior liquidação, para a 
verificação dos prejuízos reaes, que elo acto 
do governo pudessem ter sobrevindo i com
panhia reclamante, factos estes que ~ó podem 
ser elucidados, discutidos, apreciados e jul
gados em juizo plemtr!o, attribuição esta que 
está elo mesmo modo fora da alçada do Poder 
Legislativo; 

Considerando: 4°, que, ainda quando ao 
Poder Legislativo não fallecesse competencia 
para conhecer de reclamações, quer pctra 
fazer cumprir contractos celebrados com o 
governo, quer para autorisar indemnisações 
pelas infracções de!les por parte do governo, 
pensa a commissão,não podia aCamara nem ap
provar a concessão de 15 de outubro ele 1890, 
embora modificada por actos ulteriores, que 
cerceavam e limitavam os favores exorbitan
tes e incomprehensiveis, constantes da re
ferida concessão, nem acceitar as bases esta
belecidas pela honrada commissão ele fazenda 
e industrias para a autorisação da indemni
sação, que em seu projecto propõe a mesma 
commissão, porquanto, quando indemnisação 
fosse devida, na sua liquidação-sem que se 
esquecessem os impostos que já deixou are
clamante de pagar-não se deveria attender 
sinão para os prejuízos reaes-damnwn da
tum, damnum eme1·gens-sotiridos pela com~ 
panhia e não pariJ, os impostos rrue deixaria 
de pagar-Zucrum captandwn-si prevalecesse 
a concessão, visto como a obrigação do paga
mento desses impostos era, alias, anterior á 
concessão que foi cassada ; 

Considerando : 5°, e releva fazer sobresahir, 
que, sendo a companhia reclamante quem,em 
sua exposição ele motivos e apreciação dos 
actos elo Governo, declara e articuht que a 
concessão Costa Figueiredo foi obtida ob e 
sub-repticiamente, conscia ele um tal vicio-a 
subrepçao quando fez a sua acquisição, não 
póde hoje vir desassombradamente e sem in
correr na censura de direito : quod quis ~x 
culpa sua damnam sentit, non intelligitur sen
to1·e, pedir sua execução ou inclemnisação e 
mais: 

Considerando, : 6°, que a companhia· recla
mante não ignorava, nem podia ignorar que 
a concessão Costa Figueiredo, como todas as 
outras de igual natureza, estava subordinada 
ao decreto ele 4 de novembro de 1890, que con
solidou as disposições dos decretos de lô ele 
outubro de 1886 e 26 de abril de 1887, pensa a 
commissiw que aggravo não tem sido feito i 
mesma companhia reclamante e que assim a 
esta fallece o direito a qualquer reclamação, 
sendo de notar que aquelle decreto foi decla
rado em inteiro vigor pela lei do orçamento 

de 30 de dezembro de 1891, ainda para as 
concessões anteriores. 

Nestes termos e em vista dos considerandos 
acima, entende a commissão de Constituição, 
Legislação e Justiça que o projecto da honrada 
commissão de Fazenda e Industrias não póde 
ser acceito nem approvado pela Camara, de
vendo a companhia reclamante, si se julgar 
prejudicada, recorrer ao Poder Judiciaria, 
para ahi fazer va.ler a sua pretenção, quando 
fundada seja. 

Sala das commissões, 17 de agosto de 1893. 
-França Carvalho, presiclente.-Chagas Lo
bato, relator·-Auguste Severo. - Dutra Ni
cacio. -Adolpho Gordo.- Casimiro Junior.
Epitacio Pessoa. 

E' em seguida posto a votos e rejeitado 
o projecto n. 108 de 1833, formulado pela 
Commissão ele Fazenda' 

E' posto a votos e approvado em 1 a discus
são o seguinte 

PROJECTO 

N. 133-1894 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. l. o Ficam isentos de impostos de im

portação os materiaes destinados á Estrada 
de Feno Viação Ferrea de ltabapoana, no 
Estado do Espirita Santo. 

Art. 2°, Revogam-se as disposições em con
trario. 

E' posto a votos e approvado em diecussão 
unica e enviado i Commissão de H.edacçi1o o 
seguinte 

PROJECTO 

N. 143-1894 

O Congresso Nacional resolve 
Art. 1. o Fica o Poder Executivo autorisaclo 

a conceder ao bacharel Joaquim Pires de 
Amorim, juiz seccional elo Estado elo Espírito 
Santo, seis mezes de licença com ordenado, 
afim de tratar ele sua saude onde lhe convier. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em con
trario. 

E' posto ~t votos e approvado em l" discus· 
são o seguiute 

PROJECTO 

N. 108-1894 

O Congresso Nacional decreta ; 
Art. 1. 0 E' da exclusiva competencia dos 

Estados legislar sobre a navegação dos rios 
que banhem sómente o respectivo territorio. 
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Paragrapho unico. Independem, portanto, 
de registro, matricula, passe ou despacho, 
guia, conhecimento, vistoria, exame, emtim, 
de qualquer condição, onus e formalidade 
nas alfandegas, capitanias de portos ou outra 
repartição federal as embarcações de qualquer 
especie e seu pessoal empregados na referida 
mwegação, entre os diversos pontos do terri
torio do Estado, urna vez qne a dita navega
ção não se estenda ao oceano, nem se eiTectue 
em rios que banhem outro Estado ou territo-
rio estrangeiro. .. 

Art. 2. 0 As questões resultantes da navega
ção fluvial feita na conformidade do art. lo 
serão processadas e julgadas pela justiça dos 
Estados. 

Art. 3. o Interessando ao p !ano geral de 
viação que for adoptado pelo Congresso Na
cional ou de qualquer sorte á segurança, 
defesa e bem geral da Republica algum rio 
que banhe um só Estaclo, poderá sua nave
gação ser utilizada pela União, por decreto 
especial do Congresso ou por acto do Poder 
Executivo ad referendwn do Congresso, pre
cedendo neste caso accordo com os poderes de 
respectivo Estado. 

Art. 4. o Revogam-se as disposições em con· 
traria. 

São sucuessivamente postas a Totos e appro
vadas as seguintes 

§ 3. o A taxa sera paga por occasião de 
subirem os autos parn a primeira sentença 
de11nitivn, e será levada em conta, como as 
custas jutliciarias, á parte que houver de 
pagal-ns aíln al. 

Ao art. 3. o Em vez de - da fiscalização e 
pagamento-diga-se :-de fiscalizar o paga
mento. 

Ao art. 4. 0 Em vez de-a de Campo Gra!lcle 
á de Irajá, a de Guaratiba á ele Santa Cruz e 
a de Jacarepnguá á de inhaúma-diga-se : -
as de Guaratiba e Santa Ct•uz a de Campo 
Grande, a de Jacarepaguá á de Irajú,. 

O paragrapho unico passa a ser lo e accres
cente-se : 

§ 2° Os escrivães das pretorias que forem 
annexaclas servirão junto aos oificios das que 
comprehenderem as pretorias extinctas, sendo 
pt·efericlos para o preenchimento elas vagas 
que occorrerem, segundo a ordem da. anti
guidade da suppressão das mesmas pretorias, 
e substituindo-se elles e os escrivães compa
nheiros reciprocamente. 

Ao art. 5. 0 Supprima·se a palavrápretores 
e ac~rescente-s~ no fim :«de 25°/0 os do vice
presldente da Corte de Appellação e de 20 "/; 
os do Presidente, de accordo com a tabella 
annexa à presente lei.» 

Os pretores vencerão 7:200$ e o juiz que 
servir na Córte de Appellação terá a gratifi
cação de G00$000. 

Depois do§ 1° accrescente-se: 
Emendas do Senado ao proj~cto ela Cama1'a, § 2." Os sub-pretores e supplentes dos 

elos Depttlndos que autonsa o governo a pretores, quando no exercício do caro·o teem 
1:ev~r. de~de jâ o actttal regimento das custas direito aos vencimentos que os pl'eto~e; dei-
Jud~cwnas xarem de perceber. 

Ao art. 1." SubHtitua-se pelo seguinte: 

Art. 1. 0 E o governo autorisado a rever o 
actual regimento dfls custas judiciarias, aLo
lindo as custas marcadas para. os juizes e 
funccionarios do ministerio publico ela justiça 
local do Districto Federal, com excepção das 
que competem aos curadores dos orphãos e 
ausentes. 

Paragrapho unico. O governo fn.rà nas 
demais taxas do regimento o augmeuto con
veniente, rerpeitandn quanto possivel o prin
cipio da proporcionalidade. 

Ao art. 2." Supprimam-se os 3° e 4" pe
ríodos. 

Depois do 5° período, accresoeute-se : 
§ 1.0 Nas causas inestimaveis e naquellas 

em que não houver sido determinado o valor, 
a taxf1 será pag·a, sobre o valor dado em arbi
tramento nos termos de direito. Em todo o 
caso, a taxa judiciaria nunca excederá ele 
300$ ; naf) partilhas o maximo da taxa a 
pagar é de 150$000. 

O§ 2° passa a ser 3°, 
Depois do art. 5° accressente-se: 
Art. 6. 0 Todos os escrivães poderão ter 

escreven~es por ell~s propostos, nomeados 
pelo prestdente da Corte de Appellação e com 
termo de compromisso tomado perante este ; 
a estes escreventes podem encarregar de todo 
o serviço do cartorio, iuclusive inquirição de 
testemunhas, termo nos autos, etc., contanto 
que o escrivão subscreva todos os autos 
e termos, ca!Jendo.Jhe exclusivamente ares
poosabilidade dos actos dos escreventes. 

Art. 7. 0 São obrigados osjuizesdo Tri
bunal Civil e Criminal, bem como os preto· 
res. a permenecerem nos dias uteis, na casa 
de suas audiencias, das 12 horas da manhã as 
2 horas da tarde, sob as penas do art. 211 § 
l 0 do Codigo Penal. 

Paragrapho uuico. Nas mesmas penas in· 
correm os juizes que demorarem os feitos 
além dos prazos fixados P-m lei. 

O art. 6° passe a ser 8°, 

E' o projecto assim emendado enviado a 
Commissão de Redacção. 
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----------------------------·----------------------------------
SEGUNDA P.l.R.TE DA ORDE~i DO DiA 

Entra e1n 3a discnssã.oo prnjBcb1 n. l-14, de 
1894, approvando os· actos do gnvcrno pr:tti
cados por rnoti ... us ola. re'l-·olta. de ô de su
tembro. 

O Sr. ~l:tu·eoHno :1-!nur:a -Não 
venho, Sr. presidente, fazer um cliscm•so em 
hora tt1o adiantu.da. sempre em detrimento 
dos gmndes oradores, que. á belleza do 
estylo, à precisão do ra.ciocinio, ta.mbem 
,juntam o encanto <la eloquenda, mas sem 
du>ida de inc0ntest:.cvel vauta.g-em par:1 
aquelles que como eu são forçados ao sa
crificio de explicarem-se perante a Cam:tra. e 
ao paiz do modo por que se llou;-e no julga
mento elo• actos do Poder Executivo e de 
seus agentes duro.nte es~e ominoso estado de 
sitio que evoca a memoritt :1 par do desvaira
mento populc<r, as scenas as ·mais lugu
bres de tyrannia e reqnintada cruelrlade. 
(Apoiados). 

A Gamara, Sr. presi<lente, com magua o 
digo, em duas votaçõe5 successlvas approvou 
todos os actos do ex-Vice-Presidente da Re
publica e dos seus agentes ainda mes"1o 
aque!les que est:wam füra •Ja Con,tituição 
como os c1ecretos de 28 de fevc·1·eiro e 5 de 
março de 1894, julgados incon~titucionaes no 
Sen,1do peias vozes maL; eloquentes dos seus 
ora•1ores. (A.ppoiados). 

No Supremo Tribunal Fe•leral em lumi
nosos arestas que honram a indepettdencia 
e patriotismo daquollo. corpornção. que tem 
se tornado nestes ultimos tempos o reí'ugio e 
o a. briga da liberdade perseguida. e u té no 
propdo Supremo Tribunal Milit"r pelo 
valor e abnegação patriotica de "eus membro•. 
( Appoiados). 

Aqui mesmo nesta casa esses tribnnaes mi
litares toram o :.uno passado cotldernnrt·1os. 
quando apresentad:>.s rtn p;·ojecto pelo ·lepa
tado Annibal,o que tez-me lembra.r em expt'll· 
b~ção aquelle rligno represent:tnte p,1r Per
nambuco o adio entranhado do c!:ele Cartlm· 
ginez á Republica Romana. e que elle jurira 
cumprir até a morte. 

Venho, St·. presi-lente, s~J.lvar tt minha 
dignidade politica " pes;oal, fugindo a eos& 
responsabilidade collecti..-a, a que o n .. bre 
learler da. maiorh enteGdeu dBver amarrar a 
seu partido atiraurlo-lhe mais essa cadeia de 
forçado. como se não bastassem as grandes 
pro-vações por fJ.Ue elle teem pas•ado. 

Em nome, pois. de que pt·incipios r1e jus
tiça e de rnor·alidt~de politica pretende o 
i!lustre chefe tornar solidaria a sua maioria 
nessa tremenda responsabilidade sobre esses 
actos que elia não póde deixar de reprovar, e 
que foram pratica~los fóra d,t lei pelo e:x:·cllefe 
do Estado e seus agentes ! 

Niio comprehendo duas .justiças, um~ 
para os cr-imes communs é outra para os 
crimes políticos ; si são crimes elles deve1n 
ser regidos com a mesma precisão que os 
theore:nas em Eucli·\es. Entre esses actos 
ha muitos que se envolvem na noUte de uma 
perversidade tal que ainda não pnderam ser 
conhecidos, niio potlem ser julgados e como de 
,~ntemiio approval-os! 

A historia que é a cduca<;ão devina •'o •e
nero humano por meio da razão e rla Jil~r
da·'e nos ensina que a impunid:trle anima os 
crimes e de algum modo os justifica. 

Não quereis condemal-os 1 Pois bem ; dei
xai-os ao menos em nome da dignidade e do 
patriotismo desta Gamara a revolver-se nas 
trevas obedecendo a essa lei desconhecida 
ma.< inflexi vet e que terá de fazer mais 
tarde o seu julgamento e condemnaçilo pe
rante a histori;1,. 

Assim; . me exprimindo, Sr. presidente, 
quero ser .Justo para com o honrado ex-Vice
Presioente d8. Repubiica. 

S. Ex. na defesa das instituições e dos altos 
iateresses que lhe foram confiados tinha o 
direito e o dever, como depositario da sobe
rania nacional e na ausencia do Coagre>so, 
dentro do estado de sitio, de usar de todos os 
meios constitucionaes para f<tzer triumphar a 
legalidade constituiu:• e até onde poc!in che•ur 
o direito de legitima •1efesa, de f•tzer mo:Ter 
o ultimo sold•:do na salvagarda das in.,titui
çêks; mas fazer morrer depois de vencid<1 a 
revolta os pre,:ioneiros de guerra sem pro
cesso, sem de1C5a. e a, tn1tos outro~ cir1ad;los, 
alguns dos quaes innocentes, sómentc por 
simples denuncia. é barbara e cruel! 

Não lu.\ gnerra. c i Yil nem guer·ra. cstrs.n
geit·a, dizia um :;Tau•!e publicista, só ln 
guerra .i usta e guerra injusta. 

A guerra não e sempre um mal e a 8spada 
nii•) se chama punhal siniio quando o.ss~tssina 
o direito, " lib 'rdade e a ci,·iJisacio dos 
povos. 

Es,:eo f,tzilamentos em plena paz, após " 
\'ictori<t. sem ess:1s formalidade$ eosenc:aes 
do proccs;o qn•.' rl'Ague;;scau cham:tv:t <<di· 
vinnades protectoras du direito e da vi·' a. dos 
cida•.lãos » constituem por feitos. assasssi
natos e nem ao menos podem-se denomin:1r 
de as&tssinatos ,jurídicos. (Muito be••')· São 
es es os crimes q:te eu co••demno p:1ra a <tp
provaç:1o dos q naes não pos.'o dar o meu 
voto. Senlwreo. o nobre leader da maiod• na 
sua faina de cuamar para si e para " seu 
partido glorias que não lhe pertence, dizia 
ainda ha pouc~ : Nós fomos os collaborador~s 
das glorias do marechal ; e !las nos pertencem 
e ao nosso partido · assiste-nos, pois, o dever 
de sustentar e approvar os seus actos. s.,.. 
nhores, ha nisso um engano e uma inverdade 
historica :-as gloria.s do marechal perten· 
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cem a si proprio, á. sua. t~naci~ade,_ e :i.quel!es' br.iil.m a superficie 110 grande mar das a ura
que ~ sust~ntaram nos d1as dtffi~e1s ; pc·rten- r:ües nacionaes diillcultando-lhe a marcfia 
cem a naçuo, armud::t,' o exerctto, a guart!« No seu progr·amma de go...-er·no 0 uius
ct>'ca.~ a ess~_moctdtv-e ?as escc~las. cm que tre Presidente da. Repuhlica devia comme~ar 
a pat(.r~a ~e~oo:t)a as suao melhores esperan- por uma obra t!c redempção fazendo cessar 
ças; · po.a 0' • essa luet;c fru.ticida que cn,an~uenh 0 •olo 
. Nes~e tempo o no~re deputado c o ~eu_pal'- glorioso do Rio Grande. d~ss~ pov~ her~ico 

tJdo eotavam_ ausen •. e~. S. Ex. que e tao ze- que se bate até a.o exter·min"co 1 lib d d 
1oso das g_lorJas que nao lhe perte-ncem. qm· de sua terra entrc"ue ó. ter'~cidrdeade ~\ ~,0e 
zera ap_P.l!C~t as palavras de Ugo n;tsolvendo verno •1ictaiorial ~ que só si manten~ ~~~ 
os ~~ce~,o~ · a soldadesca. em Pan;, por oc- apotO das forças fe·'eraes: Parece que é ft1e
casmo '.0 1 b~l-pe de ,Es~~do df32 de uezembro: gw1a a hol'a de despertar desse somno crinÍi-

Dtzla ~_.k · ""O •oldado e umn: Cl"W,nça .. Sl nos:J., a que o indi!Terentisimo politico tenha 
o enthU>tas~D:o fa~ delle um heroe, a conv!- arrllstado o p:J.iz, e na nossa memoria tenha
-.~ncta pass.'~a pode co~vertel-o em um ban- mos sempre viva a lembmnç'" dos di:tS an"U
dldo; e se v1~to que h?rue todos lhe rouba.m a stiosos da p<:üria. (.Mttito beu' ,., it u , ) o 
g!Grw., bandidn-:.cceJtem tambem a respon- '" 

0 
e n. 

s~bili•lade de su.~s acções. Não é por certo 
esst1 respo:1sabilida<le que o nobre leader de 
seja ao seu partido. 

Venho, pois, fugindo a essa responsabili
dade tremenda que se quer impõr pela fra
queza de seu chefe a um gra.nde partido. la
vrar em tempo o meu protesto. A historia 
não perdoou a Napoleão. o grande amorte do 
<luque d'Enghien, justiçada no Castello de 
VinCI!nnes por uma commissã.o militar pelo 
supposto crime 1le conspiração contt•a. a Re· 
publica e de haver tentado contra a >ida do 
primeiro consul. A sua morte foi considerada 
um assassinato, e Lamartine que foi um 
grande admiraclor de suas glorias e de seu 
genio P.m uma. sublimP. estrophe, cheio de 
tristeza assim se exprimiu : 

_oS::·. Ft·c-det·ico Borges. (:IJ:$te 
rh:·•CHno rleixa rle ser p11blicado~ tentlo sido en .. 
tre[JHe e?n tempo ao oradot·.) 

Flc·n a di$enssão arJi,da pela hrlr;\. 

P:1.Ssa-se a hora do expediente. 

O s~. !• secretario procede á lei tum do 
:)eguiute 

EXPEDIENTE 

Commnuic:lçã.o : 
Do Sr. Carlos Augusto de Carvalho, de 15 

do corrente-, communicando ter assumido o 
exercício do c:rrg•> de ministro da.s relações 
exterio::as. - Inteirada. « Pour q uoi détournes tu la p:1,upiere eperclue! 

ha gloit·e elfa.ce tont. tout excenté !e crime.» 
Devo concuir, Sr. presidente: e d:cqui de>ta Do Sr. Eli,;in~io .José Barbos:c, de _16 do cor-

trtbuna sa.udando o novo governo na. recon- -~"u.te, c:nmntumcttudo_ haver o.ssum1do e ex
strucção da patria e ela liberdade, levanto erCJclo do cargo r~e unmstro dos Negocias da 
wn protesto em nome do partido ter!eral e de ~lat·mha. - lutetradtt. 
tod~ a Na.;ão contrtt esses actos de a.rbitrio e 
de crueldades cuja approvaciio se pe·1e aos 
representantes da N<rçii.o em nome de uma so
li<l:tl'iedade criminosa que só o mec'lo. esse 
agente tyrannico e cruel poderia inspirar. 
(.t,,oinrlo.'). A Republi"a, dizht \ta pouco Leon 
&ly, não teem neces;idade de ser defemlicla. 
mas de ser bem go,·ernttda. Amonat•chitt, com 
que tanto >·e especula, só pó·le apparecer pela. 
destrui~ão, e essa não seria sómente " da. 
Republica. mas a da propria patria. E quem 
quererá tomar a responsabilidade dessas des
t:uições necessarias para restaurar o impos
stvel ~ O que precis:1mos é de uma politictt de 
paz, (te acçãos em reação, uma politica de pro
gresso e de liberdade. Não se deixe levar o hon
rado Presidente da Republica per essasolidarie
dade criminosa na politica do seu antecessor, 
e ~u~ ·o nobre leu.de;· pretende impor ao pa
trwtismo desta ca.mara. A náo do Estado 
deseja ser levada por nova.s correntes, e não 
se arreceie o timonejro dos destroços que 

Ca.mara. v. VII 

Telegramma: 
SAXTA ~!ARIA. li - Presirlente <lo Con

g-re:;so N<lcional, Jüo.- A olficialidade do 30• 
hat:rlltão de inf:rnt·•ria de ~ne son comman
cl:tnte, tem a hnnr·a. 1lc saudar Y. Ex. e mem
bros do Congrc~::;o Nacional com f]Uem se con
gt'alnltt pel<.> :nwivcr:;ario d;t proclamaç:1o da 
~lorio~a. R~pnblicn. B!'azildrn. de que sois os 
legítimos snstenta"nlos. Filhos desta Patria. 
li n·e digniJicaJ:í pelo esforço dos hons bra
zileiro:;, dese,jamos nova era. de felicidades 
an iuieiar o novo g-overno. Viva a Republica! 
- .4ntonio Tupy F. Cuidas, tenente-coroneL 
Cacequy. - Jnteirada.. 

O \SI•. Bevilacqua- Sr. Presi
<leote, hontem por motivo alheio a nossa von
tade. não foi communicttdo a Camat•a o des
empenho ela incumbeuch>, ~ue o Sr. Tho:naz 
Ca valca.nti, o Sr. Francisco Santiago e o hu
milde orador receberam de representai-a na 

-i! 
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solemnida.Je Llo lanç1.met'-to dtt ptimmr;.1 pe
dr;L p:n·a a estut1w. que 50 vae erigir uo 
zrande americat1o }.lnuroe. 
.... Peço. pob . ._~, Y. !~x. ~ rpw queira relevar-

~~~~~nri~:~d~d;t~~;:··~~ ~~l~ ~;~~~~~. \-~~;~e~~n cunt~ 
Veém ú :\íesl as segnint0s 

Declaramos que votamos r-elas emamlas uo 
S<mntlo ao projecto u. lO B, <.leste nuuo, sobre 
tele;;ramm~ts olliciacs. 

Sala da::; :51;ssüt:::;. li Ue tlOYemlJrv de 189-1. 
Tlwmo.; Cacalccmtc. - llde{onso Li1>W. 

Naç;to Ol"ient;\ l encarregou de fazBJ• entre~a 
dns metlalllas, .com que commemorou a p-ue11a 
da tr1pllce alhauça contr•< <\governo do P;. • 
r;~gutcy, destinad;c ao exercito brazileiro. 

Ar L ~-o R.evognm-se a:; disposiçõe:s eH1 
contrariO. 

Sãhi .das commissües~ 17 de no\·e:1ÜJL'O de 
1894. - Paranhos Monteneg,·o, presidente. 
- F, Liraa Du.a,~te. 

Vae a imprimir o seguinte 

PROJECTO 

N. 165 A- 189J. 

Dcc1aro que si esth·es::e presente no momen- Reoryanisa os e;ttados-M.aioJ·es do PJ·c:•identc 
to d<t Yotaç.iio tlo ptu·eccr n. IH. de 18\l.t, d:' Repy/J/ica, do nlinistro da [}UC>1"a. do 
terb Yotadu t~ontra o Yoto em sep;.\ro.ldo do Sr. a;wlantc-yeneral do e.,~e,·ci+o e do qu(u·tel. 
deputado Eri:.:n Coelho. mestrc-gcnen;·o.t 

_ S&!-~;t;;~t~l~;~~~~~~c;: de novcmiJro de 1894· (Projecto substitutivo ao iniciado no Seuadt•) 

Di~Cht·;uno:; ilaYé:· Yot:n1o contt·a. o parecer 
'JU'" tt·anst'ür·in •lt• conhecimeutc• do Con!.!re$,0 
para. o Po:iet· .i ndi..:hu·in :t ·:.ompetenci:i para 
re:::olYet· ::~obr'~ :.t indemnis:1ç:io reeonhecida Ue 
tlit·elto pe!a Comn:i::silo <I e F..zenJa ue 1893 a 
<.( (umpanhln .. LtiZ St·!al'it:a. )> 

S;tla ,;;,, ses,õe$. li <le no,·embro de 188.!
Enée<s Jiart!><s. - J.p!; AdolJ}to. - Ccwlos de 
).""or:m~s. 

De ·laro q11e se estivess~ presente, teria YO
tallo ::-em l'êstl'icções pol' todos os actos pra.-
1 ic:trlos pelo pr~>idtlnte da Republica, para 
de~~~~llar r. !'\~volta. 

Saht ua; scs:;oJ.,;, li tle uorembro tle 1884-
JMo PeHido. 

YM n imprimir a se~ninte 

"'· l-10 A- 189-l 

Rccl<.~cçt7o (ianl do }JI'újecto n. J.:JO, do corrente 
anno~ que (mto1·i:m, o !JOVerno a abri1· o cre
dito e>:traordinm·io de 800:000$ para occor-
1"el· as de.<:r,e:;a." com. os feste.ios e 'í'ecepçlfo da 
comini~"i!'io oriental. 

O Congresso :>:acional decreta : 
Art. I.• E' o governo <tutorisado a ahriro 

credito exll•aor·dinürio de 800:000$ para oe
correr ás despezas com festejos 'e recepção 
condigna ela commissão de ofiíciaes, que a 

A' Commissão ele Marinha e (;uerra foi pre· 
sente o projecto do Senado u. 165, de 1894. 
que reorganisa os estados-maiores do Presi
dente da Republica. do :Ministro da nuerra 
rlo aju·~aute-general do exercito e no quartel: 
mestre general. 

A commi;são entende que o projecto. como 
está op~tani~ado, vem tra:<er prejuizo ao ser
Yiço, por isso apresenta o seguinte substitu· 
tivo: 

O CongTesso Nacional decreta : 
Art. l." Os estado~-maiores do Pre~irlente 

da Republica, do ~linistro d:t Guerra .. do ;~ju. 
dante :::cueral do exerito e do quartel-mestre 
general ticam orga.nisutlos colll o seguinte 
pessoal: 

Presidente da Republica 

3 otllciacs de gaiJioete, sendl) pelo menos um 
otficial superior da nrmadtt ou exercito. 
e neste caso de corpo especial. 

l clle !e de estado-maior, otficial superior da 
armada ou exercito e de corpo especial. 

~ ajudantes ,[e ordens, officiaes do exercilo 
ou armada (capitães ou subalternos). 

11Iinistro da gue1-ra 

1 otllcial de .gabinete, official superior de 
corpo espemal. 

\ Capitf>'.es ou suba!· 
2 ajudantes de ordens ..• ) ternos de qual-

'

' quer corpo ou 
1 ajudante de campo. • • arma do exercito. 
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.4jvclaate-genernl ,. , , I ,t;udante oe.ten<l e qtwrtci-,Hes<1·c !feneml 

~ C<1.p1tae::s ou sub.tl- G!"a.twca.\~:ta 
1 ,>judaute de oruens .. I terno ele qu,ll- o meia! 511pctior....... 4o0~000 
1 :l.JU<ünte do c,<nJj)O ... 1 i~~~;tel~0~~~1·c 1 ~~ C,\pttão ousnlJaltcrno .... ·........ ~50$000 
1 assistente; ot11cbl superior de corpo es- Sn.ln das ses3ües, lU flc no\·emht•o de 180~1 

Jl!:lCial. -Ovidio A.úl'antcs~ relator. - Sctlgaclo do~ 
Sw~~ps~ yre.s11lente.- ..:lntauio.Jo.,J dt: Sizudra. 

Quo.,·tet-mest1·e [Janeral - J.houla:; Ccmalcanti~ com t·estric\'fiO. 

. \C~qJitães ou ~uba.l-
1 u.:ndante de onlens... tém(l~ de f[ual-

. ) quer corpo ou ar· 
1 njuduntc de cawpo .. . ( ma do exercito. 
1 <1:5~L~tent·.~, <\!Ucial superior de corpo es

pe<:ial. 
Parngl'rtiJho noko. No caso Lltl nomeação de 

njmlantc lle ot·jh~n::; on Uc C.ftmpo recahir em 
alg~Hn c~tpitiio, ::;ó poder:·t ser ou de corpo es
pecta! ou dos quadt'0:5 extraor<linarios, e ex
trn.nurnel'<lrio::; dliS outros corpos e nrmas. 

:\rt. 2." Os otl'icines de gabinete <lo Presi
dente da R~pnhlicn, si forem ruuccionarios 
publico~: pet'cel)ei·:lo toli•Js os seu::; venci
mentos comn cm eJTectivo· exercicio de ::;eus 
cargo6, c nwi~ a gTatirli!itção de 400f; men~al ; 
no caso cout;·ariO lhes será :trbitri.vla uma 
gmtillc:tção ate o mnximo tlc l :000$, tnmbem 
mensal. 

Par;1grapho unico. Estas gratilicnções serão 
p.1gas pela. ,~er·bn. - E~rentu:1es- do ~liniste~ 
rio do Interiot·, qu·.:ndo não estiverem contem
pladas em :JUbl'ica especial do orçamento. 

.\I't. 3.u O~ voucinJ~uto:S do pe~soal militar 
tanto do estntlo-maior do Pre:;it.lente d<t Re
lmblica, como dos estados .. mniores Llas antu-. 
rídatles meucionmJas uo art. !•, con;t;mio do 
:oldo e ~tapa cone~pon<lcntes as suas p:tten
tes, gratltkaçã.o 1le estado-maior tle }:• c1t1.s:Sc, 
criado e mais das gt·atitirações especificada; 
na tabell:t iufm. 

At·t. 4." O Presidante d:\ Republic:\, sem
JH'c crue tíwr •Ie se apresentar em frente ás 
tropas, ~e farâ. acompanhar por oillciac::; ;.te
net·a.~~:; c supariori.!S, que para. esse li.ln 
especí:tl fot·ew com unte~edencia convi
dados. 
lrt~li~: 5." Revogam-se as disposições em con-

TAUELLA A <.!UI~ SE REl"El~E O ART. 3" 

Do estaclo-maior do Presidente da Rep"blica 

Grutilk:::u;iio 

Oficial superior •.. , , . • • . • • . • . . • . . 500$0110 
Capitão ou subalterno............ 300$000 
Ros estados ... ·m.atores elo 1ltinistt>o ela gue;·ra, 

ProjecJo do ,)'eaado i?. 16!) de 189-1 

O Cougre.<so Nacional decreta: 
,\l·t. ··1. • Os esta~ os-maiores do Prcsitlentc 

da Republica. ílo ministl'o da gue1·ra~ 1lo u,ju~ 
dante genemt do exercito e do quartel-mestre 
general ficam organis:.l.llos com o scgtLintB 
pcsso"l: 

3 otliciaes de gabinete, civis ou militares. 
I chefe d:t casa militar, o!licial generul da 

:wm~v1tt ou do exercito. 
4 ajudantes de ordens, olficiaes superiores 

ou capitães do exercito, dn. armada, da 
guarda nacional ou honorarios. 

1Jiinist1·o da Gzwtra 

l O!licial tle gt\binete-Official superior. 
l ajudante <ie ordens c:~pitãcs ou subaltet'-
1 a.iudante tle P<·s,oa)nos de rtualquer corpo 
1 ajutlantc de campo ou t\rmo. do exercito. 

l ajudante de or<lcns,Capitiies ou ;uh:dtcr· 
1 ajudante de pessoaÍuus de quai<[Uer corpo 
l o.judantc de campo ou arm" tlo exercito. 

i t~jmhmtu t.\c ordcns1C:tpit.iie;; Oll subalter-
1nos de qualquer corpo 

l ajudante ele pessoa· ou arma do exercito. 
Ar L 2." Os. officiaes do gabinete do Presi

dente da Republict\, si forem t.imccionarios 
publicos, percebel"3.o to•los o~ seus venci· 
mentos como em e1l'e··tivo exercicio de seus 
cargos. c mais a gratífica~ão •lc 4008 mensal; 
no caso contrario lhes seriL arbitrado uma 
gratificação até o ma:'Ci mode 1:000$, L::Jbem 
mensal. 

1 'al•;tgrapho unico. Estas gratificações serão 
pagas peltt ve1·ba-Eventuaes- do Ministerio 
do Interior, quando não estiverem contem· 
pla.das em rubrica especial do orçamento. 



camara dos Deputados-Impresso em 12/02/2015 15 28- Pág1na 23 de 23 

324 ANNAES DA CAMARA 

Art. 3.' Os vencimentos do pessonl militar. 
tanto da casa militar elo PresVente da Repu· 
blica, como dos estados-maiores das aucori· 
dades mencionadas no art. 1". constari<o·· r:o 
soldo e etapa correspondentes ás suas pa
tentes, e mais das gratificações especificadas 
na tabella infra. 

Art. 4." O Pt·esi 'ente da Republica, sem
pre que tiver de se up:·e.sent:w em f,·ente ás 
tropàs, se fa1•á acompa.nhn.r por officiaes ge· 
n_eraes e superiores, que, parcc esse fim e;;pe
cml, forem com antecedenc;a con Yitlados. 

Art. 5." Revogam-se as disposições em con· 
trario. 

TABELLA A QUE SE REFERE O ART. 3" 

Na casa 1nililar do Presidente da Republica 

GeneraL .............•.....• · .. 

g~~~[~.s~~~r:i.~~ ·: ......... ·: •...... ·::." . .• 

Gr<ltil1c:v;5.o 

600$000 
400$000 
300$000 

Nos estados·maiores do min.ist1·o ria [Jtterra~ 
ajudante gene:·aL e fJtULrtel-mestre gene;·aL 

Official. ........•.......•.•. , ..• 
Capitli:o ..................•..... 
Subalterno •..•..........•...•.• 

Gmtifieneito 

300$000 
200·000 
150.';000 

Senado Federal, 7 de novembro de 1894.
Ubaülino elo A.;;w,.al Fontoura, v ice-presidente. 
-Jo,<o Pedro Bel(o>·t Viei>·a, !• secretario.
Gil Düti;; Goularl. 2' secretario.-Joao Soa
res .!..Vei.va, 3() secretario.-Joah~·m de Olicei.i'a. 
Can<ncla, 4° secretario. 

O Sr. Presidente- Achando-sf' 
a.deantada a hora, desig-no pa.rn. seg-unda.-t~i
m, 19 do corrente, a ,;eguinte orde":n do tlia: 

Primeir<1 parte (ate ás 3 horas) : 

Eleição de ]o vice-presidente. 
Votação dos seg-uintes projectos: 
N. 167, de 1894, reora-ani>ttndo o eorpo de 

engenhdros civis sob as 'bas~s que apresenta 
e dá outras providencias em I'elnção á J·eor
gank!ação geral ;Jos ,;erviços technicos do ~!i
:ilisterio da Industria, Viação e Obras Publi
cas ( I• discussão) ; 

N. 109 B, de 1894, dispondo scbre " ex
pulsão do estrangeiro de p:trte ou de todo o 
territorio naciona.l ( I' tliscussilo ) ; 

N. 29, de 1893, ll.Utorisamlo o Poder Exe
cutivo a conceder licença a . Fr:mcisco r'er
reira . de Moraes, paro introduzir no paiz 
·2.QOO. tra,balh:J.dores liberianos, segundo as 

cou-li~ões que estabelece, com emenda do sr. 
.-\. Olyntho e ontl"o e parecer d:J. Commissrro 
ele nbr:1' Publi~as e :;o!oni:;aciLo de 1894. con
~irlc mndu o projecto desnecessario ( 3" d!s
cu..;;ão) · 

N. 303, de 189:3, manda.sdo abonar ao ma
jor reformado elo exe•·cito Eugenio Frederico 
·!e Ln:;sio e s~Ihlitz o soldo que deixou de re
c•;lier de 186:2 a. 1804 ( discus:;ão unic.1.); 

1\. 161. de 1894, mnrcanrlo aos <l>crivães da 
Cót·te de .-l.pDellaçilo do Districto Federal ven
cirnr~oto:5 igu·1es aos dos escrivii.es do Jury 0 
rla Rep:u·tição da Policia, ( 1• rliscussão) ; 

N. 16:3, de 1894, revalidando em favor <la 
n<wa Companhia E,;tmda ele Ferro Est•·eito e 
S. Francisco ao Chopim a concessiLo a que se 
refere o decreto n. 896, de 18 de outubro de 
189u, nos termos do respectivo contracto 
( la Lliscussão); 

N. 98, de 18~14, mandando contar de 31 de 
.inli10 de 1891, a antiguidade de posto na P"O· 
moção rlo Dr. Eduardo Gonç;~lves Ribeiro 
( d iseussilo unica) ; 

N. 141, ile J8U4, mandando reverter aoser
>iço activo do exercito o capitão reformado 
Jeronymo Ferreil"a Franç:t e interpreta o 
tu· t. 9", n. 2, da lei n. 648, de 18 de ttgosto 
de 185:2 ( l" di;cussão); 

N. JGG A, de 1894, prohibindo o recebi
mento de sentenciados no presidio de Fer
nn Dilo de Noronha ( 2" discu~são) ; 

N· 168, ,]e lo94, e.oncedendo um anno de 
licença com ordeuado ao Dr. Epitacio da 
Silva Pessoa, lente da F;~eulc'ade de Direito 
do Recife (discussão unica); 

3" diseussão do pr~jecto n. 1134, de 1894, 
co:1cedemlo :\os 1!inisterios da Guerrr. e da 
~!:ninha, l"'ra recon,tituiçii.o do matet·ial do 
,_,,c,·cito e da ttrmada, o credito de 27.000:000$ 
ao c.;"1uüJio de 2i ds. esterlinos; 

Continuação da 2' discussli:o do projecto 
n. 170, de 1894 ( O•·ç·,mento da Viação); 

2' discus,;lío do projecto n. 114 A, de 1894, 
n;arca nd<> a a-rn tificação mensal de I :Oco:::, 
ao:::; t:Jioi-;tt•os .... de esta~h:1. para representnçüÓ; 

2·' discussão do projecto u. 1!9 A, de 1894, 
autoris::~ndo o a-oYerno a contraetar com Ri
chard J. Reicly·, ou quem melhores vanta
gens orrerecer, o assentamento de um Cllbo 
sub-flnvi;ü entre Belém e 1bnitos, medi'tlnte 
as condições q_ ne estabelece ; 

3" discussão tlo projecto n. i5 A, de 1894, 
(~o Senado) concedendo uo Estttd_o de Goyaz 
diversos proprios nacwnaes, Situados no 
mesmo Estado e de que a Uniilo não pre
cisa: 

!• 'uiscussiio do projecto n. !52, de 1894, 
proro,z;\ndo por dous annos o prazo concedido 
á Estr'i1da ele Ferro Leoooldina, corno cessiona
r-ia, da Estcada do Ferro de Santo Eduardo 
ao Cachoeiro do ltapemirim, para a conciusão 
das obras da linha entre estes dous pontos e 
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1iispensa. a m.esmct companhia d::, eo:1st;·ut.;ã.r~ 1 !1io de C:\ml)OS. ~Iem~ze::; Prado~ Geminiano 
~~v pr·olong-amcnto I!a sna r.:;.;tt•::•ia t1o~~l.0 a D:-.-~ Er·:LZil~GouveiaLi!na.~Z~tma,Sn,t.tto:-; Pel'cira.,Au~ 
t:.tção Jo ltnbé, :10 vulle do Rio Gr·a.:1dr~, a.té a gust,o deFl·eitns,Neiva.,Milton.Frane;iscoSodri.!, 
do i\{n.t:uco ; Tu.'>t:t,?vianoel Caetant),~\l·istitles de Qnciroz, 

Di::;cussã.o unica do pr·ojecto n. 171, fle lSB-1. Edmtrf10 Ramos, :-'<.lula. Guimarães, Vergne 
autori5:wdo o PoJer ExecUti\'u a conceoltW ao (1c .:\.breu, L<•O\'egilrlo Filgueirus, Fla.vio de 
Dr .. João AlY<lres úe Azevedo ~·!ac;.:do~ lente .\raujo, Rodrigue~ Lima, Sebastião Landul
da F.,;·:ola Nacion"l de B~lla~ At·te,;, um an:10 pho, Artltur R'o'. i\farcolino :-roum. Para
de licen~:a. co;IJ Ol'tlena 1 > ; nhos ~Iontencgro. To:·'1ua.to !.Ioreim~ Gn.tdino 

as ~~~~~:r1~~ o1ff~i~~~~i.\~tJJ~~;:~:1~d1~;~~~Zto\'t;';;;.~~ ~~:~~;~~ 6{l:~~~n:~. g~ca~~~~~J~;: :~f~i~1'l~,~~:~ 
jecto n. 157, tle 189-l ; nu.lnr_., .\.m"rim de :\ltttto;;, Lin;; tle Va:;con-

Di:;cu;;são unka. do :r:rect~r· n. 1 L-; ;\, :--OLt·e ceilos. Alherto Ton·e~~ Bt-lisario de Souza., 
as emen•Jas olferc•,iJa:; na 2~ tliscussiio •lo :••·o- Erico Coelhu, Fo:.sectc Port.ella, Euzeuio ([e 
jecto n. 118, Je:::5tc <.i~lni), fJil0 tix·~ o~ \"';::'::c·.i- Queiruz~ C(1stn. Azevedo. Silva. Castro. Nilo 
wentos dos Bmpre;.:·adú!! t!a E:;trad~t de F~1-ro Pe<;anha, .A~o:stinho ViLla.l, Ernesto Bra.zilio, 
Central do Br·azí! ; Frtmcisto S:Lntin.g-o. Bart·os Franl~O Junior, 

2:• discustião .lo pt•cdccto u. 169, de 1894, SebasLião fle Lat:erda.. P:tulino de Souza .Ju-
(Orçamento da Receit;t) ; nior, ~Iayrink, Almeirln. Gomes, Limit Duarte, 

:3a dbcus::;[l) do p!·oj,~cto n. 83, de 180-1~ C;u·,~alho ~rouri"io. ?tlonteiro de Ba.rrú~. João 
nutorisrrnjl(\ o Pt\tlt?i' Executivo :~ reut·;:a:::iz:tt' Peni:lo. F<·rrnz .Tunior. Fortes Junqueira, 
o se1·viço de in1u1í~rnção u (:o!o:;l::;·:~.;l~~ :h Francbco Veiga, Lamatmier 1;odofr~do, Ro
Uniií.o, tlt: cun[úrwidaJe CdU a~ ba::;e::; t!U~ il(Jtpho :\breu. Tlteotunio de )faga.lhiles, Pinto 
anr-esenta. da Fon~eca, .\rr.hur Türre~. Para.i:-::o Ctt.val-
- C..'\nti, C<trlo~ \hts Chagas, -,\.lt'reclo Elli>. Al-
2a pn.rte (às 3 horas lltt ante~) : varo Car\·atho. Almeida Nogueira, Dino 
Contiuuaçiío dn 3" ·liscn,;siio <lo p•·oj•1cto Bueno, Costa .Junior, Aclolpho Gordo, Moreira 

u. 144~ tlc 1894, apprr>vando o::; aCh•S rlo (fo- du. Silva, Vieir·a de Morae..~~ Hercula.no (\e 
veruo pratícAdo~ pur ffit)th·.:..~ Ua re;'Olt:;. :le Fr·eit:.tS. ~IoraBS Ba.J..•ros. Paulino Ca.t·los~ Cin~ 
G de s.;tembPo. cimtto Br·aga, Francisco Glicerio, Joiio ele Fa-

ria Hermenc•'il·lo de \loJ•tce' Ovi•llo -\br:J.n-
Lcvanta-s~ ;t ~ssüo ás 5 horns. te.s: L:ril<tno >le Gouvê;,, Luil A.Jolphn; Lauro 

13í• SESSÃO E~! 19 DE NOVE)!BRO DE 1894 

l,tl.!sidt.:ncia rlos Sn.-. Ro.-:a e Si.toa. Thnli~.n; 
Delfina (1." .-:cerctrvin) 1: R.o,'>a e S:lcn 

Ao meio-dia 1·esponde:" :, eha~n:tcht os 
Sr;;. Ros<t e Sih'<t, T<omn.z Deltino. Coelho 
Lisboa. File to Pires. Ta >'<1.1'0S de Lrm. Li :na 
Bacury, Gttl.riel S•dgado. Enéas )!tn•dns, Au
gusto Montenegro. Carlo:l de ~u;·:w;;. B:·I' I:. 
Filho, Holl<tndi1 de Litnit. Vt-·eirus, Luix Do
mingues. Gustavo Veras,Er!mwdo ele Berrédo. 
Christino Cruz. Anisio de .\.br~u. Nogueira 
Pa1·a.naguá, Frederico Bo1·ges~ Gonça.tu de 
Lagos, Tboma.z CiWitlettnr.i, Ildefonso Limct 
João Lopes, 1 'eclro Boc·ges, Fl~tucisco Bene
volo, José Bevil<tqtm • Augusto Severo, 
Francisco Gurgel~ Junqueira Ayres, Trlnda· 
de, Artllur Orlando. Tolentino de Carvalho, 
?vl:trtins Junior, Pereira de Ly:-a, Coelho 
Cintr~t, Luiz de Ant!rade, Lourenço ele Sá, 
ll!edeiros e AI]Juqucrque, Miguel Pernam
buco. Cario:? .Jorge. ;:;~ementino do ~-Innte. 
Rocha. C:.walc:l.uti, Octaviano Loureiro, OJym-

Muller, Pauli1 Ramos, Francisco Tolentino e 
Emílio Blum. 

A ln· e-se a set:;;ão. 

Deixam de comparecer com ~usa partici
pada osSrs. Matta Baccllar, Sá Peixoto, Be
nedicto Leite, Cost<t Rodri;.rues, Torres Por
tugal. Hel•ccio :V!oate, Cunha Lima. Ch:t
tea.ubr-ia.nrJ,Arminío Ta.vn,re:;,~!arcionito Lins, 
c.~rnelio (la Fonseca. ,Jo.~é lgna.cio. Tol .. nt.ino 
dos Santos. !l.tllay<le .lnnior, Cleto Nune>, 
Fnl'(tuim \Vernock, Lopes Troviio, Ponce ele 
Leon. Grb:tno i:\l;;rcon•'es, .João Luiz, Gon
ç .l\~e$ Ramo~, Luiz D~tsi. ~\lvn.ro Botelho, 
Le,oncl Filho. Octavi:1no d~ Rrito. Ribeiro (\e 
Alm~irla. Fe,.i·eir·a Pirt:s, V:tll:ulu.res, Cupet·
tino de· Siquc-i "· ~fanoel Ful.~encio, Simã.o 
d~. Cunha~ Otegario ~fftde:l. Lamardnc, Cos
t;;. ~Ia.cbado. Ca.rl<~s Gt.trcia_ Domingues de 
C .. stro, Julio t\e :llesq Ui ta, Pactua Salles, 
Ah·es ele Ca:;tro, Xtwier do V alie e Mariano 
R:tmos. 

E sem ca.usa os Srs. Silva. Ma,riz, José Ma
T"itcno, Gaspar Drummond, Gonçalves Maia, 
Fe;·nanrles Lima, L<1adulpho de Magalhães, 
Vaz de :\feH,,, Domingos de Moraes, Casemiro 
.la Rockt e Alberto Sallcs. 

E' li•la p, sem delJo.t~ ;tpln·ovad:~ a acta da. 
scssào antecedente. 
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PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DlA 

Não havendo numero pa.r.1. se votal' as ma
terias indicadas na ordem do c!ia., passa-se a 
materia. em discussão. 

p,tm este fim. não me consta. que se tenha 
construirlo ou siquer estudado um só 1\:i!o. 
metro de linha. 

E" sem debate encerrn.da a 3" discussão do 
projecto n. 164. tle 1894, concedendo aos ~Ii· 
nisterios da. Guerra e •la Marinha. para re· 
construcção do ma.terial dr. exercito e rla 
armada, o credito de 27.000:000.~ ao cambio 
de 27 d.s. esterlinos cnja. votação fica adiada. 

A emenda ele"a a "erba de cem a trezentos 
contos de réis. dividindo-a em duas partes 
iguaes, uma destinada ,;, Estrada de c,ttalão ~ 
Goyaz e outr't para ser applicalla aos estwlos 
ela Estrada de Ferre de Sant' Anna do Parana. 
hyba a Cuyabá. 

Continua a 2• di~cussão do projecto n. líO, 
de 1804. fixando a despez,t do Ministerio da 
Industria, Viação e Obras Publica.s. 

O Sr. Luiz ~"\..dolpho- Pedi apa
lavra, Sr. Presidente. para justificar a apre
sentação de duas emendas ao orçamento que 
fixa n.s despezas <lo Ministerio da Industria, 
Viação e Obras Publicas. 

Esta.belecen<lo esta oeparação. tenho em 
vista protestar em tempo contra o tr"çodo 
que parece est:tr já adoptltdO, traçado qtte 
"em tornar a viação íenea para Ma tto Gro~so 
dependente da viação para Goyaz e prejudicar 
os interesses daquelle remoto Estado que vê 
assim a sua viação oneradil com o percurso 
inutil e desnecessario de cerca de SOO kilo
metros, como passarei a demonstrar. 

A simples inspecçüo da carta d't Repuhlica 
està aliás indicando a inconvcniencia de se 
levar a linhct ferrea p:mt Matto Grossc. pro· 
longando·a de c~t~lào a Goyaz. a linhct •1e 
menor distancia entre Cuyabà e um ponto do 
Iittoral coincide com a direcção Cuyaba-Santos 
e Sant'Anna. do Pamnahyba e,;ta ju~t~.mente 
situada nessa linha e portanto todo o traçado 
que se afastar dessa directriz tera o inconve
:.iente de attingir àquel!a capital com maior 
desenvolvimento ldlometrico, encarecendo o 

A primeira emenda refere-se á verba que 
tem sido concedida nos orçamentos a.nterio
res pa1•a auxiliar os melhoramentos de que 
carece a viação interna do E$ta.<lo de 1!atto 
Grosso que tenho a honra de representar, 
verba que " illustrada Commissão de Orça
mento, no intuito aliás muito louvavel de 
reduzir as despezas publicas, deixou de con
templar no presente projecto de lei. 

Esse atL"'tilio à viação interna daquelle 
estado é destinado a melhorar a estrada que, 
partindo de Cuyabá e passando por S. Luiz 
de Caceres, vae ter ú. cirlade de :Víatto Grosso, 
a antiga Villa Bella, onde existe um rlesta
camento da força federal e ponto importante 
da nossa fronteira coma Republica da Bolívia. 

A estral ~ não é pois de caracter simples
mente e•taâual porquanto vae servir a uma 
exten;a zona cuj't importa.ncia é reconhecida 
J.csde os tempos coloniaes, como o prov't ex
huberantemente o forte do Príncipe da Beira 
atli construido pelos portuguezes, afim de 
assegurar á corôa de Portugal o dominio 
daquella rica região. 

A sen-'J.nda emenda. que tenho a llonra. de 
submetter il consideração d'~ Gamara é atti
nente i~ verba quP. destina a quantia de 
100:000$. para ser despendilla !!a construcç~o 
da E;tra.da de Ferro de c,ttalao a Cuyaba, 
construcção que, segunrlo diz o projecto, deve 
ser feita peht força federal. 

Tenho muitas rluvidas, Sr. presidente, 
sobre a praticabilidar1e dest<J. idéa de con-

.. struir-se estrada rie ferro por meio da 1bJ•ça 
federal, porque julgo que sendo esta em nu
merolimitado e apenas sufficiente para occor
rer á guarda e defesa do paiz, não póde ser 
distrahi<.la dos fins a que é na.turalmente des
tinada. 

E tanto isto é verdade, que consignando o 
orçamento passado uma verb<t de 200:000* 

transporte de um Estado longínquo e retar· 
dando naturalmente o a<lvento daquellas pa· 
ragens de um melhoramentaindispen;avel ao 
seu progr.sso. ... . . 

Vou pt•ovar com os algar•ismos a evtdencta 
das considerações expendidas comparando as 
d \stanc\as da linha por (ioyaz com as da 11· 
nha por Sant'Anna. taes como veem co~st· 
gnadas na. memoria. elo engenheiro FI•a.nCI"<lO 
Antonio Pimenta Bueno. 

LinTut de s~nt'Annn rln l'<Wftnflhybrt 

de Santos a Jundiahy •.... 
de Jandiahy ao Rio Claro. 
do Rio Claro a Jaboticaba.l. 
de Ja.boticabal a Sant'Annn. 
de Sant'Anna a Cuiabá. •. 

kilometros con
struidos ..... 

kilometros por 
construir ..... 

496 

1.365 

!.8ül 

139 1dlometros 
1:l4 >> 
223 )I> 

435 )I> 

930 

1.861 

Lin1w rle c~ttaltTo (t CH!Jahá pas~anrlo pm· Goy(1; 
(pela NO[fYana) 

c e Santos a Jundiaby •••• 
de Jundiahy a Campinas. 

139 kilnm.,tro<; 
4-1 ~ 
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~--------------------~~~------~ 
110 p~~fo~:~~~ . ~- . ~[~::~~ 321 Kilornelros <I,ue ;_ttl•a.;·essa!)(lo a< c:cbec,ira,; tio T:tqun.ry' 

l_,quu·~·. Corr1~ntes. lt.iquir<t ,, s. Lonrnn~o: 
r1~s !1a_v~ga.ve1s e :t11lucnte::: do Pa.r~tg~ln.y. 
pe.·mlttmt. ·~ eoncen1.ração de furça. :ormn.da 
em caso de r.~gr0sssi'io inlmig-:t pela rrontelra. 

, elo Apa ou pe~o Pat".tguay. 

do Ribeirão Preto a Ube· 
r<1ba .. : • .....•••••.... 

de Uberabn. a Catalão ..•. 
de Catalão a Goyaz ••.... 
t!C Goyaz ao A1•aguaya .. . 
do Am:;uaya a Cuyabá. .. . 

ldlomet r os já 
construidos .. 

ldlometros p n r 
construir ..••. 

973 

1675 

295 
278 
528 
:)4(; 
6GO 

2.612 

)> 

» 

» 

. .:\e~res.se ;,und:L :1. dr~..:-umsütucia quej:i. ci· 
te1 ele que;\ cc•nstl'n•·,)o de~~" linhot ir<1 >c r· 
V1~·. uma extensn. zona ~~nfle a. inúu~trio. 1HlS
torll ~e tem •les''"'·olvhlo mui1.o nos ult.i<!IOS 
a.nnos, oll>recendo a~sim Ull!a solncfJ..o prom~ 
pt~~ ao gra.ude p1~oblema tla al!ment<t·:~o pn· 
b_llC3. desta e:tp!tal e de outl'its d·Jatl<'S do 
httoral condemna.das n. import:.tr gatlo ilo cs· 
trat2getro para o seu abastecimeuto. · 

Sa? e:;sas considerações, Sr. pt·esiucntt·. 
~ue _.Julguei dever apresenr.ar ;, Cn.mur<l p;; t''\ 

L:.nJw, de CataliZo a Cu.yabd])nssanrlo p 01- (.;0 ,10.= ;ustrfica.r as dua.s cmenchts que nra. :1.peesento 
(pelt< O~ste rl~ Mina.<) . ~t~thlr:~ento da Industria. Vi:t\'ilo c Ohl'a.' 

2.612 

de Angra dos Reis " Ca-
talão ................ . 

de Catalão a. Goyaz .•.•.• 
de Goya.z ao Aragua.ya. ... 
do Araguaya a Cuyab:i. •. 

1.140 kilometros 
5~3 )) 
346 » 
660 » 

2.674 » 

O Sr. Lau1•o lUnlle•· vemú trilm
llit pa1•a. offerecer tambenl algum:lS emend:t~. 

A . primeira l'erere-se il. verba que se devo 
~ppllC11r aos estudos do !llan:llto de:;tinaclo ;, 
futura. c:tpital da União. Este ;erviço c tuna 
disposição constitucional que nií.o pórle ser 
eliminada. 

dos quaes estão por construir mais de " 300 . A segund<t cmend<t reler·e-se it g-at·antin. tle 
kilometros. ~- JUros cle. uma estrarl:t, cujot concessão vae 

Dos dados acima. espostos resulta que 0 tra- ~er revalidad~t; ~m eôS•l. Nva.lrdaçilo ~cda 
çado por Sant'Anna. do Paranahyba terá 0 ele- mco!llplet;~ St nao .. se e:<ta.helecesõe" verba 
senvolvimento de 1.861 kilometros, ao asso destmad<t_ a garantt.t de JUro:;. . . . 
que o troçado por Goyaz offerecerá nJ' caso A tercetra em~nd<t e uma s1mples cor!'l-
mais fa.voravel um percurso ,1e., 61" k'l genda. de redacç;w ao§ 4." 
tros, isto é, um excesso de 751" kllo~~~~ A qua•:ta. finalmente, refere-se á entregn 
sobre o primeiro, excesso que será de 813 lti· de pr~pr1os nacwnaes aos Estados, com os 
lometros se a communicação se fizer ·pela mater1aes. que lhes_ pe~tencem.. . 
Oeste de Mmas. Veem a Mesa, sao !Jdas. apomd:t.< c em·",. 

Esta. grande ,lifferenç:t de percurso não é das ti Commissiin de Or~a.mento •:1.• scguint.r·~ 
porém a unica.que limita a f<tvor do traçado 
po1• Sa.nt' Anna cuja linha ir:i. ntra vessar uma 
região jâ. regularmente povoada. que tende a 
d_~envolver-~e de ,dia_Jlara tlia graças á fer· 
tthda.de do solo e as r1cas pastagens que al!i 
teem permittido o desenvolvimento da indus· 
tria P_~torU em gran~e esC11la, ao passo que 
a reg1ao comprehendtda entre o Araguaya e 
a Chapada que teria de ser atravessada pela 
lmha ne Goyaz é um sertli:o de mais de 600 
kilometros inteiramente despovoado, onde 
abundam os cerrados e cha.padões arenosos, 
terras pouco apropriadas á lavoura como o-e
ralmente e SrtbldO. " · 

Essa ~ondição rle trafego é um elemento de 
grande 1mportancia. a considerar-se na con
strucção de uma linha ferrea P"incipalmente 
em pa.lZ como o nosso onde o capital escasseia 
e deve ser applica.do com tod<> o criterio. 

Sob outros pontos de vista ainda deve me· 
recer preferencia o traçado por Sant'Anna., 

Emenda á rubrica n. 22- Obms nos di· 
versos Estados : 

Accrc.~cente-se : 50:000S; p:wn auxilio c 
viação intel'na do Estado <!e ;1-f;~.tto Grosso 
(melhoramento~ da estr:t•ht de Cni:th:i. :i. cidndc 
de :\lutto Grosso). 

Silht das sessõ,'s, 17 •le novembro tlc 189-1. 
- Lui:: Adolplw. 

E:meRda á. rubrica n. 20 do Orr.amento dil. 
Viaçi10: 

Subslitua-se pelo seguinte : 
Par(L estu,los das estradas de ferro de C:t· 

talão a Goyaz e de Sn.nt'Ann:t rlo Parano.· 
hyba a Cuiabit (150:000$ par<' c::t'la uma) 
- 300:000$000. 

Sal:J. <las sessões, 17 de novembro de 1894. 
- Lui• Adolplw. 
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Emenda á verba 8" - Estrada de Ferro do 4 guar•1as ......... . 
Sobral : 4 enfermeiros ..... . 

720$000 
720$000 

2:880$000 
2:8SO$üOO 

.~ccrescente-se : 3 medicos (Estreito, 
200:000$ para prolongamento da mesma, jâ. Crystal e Cury-

estudado. · tiba} ..........• 2:400$000 7:~00$000 

36:960~00 
Sala das sessões, 19 de novembro de 1894. 

- Thoma= Cavalcanti. 

Projecto n. 170 de 1894 : 
No n. 7 do art. 1' diga-se- Santa Catha

rina, como na proposta. - S. R. - Llw·o 
MuUe1·. - F. Tolentino. - Paula Ra'liws.-

2 agentes na. Lagu
na e Rio Grande. 4:800$000 

Ho;peda,·ia.s do. Balda e Recife 

Emilio Blum. 2 a<lministr-adores.. 2:400$000 4:800$000 
2 medicos.......... 2:400$000 4:8uO~IJ00 

O P<!der Execut_ivo é_ ~utorisado a abrir z interpretes....... !:SOfl$000 3:6UO$ooo 
os credttos ne~essarws, a~ a q~a.nt1a ma.xtma 2 guardas.......... 7:20$000 1 :440:;:000 
de 300:000$, para a contmu::çao dos tra.ba-I 2 enfermeiros...... í2<J$000 I :440$000 
lbos a cargo da commbsão exploradora do ___ _ 
planll.lto em que deve ~er edificada a futura 16:080~000 
capital da Revublica.-S. R.-Lauro lo'[ullm·. ---' _ 
Paula Ramos.- F. Tole.llino.- E. Blum. 57:840$000 

Ao projecto n. liO- 1894 

§ 4' n. 3. Em vez de-jâ tiverem sido 
approvados, diga·se- jâ. estavam appro
vados, etc.- Laura .~fuller .-F. Tolentino.
Paula Ramos.- E,nilio Blum. 

Supprima-$'e o n. 3 do§ 4" do art. II <lo 
projecto n. 170, que fixa a despez:. do minis
terio de viação, attinente á revalidação das 
concessões caducas. 

No logar competente substitua-se Jaboa
tão por Tope>'«, para que o ramal da via 
ferrea parta desta estaç-.ão da Central de Per
nambuco em vez da de Jaboatão.- S. R. 
-C. Cintra. 

Supprima-se a verba destinada a delegacia 
de Terras de Pernambuco.-S.R.-C'. Cint,·n.. 

ORÇA:!I!EMTO DA l="DUSTRIA E VIAÇÃO 

Exercicio de 1895 

Emenda. ao n. 3 (Proposta da Commíssão). 
Restabeleçam-se, conservando como subor

dinadas ás respectivas delegauias, as hospe
darias do Rio Granr\e do Sul, Santa Catha
rina, Paraná, Bahia e Pernambuco, bem como 
as agencias das cidades da Laguna e Rio 
Grande, ficando o pessoal reduzido ao se
guinte: 

Hospedaria$ de Estreito, Crystal, Curytiba e 
Parano.guà 

Sala das sessões. 17 de novembro de 1894. 
- Pattla Ramos.- F. Tolentino. 

Sub-e.nenda 

A' emenda que apresentei ao pr~jecto n.I~O 
depois das palavras- verba. de tmmtgra\':lO 
e coloni8ação. ac:cresceute-se- elevada de 
9.SIG 336$628 a l!.OOO:UOO$-e no fim da 
emenda -como auxilio â colonisação na· 
cionr.l. 

Sala das sessõ~s. 19 de novembro de 1894. 
- Jtmqu.e:.ra.. .:-1yn:$. 

Emenda ao art. 1 n. !!2 do wojecto n. 170, de 
1.894 

:l.!antenha-se a verba de 20:000$ do orc:a· 
m~nto vigente para as obms da ob$triwção do 
porto da cidade de Mmnanguape, no Estado tla 
Pamhyba. 

s.R.-Sah r1as sessões, li de novembro de 
1894.-Tdndade.-Sil<a 3Iw·i;.-Coclho LIS· 
boa. 

Ao projecto n. 170: 
Ao n. 5. Accrecente-se: 60:000$ os t·o.maes 

do Eno-enho Central a Vianna, do Bacabal a 
s. Luiz Gonzaga" de Parnahyba a Arayoses, 
e dahi a Tutoya.. -Benedicto Leite.- Gust1tvo 
V eras. 

Emenda do projecto de orçamento da 
Industria 

4 a.dm_in~stradores.. 2:400$000 
4 escrtvaes_........ I :800$000 
4 interpretes....... 1:800$000 

7:200$000 Para. auxilio tt Aca emm 'e_ om~er?,tO '. 9:600$000 I . d . 1. c · !c 

7:200$000 Juiz <le Fora, em vez de lo:OOO$, th.;a·Sll 
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20:000$, ficando assim re•1uzida a consignação 
de 50:000$ do orçamento vigente. 

Sala das sessões, 16 de novembro de l894.
:C11iz Detsi.-Francisco Veiga. 

Emenda 

Ao n. 22 do projecto n. 170: 
Accrescente-se :30: OOO:i; para a construc,.iio 

tle uma ponte sobre o rio Verde, ligando o 
município r1a Boa-Vista do Tremedal, no Es
tado de Minas Geraes, com o município de 
cond~uba, no Estado da Ballia, 

Sala das sessões, 19 de novembro r1e 1894. 
-Atth!<r Ton·es. 

Emenda r•cldüioa ao n. 8" do J»'Oj(cto n. 170 

Prolongamento tia Estrada de Ferro de So
bral 150:000$000. 

Sala das sessões, 19 de novembro de 1894, 
6' d& Republica.-Josd 13ecilaqua.- G"nçolo 
de Lagos.-Ildefonso Lim.a.-P . .:lMgusto Bo'r
!JCS.- Fr·edm·ico Bo;·ves. 

N. 170-0nde convier: 
§ Para os trabalhos da commis,ão in

cumbida do' estudos da nova capital no pla
nalto central do Brazil e publicação r!os map
pas c rel:>torios 3::0:000$000. 

Sala das sessões, !9 de novembro de 1894. 
-U,'bcmo de Gouoeia..-Hennenegildo de Jio
raes, -Ovídio Abrantes. 

como cessionaria da Estra<l.a de Ferro •1e 
S:tnto Eduardo ao Cachoeiro de ft:tpemirim, 
p:u·:t a cúnclusiio da> obras da linha entre 
rlous pontos. e dispensa a mesma comp:tnhia 
da construcçiio do prolong;tmeni.o da. sua es
trada desde a esta<;ii.o do lmbé, ns valle do 
Rio Grande, atê a do M:tcuco. 

O Sr • • Tos;e C:u·l<>!i< pensa que si a 
Camttra estives>e um pouco mais calma. tal
vez o o1·utlor não ~e viss~~ obri~ado a pedir· a 
p<tlavm. parJ. tt·amt· <leste projecto. As re· 
presentações dos l'stados do Río de .J:meiro e 
elo Espirita Santo niio o teriam w.mbem as
sim deixarlo pn.ssar despercebido. pois tra
ta-se 11c prorvgn.r por mais ttous :tnnos a 
construcr;ão d'' estrada de Santo Eduarr1o a 
Cachoeiro r1e ltapemirim, dispensan<lo--se 
ain•ia :t conceEsionari:t da construcção ''e un1 
l"J.mal no Estado do Rio, isto é, em tl'Oca de 
um immenso favor, ainda se lhe faz outro 
importante. 

A um ap,wtc do Sr. Belísarío Augusto que 
•liz que esse r<tmal tOrnou-se inutel pela co!l
strucçii.o rle um outt'O que já existe, J't:itn pela 
Leopol>lina. o or:tdol' <liz que folga de ouvir 
isso; não foi perdido o seu tempo, lclizroente, 
f:,rt"'J.(:as as suas palavt·as, já se sabe al:..:uma 
cou~a que esc1".rece a dispensa do ramal. 

Respondendo a outros aparte,;, o oradol' diz 
que não 1\e~conhece a importi>n ia da emprf'Z:< 
da Leopoldim<. e entendr; mesmo que ella 
deve ser auxiliarh no complc:nento de seus 
ramaes; mas infelizmente ess" empreza ainda 
luta com o catuclysma •1e que foi victima. 

Faz ainda outm.-; considerações a respeito 
desta emprez'' e conclue espernnrlo ouvir o 
nobre deputatio 1·e!ator Lia eommi~>iio. que r1e 
deu o parecer que se acha em rli,cnssão. Ninguem mais pedindo a palavra, e encer

rada a discussão e adiada a vota\,'ão, até que 
a Commissão de Orçamento dê parecer sobre Fica a di•cussão interrompida ate i> con-
as emendas offerecidas. clusão <la vota,·ão das materias. 

E' se!B debat~ encerrada a 3• discussão do E' sem debate approvada a redacr;ão do 
projecto n. 75 A, de 1894, relativo aos pro-~ projecto n. 140 A de l894, o qual é enviado 
prios nacionaes, cuja votação ftC<'i. adia-la. ao Senado. 

Entram successivamente em :;• discussii.ri.., E' an nnnciada " eleir;ão •lo l" vice-pre· 
os artigos do projecto n. 114 A, de 1894, tllar-·1 sidr·nte. 
cando. a gratifica~iio mensal de 1 :000~ aos 
ministros de E;:tado, paro. representnção. o §r. '1'ol.,n!Llno de C:u·valho 

Entram successivamente em 2" <1jscus-:iio. ( p.·Za orde;n)-0 art. 19 do regimento deter
que ê sem •'ebate encerrada, licaaJo a·'iad"' a min:t que nas se.>sões extra••l'dinarias e nas 
votação, os artigos do p:·ojectv n. 119 A, de pro~gac;õ.-·s servil·ão o presidente e secre-
1894, autorizando o governo a contractar tart'!s elatos, _ _ _ 
com Richard J .. Reidy ou quem melhores Nos e>tamo> em prorogaçao de seosao. E, 
vanta"ens o1ferecer o' assentamento de um nestas condições, pergunto si V. Ex. a.cceit:t 
cabo sub-tluvial entre Belém e Manaos, rue- ou não a disposição regiment:tl. 
diante as condi~.ões qne estabelece. E' a duvi,la que tenho. 

Eutm em 1" discu5S1o o projecto n. !52, 
de 1804, prorogando por dous annos o prazo u S:·. P<·c,..i<lcnte-0 il.rt. !9 do 
cl>ncc,lido 1\ Estrada de Ferro Leopoldina, re;;imr;nto tlispõc o se:;uinte (18): 

Ca.marv. V. V:.l 
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« Nas sessões extraorrlinarias e nas proro
g<tções ser>irão o presidente e secretarios que 
o tiverem sido antel'iormente.» 

Isto quer dizer que nas sessões extraordi
narias e .Prorogações não se elegerá. nova 
!\1esa; não quer dize•·. porém. que, ha.venrlo 
vagas na Mesa estas deixem de ser preen
chirla.s. 

Si assim fosse a Gamara po·1eria chegar 
até a contingencia de não ter Mesa para pre
sidir aos seus trabalhos. 

O Sr. Fredei·iico Borges (pela 
m·rl.cm) :J.dduz diversas consideraçõés em sen
tido contr,trio ti. interpretaç,ão do art. 19 do 
Regimento. 

0 SR. PRESIDENTE-A C\!esa mantém a sua 
decisão. 

Em seguida correnc1o o escrutínio para a 
eleição do I o vice-presidente, são recolhidas 
124 cedulas, que, apuradas, dão o seguinte re
sultado: 

Matta Bacellar 66 votos. 
Arthur Rios 48 votos. 
Paraíso Cavalcante, Santos Pereira. e João 

Lopes um voto cada um. Em branco 7. 
O SR. PREsiDE."-rE-Proclamo 1• vice-pre

sidente o Sr. Matt•.t Bacellar. 

SEGill.'DA PARTE DA ORDE:!<I DO DIA 

Continúa a 3'• discussão do projecto n. 144, 
de 1894, approvando os actos do :.roveruo pra· 
ticados por motivo da revolta de 6 de se
tembro. 

O Sr. F•·ederico Borge!lio (Est~ 
rliscurso deixa rle ser ;n<blicado, tcl1rlo sido 
ent)·egue ern tempo ao m·ado>~ .) 

Fica a discussão adiada pela hora. 
Passa-se á hora do expediente. 
0 SR. ! 0 SECRETARIO procede :\ leitura do 

seguinte 

EXPEDffiNTE 

Requerimentos: 
Do thesoureiro e seus fieis da Alfandega uo 

Rio de Janeiro, pedindo que os respecti>os 
vencimentos sejam equiparados aos de seus 
colleg:as da Caixa de Amortiz~ção.-A' Com
missão de Orçamento. 

Do 2" tenente da arrnaà.a Eduardo Orlando 
Ferreira. pedindo a sua reversão ao q ua•iro 
activo no po>to de l"tenente.-A' Comrnissiío 
de Marinha e Guerra. 

De ?.i·iria Pinto de Arau,jo Correia, -pellinuo 
o pagamento de meio soldo pela tabella de 
18i3.-.l' Commissão de Pen~ões. 

Telegramma- Pelotas, 18 de novembro de 
1894-Ao Sr. presidente da Gamara il.os Depu
t·,dos-Ric-Dignae-vos de acceita.r como re
presentante na honrada corporaçf(o que bri
lhantemente dirigis, as saudações do povo de 
Pelot~, reunido em sessão festiva com o ele
vado intuito de solemnisar a memoravel data 
tia proclamação da. Republica.-:- Dr. Jlig~tel 
Ba•·ccllos.- M"jor Gc;·nwno.-l' tenente da 
armada Lim.a. Franco.-Dr. Jacintho Dias Mei
Tel!es Leite.-:.. GuílheJJne Echenique .- Cesar 
Dias.-Luio Carlos Jla..son. 

E' lido e é remettido à Commissão de Con
stituição, Legislação e Justiça o seguinte 

Regue·rim.ento 

Senhores Reprasentantes da Nação.- O 
Di(()'io do Cõ"[J'·csso Nacional publicou. a 
31 de outubro p:·oximo passado, o parecer da 
Commi;são de Constituição. Legislação e .Jus· 
tiça. indefer ndo a petição em Q.Ue os abaixo
assignados solicitaram do Go\·erno, organizar 
no paiz o serviç') de reconhecimento lia irlen· 
tidade pessoal. mediante contrt~cto, cujas 
bases foram conjunctamente offerecir1as. 

O referido par·eccr é precedido de uma ex
posição rlo objecto da proposta. em que por 
evidente equh·oco. devido talvez a !alta de 
clareza na redacção do requerimento, :J.Pl'e· 
sentou-se a questão sob um as~ecto inteira
mente diverso do que os supplicantes tinham 
em vista. 

E' assim que na expo>ição se diz, que Oi 
peticionarias pedem a obrigatoriedade de 
apresentação das cartas de identidade, como 

Communicação do Sr. Franeisco de Paula prova uuica, em todos os casos em que 
Rodrigues Alves, de lô do conente. parti· for mister 0 reconhecimento da identidade 
cipando haver assumido o cargo de ministro pessoal. 
dos negocios da fazenda. -Inteirada. A proposta não diz isto; - pede a obriga-

Officio do ministro dos negocies da fazenda. toriedade da apresentação das cartas, só
de 17 do corrente, en'\"iando a pet1ção do ad- mente para os casos em que tal fot•mal~dadc 
minist1•ador e do ~J:eri v-:io da i\lesa de Rend<ts pnssa contribuir um beneficio r1a adml!lJstra· 
de Pelo tas, solicitando a elevação da porcen-~ ção.ou partL gar,\utia r la ot•dem ou p~ra salva· 
tagem que actualmente percebem.-A' Com· guardar os interesses fiscaes da Na.;ao; o que 
missã.o de Ot•çamento. ê cousa muito diversa. 
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E' c!aro que. _si. tt com.missii.o t.ive:::se titlo 1 rPil:1.cção du. nossa. pr,•po<ta 11:;,0 )ermittiram 
conl1ecunento do::>.>erd:ttletros termos ,1a, pt·o-

1 

conlwce·· com C'x·1cthHo ·lo' ~ 1 i u · 'te 
pübtôt nesse pa.rttcular. nito teri:t aceitado. 0 tl'an~·li···~··ado c.L)1u' 'l1.,;.1,n',11 ta1:"n1

1
:1
1
P11°·10°2.,

08 
· 

t P
·co do "V.l'"CCl' qu" "!li . . . t , "' • ' , . .,,., " • l 'll O "••I' ;t o 1 ~ " . " ~ rm:\ a. mcom.pt~t<.mm:t r que .c commiss'io YO!·• ·on • obre ·t-"'. : 

10 Ccn"'resso Fecte~a' l) • l · l 1 ' ' • • w""'' · ques tto tn-( . , . . • • axa eg1s :.J.\' ~o !l'e :t: teiramente tliYer•a d;t que lo' t· •· m~;erl:\• _attrtbu!ndo CSS.'l. 7.ompet~ncht <\!JS I pctiçii.o offet·e•·i•l:;: at• ~eu juizo.. pe .t nos,,t 
l'o ere" B-'-t::tdoae:-- Com eiT!!!to, sertn. um :tb-, Assim os ntnplic:m:n~ · per] .. 111 "'lC a "ln 
~'!1;\o p~p:t'\"el d1zer-se qu': o Cong~;e~w F~-1 pl'?post:~ e mais papeis quo n. ac~;npa~h:~n;. 
dcr,tl n,to I em competencta par~. ,,ccrew,r sPJ'>l'll rle no\·o r-ern~tt' '· : ' · - 1 
UU1l. roernalít'a {p no lt'do 1 . t ... . . . ~ t(lltS d, C01Um!:o::$ttü I e 

< •• _ ,. "" •· J .,n.t·m 1 :a, ',e ~n-~résses C. ·nstituiçiio. Legi~t:M,:ii.o e .ltt~tiç:t, ·u•a. tlizc1• 
contw\o, ,t ,uarda dos })Odere:; (,n, Um::o, :>ob :tcerca do st>u verd:Ldeiro object I» 
o pretexto de que se trata. de materl:L pro- . ·'· ce:;~ual. . 1 ~ltp;ttü Feder~!. 1 o. d~HlO'>embro de !:394.-

De um i:l.l preceito d.e~orreira. naturalmente , Jo"~ ~Ü'I'J}' -- 8cúrl~t>:'lo Guillo'>el.-A. 1'dr:a. 
o absurdo de :1.ttriouir-se n.os podere> estt\<1oa.es 1- ·'0"1J 

1
' as'lHGs • 

a. competenc1a para ll~cret<trem a o'brigato- Fica ,;obre :1. : :ws:t :\f,ti ulterior dellber;tG5.0 
r1edttde da. (l.presentaçu.o das cartas tle identi- o st'guinte · 
dt1de, por exemplo pt1ra tomar posse de em
vregos. ~ubli~os ~eder<'es ou pamos contractos 
âe man:;Jmon~o cn·il, o~ para matriculas no;; 
cm'oos <.e ent:iiOO superiOr, ou JXIl'i1 tel'cm di· 
plmnas scieutificos. e mil outros c:tSos alf<:cto< 
exclusivamente à .imisdic~E.<J dos poderes ;1~ 
uuit\o. 

i\fns, diz-se ainda que o:> p~ticiona.rlos oíre
recem 50 "f.,. cl•.>s lucras líquidos ao Tllesouro 
Kaciona.l. Equivocou-se ~1,mbem neste l'onto 
~ illustre relator.- A proposta diz- 50 "I• 
u.~ receita total a.rrecau;tda.. conserva •. do a 
em :preza os outros 50 "/u para oceorrer ás 
despeza>:, e o que restnr para seus lucros. 

Tambem não e :t mesma cousa; a dilferenço. 
aqui é igualmente profunr1a e substanciaL 

rno.1ECTO. 

O Congre:<so Nacional P.ecreta: 
Artigo unico. As nala;vras com. rm,·nuc!ln

me,t.o do decret.o legi$1:J.ti v o n. 206,' de :i6 d.e 
ser.embro rle lSfl.l (<trti:;u nnico § !"),não pri
vam os alumnos do cur::os superiores das es
colas mrhútres tl:t vantag"em consign;tda. no 
mesmo 1\ecreto. a qmtl deve ser entendid:L 
como approva~~o em todas a.s materia.s do 
anno e não simplesmRnte como apprO'!a()ão 
nas carleira.s onde ti\',;rem sido .obtid:~s contas 
do :J.nno pelos respectivos alumnos. 

Sala da~ ~e~sües, 19 de novembro I! e 1804 . 
-3Im·Lin.< !uaior. · . .Adiante contimht a exposição em divergen

cw, eom os termos da proposta quando diz 
que oiferecemos mantet· nas c-&pitaes dos es- E' 1irlo. apoiado e sem debate encerrado o 
ta dos . e_ cidades principa.es, agcnciMl para seguinte 
e...,;pediçao e venda das Cil.rtas de identi,1ade 
~tio e a.sSifi!, ~ propos~a falia em capitaes ~ 
cHln:'e:; prmmpae~ somente em relação iLS 
cartas com assignala.mento a.nthropometricM 
p~ra os criminosos e susp·:itos. Quanto :i.s 
e<1rtas de identidade paro os c i•ladãos em 
ger<ll, promette estabelecer n.o•encias em todo 
o territol'io da. Republica, o "'que tttmbem é 
muito difl'el·ente. 

Finalmente lliZ a exposição, que offere· 
cemos entl'e,rr:tr n.o.go\·erno, findo o prazo do 
e~ntracto. o:; p~tpms e documentos em :per
fetto estado. 

Ainda houve equivoco. - Estabelecemos 
q;te _findo esse prazo. passaria para a juris
dJcça.o do governo. sem indcmnisa.ç1i.o alguma 
toda a instalação do serviço em perfeito 

Requeiro J, nomcll.Ção de 11m~ commisi'i\O 
m!xta pnr;t d;tt• p;u•ecer snbt•e o projecto por 
m1m e outros ttprcsenW.do em rel:Jçii.o ,·,, ur
gente neccs,;id;v'e de l.'csotver-s1' a anOlllttlia 
existente no ,trovnrno rlo Estc.<lo de Sergipe, 
onde duns as~emNé:t:; legi;,;l:ttí ;·:ts c dous pre· 
sid,..ntes investir:Lm-se mts ftmcr;õ;;;; rcspect,i
vM ao mesmo tompu. 

Sala ;las sessões. 19 de !l'Jvcmbro de 1894. 
-Geminiano Bra~:t. 

Vem à ~.lesa a seguinte 

Der.lm·aç<ío 

estado e em perfeitas condições de i'unccioua-
mento, o que não é precisamente a mesmtt Declaro que si me ;l.chasse p~esentc !'l. sessã.o 
cousa. que entregar p;qJejs e documentos de hontcm. teria votado a favor do projeeto 

Ass1m. senhores. a. Commissíio de Lell:i8L.,ç5.o n. l44, que •rpprova. todos os actos do gover
e .Tusci~a nã.o deliberou sobre 0 ..-eràa.deiro no. pratíca.dos pot· motivo da revolta de 6 de 
o~jeetn dn. nos.~a petição. setembro. 

Por lamentavel enga.no da :pat te de seu Sala das sessues. 17 de novemoro de 1894. 
honrado relator, •• quem talvez vi cios da, _,1Jm·tilt~ Junfo' • 
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Vão a imprimir as seguintes 

REDACÇÕES 

N. 78C-l894 

ANNAES DA CAMARA 

§ 1: Si a vaga si der em alguma daspre
torias que não as seis a annexar, o pr~tr,1 
da que f.'•r annexada irá exercer o seu car•o 
naquella em que se houver dado a vaga. o 

§ 2.• Os escrivães das pretorias que forem 
R l - fi , da da annexada:; servirão junto aos officios das que 

e< acçuo ma. .< emen s do Senado "0 com prehender·em as· pretoria.s extinctas, se:ulo 
o projecto da Gamara dos lJepntados ~ · d h. t d 
n. 78 A do corrente anno, rnte autori:;a o pr<" erl os para o preenc Imen o as vagas 

r que occorrerem, segundo a ordem d1• ant:-
gocemo a re~e;· desde já o actu~l >·egimento guidacle d:t suppres:<aodas mesmas pretor·ias 
das custas judiciarias. e sulJstituin,Jo-s" elle:; e os escrivães compa: 

_ . • nheirosr:>ciprocamente. 
O Congre,so Nac1onal decreca: Ar!. 5." Os vencimentos dos funccionarios 
Art. 1.• E' o go..,erno autorizado a ;:e ver o da justi{;<t local tlo Districto Federal, de que 

actual regimento das custas jildiciarias, 11bo- trata a tabella annexa ao decreto n. 1030, de 
lrndo. as custas marCàd:l.ti para os juizes e 1 14 de novembro de 1890, ficam elevados a 
funccwnarios do minbterio publico ''ajustiça 40 "j, os dos promotores publicas e seus ad
local do Districto Fed,·ral. com excepção 11as juntos e a 30 ••f,. os dos demais funccionarios; 
que comp~ten.. aos curadores dos orphãos e de 2.'5 •;,. os do vice-presidente da Côrte de 
ausentes. Appellação e de 20 "/.os do presidente, de 

Paragrapho unico. O governo fará nas accordo com <t tabella annexa a. pre;;ente lei. 
demais taxas do regimento o augmento con- Os preto:·es vencerão 7:200$ e o jniz que 
veniente, respeitando quanto possiYel o prin- ser·vir no Conselho da Côrte de Appellação 
cipio da proporcionali·1ade. ter:i a gratificação de 600$000 . 

• <\.rt. 2." As causas julgadas no Districto § l. • O curador fiscal das rnassas fallidas e 
Federal serão suj~ítas a uma t -xa judiciaria o cura.•lor dos resíduos terão ·vencimentos 
cobrada nas seguintes p:·oporções : identicos aos dos promotores publicas, sem 

1', de lf4 "/. sobre o valor pedido nas direito a custas, commissão ou porcentagem. 
causas contencio$aS e sobre Oô liquidas a di>· § 2:' os-sub-pretores e supplentes doô pre· 
tribuir-se nas {alleccin.s, liquid:t<:õe~. panilhas tore•, quando no exercício do cargo, teem 
judichtes e processos a e,tes; equiparados. direito aos vencimentos que os pretores dei· 

2", de 2 "/.sobre a <>rrecadação dos bens •'e xa;·em de perceber. 
ausentes. § :3." Haverá na Côrte de Appellação dous 

§ 1.· Nas causas inrstimaveis e naquellas ofticiaes de justiça, perceNmdo cad<t um o 
em que não houver sido determinado o valo1·, vencimento annual de l :()00$, além das 
a taxa sera paga sobre o valor dado em arbi- cU::-tas a que tiverem direito pelas dili
tramento nos termos •\e direito. Em todo o gencias. 
ca•o. a taxa jutliciaria nunca excederá de Art. 5.• Todos os escrivães po,1erão ter 
300:'5 ; nas partilhas o maxi mo <la taxa será e>cre;·entes por elles propostos, nomeados pelo 
de 150$000. presidente da Côrte •'e Appellação e com ter· 

§ 2. • A taxa será paga por oceasião de >Hhi- mo do compromisso tomado perante este; a 
rem os autos para a primei r" sentençn. defini- estes escreventes poclem encarregar de r.odo 
tiYa, e será levada em conta, como as cu<ta,; o scrYiço do ca•·torio, inclusive inquiriç-ão de 
judiciarias, á parte que houver de pagal·as tP:;temunhas, t~r!Il~s nos autoõ, etc., com· 
atinai. tanto que o es<:rtvno subscreva todos osaU· 
. Art. 3." Ser:i. instituído um sello especial tos e termos. Cl\hendo-lhe exclusiva.m~nte a 
para a ta:xa judiciaria, autorizado o go,·erno responsabilidade dos actos do~ e_scr·evente~. 
a, (;xpedir os regulamento,: necessario> para :t Art. i." São obrigar. os os JUizes do Tnbu· 
respectiva arre~.adação e :fisca.Uzar;ilo. na! C i vil e Criminal, bem como os preteres. a 

Para,arapho unico. Nei'i€s rt·gulamentos permn.necer nos dins ut~is. na casa de suas 
serão estabelecidas penas de multa. 'em pre-! aud .. ienci.'•s. das lZ h .. orasda manhã as 2 horas. 
juizo das C.e responsabilid<tde est<u.uiJ.a.s no ela tttrde, sob as penas do art. 21 !, § l" do Co-
Codigo Penal, par.• os funcdonarios que !orem <'igo Penal. . . . 
encarregados de fiscalizar o pagamento doo Paragrapho urttco. Nas mesmas penas_m· 
emolumentos judicüJ,rios. correm os juizes que demo~arem os feüos 
,.,A.rt.,.4.i. A: ID<;)rlida, .que furem vaftando alem dos prazos fixados em ler. . 
!JUa~squer pretor:I::-s • .P<:r mort~ renunCia ou Art. s." Revogam-se as disposições ero 
~c~so d~ ):!'JSJ?.SC~VOSJUlZes, serao ann~xada~: contmrio. 
a; de Paquetá a da C:1ndelaria : a da llha do 
Governador à de Santa_Rita;'a da Gave;titda Sala das commlssões, 19 de nov~mbro de 

-, É:Í.gôa·; às de Gtiâràtiba e Saiítii. Cruz a de 1894.-Pnrau.!ws J!o!!t,neg;-o, presu\ente.-:
~fa!Ilpo Grande; a de Jacarépagüá á del!:ajà. Ife,·>nencgUdo de 11lordes.-F. Lima Dum·tc. 
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Tabella dos vencim.ep.~os d~s ju.:Z~s a~ ~a!3 A1'L. 2.{! •J:Hl:t un1 ttu::; L1·es actnaes Llistri-
funccionarios do numster1o publico caJus- elos eleitnraes, cm qur •• pelo decreto n. !53, 
tiça local do Districto Federal rle :.::de ~~gosto dr• IS!X~, ~e aclJi:l. dividido () 

lJi::;ti·icto i"eth7r•l1, elr:gerà pa.rn. o Conselho 

~;~:.~~iJ~~L.:~;~0~t~~:~i~;~~ n~~~~1t~~~tlentes), ~o-
~ Ar!. 3." _.;, eleição :;er;\ l<'it" no proximo 

domingo do mez. 1le dez.embro qnc preceder 
FU:"\C'CIO:SARIO~ 

ao diil. designado (7 ,Je j:.ncil'o) p::ra a r·eno .. 
_ _L_-___ vaç;"io rlo mesmo eon:;e1ho. 

------- C; ll-T'el;:;ito cxpedirú para esse fim a:s or,Jans cür.Tl~ m~ ~t.r>J>ELLAç.\o necess:n·ins. 

i {~f~=~~~~!W;~·t~·:: ~:~:::: i1~:_::0~
0

0·3~0~:_"~.: 1;,.G_,,:~ •. ~oo~~o·);..·~-·· Al't. •1.(0 Como (~sti1 no projecto. 
tO .Tuiz<::> •• ·-·····:········· ... ~ .• Al'L 5.n e ~eu:5 §§. Cotno no projecto. 

A~~u:~;~c.~:~~·::.~~-~~~= i:3:gg~~ ~;):~~ ~~f: ~:: ~~~~~~ ~1~> ~~:~1~~~~-
t ~;;~~~~~~f~~.-~~~~~::::::: oo .. ~oo· Art. 8.0 0S tru.halht1S dn.apur-.wfio geJ·atde-
2 Amanuenses...... ..•. ..•. ~~~20~ Ó~2·i0.~ ver-ü.o pl'incipla.r ás 10 hor;ts da manlu1.~ findos 

Porteiro................ i~3~Z$·~ ~~~;gJ ,-•~•;;~,o.-:· olles tomur-se-lm em livro proprio uma :lCt:t 
2 Continuos .•••••••. ·~· ·• ~~" .~ diaria. circulllstanci;~f!a. contendo os nomes de 

W&v:->.\L CIVIL E cm:m.-...\L 

Pr~sidentc •••••..•• •• · •. todos os r:i(lnrlãos vot,dos em cada districto, 
i?~:~gg~ J~~;;gg~ pel:1 or•lem numct·ica da vota(f:o. No ultimo 
13:ooo~ 1.t7:0oo~ dia. la.vrar-se-ln. nma. acta geral, resumifla., i f~f~~i:;~~~~~~-i~~~~~~~ 13:000$ i3:000$ fJue será em·inda ao Tribun;tl Civil. onde 
G:720.~ G:I20$ ficará arcllhmr.la e deli:\ se cxtra.!Jirú Unlt\ Secret:u"Íl>··············· 

2 ,\m:~nut•nses ••••••••..•• 
Pl)rteirt) •••.•.•••••••••• 

2 Continu0s .••.••••••••••• 

s __ ,.-_-~!o0._~:- ".'1 -,·~~~_,_:.· 
., "'' _ ""''- côpi:t pa r•n ser remctUda ii secretaria do Ccn-
i:lf->0.; 1:9õO.i selho .\lunieipnl. 
1:30o::: ~ 19a:3oo.$ Paragro1phn un:co. A apuração geral co-

J't::F.Y meçarú. pc:lo 1° diEtricto. 
2 r'rrn~totores puhlicos.... õ'720.;; i3:·í-1o . .:: Art. ~." Como está no pro,jecto. 
:J Escri .. ·ães •••••••••• ~···-- 1;~:12;.~ ~~l~J Art. 10. Como no prrüecto. 
1 Porteiro .... ••••• ..... •· 21:?-GO$ Art. 11. Os mP.:nbros d<J Conselho Municipal 

rzrr;:i;~~::~.~~~~-~-~~:~~~:~~ 13:000$ 13:0oo;; 13:000ô sc~~H~~~~·e; '~~.~~~tto. ,Je ca<h conselho ter-
minal'â sempl'e no t!irt 7 d1: j<lnciro postr:rior 

21 p t ., 7·~ 1;;t·200~ ao 3" anno, qu;dquer que seja o rli:J. da 7 g~~~~~~s~1;{:t~~~~.:~~~~ ::~~~~~ t~~gi t·~"-·l··•.s.· po~st:t. 13. As vagc1s que occorrerrtm serã.o 
' ~ preenchidas pelns iro mediatos em votos em 

2 om~i:'les. de justi~"' n:'l. i:OOO$ 2:ooo.~ 2:000$ cad~\ um rlrJs districtos out.le se 1lerem .. 
curte de Appell::tçio.. Art. t4. Como no projecto. 

5S4:WOô A<lditivos: 
Para nccre:'c•,ntnr no capitulo da lei n. 85, 

~!:~. d:'l...<:t comrois..-.:üe~. tO de Mvembr() de ~S\15.- de 20 de scteml;ro de 1892. : 
PataJthqs .ilonle;t·'!]i·o~ pt'e~idente.- IV~rmen,f!!Jildo de .Att. Os delegado:; de hy;:ieoe e in.spe-
.l[Cif'ae&.-F. Lima D1,a.rte. ctores escolares que exercel'em e:;sP.s ca.r·gos 

dentro U..:: seis me.:es anteriores ti eteiQão. N. 121 B 1894 

Redacção para 3:a discu~siJ.o das emendas su?
stilutivas da Oxmara dos Deputa:Jos ao pro
jecto do Senaclo n. 121. d~ corrente anno: 
dispondo sobre a."' eleir;ües ele que trata a let 
n. 85, de 21 ele setembro de t892, art. 83. 

Emendas substitutivus da Gamam dos Depu· 

At·t.. Os aposeatatlos em cargos munici-
paes e ferler-aes. 

Sala dus commissões, 19 de no •embro 
de 1N94.-Fmnça Carvalho.-Dir.o Bueno.
F. Tolentino.-Eduardo Ramos.- Ponce de 
Leon. 

PROJECTO N. 121 DE 1894 

Do Senado bdos ao projecto do Sen:ldo que dispõe sobre 
as elei~-ões de que tl."J.ta u lei n. 85, de 21 de 
setembro de 1892, art. 83. o conzresso i\'ncionn1 decreh: 

Art. l.' As-eleições de que trat:1. a lei n. S-'5 :\rt. 1> As eleições de que tt~th a lei n.85, 
de21 de setembro de 1892, art. 83, r•egular- de 21 de setembro de 1892, art. 83, re;ular-
Se-hão pelas seguintes disposições : se·bão pelas seguintes disposições : 
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Art. 2.' Cada um Jos tre> actuae;; distri
cto> eleitoraes em que, pelo decreto 11. 153, 
de 3 de ago>to de 18(;:3, ;;e acha. dividirlo 
o Districto Federal, eleger;!. p:1m o Conselho 
Municipal a terça parte dos membros deste. 

§ 1. o ~a ii.! Jt,, ou. o::nissão dos pretor-cs., 
pl'efetto fara as ulludtdas nomeações a Je~. 
g:1ações. 

§ 2,0 .-lo prefeito incumbe i\ remessa ao ")l'(:. 

tor:~ con1 uz·gencia, dos lin·os, urnas e !flai• 
objectos necessarios no serYiço eleiiot·a:. · 
. "\rt. 6." Na fttlto, <cbsoluht de mesarios ati 
~s 9 !:oras do d1~ desig·nado, os eleitores]'~''· 
~entes acclanl:mto um de entre elles pal'a JH·e· 
sid~r ;i eleiç:ão, e este convidará lllüis qu3hv 
eleitores part~ tnes:t rios, os quaes fun0cioumiifr 
até terminar o processo eleitoral. 

Art. 3. 1
' A eleiç·ão para. membros do Con

selho Municipal será feita no 11rimeiro do
mingo do mez de dezembro que· preceder ao 
dia designado (7 de janeiro) parcc a renovação 
do mesmo conselho. 
M~er;;~~~~~~ expe:lirà para esse fim as ordens 

§ 1.' Para a eleiçito c:v.k< eleitor vot::trà 
em cin 'o nornes eseriptos em llilltt unica 
cedula. 

§ 2.'' O primeiro nome colloi:ado no alto 
de cada cedul:t consider<c-sa Yotado em pri
meiro turno par" ser eleito por quociente ; os 
outros nomes !bemar5.o segundo turno para. 
serem eleitos por p!uralidade de votos. 

§ 3." Consideram-se eleitos no primeiro 
turnos todos os cidadãos que consegmrem um 
numero de votos cor·respondente ao quociente 
que result::tr da di visito por cinco das cednlns 
apura< las nas divel'sas secçües de C«da distri
cto eleitoral, não se incluindo no calculo as 
cedulas em br.mco nem "" que forem encon
tradas em in>oluct•o que contenha mah de 
uma. 

§ 4." Para preencher os Jogares q u~ f,\lta
rem até no nume!'O de cinco em ca.dt<distrieto, 
por não attingiren1 ao quocjente os cida~iãos 
votados, C0~1Siderar-Se ... bão eleitoS 05 l11rtÍSYO
tadOS uo segu!ltlo tur:Jo·, atêaopreenc!limBnto 
de todas as v;,u~ns. 

§ 5.' O cidadão eleito no primeiro turno, 
ahrirtl. v,,g~t. no segundo, si tamlJem fol' eleito 
neste. 

§ 6.' Em ca.so de empatenose~anào tarno 
considerar-se-lu eleito o mais vot<ulo no pri· 
meil'.J, ma,; qne não attingin :10 q:1ocieute. 

Si hollYer empate e:JJ ambos os turnos, 
con$idernr-se-ha eleito o mais relho. 

§ 7. o O processo da a puraçiio dos votos serà 
duplo e simultaneo. um ptu-a c~da. turno. 

A apnraçli.o tlo primeiro nome de C1ld't ce-:
dula, pa,ra formar o primeil'o turno, sera 
escriptu. por un1 unico 1nesario. 

Art. 4.' Par.:>. " org@isação das secções, 
mesas, votação e mais tralmlhos eleitornes 
prevalecerão, ,t titulo permanente, os dispo
sições dos arts. Gl e seguintes dt\ lei n. 85, 
de 20 de setembro de 1892, mudificadas so
mente ll" varte em que são obrig'(ldas pelo 
Jol'JSénle lei. 

Art. 5.• As nomeações de eleitores vara me
sarios e as designaçõA~ dos editicios para func
cionarem as mesas eleitoraes serão pelos pro
tores communic"das por o!licio :to pr·efeito e 
a cada um dos nomeados e publicadDS por 
editaes e pela imprensa. 

At·t. 7. •· A YOtaç:to e apuração de,·erão 
licar- terminadas atê a~ 5 hort~sua hntle .. \ 
confecç-:to_ch> acta poderá prolongar-se, se1, 

mterrupçao, o tempo necessario para o con
clu>ão dos trt,balhos. 

Art. 8. o Os tr<1balhos da apuração ~mi 
tleverão princi()ial' ;is lO hot·ilS da mll.JJbã: 
findos eiie:S, h:vvr·.ll.'·Se·ha, em Hvro prom·io: 
uma, ;;ct" diaria. circumstanciada. CJ.ue cônt,_: 
nhu o nome de todos os cidadãos vota.los em 
C<t<hl distdcto p~m. cada um dos dous tut·nos 
pela ordem numerica de >otaçiio. de accordo 
com o disposto do t\.t-t. 17 e seuspa.ra~raphoi. 
No ultimo dia hrvra.r-se·h::t uma <LÚ.ta. :.:er.:ü 
resumida~ qu~ st-râ. enviad~t :~o Tribuna!'Ch·H 
onde Hca.ea m~cllivada. ; della. se extrall!ra 
uma côpia p;wa. ser t'e::nettida à ;;cecretarh\ do 
go>erno municip:Ll. 

Art. 0.0 A cat\'1 um dos intendeates eleito; 
dirigir{!, o pretor presideu te um olllcio cem· 
munic>nndo-ilu: o l·e:;ultado da a.pu!'aç·:lo Itl 
parte que lhe cli~~er respeito. 

Ar-t. 10. A posse terú. logar logo que e5-
tejam reconhecidos dous terc:os, pelo mo;oo;, 
dos inten•:!eutes eleitos e serà dada pelo no· 
terior Conselho de ln tendeueia, ou na sua 
falta, pelo prefeito. 

Art. ll. os membros do Conselho ~1unki· 
pal>erviriio porllous :mnos. 

,\rt. 12. O 1\ltlnthto de emhl conselho ter· 
minl\rà sen1pro no di:t i de janeiro pooterior 
ao segumlo :cnno, CJ.nnlqner que seja o dia tla 
posse. 

Art. 1:3. As ,·agas que occorrerem serão 
pt•eeochitlns pelos supplentesm,ds votados no 
primei~o tomo tlc cada districto por ondeie 
der a vaga. 

Art. 14. Ficn.m revogaclas ltS disposiçüli 
em contrario. 

Senado Fedet•al. 22 de :~gosto de 18\!J.
Ubaldino doAmarat Fontotn·a, vice-presid~nte. 
-Jotro Pedro Belfo'r't Vie;1·a, P secrebll'lO.
Joc"io .-..·<u:r.~~es Ne!r;a,set·vinào de 211 secretario.
Joakim de Olivei1·a Catumla, ~ervindo llC 3' ;e
cr~tario.-lJom.inyos Vicente Gonçalccs de 
Sou~a, sel'vindo de '1" s,;cretario. 

y,,e a imprilnir o seguinte 
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PARECER N. 94 A DE 189-1 

Inrle(e1·c o ,·equerimen.to do Banco J.liilitm· c 
Cl~·scs Annexas~ í10 f]Haf. clâ. CX1Jlica!:üe . .; 
sobre out1·o anterio1· ,em, OHC se solicita. rt con~ 
ccs.sa:o de (avm-es flUe entêndem. com. o meia 
drc;t,Za·nta. 

A' C~mmissão do Oeçamento foi presente o 
refjue:·tmeuto em que o Banco i\lililnr e tias 
Classes Annexas expiica as clallsulas da stw 
l':·opostc1, pMa cmittir notas de pequenol'alor 
em substituíção das do Estado, que e lle res-
7atar por moedas de pl'ate~ cuulmdas pela 
Casa de Moed;t. 

Não v_ê a commissiio nas expllcaçõe> presta
<los motivo pare~ •llterar o parecer, que ,ja 
<leu. indeferindo a petição <.lo banco, pot· con
trürilt ns dispo:;ições da lei u. 183 c, de 23 
ti c setembro de 1893. 

Entretanto, si, como o disse mtquelle vare
cer, o banco limitar sua pretenção a usufruir 
as r .. ntagens da circnla~.c1o da prata que lizer• 
eanhar, ntllhl ter;i, a commissão a oppor, 
tn.t1to mms quanto a lei n. 183 c. de 23 tle 
setembro tle 1893, tu·t. 20, permitte a cunha
::rem e o~§ 2° do n.l't. .:15 do decro.;to n. 5536, 
Je :H <le je~ueiro de 1874 autorisu.. pela clau
sula, a ordern-tt transfereucia do conheci
men!o ou bilhete, passado pela Casa da 
Moeda, comprnbativo rlos metaes depositados 
para seren).amoedados ou reduzidos it barra. 

Assim o·banco poderá mobilisa.r o capital 
repre~entado no metal, entregue á Casa da 
~loeda, pela negociação dos referidos conbeci
meutos ou bilhete, recolhendo o beneticio da 
cnn hagem que, em face do art. 20 d<t citada 
lei n. 18:3 C, é gmtuita. em quanto o cambio 
csti \'e!' "baixo de 27. 

Mas estando clara e terminantemente esta
lJelecidos na lei e decreto menciom;dos os 
dil'eitos a que a commissão vem de rererir-se, 
.Julga que não cumpre ao Coogresso Nacional 
resolver a respeito. 

Sttla das commissões, l7 de novembro de 
1~94.-João Lopes. presidente.-F. P. 11Ú<!t· 
t:nh, relator.- Augtt~to Montenegro. -A. 
Guanaba>·a.~ Auuusto Severo. 

PARECER N. 94 D8 1894 

lndefe1·e o requerimento tm que o Banco 111í
litar e Classes Annexas solicita a conc~ssao 
de fa-oores que ~ntendmn cmn o meio ci1~cu
lante. 

Foram pres~ntes :i Commissiio do Orça
mento a petição e proposta dirig-idas ao Con
gresso Nacional pelo Banco Militar e Classes 
Annexas, solicitando a concessão de favores, 

que ,entendem com o mBio cir.:uhmte. Dentre 
as Cta.U::;l;lla::; da propo::;ta destaca. e tl'<lllSCreve 
;~.~~~11111::\:São ~'~ scguinte5, tiUe são as princi-

. « Permiosiio P':r.t podet· ele por si e ,uni
!>ado por capllctlistas em·o1'cus emittir 
,o. ooo, 000:1; en1 prat'1 amoedada, qmtn tm. esta 
(!Ue j)odem _ser eleYadu. '10 duplo, com o 
mtento ~Ic n· ao cucontro das uece:;sitlades 
commerc1nes e lJe~n a~sim ús dos E::; lado::;, tle 
accordo com os tliclames reg-ulamuntarc·:s do 
Poder ExccntiYu ollicialmont._, autol'isado · 

R~s!(atar as. notas de estampa. suiJsi<lia~ia 
do 1 hesout·o Na:.'toual p0r moaclas de pratt 
t.lo to~~e e yndrao v1gentcs e d.o:S valores de 
200 ret:::; ate 2.'-', (JllC ~el'iio cunhadas na. Cas::t. 
1.l:..t ,jloe~la, L'Obt"amto o E:;tallo o importe tio 
toUa~ a;:; d~~p~zas 1i:.:. s~nhoriagem e urna. laxn.., 
que des,!B .FI u olf:t·cctda, pam :;er c,;cl'ipltt
ra.lh~ na.:s :;nccesH va::; vet·ba:s 1lo lll\'<tmento. 
destmada. a soccorrel' os oephã.os de::; validos~ 
a.mpm·:n1t.Io-os e l!tluc:.tudo·os a. ;.tprazimento 
do governo; 
. !'inittir n~tas •lo;; "''·tore,; d~ 2$ :t lO$ atê 
~ 1~1porta:1cn1 dns moed~ts~t,.~ prata, que l<n·<.~.r 
u. cu·culuçao, para substttmr· as que rc:::gatat', 
conforme aclau:;n!a t\llter.\ol'.» 

Si se tmte1sse :;imple:;mente de autorisação 
p;.lr<.l o !;anco ützcr cunhar e levar ao:; can::es 
<l•t ci_rcula<;iio cert'' somm:c •le pmttt arno•:ll«
de, e natural que llcnhum lllOtivo lionressc 
e p~Lr~~ .se lh'a neg;u•., 1ncsmo t·0m dispcn::sa, 
das d1speztl:S tle cnnha~·cm e outL·~ts~ si casou 
lei não o P•>rmittissc ,j'á. 

Mas não. Concnmitantementc a essa auto
risaçiio, proteuile o banco emittir taml,cm no
tus ao portador c á visla, o que constitue 
uma opern~.ão de caracter espec!al e conttm·íct 
as dispotiições tln lei n. ISX C de 23 de setem
bro de lSD:~. 

O importante debate, qne nas duas cctsas 
do Congl'esso Nacional l'oi sus.tentado sobre 
tntl.tllria. nnanceira cm g-eral, provn. á c:viflcn~ 
cin o alto intere:;se que pot· ella tomam os 
rept·esentantes d>L Na("1o, cowo a principal 
das bases para a. conso1ithtç•ilo d:L nova lüt·u1a 
de governo do paiz. E é intttiti1·o qne ahi se 
comprellende a emissão de uohs com os ca~ 
racleristicos tia moeda. 

Ora, o ponto para onde principalmente con
vergiam as vistas, a.s apreciaç-ões dos ot·ado
res, e por fim o votv da graude maioria do 
Congresso, foi exactamen:~ o da uoidttde da 
emissão bancaria, considerada, mui criterio· 
s:tmeute, como a verdadeira expressão scien
titlctt e pratica de uma circulação, que as cir
cumslancias do momento niio permittiam ser 
conversível. 

Assim foi vencido, qua.ndo o Congresso 
houve de manifestar-se sobre o decreto 
n. 1167 de 17 de dezembro de 1892, que creou 
o actual Banco da Republica dó Brazil. 
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Em face do art. 15 tio decr"to n. 183 c de 
23 de setembro de 1893, que approvou aquelle 
de n. 1167, ficou estabelecido : 

Autorisaçiio ao governo par'\ entrar em 
accordo com o !hnco d<t R.epublioo do Brazil 
sobre o resgate e substituição do papel-moeda 
do Estado; 

Direito exclusivo ao Banco da Republica 
do Brazil de emissão de notas ao portallor 
e à vista, nu razão do duplo do deposito em 
ouro e convel'siveis em moedrt metal!icrt. 

E' pois, evidente que, emquanto não torem 
derogado> os direitos result<wtes deste artigo 
de lei, a emissrro de notns conversíveis. e o 
resg;tte e substituição tio pn.pel-moeda tio Es
tado só poderão ser pr•aticn<Jos pelo act<ral 
Banco da Republica do Brazil. 

E cumpre tornar bem saliente que o tlirdto 
refere-se exclusivamente á emi;;siio conver
sivel, pois o da incom·ersi vel, concedido ao 
primitivo Banco •ln Republica e it outros q ne 
a elle se incorpor•aram, ficou extincto pelo 
art. 4' do mesmõ decreto n. 183 C. 

Assim, presentemente, nenhuma outra 
emis;ão báncaria circula que a <io actntü 
Banco da Republica do Br,tzil, successor da
quelle, dando-se, por conseguinte, a unidade, 
de que sabiamente cogitou o legislador. 

E tão importante elle considerou esta con
dição da unidade, que ainda-para não ser 
vioh\da mesmo em emergencias extraordi
narias-declarou pelo art. 15, paragrn pho 
unico, do referi·lo decreto n. 183 C. em pleno 
vi<>or a lei de 29 de maio de 1875, cujo ma
ximo de emissão poderá ser elevado ao duplo, 
e da qu<>l o Governo se uti!isarir, no c<~so de 
comprovado retrahimet1to de numeraria, e 
até que posst\ ser estabelecida a conversibili
dade das notas em circulnção. 

Assim, nüo póde ser augmentada a ernisstto 
bancaria. 

Não ha, pois, naleg:islação v!gEJ_nte disposi
çã'> alguma qu~ p~rmrtttt :!- emJ:;sao .rle. notas 
ao portador e a vrsta, a uao ser o dtrerto ex
clusivo cooferid.o ao Banco da Republica do 
Brazil. . 

Nem obsta que a preteoç:1o retira-se umca
mente á emissão de notas de pequeno valor, 
destinadas ao troco, porque o Banco Militar 
não as crea ; já existem na circulação rie 
conta do Thesonro Nucional e do Banco da 
Republica do Brazil. 

Por este motivo as operações rle resgate e 
substituição, de que cogita a pro-posta, n~ 
passam de simples troca que, alem de nao 
ser permittida em lei, não produziria a me
nor vantagem, dando-se o mesmo com a 
moeda <ie prata, que, como intermediarilt 
dessa troca, fosse levada a circulação. 

Effectivamente, sujeito como esta o nosso 
mercado monet9rio às alternativas do movi
mento cambial, que em razão do desequili-

brio no b.\lanceamento da exportação e irn
pm·tação de capitaes e merlllldorias, não pó1!e 
<er· C.tvor-~tvr:l·•o nosso p<dz-é fõra de duvi
da a impossibilidade de co-existirem nelle.re
preseutando suas legitimas funcÇ{)es de agen
tP-s de permutas, as moedas - metallica e 
fiduciaria. 

Não podem : hão de repellir-se forçosa
mente, i!ominando a fiduciarra, porque :cs ne. 
cessidades externas exigem em metal mais do 
que naturt\lmeute o paiz póde dar. 

Serüt este o caso da moeda de pmta, qae o 
Banco Militar lanç:~sse na circulação pam 
substituir as notas do Thesouro Nacional e 
dar togar à introducção <las suas prop!'ias. 

Em r<tr.ão .-!e perm<tnente baixa do camuio, 
desviai-a-Iriam immediatamenteda circulação 
como aliás tem acontecido ás :suas congeueres; 
de ouro e prata, que constituíam outrora o 
nosso meio circulante. 

E não procede a allegação do Banco Mili
tar. de que não ha contracto com o Banco da 
Republica sobre a emissão de notas de peque
no valor. 

A lei, estabelecen·lo a unidade do emissüo 
bancaria, sem fazer restricções. abrangeu o 
todo das notas em circulação, fossem quaes 
fvssem seus valores. 

O contrario seria absurdo; pois, na crença 
de haver firmarlo a unido.de, veria surgir a 
pluralidade, justamente o elemento pertur
bador das re!aÇ{)es internas da moeda, que 
aunullara a bem dos interesses geraes. 

Bm preseuÇ>t, pois, de disposições de lei tão 
terminantes, como as cit:tdas, e não se tra
tando de 11m serviço pnblico de tal relevan
cia, que, a bem do paiz fosse justificavel a 
revo~roção <tos direitos c.>nferidos ao Banco d" 
Republica. do Brazil, ainda sob o peso de cus
tosa indcmuisação : 

E' a commissão de parecer que a proposta 
de. B1nco i'llilitar e Classes Annex,ts não póúe 
ser attendida. 

S<th\ das commissões, 24 de setembro de 
1894.- Jotio Lopes. presidente.- F. P. 1!fay
rinh, relator.- Artftur Rios.- Augusto Mon
tenegro. -Augusto Seue1·o. - Gonçalues Fer· 
rei>·a. - Almeida Nogueira. - Alcindo Gua
nabara. 

Vão a impl'imir os seguintes 

PROJECTOS 

N. 180-!894 

Autorisa o Go-oerno a abrir no corrente exer
cicio de 1894 para os serviços que men· 
ciona, creditas na importancia total de 
2.939:848$18.'1. 

Foram presentes à commissão de orça
mento as Mensagens de Z7, 30 e 31 ( 4 ) tudo 
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de outubro prCJ!imo pass;~do. nas quaes o Sr. 
Vice-Presidente d>t R••puhlic<J. :;olicít<J. ct'e
ditos ]l:•ra pag :menta de d8spezas, da~ qnars 
af!!tzrnas excederam as respectivas cc.nsi
g.;'ações Je o•çameuto e outr:>s não !oram 
nella.s contempladas; e, a commis::;ão con:::;i
deranuo que se tr<tt<t de despez:ts j:i. rettlistt
das umas, e inrlispensa.veis outras, como o 
acc·mtúa o Governo e, liindo, que a escass,,z 
do tempo nilo Qermitte a apreciação 1], pr·o
.íecto espechtl pttrtt cada Ulll desses CI"etlitos, 
quando aliás ::, certo que, l>elas razões cittc
das. ô inadi:tvel sua. conce.sSi:to, entendem 
reunil-os em nm unico projedo, fazenuo, en
tretanto, as duvid:ts discrimin:tções tle accot·
<locom ao; rubr·ic.1s orçamentadas, no intuito 
de poderem ser n.utorist\dtts na :tctual ses~ão 
do Congresso ~:tdonal. 

Tnm(:em foi presente a commi:;são o reque
rimento em q•w '\ eompnnhitl Lloyd Brazi
leiro solicita o augmento de :~00: 000$ na 
verba exercícios lindos do tuturo exercício 
ue>tin<t<lo esp.,cialmente ao pagamento de 
suas dividas, que nito poolen<:lo ser jnstiltca
tlas em tempo, cahimm em exercícios lindos. 

Allega, por~m. ,., companhia que niio lhe 
cabe cttlpct neste facto, porquunto, tendo 
sido sur•preudUa pela. revolta de 6 de setem
bro de 1803, ficoa itnpossibilitctdct de reunir os 
documentos p·ecisns á t><l.illstilicação. 

Acha a com:Hissilo pt•ocetlente a raz:;;o alle
g"3da 1U8smo j,lOl'QUe '3$hio 110 dominio publico 
os tristes c Jnwentaveis acontecimentos de
terminados pela revolta e a :tprelteusão dos 
navios naciou:oes no porto do Rio de Janeiro, 
entre os quaes.:, é notorio, 1igura.ram alguns 
da companhia, ficando por esttt forma p:tl'n,
lysada a nuvezaçã:o eutl'e ()lle e outros ]Jot•tos 
da Republica7 causa de fortes [ll'ejuizos e 
grtwes perturha~ões no servlço e administm
çã.o em get-a.l. 

Assim enten..te que o rle inteim justiçtt o 
que pretende '' comp:tnl!ia; mas con,;itic
rttudo que se tr:lt<J. rle um cnso tilh,; de 
circumstancins impt·evistns e m:\is que a 
demot-:t na l'q uidaçii:o d :s divitlns pütle ser 
de transtorno it vida economic:t du compa
nhia, aliá~. ji1 b:tstantemente prejudica•la 
pela grande retlucção em seu movimento 
m>'ritimo dur:mte a revolta, é de parecer qne 
o augmento S•J!icitado, pa.m o exercício fu
turo, seja convertido em Cl'edito supplemen
tar, à verba- Exercícios Findos- do exerci
cio vigente e com especial applicação as di
vidas da companhia. 

E' pois a commissão de par.Jcer que sej~ 
acloptado o seguinte projecto de lei: 

O Congres:;o Nacional resolve: 
Art. !." E' autcris>Hlo o Governo a abrir, 

no correnta exercício de 1894, para os ser
Ca.rua.ra V. VI 

-viços a;-feante mencionados, os seg-nintes cre
tlito:i, n:c impot-tttnci:t tot,<l de 2.939:848;3!83 
:1.$:-:.in"J. distribHidos: 

1. Pelo Ministerio dn Fazenola : 
. Cl'I::,Hto snpplementar mt importancia de 
!)1)8:172.~-180 {l~llll.: 
Evcn tuae~ - H.nLr·k·n. 28 tlo 

nt•t. 7" rJa lei n. 1\ll H. <le 
:30 r~r: setemht·a de I0fJ:L 
P:1g:wv:nto tb dc~pozn;; f[I!C 
conllm por esl;c verba..... :!U:OO!I$000 

Exercldo.s findos- RulJI'ic[l. :·:I 
do art · 7" rltt lei citadu. 
Pa~·amcnto ;le contas atea-
s:~.das ü Amcriccm Bani.: .:.Yots 
Compan!J·.......... •. . . . . • 23-1::3018\JOO 

Idem :c <lirectoria do correio 
fl'anccz pelo !r<•nspor-lc rle 
cort•;,spotldencia desde 188\J 
~ltó O 1•• SBI11(~5tre 1le lH92 ·. :353:780$.'380 

Lif[Uid"çüo das rlividas dtt 
Compmdtia Lloyu Bmzi!eit·o. 300:000~000 

rni~~í~~~~:'l'lini:;terio tht Justiça e i:i'eg-ocios 

Credito supplcmentat· n:1. importnnci:t de· 
-!56: 500$ p:•ra : 
Policht <h\ Capital Fedem! -

J~ubt·icc" 13 do nrt. 2' <ln lei 
n .. l\Jl D, tle :30tlesetembr-o 
de 1~0:). Pa"arnentu dos uf
liciat~s e praÇ;LS ultimn.münte 
reiot•ml<dos e üos 'JUe o fo
rem atê ao fim tlo corrente 
exel'cicio .•......•.•... , _.. 2G:500$000 
Olmt:;.,-ltnbri~:t :JI) dol at•t. 2" 

d:t 1 ci citáda p:q;amcn to de 
obt"ll.$ em divet·:;os cdifi•:io" in
clusive o paJacio d:1 Presitlen-
ci:t d:t Republica............ :J50:000$000 

13:vcntuaes - H.uhricn. in elo 
nrt. 2u dn. lei citaria. pagmnen· 
to de tlespez:ts comprclwn
didns no :-~.rt. ()~ da lei n. :)5, 
de 2G <lo ja:Jeiro ole 18\!2 c de 
<li n·erouças de cambio com a.~ 
tlespezas rlos pensionistas ela 
t:nião Im Europn............ \J0:000$000 

III. Pelo l\linístcrio das Re
ln\:ões Exteriores. Credito sup
plementar U:\ importancí:t de 
:<30:0::u$, pn.raajudas de custo 
-Rubrica 4" do art. 3° dtc lei 
n. 1()1 1:!, de 3U de scteml,ro de 
1893, p:t;.:tunento de ajudas rle 
custo que terilo de ser concedi
das com o preenchimento das 
vagas uo corpo diplonmtico e 
consular •...•.••••. ,........ 20fi:000$000 

Extmordiam•itts no extel'iar 
-Rubrica 5" do art. 3• !la lei 
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Art. 2.• Revogam-se as disposições em 
contrario. 

citada pagamento de telü;:;ram
mas e gastos com soc•:orl'os a, 
bruzileiros desv:~lidos e outros 
eventnaes •...•.•.•...•..•..• 30: O:lO$OOO Sala das commissões, 14 de novembro de·· 

1894.-Joc<o Lopes, presidente.-F. P. Jlay. 
rinh, relator.- Augv~•to Severo.- A.ugv.<to 
J[ontancgro.-.4.. Guanabara. 

~ IV. Pelo Ministerio d,, l:ldu;trht, Vinçiio e 
Obras Public.'ls. 

Cre•iito extr<lOrdinario na importancia de 
721:572$944, equivalente ii ~ 34.575,7,5 ao 
cambio tle 11 1/2, p~u·a pa;;1mento de mate
riaes adquiridos nos E'tados Dni<los da Ame
rica do Norte. com tlestino ús Estmdns de 
Ferro de Baturite, prolongamento da Cen
tral do Brazil, Porto Alegr<3 à Urugunyann, 
Sobral, prolongamento da Bahin, Paulo j,f
fonso e Central de Pernamhu~o. 

Credito extmordinr~rio na importaocia d~ 
613:602.~759, para acquisiclo de mMe:·ial ro
dante pà~a a Estrada de Ferro Sul de Per
nambuco. 

Art. 2.' Revogam-se as disposições em con
tracto. 

Sala das commissões. 14 de no>embro de 
1894.-Joc7o Lopes. presidente.-F. P. Nay
•·ink, relator.- .·11<gH.•to Sare;·o.- .4.lbcrto 
Torres.-.Almeicla ~~oguci:rct.-A.lc~nâo G!w
nabant.-.4.. Jfonteneffl'O, >encido quanto ao 
credito para o ?.-linisterio das Rela~ões Exte
riores· 

N. 181-1894 

.Approva o credito s u p p l cm c nt a ,. de 
1. .420:!58088."33 abei·to J1elo decl·éto n. 1852. 
de 22 de ot<lubro de 1894 ú tcr/Ja-Caixa 
da Amo,·t~saç,io-ntbt~ca ti do art. 'jô drt lc:i 
n. i9i B. de 30 de sctemb;·o de 1898. pam 
occo1·1·er âtê o fim. do t:úi?entc excrcicio rls 
dcspe~as ,iá (·Has c poí· fa=ei· com as Cnt:om-
1nendas c assi,qnatura$ de ao ta..~. 

A Commissão rle Orç1memo tendo em vi;ta 
as razões allegadas pelo Sr. \'ice-Presidente 
da Republica na mensagem •:e 22 de outubro 
pro:dmo passa·1o pam u. promulga~ão do de
creto n. 1852 r1a mesma du.ta. n.brindo o cre
dito supplementar de 1.420:580$833 ;, verba 
-caixa da Amortisação-é de parecer que 
seja adoptado o seguinte :projecto de lei : 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. I.• E' a:ppro>ado o credito supple

menta.r de 1.420:580$!333 aberto pelo decreto 
n. 1852 de 22 de outubro de 1894 à verba
Caixa da Amortisaçiio- rubrica 11 do art. i' 
da lei n. 191 B. de 30 de setembro de 1893, 

:-,c ~ occorrer até o fim do corrente exercício, 
·<: ·., ... as despezas ja fei_tas e por fazer com as en· 
::_<,• ... commend.as e ass1gnaturas de notas. 
~~:::-~ 

N. 182-1894 

Coaccdc ú Coiil.panhia de Est,·adas de F~J'i"o 
tlo .:..Votte do Bn~zil p1~orogaçt!o ate de.;CJít
bro de 1896 do prn:;o ·marcado pa;·a a con. 
clus<íO das obras da..< estradas de f~rro de 
...-lracr~jú a Simües Dia~ com ~·a:mal JJG.J'tt a 
CapeUa. no Es!<ulo de Se.-gi.pe. e de Taman
da,·J a Bat•J·a, no de Perncunbt~co. 

A' Commissão de Orçamento foi presente a 
peti<:'ãO em que a Companhia de Estradas de 
Ferro ?<arte do Bra.zil solicita. a prorogação 
do prazo para a conclusão das obras da e,tra· 
da de Jérro do Natal ao Cearã Mirim, noe;
tado do Rio Gr(lnde do Norte, até •iezembrv 
de 1895; e igual prorogação :para as duas 
outt'a.s e>tt'adas de Aracajú a Simões Dias 
com ramal :para a Ca pella, no estado de Ser
gipe e o de Tamanrlaré à Barra, no estado de 
Pernambuco. 

A primeira dessas estr~das de ferro foi ue
clan/1a caduca :pelo Poder Executivo. se· 
gundo consta. do a>iso do :1o!inisterio 00. In
dustria n. 24. de 23 de outubro expedido em 
resposta á consulta desta Commissão. Quanto 
ás duas outras a Commisslto considerando que 
jn foi ncllas empenhado C(lpita.l avultauo: que 
o go>erno jit r\Pspendeu quantias corl'espon· 
dentes {t garantia de juros e que a demom na 
conclusão de trabalhos dess:ts e.<trndas que 
interes~am a importantes Esta.r1os •la Uniilo 
tem resultado de d ilficulda<les alhci::~ tt Yon
t.'lde da rcquP-rente. e de parecer q<te seja de· 
ferida :1 peti~iio : pat•a. o que sujetta '' apre· 
ci~o;ão do. Camara o seguinte projecto de 
lei: 

O Congresso Xncionalresol>e: 
Artigo unico. Fica concedida it Companhia 

de Estradas de Ferro do Norte do Brazilpro· 
rogação até dezembro de 1896 do prazo mar
cado para a conclns;:Lo das obt'aS das estrt\das 
de terro de Araca.ju a Simão Dias com ramal 
para a Ca.pella, no Estado de Sergipe. e de 
Ta.mandtu•é a Barra, no Estado de Pernam· 
buco. 

Sala das CommisS0es. 19 de novembro de 
1894.-JocTo Lopes, presidente.-Aicindo Gua
nabara, rela.tor.-A..ugusto Se'lie,.·o.-. .4.ugusto 
.lfomellC[JI·o.-F. Mayrink. 
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N. 183-1894 

Autorisa o govel·no u t..t~J·ri1~ o c;·~rlito extraoi~
clinadtJ de :2.096: 1.15$87:! Jl'''·!t occon·e,· 
os ]JtJ.gamentos n~'lo ,gÕ de raw!u.~ dt~:·~pe=as 

JJOr conta da 'i'J(~sba - Tel"l"flS Publi.ct:ts e Co· 
lo•1!so.çan - f.·Uo,s de accordo com. c:; co;'l.
troctos cclcbí·1r.los, GO'iWl taml1em .. as que 
di: em. respcih à fiscal'.saçúo .-la.<; úwt gos 
a.tpicola...~1 ·iJ?.erl:ç{7a e disc,·im,inaçao r.le 
terras. 

não scr-.1 produzida de modo a convencer que 
a;$illl foi. 

E, proqvelmentc. foram consideraçõ<Js de 
identicu. ord•·m. que l··varam a commissf<a de 
1893 a pt·oporn. suppre,:;íto da. verba, cujo 
rest,tbeleci:1tento hoje: o Poder Executivo pon
dera ser nece:;sari". em nome de compromissos 
lel!almente tom<tdos. 

·ora, co:no cunsequencia logica do que acaba 
de s•'r dito. n sustent~çf<o do acto suppres· 
sivo seria o legitimo cons•lho. 

):lo.s. >'i e dever ilo Congresso evitar que os 
A' Commissii,o <le Or·•;amento foi pr~.senteil rlinlleirus pahlicPs sej<Lm despen·'itlos <•m >er

Mens~ge~n úo Sr. \'ice· Presb!Mte da Re- Yi<:os. que não corresponu<>ill pcrl'dtam,,nte 
publica, ponde:·anrlo a neces,itl•lde de set· a.os intuitos de sua creaqii•,; tu.mhen, nãu lhe 
re,ta belemd.c n c< nsign"ção de 2 OOG: l.l~$·'72, 6 .tnsto contribuir pnr" qu" os con;ra.ctantes 
que sob a rul•r•ca- TerJ·a.< PulJl,c,•s e Colo- com a tr1zentla publica, se.i'"" pl'(:juilicwlos, 
n1sação-, const.·~.va rf, s tubellus P.XptlC~\tn~a::- uma \ez que o ;;o vento ncc ·ito:t como boa a. 
do orçamento tla r'e<peza para (• exer.cicio 

1 

execuçiio.<los respectivos contl':1dos c lhes re
corrente e foi supprLui•'n. pelo art. 6• n. 3 conll<'C~ o direito. 
da lei n. l\Jl B. •.le :)!) de setembr·o rle 1393. I'elo que, a commissão, n.con~elhan<lo ~·. "re-

Allega a Me!!S~t~em. que <~m C01J~eque~cia. vbü.o (los contra(:t~.~s de introduccíi.o de, iromi~ 
dessa snppres:::iu ti;;ou o P11clt~t· Executivo g".1.ntes. no intuit·-~ nã·> sU de Untar to
impossibi!itlHlo 'e solvet· o< com;n•omissos doo os Estl<.dos com bons eleme ·tos c]p tra
tom3.dos pelo> conkado;; celehmrlos em vir- b<tlllo. como de s••rem fielment~ obserw.das 
tude do decrer.o n. 52.:< de 28 de j un11o as con•:ições do art. 5" e s<-US numero> Do de· 
de !890. creto n.528, de 28 ·!ejunho de 1R9J. 

Não suffre duvida que, entre os seeviços E' de p:J.reeer· que seja adoptac'o o seguinte 
pubíicos, o d:t ~olonisnção occupa logar projecto de lei: 
eminente, porque e um do8 poderosvs fuctores 
da "'randeza e pro>veridsde do paiz. 

Entretanto. n::í.o s~ pôde dizer qua. do sys
tema actualmente em pratica, os resultados 
correspondam ús vistas e ás inten~ões do le· 
gislador, que. no e!npenho Uo r\=!sen·~:otv"i· 
mente da lavou·~a e das industrias. f.)i a.t<i 
onerar o Tile.•pum Nacional com auxilios 
para introd"c\.'ão de immigrantes e despezas 
inherentes it sua collocaç,.•o. 

Além de que tendo sido estes auxílios 
...-ot:J.dos sob o patr-iotico pensamento de 
estender-se a tu•1o o paiz a corrente immi
gratorht. infelizmente. apenas. um pequeno 
numero de estados tem !!osado da tbrtuna 
de ver augmentrtr sua força productiva. 

ASsim os intuitos elevados do legislador 
não teem sido preenchidos. 

O Congresso Nacionall'esolve: 
Art. J.• E' o gover·:1o rutori;;a.do a abrir o 

cre-1 i to e:drnordin~.rio de 2.096: 135$8íZ par:l 
occorre:· ao; pagamentos nã.o só das despezas 
realisadas e <i. rea!tsar por conta <la verba 
-Terra., Publicas e Coloni;ação- e que foram 
Jeitas de accordo com os contractos telebra
dos, como tambem as que dizem respeito à 
tisctl!isa,;ão dos burgos agrícolas, medição e 
discriminação de terras . 

Art. 2. • l{evog«m·se as disposições em con
trario. 

S<Ü:t <las commissões, 19 de outubro de 
1894.-.Toao Lopes, presi>1ente.- F. P. May
,·inh, relator.- A. Ouanabm·a. - A"!/usto 
ScvCi'o.-.-lug'.tsto ~1fontenC!Jl~o. 

N. 184- 1894 

:ipp>·oca o ctctWo -<HJlplementm· à~ 150:00()$, 
al;erto pelo rlcc,~cto n. 1858. de 27 de outu· 
l.n~o ele 1894. á ue't·ba-Excrcicios finJ.los
'rttbrica 31 do ct;·:. 7° da lei n. t91 B .. rfe 
:W de setembro de 1893, )Jara regv.larioar a 
tle'}Jeza}ú cff~c!uada e solem· outras que 11ü0 
{(h·am 1·ecto..ma(las ott satisfeitos opportw~a· 

'm.entc. 

Por um !aliO u~m a la>oura e a industria 
do ]Jaiz. tem por igual recebi<l? o.iníluxo que 
seria justo ~sperar-s,, do 'acl'lficJO . llo The
souro Naciona!,subrcncionando a. intro·1ucção 
de immi~rantes; por out:•o, nem ao que pa· 
rece, ha "sido esurupulosamente ohservatlo o 
di>posto no ai"t. 5" do <.lect•eto n. 5~8 de 28 
de .iunlw do l89J para o eifetto <ie s.or conce
dida pas~agem IJOr conta, dQ goveruo tederal, 
por isso que os maiores centros dos estados 
preferidos pelos immigrantes acham-se in
'"a.didos por cre,cido numero delles viciados e 
(\esordeiros, corr.o a.ttesta a polícia local. A Commiss5.o de Orçamento attendendo fui 

Poder-se·ha objectar, que es,,s vieram :.L razões rtllegadas pelo Sr. Vice-P.residente da 
sua propria conta ; mas certamente a prova Republica na. mensagem de 31 ele outubro 
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proximo passado e jnstificativas do decreto 
n. 185~. de 27 do mesmo mez. pelo qual abl'iu 
o credito supplemenfu.t• de 150:000$ ;i. verk 
-Exercícios find.os-rub•·lc:t 31 do art. 7" d:•. 
lei· n. 191 B, de 30 de sstr,mbro de 1893, e de 
parecer que seja adoptado o seJ:uinte projecto 
de lei: 

O Congresso Nacional resolve: 
Art •. I. • E' approvado o credito supple

mentar de 150:000$, aberto pelo decreto 
n. 1858, de 27 de outubro de 1894, ;i. verba 
-Exercícios findos-rubrica 31 do m·t. 7• da 
lei n. 191 B, de 30 de setembro de 1893. para 
regulat•izar a. despeza ja e:ffectuada e solver 
outras que não foram r·eclamadas ou satisfei· 
tas opportunamente. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em con· 
trario. 

Sala. das commissões, 14 de novemb1•o de 
1894.-Joaa Lopes, presidente.-F. P. Jlay
''ink, relator.- Augusto 'vlontenegro.- Au· 
gusto S.roera.-.4.lcíndo G-u<<nabara. 

N. 185-1894 

Auto>·i.:a o gocemo a ab>·i•· o c•·edito extraor
dina•·io de 898:486$840 JlfZTa pagamento 
do excesso da.< rlc.<pe:::as com o se•·uiço de 
coloni;;açr1.o no Estarlo do .Rio Grande do Sul 
no exercício de 189:]. 

A' Commissão de Orçamento foi presente 
a. mensagem do Sr. Vice·''residente da Repu
blica. solicitando o Cl·edito de 808:486$840, 
destinado ao pagn.mento de rlespezas com o 
serviço de colonizaç:io no Estado do Rio 
Grande do Sul, du1•nnte o exercicio de 1893. 

Allega. a. mensagem que em consequenc1a 
do. exíguldade da. consigno.cõ.o destinada o. 
esse serviço no orçamento de 1893, as respe
ctivas despezas foram :tlém da. quantia para 
esee fim distribuída.. 

Das demonstrações que acompanharam a. 
mensagem vê-se que as despezas montaram: 

No 1' semestre 
1893........ 878:188$840 

No 2" semestre 
1893 ........ 405:ll8$000 1.283:306$840 

Consignação: 
Por distribui

ção de era-
ditos... • . • .. 266:000$000 

Em virtude do 
decreto n. 
1572 rle 19de 
outubro de 
1893........ 1!8:820$000 384:820$000 

Excesso de despeza. ••• 898:486$840 

Para liquidar este excesso cO!nmunica o 
~r. Vice·Presi,lente d•'· Repnblica que pelo 
,]ecreto n .. 1.645 C de 30 de dezembro do 1893. 
~.briu ~ob sua responsab!Wado um cre(litO 
~xtraordinario de igual somma ; o qual, po. 
r·ém, deixou de ser appJic;ldo, no tempo de
vido, por falta de numera1•io na Alfandega 
rto Rio Grande do Sul ; e pondera., que não 
sendo licito ao Hoverno da União e:Jquivar-se 
á remuneração de servi~os já desempenha
dos. nem retardar-lhes o pagamento, o que 
seria origem de sél'ios embaraços J'a.ra a ad
ministração publica, conta que o Poder Ex· 
ecutivo será habilitado com os recursos p1·e· 
cisas pa.ra desobrigar-se dos alludidos com
promissos. 

Em parecer anterior, sobremateria iden
tica, a commissão jü. externou seu modo de 
ver relativamente á execução do decreto 
n. 528 de 28 de junho de 1890 no tocante á 
colloc~ão e condição moral dos immigrantes, 
a qual lhe parece não corresponder aos in
tuitos pat1·ioticos do legislador. quando 
onerou o Thesouro Nacional com as de.pezas 
de passagem e out1'aS. na intenção de que 
todo o pa.iz gozasse do benefico influxo do braço 
estrangeiro, la.borioso e moralizado, intro
duzido á cunta da União. 

Em consequencia aconselhou a. revisão 
desse decreto ; e torna. a. fazel-o para que, 
sem demora, se estabeleça o meio pratico de 
estender-se a. todos os Estados a corrente 
immigratoria., rompendo-se com o system~ 
seguido, forma.! ne,~ção das vistas patrioti· 
cas do legisla·lor, que jamais cogitou de 
serem fa. voreeidos a penas alguns Estados, 
pesando, entretanto, os onus sobre a União. 

A nà.o ser a.ssim, dever-se-baentãotransferir 
para os Estados este serviço, pois que perde 
inteiramente o ca.racter que o tornou fe· 
dera!. . 

Como, porém, a. despeza de que se trata ja 
"sta realiZada e o fõm em virtude de con• 
tractos legalmente autorizil.dos. é a com· 
missão de parecer que seja adoptado o se
guinte projecto de lei : 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. I." E' o governo a.utorizàdo a abrir o 
credito extraordinario de 898:486$840 para 
pagamento do excesso das despezas com .o 
serviço de colonização no Estado do R1o 
Grande do Sul, no exercício de 1893. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala. das.,..:commissões, !9 de novembro 
de 1894.- JÕüo Lopes, presidente.- F. Ma!f· 
?'inlt, rela.tor.- .-l.ug«sto HoMeneg?·o.- Au· 
gt<sto Se~m·o.- A. Cw.anabam. 
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N. 186-1894 

1lutorioa o _qoverno a paga>• aos St.<. Paulo 
Robin & Oomp. a quantia de 2ú:OOO!;), que 
lhes é devida. 

A Commissão de Or~.amento, comprehen
dendo a gl"ave responsabilí<láde que lhe in
cumbe ao aconselhar á Camara qualquer 
despeza, nã.o he:;ita, entretanto, em fazei-o no 
caso actual, pois que se trata do . pagamento 
de uma divida. 

Os Srs. Paulo Robin & Comp. toram encar
regados por um dos governos da monarchia 
de fazer uma carta-indicativa das estradas de 
ferro, colonias e engenhos centraes do Brazil ; 
mais tarde, porém, o mesmo governo enten
deu mudar inteiramente a natureza do tra
balho, transtormando-o em uma carta geral 
completa,com tod.as as indicações. Dessa trans
formação. que importava em extraordínario 
augmento de trabalho, não quiz, entretanto, 
o respecr.ivo governo autorizar o pagamento, 
em virtude de duvida~ que se suscitaram se. 
bre a interpretação de um aviso do então mi
nistro da agricultura. 

Os :;rs. Paulo Robin & Comp. documenta
ram, porém, perante a comm1ssão todas as 
soas alleg"ções, comprovando-as com a attes
tação do então chefe da carta ~eral tenente
general H. de Beaurepaire Rohan, do ll.sca! 
do governo Dr. Lauriano Jose Martins Penha 
e do tenente Francisco Antonio Pimenta 
Bueno. 

Assim, o seu direito é incontestavel. Occor
re, porém, que não tendo tido ordem de pa,<>a
mento para o augmento de trabalho que ll1es 
JUra imposto, os Srs. Rl)bin & Comp. não re
ceberam tambem o que llles e1-a devido pelo 
serviço primitivo. e pedem hoje que se lhes 
paguem juros r1essa quantia total. 

A Commissão de Orcumento, que não con
corda nem me.mo com o pagam~nto dejur·o,; 
sobre o valor do accr~scimo ordenado, muito 
menos pôde concordar com a estranha pre
tenção de receberem os reclamantes juros 
sobre a quantia primitiva, de que nii.o foram 
pagos porque não quizeram cobral·a, enten
dendo que assim protestariam mais emca.z
mente. 

A commissão e, pois, de parecer que, dei
xado t1e lado o pagamento de quuesquer juros. 
Ilque o governo autorizado a mandar 1à.zer 
tão sómente o do traballl.o primitivo e dos 
seus a.ccrescimos, e por isto propõe o seguinte 
projecto: · 

O Congresso Nacion!11 decreta : 
.Artigo unico. Fica o governo autorizado a 

pagar aos Srs. Paulo Robin & Comp. a quan· 
tia de 26:000$ que lhes é devida pela gravura 
e impressão ila carta geral do Brazil. 

Sala das commissões, 19 de novembro de 
1894.- Jor7o Lope.<, presidente.- Augusto 
Seve1·o, relator.- F. P. ,][,.yrink. -A .• Gua· 
Habara.-Augusto Jlonlenegro. 

O Sr. P•·e.,idente-Nii.o havendo 
nada mais a tratar, designo para amanhã a 
seguinte ornem do dia: 

1" parte (até ás :3 hm•as da tarde): 
Votação do pro,jecto n. 164. de 1894, conce

denr1o.aos Ministerios ela Guerra e da Mari• 
nha, para reconstituição do mate1•ial do exer· 
cito e da armada, o credito de 27.000:000$ 
ao cambio de 27 ds. esterlinos (3• discussão); 

Eleição para. 2' vice-presidente. 
Votação dos seguintE>s projectos: 
N. 167, de 1894, reo!'ganisando o corpo de 

engenheiros civis iob as bases que apresenta. 
e d<i outras providenci:.s em relação à orga
ni>'ação geral dos servbos technicos do Minis
terio da Viação e Obras Publicas (I• discus
~o); 

N. II4 A, de 1894, · nurcando a gratift
caç-:i.o mensal de I :000:5 ao ministros de Es
tado, para represe·ctaçii.o (2" <liscussão) ; 

N. 166 A, de 1894, prohibindo o recebi
mento de sentencia.Ju:; no vre:;iUio Feruantlo 
de Noronha (2" discus•ão); 

N. !68, de 1894, concedendo um anno de 
licença com ordenad" ao Dr. Epitacio da 
Silva Pessoa, lente da Faculr1ade de Direito 
do Recite (discus:;üo unica) ; 

N. 109 B, de 1894, dispondo sobre a ex
pnl~ão do estrang-eiro de parte ou de todo o 
territorio nacional (l" discussão) ; 

N. 75 A, de 1894. (do Senado) concedendo 
ao Est;tdo de Goya>. •liTersos proprios n:\· 
cionaes, situa•!os uo ml.smo Estado e de que 
a União não precisa (3• discus:;ií.o); 

N. 119 A, de 1894, autorizando o governo 
ncont•·actar C·•m lti<:lt>crcl J. Reidy, ou quem 
melhores va.utageus otr'dre~el·, o nssentu. .. 
mente de um c"b·• sub·fiuvi:J.! entro Belém e 
Manáos, mediantH :.s condi~ões que estu.be· 
Ieee (2• discussii.o) ; 

N. 20, de 1893. •tutoi•isamlo o Poder Exe
cutivo a conceder licen~·a a Francisco Ferrei
ra de Moraes, l"t•·a. introc!uzii· no p:Liz dous 
mil tmbalbadóres liberianos, segundo as 
condições que est:.belece, com emenda do Sr. 
A. Olyntho e outro e parecei' da Comm.issão 
de Obras Publicas e Colonisa~ão de 1894, con
sidei•ando o projecto desnecessario (3' dis
cussão); 

N. 305, de 1893, mandando abonar ao ma· 
jm• refo1•mado elo exercito Eugenio Frederico 
de Lossio e Seihlitz o soldo que deixou de 
recebe1• de 1862 a 1~64 (discussão unica); 

N. 161, !le 1894, marcando aos escrivães 
da Côrte de Appellaqiio do Districto Federal 
vencimentos iguaes aos dos escrivães do Jury 
e da ttepartição da Policht (I• discussão); 



camara dos Deputados-Impresso em 12/02/2015 15 28- Pág1na 1 de 42 

342 ANNAES, DA CA~fARA 

N. í6.3, de !894, 1•evalidando em favor da 138" sE;sXo EM 20 :DE xovE>1llRo uE 1894 
nova Companhia Estrada de Ferro i·:streito 
de S. Francisco ao Cllop1m a concessão a que 
se refere 0 decreto n. 806 de 18 ele ou tubl'O P resiclencia dos 8 ,·s, Rosa • Silva e T!wma; 
de 1890, nos termos do respectivo contl•acto Delfino (1• sec>·etario) 
(1" discussão); 

N. 98, de 1894, mandando contar de 31 ele Ao meio-dia respondem à chamnda os Se-s. 
julh_~? dt- 1891 a antiguitlade de posto na pro- Ros~ c Silv~. Thu: .. az Ueldnn, Fileto Pire>, 
moçao do Dr. Eduardo Gonçalv~s Ribeiro (dis- Coelho LiB!.oa. Limt~. 13<~eury, G·Jimel Sul:;ado, 
cussão unica) ; Enóa& Martins. Aug:usto 1\1~mt<:::uegro~ Carlo$ 

N. 14\, de 1894, manrlando reverter '.LO ser- de Ncvae;, l:l!'h-io Filho, Hol!•mrla Limn, \i
viço activo do exercito o capitão reformar!o veíro;;, Lniz Domingues, G•tstavo Vêras, 
Jeronymo Ferreira !!'ran~.a e interpreta o ar- Edm.ndo Bcrrêclo, Cl1rbtino •Jruz, ,\ni:sio •lc 
tigo 9', n. 2 da lei n. 648, de !8 de a.gosto de AbJ··~u, Nogueira l:';.r.naguc\, Frederico Bor-
1852 (la discussão); ges, Gonç··do •ie Lng·o::, Thomaz Cas;:~Jcanti, 

Discussão uni<:a do parecer n. l57 A, sobre llcefonso Linra, Jo<oo Lope:;, Pedro Bor~es, 
as emendas oifereeidas em 2a discuss;;i.o do Frmci,co Beuevolo •. Jo.;ê Bevibqna, i.ugiisto 
projecto n. 157, ,rle 1894; Severo, Fr.•ncisco Gurgef, .tunqueir.L Ayres, 

2• <liscussão do projecto n. 165 A, de 1894, Arlhul' ÜJ'iauolo, Te;l~ntino d:, Gn.rvall:w, Mar
reorganizando os esta:'os-maiores do Presi- tios .lunior, Per-eir<~ de Lyl'n.Coelho Ciulr~, 
dente da Republica. do ministro da guerrá, Lourenço c\" Sá, Metl~;iro:; e AI buquerque, llli· 
do ajudante general do exercito e do quar- guel Pernambuco, Cados .Tol'g-e, C!ernentino 
tel-mestre general ; elo Monte, Octaviano Loureiro. Olymvio 

2' discussão do projecto n. 1G9, de 1894, c,unpos, Menezes Pt·ado, Gom·ea Lima, 
(orçamento da receita); Zama, Santo; Pere11'::t, Augusto de Freitas. 

Discussão unica do parecer n. 118 A, sobre Neiva, Milton, Frnncbco Sodré, Tosta, l\!anoe\ 
~s emendas oiferecidas na 2' discus,,ão do pl'O· Caetano, 1irbtides de Queiroz, Eduar•lo Ra
Jecto n. 118 deste anuo, que fi:xa os venci· mos, Paula. Guilllarilas, Vc:'gne lle Abreu, 
mentes dos empregados da Estrada de Ferro Leovelgildo Filgueiras, Fl,•vio de Araujo, !to
Central do Br-uzil; ririgue;; Litn~. Sebt:stiüo Lau<lul~ho, Arthur 

3" discussão do projecto n- í7 A, de 1894, Rios, l\Iarcolíno Moura, Puranlco;; Montene
isentando de pagamento dos impostos de im- gro, Torquato .Moreir;;., Galdiuo Loreto, Au
:portação e direitos de expediente os. mate- tonio de Siqu0ir<t, J osê Carlos, Frauça Carva
riaes importados para o serviço r1a illumina- lho, Lopes Trovão, Oscar Godoy, Alciudo 
ção publica da capital d'' Babia; . Guanabara, Lins tle Vasconcellos, Alberto 

Continua.~ii:o da 1• discussão do projecto Torres, Belisariode Souza, Fonseca Portella, 
n. 152, de 1894, prorogando por dous annos e: Elizebío de Queiroz, Costt' Azc;-eclo, Silva Cas
prazo concedido á Estrada de F<lrro Leopol- tro, Ernestc· Brazilio Ft·aucJ~co Santi.,go, 
dina, como cessionaria da EstrJ.dn. de Ferro Barro; Franco Juuior, tirbano ~iarconrles, Plln
de Santo Eduardo ao Cocheiro de Itapemerim, li no de Souza Junior, Mairink, Almeida Gome:;, 
para a conclusão tias obras da linha entre Lim1' Duarte,. Joi'io Luíz. Cm-valho Mourão, 
estes <lous pontos e dispensa a mesma. com- Monteiro tle Burr<•S, Jviío Penido, Fem•z 
panhia da construc\,'ãO do prolongamento da Junior-, Fortes Junqtteira, F1·ancisco Veign, 
sua estradade:ode a estac;:fto do Imbé, no valle Vnlladttres, Rodolpho Abreu, Pinto da Fon
do Rio Grande; até a elo Macuco; sec .. , Al'tltUJ' TorJ·es, Parnizo Cnvalcanti, 

Discussão unicado projecto n. 1íl, de 1894, Carlos das Chadgas, Costa MacMdo, Alvaro 
autorisando o Poder Executivo a conceder ao Carv;•lllo, A\m1âda Nogueir.>, Di no Bneno, 
Dr- João Alvares de Azevedo Maceclo, lente Co,ta Juuior, Ad<·lpho Gordo, .Mor·eira d~ 
da Escola Nacional de Bel!o,s Artes, um anno Silva, Vieira de Mor:>es, Herculano de Freitas, 
de licença com ordenado ; !Yloraes Barros, Pauliuo Cm-los, Ciucint<to 

3• discussão do projecto n. 83, de 1894, au- B1~1ga, Fr·,ncisco Glicerio, João de Filria, Her
torisan<lo o Poder Executivo a reorganisar o Olene,.<>ildo de M:oraes, Ovídio Abrantes, Ur
serviçode immigração e colonisaç.ã.o da União, bano Gouvêa, Luiz Atlo1pho, Lauro ::\Iuller, 
de_ conformidade com a• bases <]Ue apresenta. Paula Ramos, Francisco Tolentino e Emilio 

2• pa.•·te (ás 3 ho1-as ou antes) : Blum. 
Continua~ã{J da 3" discussão do projecto Abre-se a se:;são. 

n- 144, de 1894, approvando os actos do Go· _ _ . 
verno :pl>aticados por motivo da revolta de DeiXam de co;nparecer com causa :parhmpad~ 
6 de setembro. os Srs. Matta Bacellar, Ta valeS <le Lyra, Sa 

Peixoto, Benedícto Leite. Costa Rodrigueo, 
Torres Portugal,Helvecio i\fonte,Cunha Lima, 
Silva Mariz, Cbateaubriand,Luiz de Andrade, 

Levanta-se ií. sessão ás 4 horas. 
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Arminio Tàva.res,Marcionillo Lins,Cornelio da 
FoJseca., Geminia.no Brazil, .José lgnacio, To
Jentino dos Santos. Athayde .Junior, Cleto 
Nunes, Furquim Werneck, Et·ico Coelho. 
Nilo Pcçanha, Agosti11ho Vida!, Sebastião de 
Lacerda. Ponce de Leon, Gonçal v e~ Ramos. 
Luíz Detsi, Alvaro Botelho, Leonel Filho. O
ctaviano <le Brito, L~mounier Godofredo, Ri
beiro de Almeida. Ferreirn. Pires. Cullertino 
de Siqueira, Theotonio de Ma.ga.llliies, M<>noel 
Fulgencio, Simão da Cunha, Olegario Maciel, 
Lamartine, Alfredo Ellis, Carlos Garcia. Do
mingues <le Castro, Gustavo Godoy, Julio de 
:Mesquita, Padua Salles, Alves de Castro e 
Xavier do V alie. 

E sem causa os Srs. Trindane, José Mari
ano, Gaspar Drmnmond. Gonçalves Maia, 
Fernandes Lima, Rocha Cavalcanti. Americo 
de Mattos, Landulpho de Mag;,!hil.es, Vaz de 
Mello, Domingos de Moraes, Casimiro da Ro
cha, Alberto sanes e Mariano Ramos. 

E' lida e sem debate approvada a acta da 
sessão antecedente. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Não havendo numero para se votar as ma· 
terias indicadas na ordem elo dia, pu.ss:~,-se a 
materia em discussão. 

E' sem t1e1Jate encerrada. a. discus.<;ão unica 
do parecer n. 157 A. de !894, sobre as emen
<las olferecidas em 2" discussão ao projecto 
n.l57, de !894, cuja võtaçã.o fic.1 adiada. 

E' annunciada. a 2' discussão do projecto 
n. 165 A, de !894, reorganist\ndo os estados
maiores do Presidente da Republica, do mi
nistro da guerra, do ajudante general e do 
quartel-mestre general. 

Entm em discussão o tWt. 1." 

Vem á Mesn, e lida, approvadn. e posta 
conjunctamente em discussão a. seguinte 

E~!ENDA SUilSTlTUTIVA AO PROJECTO r<. 165 A 

llem·ganiza o . .: estrulo::HJw.im·e.c: rlo Pl·esiclente 
da Repu-blica, do 'íninist1·o da g1le;·,·a, do 
r.tjuclmtte-ucneta~ do exm·cittJ c (lo I)'W7rtcl. 
'it~.estn~ genm·al .. 

O Congresso Nacional decreta-

Ar\. 1. • Os est:tdos-maiores do Presidente 
da Republica, do ministro da gtwrra, do rt,iu
dante-general do exercito e do quartel-mestre 
general ficam organizados com o seguinte 
pessoal: 

1 chel'e do estado-mn,ior, general ou otllcial 
supc.:n~ioe., do exercito ou armada, 

l oflici:tl superior ncljnuto, sendo do exer
cito c da. armaU.a .. 

4 ajudantes de or,Iem:, capitães ou subal
ternos do exercito c t.h >LJ:mu.da. 

1 secretario, otllci<tl do exercito. 
Capitães ou subal-

4 ajudantes do orde·r . \ ternos de qual-
' ,, . / ~~g~t doc~~~~cifo~ 

Ajltclarzte-gencral 

\
Capitães ou subal-

3 ajui]antes de ordens .. terno de qualquer 
· · / ~~~~~~i~g. arma do 

I assistente, otllci:ll superior do corpo 
especial: 

(h<m·tel-mestre yeneral 

\ Cap.itães ou suba!
" 'lJ.U<hnte· úc ordens ' temos de qual
~' ' , · · '/ ~uer corpo . ou 

armtt do exerci to. 
l ns>istente, ollicial superior úo corpo es

pecial. 

Paragrapho unico. Alúm do estado-maior, 
o Pl'esidentc tl:\ Republict\ terá um secretario 
e clous oíll··ia0s de gabinete, e o ministro da 
guerrt\ terá um ottlcial tle gabinete, qae serão 
ci ,·is ou milit11res. 

Art. 2.• O S<cretari<) e os otliciaes do Pre
sidente da ltepuhlicn, si rorcm runccionarios 
publicos, percebc!·iio todos os oeus venci~ 
mentos como cm eiTectivo exercício de seus 
cat·gos, e mnis a gr·atitic:.wiio de 500$ mensaes 
para o secretat·io e de 400$ ]lat~t os dous 
outr·os ;no caso contrario lhes será arbitra
ela uma gratilka~.i\o ;;te o maximo de 1:000$ 
p<ll'tt o primeiro c de ~000 lltl.ra os dous ou
tl'os. 

Pt\ragrapho unico. E:;tas gratificações se
rão pagas peh verba-E,·eutuaes-do Minis
terio do Interior, quando não estiverem 
contempladas em rubrica especial do orça
mento_ 

.Art. 3." Os vencimentos do pessoal militar 
tanto do estado-maior do Presidente da. Repu-
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blica, como dos estados-maiores das a.utorida- Continuando a :pagar 30 °/0 os seguinies 
des mencionadas n() nrt. 1•, constarão do soldo artigos da tarlfa: os. das classes 15 e !6 qu; 
e etapa correspondentes ás suas patentes, gra· forem de luxo ou fantasia; os da classe li 
ti:ficação de estado-maior de l" classe, criado excluidos os de ns. 558 a 5f'l e os de juià 
e mais das ~atiíicaç.ões especiticadas na ta- que não forem de luxo ou f.mtasia; os da 
bella infra. classe 18. exclui dos os de n. 539 a 601 ; os da 

Art. 4. 0 O Presidente da Republica. sempre clas,e 35; alamares, alcat1fas. baréges. fran. 
que tiver de se apresentar em frente ás ja.s, requifes, galões, ligas, mantas, mante. 
tropas, se fara acomp<cnhRr por otficiaes ge- letes. camisinhas, camisas. renda.s, roullal 
neraes e supel'iores, que par" esse fim espe- feitas, meias de linho ou de I&, tiras e enire
cial forem com antecedencia con"t"idRdos meios, transparentes, brocados,lhamas, cha-

Art.5.• Os officiaes superiores ou capitães les. lenços, e:'ce:pto o~ de al;:?dão, fitas de 
que forem nomeados p<lra esses cargos, pas:;a- qualquer qualidade, trocos, filo, g;ue, laços, 
rão immectiatamente para o quadro •·xtr.,nu- pelucia, veludos, tapetes; obr ,sou artefactos 
merario, revertendo no quadro effoctivo lo~o de ou com madreperola. marfim, tartaruga, 
que termine a cor.nmissão, que :finda-se com"' a coral, ouro, :prata, platina e pedras :preciosas; 
retirada de seus chetes. vasos e qua.esquer artigos de louça ns. 5 e 0; 

Art. 6," Revogam-se as disposições em con- lustres, c:.ndelabros e serpentiuas de quaJ. 
trRr·io. quer qualidade e quaesquer artigos de vitlro 

TABELLA A QUE SE REFERE O AP.T. 3• 
n. 2; moveis de madeira fina e quaesquer 
obras ou artigos de on com ouro ou :prata; 
perfumarias ; bijouterias de qualquer quali· 
dade ; figuras, bustos, estatuas, vases e ou

Do esia<lo maim· do P>·esidente da Republica tros obJectos ou :peças de luxo, adorno e fan-
htsia de bRrro, louça, vidro ou mera! ; obras 

General.. . . . .. . • .. • • .. . . . 550.SOOO 
Official superior.. . • • . . . . . 450.'1;000 
Capitão ou subalterno. . . . • 300$000 

e artefactos de mal·more,alabastro, porphyro, 
ja.spe e pe·1ra.s semelhantes ; pontas de Pariz; 
calç.ado de qualquer tecido dt seda ou com 
mescla de seda; luvas, espartilhos. gramtas 
chapéos e bonnets de qualquer qualidade; 

Nos estados-maim·es do minist>·o da guen·a, :pannos, casimiras, e cassinetas de lã, sinjelas 
ajudante gene>·aZ e qua>·tel-mest>·e ge- ou dobraclas, com ou sem mescla de seda. 
neral bordadas ou não e os não esvecificados; nl· 

Offi.cial superior. • . • • . . . • • 40®00 
Capitão ou subalterno. . • . • 250.'3000 · 

paca, cassas de lã, lilaz, r.neri!lós, durontes. 
damascos, cachemiras.:princez•s, sarjas,sel~t· 
finas, gorgorões. roya\, setim da China. ton· 
quins. risso e tecidos semelhantes e não clas
si:ficados, lisos ou entl'ança.dos, lavrados ou 

Sala das sessões, 20 de novembro de 1894. ad<tmascados: cordoalhas (n. 5í6 da ta1·iflt) 
-Ocidio Ab,·antes. correi<t de couro, de a\gottiio ou borracha, 

Ninguem pedindo a palavra é encerrada 
a discussão do art. I• e successi vamen te a. dos 
demais artigos do :projecto, cuja votação fica 
adiada. 

E annunciada a 2' discussã.o rlo :projecto 
D. 11)9, de 1894, orçando a receita geral da 
Republica para 1895. 

Entra em discussão o art. 1 o. 

ta.xeadas ou não pa1-a machinns (n. 1012. da 
ta1-ilà; queijos, presuntos de •tualquer mot)<• 
preparados, conser,·a.s de qualque1• qualt
dade, salvo as conjelada.s, paios, linguiças ou 
chouriças, caldos ou ge\éas, s~lames ou e:I· 
tractos; :pagando mais 40 •J, os seguintes <1.1'· 
tigos: bebidas fermentadas e licores, líquidos 
e bebidas alcoolicas : carr"s de jogal' : ar~e:os 
e C.'trruagens e os artigos da classe 2.7: dum
n ui dos de 50 o 1. as taxas do st• lfureto de car· 

São lidas, apoiadas e postas c_onjnnctamente bono ; equiparadas as taxRS que paga o ma· 
em discussão as seguintes car·ão ás dos biscou tos e bolacNnhas. 

Substitua-se o ultimo :periu.io do mesmo 
~!E!':DA DA COlii11USSÃO DE ORÇA.."\IE~"TO AO ll • 1 peJO Seguinte: 

PROJECTO N. ·J69 As taxas para os líquidos serão as se· 
guintes: 

15 '/o para os cascos que con~verem oleos; 
18% para os cascos que conttverem beb1· 

das fermentrtda.s e a!coolicas. 
Ao art. !.•-Receita ordinaria l-Impor- Para todos os outros envoltorios em que 

tação-Depois das :palavras: -sal grosso- :possam ser acondiciomtclos estas mercadorias, 
substitua-se pelo seguinte: regulariio as taxas do art. 173 da tariílt, pam 
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05 acetatos. ficando em pleno ngor as notu, 1 co><t>"a a Camnra reconhece, posso aftlrmar sem 
!3 a 18 da. mesma tarilh. e. bem assim, O> I receio de ser contestado, que, na na pratica, as 
·crts. 25 e 26 dos preliminar~s d:t mesm:t. n;oGiíes protege~:1 tiCmpre com medirlas legis-
, Accrescente-se no mesmo numero: IMI\·as :i> suas iwinstri;ts nascentes e de fu-

AS ao-.-.ravações de impostos determina•lo:; turo espet~tl1G• so. ~ómeute depois qne as 
acim<t sÓ serão cobrados das mercad.orias que I indnstl"i<l>1 attiugem :tO seu lll<Üot· tlesenvolvi
<;;tbirem do porto tle ortg:em" parttr :!e I de. menta e •>S seus !>roductos poo.lem, em qual
fevereiro de 1895. I quet· m_et·.~ad?, •:oncorrer com os sim!lares es-

Sa](l, das sessões, 20 <le no...-embro de 1894.1 tr .. ugen·os,_~ que os_ poderes pubhcos pro-
-Jo<lo Lopes. presidente -cltt[!''-'to llfont•;-1 clam:llll ,, :nre camuto. . 
11eg1·o, relator.- Albe?'to Tm·res. 7 F. P. Conseg-~nntem~ute, Sr. Prest•lente, tratan
JfayriJlk.-A,·tlnw Rio.<.-:lU[fUStoSevero.- I uo-se <h lllUuStt:ta tle preparados_ <le t.um?• 
Almeida Nogv.eira.-A. Guanaba:·a. I que, apez •r de lnturosa, mnda nao attmg-m 

1 :to !!Tao de (lõsenvolvimento o aperfeiçoa-
O S1·. Tosta- Sr. Presi•lenlc. :t hon·, meulo necessarios para coucon·er livremente 

rada Commis.;ii.o. llC 0l'Ç<U1wn1o Tlt'O!ICie uo! cmn 05Jll'eparnllo:;silttilares de outt'os paizes, 
'Projecto que se ~i!.~cut .. e a 01·~~~ção 1!0 impostc I 0 patriotismo exi~c q~1c ~eJamos pt·oteccio
sobre charuto de tabrlco n~cwnnl, renonwtlo nistas duplameute, nao so Impondo sobre os 
a qufstüo que e!n 1892 occnpo,tt o es~u-<to da I artefacto; de fumo l'.struug<'iros, como ~tio 
cnmm'''• <J depoiS _de larg·o de'''.' te. !oi. nega- sobt·e~arroga'!do com trtbutos novos a m
tivamente resolvida- no senttdo de ucar o í dustt·u1. do p:uz. 
charuto nacional, alias h<1.~tante tt·ilmta·lo 1 o illttst'""!o t·ehtor d<1. commissão labortt 
nos Estn,dos pro:luctores, isento tlo impus to de 1 em completo engano, quando alfirma no seu 
consumo. , parecer que «tb lei de or~amento partt !880 

Sendo rcpre.seut:~nte do Est:t.<lo d<t J?ahin,! <.lattt a primeira tentativa para o cst<1.beleci
onde o fumo e muito cnlttv:ttlv e COll,tltue a mento du. ta:m sobt·c o fumo •. 
pe~uenn. hwom:a tio pobre; oude existem a• I Em ts;n o p<Whtmonto brazileiro uiio creou 
prineipaes f~briCa~ de ch~rut.;s. que. gt~r::m- imoosto novo sobl'·' o .fumo, atJ entiio isento 
tem a !:iubs1steuc:a a mllha.r·es '~e 1;1111Ü1tls; de qaaldttcr cotUribuiçii.o, como dú a entender 
onde o fumo e seus pl'epamdo; suo grande-; 0 relator <la commissüo. Não;" lei de 31 de 
mente onerndo~ de ,impootos e forman~ .nmB \ 0utnb1·o de 18i9 augmentou o imposto _.já ex
Loa parte d?- receitfl estadoal e mu:u:Ipal, istente niío só sol:re n fumo fabricado 1m por
não posso detxar de pt•ote$tar contt·a a tnno-1 ta.Llo, como sobre os f<tbricantes e mercadores 
vação, apresentando uma ~menúa suppres- de p1·e1xu·ados, E isto produziu tão mito ef
sim. . _ . I feito, que no :moo seguinte o parlamento, 

Não farei o histortco da qucstuo, CU.iOS por- attendondo tis insistentes reclamnções dos 
menores sil.o geralmente conhecidos, nem rla- in<ltt>tria"s e mercadores de fumo, revogou o 
rei l;orgas proporções ao meu, tllscm'SO, por- an"'rueilto <lo imposto. 
que os argumentos que pcrHlnziu, nn. se::;~ãc I A Bahia. srmtin. immedintmnente os erreitos 
uo n de ontubro de !~()~, n:io Jor::m1 rcl~1- perturltadores cl:t lei; o consumo ~e seus cha
lados pe!:c tllnstl'e comm1ssao Llo cntao e !mo rntos diminuiu nesta c:.cpltal e mw pequenos 
menos ill<lStl';tda que a. actual, da qual faztnm I pr~jnizo~ son·reJ•:un os fabticantes daquelle 
parte os Sr;;. Leopoldo <le . Bnlhõos, :vttml !Mado. 
sen.aclor pot• G.o~~o.z,_ e ~eYermo Vtetm, CU.JU I Este facto prova que a tribut.aç.iio tio fum~, 
ausenc1a nos e !ao senstvcl: _ , . 0111 nosso paiz, e assumpto mchn•lroso; o trt: 

Para metl!Odisnr as consideraçucs r,_ne v .. u b to anles de attin"'ir ao consumidor v:u 
fazer sobre o § 41 d_o art. I" do l'~".O.le9t_o .\~I m~titus vezes pertut·bar o aniquilar a in
orçamento da reeelta ge1·al, [l!'tnCtpwre: d ·t .. 
analy~aJ?_do os topicos elo. l'arecer dt\ ho~t·ada u~ ]![~;strada. commi;&1o o~uivocon-se tam
con!mtssao, relativos ao 1mposto t!e consumo hen<, quando aiGI'm« que pot· um:t aberração, 
do lumo: . . . . lncnito commum nas tlecisõcs do pnrlameuto, 

« 1\luterm ~tc~lmen~e Jmpo~,v~l, atz .? .. t•da~ cxelniu-,;e, na lei ,-ig-ente do imposto, o cba
tor da commissao, o IUHJ_o tet.l s,ünrlu ~,:st.apal rnto (t<mo do remediado, e exiooiu·se a ta."{a 
ao fisco._graças ao sopln?m" tios _tlt·l?nsores rlo cia:arro, (v.mo dv 1,0 /Jre. " 
dOS fabrtcant~S <.le~te artJ.go, QUe, ~b ,;retex-~ 0 clutrUtO, assim COlllO O cigarro, tanto 
to de proteeçao a Htdustrm e ~avoul<t nac:o- óue ser l':1mo ,;0 1·emciliado, como do pobre. 
naes~ se oppuzeram te!1~zm,.ntc no l~m:.t- 1 f-.~0 dê'Jtmdc da ou1tlit1ade Uo preparado. 
menta dest:t taX<'· e depOis tor•n;tram~nu. pouco 1.,. .' ' .. ' . . - 0$ 2011C mi-
rendo•a pelo .modo pot· que consegmr"m •1ue St 11.1 C.tnrt.l~os c;,ro:s ~e 10 . ou v"''! d 
ella rÕsse est>tbeleeida. ,, · !beiro, que e consumido pelo re~edta ?• 

Sem querer disctttir os princípios economi- l1a .lambem dtartlt?s barntos de 1~::> ? _m1
-

cos do livre cambio, cujos argumentos p>·o r. llletro e ate tle 2$ em Sant,t Cttth:,rwa, 

C:.unara V. VII 
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onde a industt•ia é incipiente. ("ipoiados dos Em 1892, quon<io suscitou-se esta questã;l 
representantes de Santa Catharina.) uo paiz, foram dirig-idas diver;as reclam"Cii;; 

Ora, quem consome os charutos de 2 reis a.·.·s p:1uercs p11blicos, e entre ellas uma mi. 
sinão o pobre'! Illlciosnmente <leduzida, da qual lerei á c,. 
· Por outro lado, ha ciQ'arros que custam mara o seguinte topico : 

600 réis cada m<lÇO de 40, sen(ln,portanto fle -<<Como preliminar, diremos a Y. Bx. que o 
15 réis cada um. Quem conwmc cigarros tão fumo não é, como á primeim vista parec~ 
caros1 um vroducto pouco tributado, pelo contrario 

E' o rico. Logo não tem razão o. com missão, muitos e muitos tributos. alguns dos qu::~ 
quando. affir:ma que a isenção do imposto pesados, p:>ga o 1"11mo antes dü chegar ao nos" 
aproveitou as classes favorecidas da for- mercado. 
tuna. O f11mo paga direitos ue entrada no muni-

E' preciso na discussão deste assumpto, cipio em que o plantador o expõe ii vend:c uas 
Sr. Presidente, ter deante dos olhos não só- feiras, e gem.lmente os compradores teem os 
mente a capital da, Republica, mas· e pl'in- seus armazens em cidades proximas á capital 
cipalment,e os estados pro,tuctores do fumo. e distantes <los m11uicipios productores. 

Aqui consomem-se os ch·crutos ele primeira E' assim que o f11mo (ua Babia) exposto à 
qualidade, porém na Bahia são consumiJos venda na. feir:t de Sant' Anua paga um imposta 
pelas classes pobres os de inrerior q•talidRde, municip<Ü de 80 OLl 160 réis por fardo de tre.s 
e innumeras são as familias que vivem de arrobas. 
fabricar char11tos baratos. Ahi, depois cle comprado, seguirá ou para a 

O impost? de 2 r~is, que, á primeirn vista, Cachoeira ou para Nazareth, cidades anue 
parece mochco, quando se trat:t dos clmrntos existem os grandes arm"zens de escolho e 
caros, onera grandemente o ch:nuto do po- preparo do fumo para exportar. 
bre, isto é, o de 2$ e 10$ o milheiro. Quer em um, quer em outro togar, o fumo 1 

Os preparados de fumo já estão muito paga novo imposto municipal igual, si não 
sobrecarregados de tributos municipaes e maior. Prompto o fumo, escolhido e conve
estadoaes, e indirectamente contribuem p~ra nieutemente preparado,apt•esenta-se aogrande 
a receita geral da União. mercaclo da capital. O Estado cobra então 

Explicarei o meu pensamento. Em geral o 15•/o soure o v:dor da tarifa como direitos de 
furuo cultivado no Estado d<t Bahia não é exportação, qtte ha um anuo eram de i'j,. • 
stifficiente par<t a capa dos charutos_ que se o SR. AUGUSTO MoNTENEGRo- Y. Ex. lê 

. :n;tanufacturam ; ape_:ar ue muito bon~. e apre- sobre 0 fumo ;t histori"' de todos os artigos 
mavel pelo sabot·, nao se presta mmtas ve- que sotrrem impostos nas diversas estações 
zes para _capear o charuto dando-lhe uma por onde passam. (Apa•·tes.) 
apparencta agrad:we~:, como SlliJCede ~om o 0 sn._ TosTA_ Nos municípios pr•)ductores, 
de S~matra, que. e mat~ ~no, m~nos ~·,r~so. corno 0 de s. Felix, 0 fumo em folha p~ga 
Por tsso, os fabrtcantes sao obr1gado. a 1m- imposto municipal, as f<tbricas estão sujeitas 
por);ar o fumo de Sumatra, po.ga.n~o preço.s a impostos locaes. as charutos são tributados 
muito_ altos, concorrendo. basl~n~;e pa~t _ ,\ nu sahid:.t do município. 
elevaçao do preço o camu10 e as •mpo>I(oes A têm destes, 11a 05 impostos estadoaes de 
federaes. _ . industria e profissões, elevados ultimamente, 

Cha!D~-a attençao do t~lustr:1do relator da que pagam os fabricantes, e. tamben;t o de 
commt~<I,O e dos colle~, que me. ouvem r::r,, exportaçilo, qmLlquer que seJa o destmo dos 
o segmp.te cale~~· re~to cle n~ordo com m- charutos, ou sig<lm para o estr<~ngeiro ou 
forma9oes ftdedJ.,nas . uma ?•t•Xa. contendo Si"am P'Wa outro Estado. 
100 ktlo;; de fumo em folha tmpnrtnc\o paga " , 
de imposto a avultada quantia de 180$, isto é, O. Sa. AUGUST_D _MoN_:ENEGRO- V. Ex. 
cada 15 kilo;; ou umn arroba pa>ra mais da quetxe-se da at1m1m;traçao local. 
26$ de imposto. Addicionando·se- o p_reço da _o Sr. Tos1'A .-.Nilo me queixo, não. O que 
compra ao imposto, temos que cada kilo custa mto t'osso at!Imtt1r, como representante tl~ 
10$, mais ou menos. Bahi:<, é que V. ~x: arranqueáquelle Estnd,o 

Or;l., sendo assim, ê cl:u·o 'J.Ue o cha.r~to uma ~las suas pru~ctpaes fonte~ de t•eceJta. L, 
ctLpeado com fumo importado de SumtLtra tn- dem:us, que aux11to prest't as nuanças da 
directamente está sujeito ao imposto de im- União sem~lh_aute. imposto 1 
portação, que é fe•leral. A commissao_ diz, em seu par?cer, q~e a 

A commissão entende que n taxas de 2 réis renda tot:\l do Imposto de fumo fot effectiva
é modica, porque se colloc.t no ponto de vista ruente de 870:786$419 e que, elevando-s~ a 
dos iutAresses financeiros da União, sem at- taxa do fumo desthtdo e creando-s~ novo :m
ténder a que nos Estndos productores o fumo posto de 2 reis sobre charuto nac1onal, eld" 
e seus preparados estão muito sobrecw- var-se-ha 11; verba a 1.200:000$, baven o 
regados' zelo e cnergta. 



camara dos Deputados-Impresso em 12/02/2015 15 28- Pág1na 6 de 42 

SESSÃO EM 20 'nE NOVEMBRO DE 1894 347 

Isto quer <lizer· que, havendo rigor d:> pa1·le i perda do custo d:t producção porque esses 
tlos :1geptes .do ~~co. f]Ue são, r_egra g·~t>:.d, charutos ou não se vendem ou'se vendem por 
vcrdade:ros mqu1:;1qo:·es, lw.vera um nu- preç.0; insir:o:ficautes. 
•meuto tle pouco ma1~ de 300 contos. E;tcs prcjnizos dão-se com frequencia. Ora, 
" AS>im, -pal'<t Sillv::r as lin:•nço.s rederr.e,;, a pergunto : nestes caso" quem paga o imposto 
comm;s::;fto propõe tt t.:l':eaçiio <le um imposto, sir,fio o l":thr·ic-.:l.l1tc, e:x.c.lu::;ivnmente ~ 
ctlj:t renda. se1·a Í!!Sign1licnnte pa:'a a :~t~ião, O t~egnlamr~nto manrht cobrar do industrial 
cuj~ J·eceit::t cal<!nla-se em 2i0 mil ~untos, I n. import:mci:1du impo.to, por adeautu.mento, 
111as •JUC v:\1 ur.cct:n· a inrlu~tl·i:: nos Esi:ld.:.s dovAl'do o fabi·itante cobrar, depois, do coo
ela Sabia, S:wt;c Cath:,rina ~ Rio G,·,nde •!o sumidor: Pois bom, os industriaes de cha
Sul, em dons dos qnaes a gucr•rft civii a,!.:tba t·ntos1 em ger·al, são homens de recursos: 
de Janç"r a. deYasb•:ão o t\ m•·rte, P•Jrtm·brcndo iimitados, e esse adeantamento forç;:tdo, por 
e ditllcultando a yir1a social. cont:\ de lucros futuros e presumíveis, não 

o sa. AuGUSTO o!oNTENEGRo _ Est~ .. r;:u- \'Órle ddxar tle embaraçar " entorpecer a in-
meuto apro,reitf) n. to:! os os Lrlpo~tPs. ~ Uu~tt'i:.t~ 

0 S&. PEDRO \'EP..GNE- E' r<,duzir ,, des- 0 SR. •\UGUSTO l'v!ONTEXEGRO- V. Ex. 
pe7.:t· l foi quem propoz esse systema de cobrança. 

0 Sa. AUG1iS~ü >'<!o::>;!ENEGRO- Pois V. Ex. 0 SR. TOSTA- V. C:X. esta enganado. 
reduza, o quo ai!!d:• nao fez. Em 1892 combati o impos~o de fumo em ~ua 

o Srt. FRANCIS<J.O Son:<É- Depois, esse i m-I g:enera.lJdaúe, por considcml-o mconstttu-
posto de fumo é verdadeiramente estao-iitl, e C!O~at.. . - . 
isto jit füi perfeik,mcnte discutido aqui cm vote: ct?ntra todos os Impostos relativos ao 
sessões pas:;adas. (Apartu.) f~mo md1gent1 e aos seus preparados na-

S T . 1 cwnaes. 
O • a. os: A.- Amr. a se enganam os que Afl ~Ii estil. 0 ~r. pico do discurs~ que nessa 

pensam que.~ mdu,trJ,1 do charuto e mtuto occas1ão profer1 combatendo o Imposto, por 
rend?sa,_ de1xa grandes lucros. . . inconstitucional (lê) : 

O lubt·t·.:o dos chat·utos de superior qunll- _ . . 
dnde, granrle parb dos qunes é consnn,ida «A questao consbtncwnal reduz-se aos se-
nest<t caJJital, é muito dispendioso. Além da !;tliUtes .termos; . 
contJ·iiJui~ão indirrcta, 11. que estão sujeito~ O dn·~1to de .1mpor ou taxar cumulativa
pore:• usa ck1 impoJ·taçüotlo rumo de suwatra, .me1~te e ex~eos1vo.ao consu,mo dos productos 
siío leitos em fó:·n.as compr:l<lns no etit:·:m- ag:·Jc~t:·.~ e mdustrmes elos Esúldos? . . 
geiro e aconuicionadas em caixa~, cujas eti- A l.imao póde crear fontes de receita, m~
!«Ctlos, t;.:mbem importadas da g0ropa, cn~tnm pondo s~bre o ~onsumo dos productos a,"'''I-
muito diuheiro, em mzão do cttmbio. colas. e mdustr1aes dos. E~tados ~ 

Diz-se, é verdade, que, pnr mais elevado A !Ilustrada .Comm1ssao de Orçament~" re· 
que seja o imposto, não estorva ena· a iu- sponde affirmatlVttme!lte. 
dustt·ia, porque quem o pag:c atlnn.l é o con- Enten<lo, Sr. Presidente, que, si o Congresso 
sum1dor. quer discriminar claramente as rendas esta-

Sei, Sr. Presideute, que theoricamente o doaes c ns tederaes de modo a evitar no ru
pi·incipio economico é verdarleiT·o ; um~. na tm·o conrnsiles deplora veis, invasões reei
pratica, nem sempre ~lle se realiz:•. Depende procas ú:t União nas e:;phet·as linanceiras dos 
lllUtlo do modus (aciendi. l':stados e <lestes m\ th União, deve desde jâ. 

Pelo regnlamento que se pl'etenrle applicnr tlrnmr n doutrina constitucional de que os 
aos charutos naciotmes o imposto será at•reca- fiOderes fedct·nes não podem, :t titulo ole con-
dado nas t'dJricas, conror•me " prouucçil.o... sumo, impor sobre os productos agrícolas e 

o 5n. ZAM da um nparte. indnstriaes dos Estados, nem o !egislador es-
A tn•loal ~ob1·e as mercadorms unpot·tadas, n. 

O Sn. TosTA- O fabricante adianta a im- titulo de consumo. 
portn,ncia ; mas antes do clmrnto chegar uo A fa,:uldade <le crettr fontes de receita 
consumidor, circumstnucias podem occorrer cmnulutivamente, de que trata o art .. 12 da 
que o impossibilitem de haver o reembolso do Constituição, refere-se, por exemplo, ao im
impo>to. posto pessoal de capitação, ao imposto sobre 

O fumo, em no>so pniz, está sujeito ao a renda (income tax dos inglezes) e outros 
que os l>tn"<Hlol·es •:b,.rnaJn- bicho do furna. qne nfio estão com~rehendidos nos arts. 7•, 
Acontece ás vezes que os clluruto;, po1· cir- 9• e ll, § !•. 
cumstancias dos mercados, ni'iu são remet.tidos Tornar ess::t faculdade extensiva ao con
aos mercadores iromediatameute depois de sumo dos productos u.gricolas e industriaes 
fabricados, e são estragados pelo bicho, o que do~ Estados serã. plan tu.r o germen de futuros 
Importa para o fabricante ou industrial a contlictos entre a União e os Estados; preju;. 
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dicar a receita· destes. tolhei'· lhes atê certo 
ponto a liberdade íinanceir:t ! >> 

0 SR._ AUGUSTO Mo!o."TENEGRO - Por que 
V. Ex. nao aconselha aos seus constituintes 
qu.e repre,sen~em ~o Supr·>mo Tribunal contra 
a mconstltucronahdade d·> imposto. (Ha out>·os 
apartes.) 

O fumo e mataria muito tributavel, mas 1 
difficuldade pratica consiste em encontrar 0 
meio de fazel-o dar a maior renda pos;i"ell 
sem perturbar a industria e a lavoura. · 

E o. comprehendo que se aclopte o mouopolio 
d" França, o systema prohibitivo da eultll!a 
e ra:,rico da l:lglaterra, ou o elas estampilh1; 
dos Sstados Unidos, ou outl'o qualquer que s: 
pos>a imagin<~r, cont'orme ns circumst10cia; I 
do paiz; mas o que acho intoler:tvel, detri
ment.o;;o à industria, é o sy~temu, que se quer 
ado~t~r, de tríplice taxação-muuicipal, esta
doai e federaL 

O Sa. TOSTA - A Commissão de Orçamento 
~e 189~ calculava em IO.WO:OO()$u.rend:c do 
1mposto de fumo. 8ntretanto no primeiro 
anuo produziu apenas duzentos c tantos con
tos e no segundo oit<>centos e tantos! 

_Mas, dirão os partida rios do imposto que este 
n~ rendeu mais porqt!•3 a arrecadação não 
foi bem ~eita e a íiscalis;;ção não foi rigorosa. 

Na nnnha opinião, S:•. Presidente, o im· 
posto rendeu pouco, ou porque a industria. 
dos preparados de fumu niio está ainda tão 
desenvolvida como presumia a cornmissão,, ou 
a arrecadaçiio é assaz difficil, de modo que 
uns pagam e outros escapam ao fisco. 

No primeiro caso, con\'ém supprimil-o para 
nio embaraçar a indust:-ia nv.cion.·>I, no se
gundo, convém ainda ;upprimil-o por in
exequível e desmoralisadur. (Ha diversos apa1·· 
te~.) 

A minha questão não é do quantum, mas do 
imposto em S!. Nego a compet,ncia do Con
gresso para 1mpor sobr-: os prep,lrados de 
fumos nacionaes, a titul•' rl•' conslllllo, e de
tendo os direitos do mim EsL .. do. Si o patrio
tismo exige que Totemos impostos p1ra as 
enormes despezas feitas ultimamente pelo 
governo federal, tambem o patriotismo nos 
impõe o dever de não cNar impostos no>os 
sem att~nde:r àscircumstancias das industrias, 
e sacrificando os direito5 dos Estados. (H a 
diversos apartes.) 

A commissão começa propondo 2 réis por 
um charuto; mas, si u. CnmrLrn. acceitar a 
proposta, na proxh11tL ses"'to seril augmentatla. 
a taxa, ficando os Estad··~ productores impos
sibilitados de mais tarde aug-mentar os im
postos estadoaes. 

0 SR. AUGUSTO MO!o.'TEXEGRO -Si a Gamara 
augmentar a despeza., é preciso que o fumo e 
todos os seus preparado> ,-enham a pt>gar 
maior imposto. 

0 SR, TOSTA- Ja V. Ex. declara á Cftmm·a 
_que si ella augmentar a o.lespeza, a commis· 
síio augmentará. tambem o imposto do fumo ! 
(TrocallZ•se apartes.) 

O. café de S. Paulo e r, borracha do Pará 
não contribuem, a titulo de consumo, para o 
equilíbrio orçamentaria da União. Seme
lhante encargo fica reserva-lo para. os Estados 
da Bahia, Santa.Catharir;.a e Rio Grande olo 

·Sul, porque nesses Estados e :riste a, industria 
de preparados de fumo,- e o fum>Lr e um vicio t 
(AJiarles.) 

0 SR. MARCOLlNO l\IOURA dà 11m ap:tl'te. 
O SR. ToSTA- O honrado deputado pela 

Bahia '"sta um tanto alheio aos legítimos in
teresses <h industl'ia de preparados de !'<amo 
do nosso 8stado; S. Ex. nii:o conhece bem o; 
muuicipio.; productores de fumo. 

0 SR. AUGUSTO l-i1ARCOLIXO MoURA-EU. 
si (.>Ud":;se, tributava o (um& de tal fórma qué 
até o f.t.zb acaba\'; porque e uma fonte de 
Dli\le; l'aru. a humo.nidade. 

o Sn. .. TosTA-E' e.:;te o arg-umento muito 
contoec<do, que sempre se invoca ;:>ara sobre
carregar o rumo com imposto::. Eu, porém, 
encaro a questão por outro lado: o fumo é 
um genero de cultura muito generalisaclo 
em nosso pai.z e constitue a la vow'<' elo pobre, 
e o seu fabrico garante a subsistencin, honrada 
e modesta de milhares de famílias. 

Qne tr~te espectaculo nós preseuciariamos, 
si, onerade o fumo ele impostos elevados até 
a prohibio;;ão, as fabt•ieas se fechassem e a 
cultura desstt 1Jlanta pe1•desse a razii:o de ser! 
(.4.p">'ICS.) 

Antes de concluit· as minhas considerações 
sobre u imposto do fumo, devo chamar a at" 
reoçíio da Camara par:> o desaccordo que ha 
entre'' reitttorio do ex-miuistt•o da Fazenda 
e o projecto da commis,ão. 

Ao p;t>so que o ex-mioistt·o lem?r<1. a cou
veniencia de diminuir a taxa do 1mposto e 
augmenbu· a qu_<Ul~i·~ade ou o peso olo !'ur~o 
sobre que deYe rnc1d1r a tttxa, tt comnn;;sao 
prol'õe augmeutar· em relaçã.o ao fumo des· 
fttu.io 111ais !O rêis. 

0 SR. AUGUSTO MO~TENEGRO- Sobre este 
ponto ;, commi:;são esta estudando um outro 
pl:tao pa.ra pro?or uma modilicação nq im· 
posto. 

C> Sa. TosTA - Peh lei actual cada 25 
f:'l'ammas de fumo picndo,_migarlo _ou desfiado 
lJag<L 10 rds. A comm:ssao, porem, dtStlll· 
gu':ndo o fumo picado ou. migado li O ~es~ado, 
conserva a taxa de lO réts par<' o prtmeu·o e 
augmenta a do segundo para 20 r<lis, d~ ma· 
neira que cada kilo de fumo desfiado YJ!'<' " 
pagar 800 réis. 
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Assim, 15 k_ilos (ou umaarJVJht) p:.g,,·iiolrlade, J'epJ'"sentantes da Na~;ão e, portanto 
12.S~ que é ma1:5 ou 1~w:_:ws o pr~o. d· 1\uno da, Uuiã.o, nl:Js:dc\·el'l\os defender os ditei toS 
desti:tdo .. xe .. un.s copdlçoes n, C(Jfi1n11SS~ü !J_l'ú· é os le,!útim .. s ioterC:!:;es dos UtlSSOS Estaclos, 
põe nm 1c1_posto tt1.o. onel.~ú5~. qu·;~ !lW) l,~,d·J J10l'q1li.~ o con~unr.:to ,:estes ó qne constitue 0 
deixnt·~1~ a1f~ctar a pl'odU\'~.ao e:\. ,ndn:Strla.; mte!·esse uaclt·Dal. 
Itlr~~tx;~!:~~~:::; governamcntni que 0 pro- v ~R. AtiGGSTO ~ro~TE~EGRo -Não apoiado. 
P Eis"as palavras do Sr. Fc!isbello Fr·~ir<• em O <:ilt. \'ERGXE I>E .\BREU -111uito apoiado. 
seu relatol'io á folhas N\ e 6i (U:): O Srt. 1!0RAES Rumos dá nm aparte. 

t< P~.(le-se di.z~~'"''l~:. ü~tc imjlosto ~inf~a e~~~ o. Sn.. To5T:'--:- Contintia fit•me, in:.1balavcl 
no penoilo rle oJ, .. nr~-tç.<o, 0 qnc n.w" pn.\ :1. nnnh:t coov1c~.ao sobre a impo<sibil'd· d 1 
cstron~ar ante '1 Y:trJednt~c de sy~t,,m .. ls •1 110 cre:tt·em-oe imposto> novos co~rtt·a 1a\:Ct~s~ 
teem srtlo post••s. em pt·<Uica c:: JU<' ''lll1t:<M tri:c <lo falwieo de charntos, sem perturbação 
geralmente mam~estnua. •. O llllposto. cJ,; 10 e se:l)J inconvenic:~tes pam n. J.1vonra. Penso 
l'eiS sobre fumo p!C:~do o~ dest1atlo e c:::arros qlle é inconotituci·:nal :t dccretnçiio de seme
nac1onaes pot!er1r: recalnr ~obre. !00 grarn- lh;,ute imposto, que é eh competencia dos 
m;\S, em vez do 2;::>, c. sobre ::lÜ CJg~rN'·S~ cn.:; b;t:ulos. 
ycz de 2~, e b:1u. H~$~:U.-.o de 20 .1:e1~ por !2...., . E si me e:ngnno. si a t;nião pàde cumula
gramma~ de r.~pc poucu,t recalm ~obre oOO ltmmentc co'" os Estc>dos tributar o con
grammas .. '> sn!llo dns p1'odnct0s ; .. gl'bolns e~tadoaes, uão 

A1Cm r1a emenda relativa. ao i1nposto do ~~.~J::ttuo::; os pt·i:neii·o~ a. emha.raçat• a. vida fi
cha.ruto nncir.nttl. vou apresentar outr:t 0x- nanceira. •los Estudos productores do fumo, 
plic:ltíva. em relação ao cigarro. tir:tudo-lhes a esrr:n~;luçn, de mais tardo nu

E' principio economlco cOl'rente qne o \'1'0· gmentarem a sua receita. 
dueto 011 " mercadoria não deve ser •lupla- O Esta•.!o d11. Balria conta entre as suas 
mente tributtvJa com o mesmo impostü.... P}'i~cipaes_ fontes ~Je l'enrla o fumo; ora, si a. 

O SR.. VEROXE DE ABREU- Non bis in idem. Ü!ll:co, a titulo dn ccnsnmo, onerar o fumo 

O ~R. Tos1'A- Entretanto, na lei Drçamen
hlrht viQ·ente,- e a. eommis::;ão n5.o fez alte
ração no SeU pro,jecto-, O Í:lmo picado OU mi
gado e desfiado page. du'.<s .vezes-com<'>. fumo 
e como ctg-arro, contrar1r,ndo-se assrm o 
principio non bis in idem. 

0 SR. AUGUSTO MoNT!lNEGRO- V. Ex. up
plica mal o princ'pio. Os artigos ;upportam 
muitos impostos conforme as translorma,ües 
]lor que passam. 

O Sr.. ToSTA.- A minha emenda e conce
bida nestes termos {l€) : 

Si a Camnra approval-a, o fumo p:tgarit 
uma só vez-ou como tumo simple:.mente 
ou como ciga-rro .. 

O SR. MOR.A.ES B<\rros- O nobre t.loputaclo 
tem toda razão. O del'eito nüo e dtl léi, nJtts 
de sua execuçüo. 

O SR. TosTA-E' difficil encontrar-s<' um 
meio facil de tn.xar o fumo em nvsso paiz, 
sem ~randes inconvenientes para os qu•J so 
t!ediCâ.m a este ramo de negocio. 

0 SR. VERG~E DE ABREU tlit um :t]?<l.l'te. 

e :... ... ~~us prejJ::.r;.;.dt•s cvrn Impostos federaes, a 
Balli.:t ~e:'Ú nece~s,n~bmonte prejudicada. 

0 SR. VERGXE I>E.·I.l3REU- E' preciso haver 
a discriminação das rendas. A commissüo foi 
muito leonina. 

O SR. To:;TA- Concluindo, Sr. Presidente, 
snbmetto it :tpreciaç:io da Camara as minhas 
emendas ; certo r! e rme ella fará justiço. uni
m·•nJo :1 industria :racional e garantindo o 
pão nos que vivc:u do trabalho da in
dustria. 

(J[uito bem., muito bem.. o 01·ador a com
priment"rlo.) 

O S1•. Edu:u·do R::unos (Este dis
cun~o.deixa de se1· pnàlicado, tendo sido ent1·e .. 
!JUC C?i~ te·m.po ao 01·a..im:). 

O !!it• •• Jo10é CarloK (Este discw·so 
deixa rle se1· publicado, tendo sido entl'e[!li.C ei>t 
tempo ao orador.) 

São lidas, apoiada> e enviaclas it Commissão 
de Orçn.mento as seguintes 

Erncndas 
O Sr.. TOSTA-Cmnpro um dever de pa-

triotismo impugnando o imposto sohre o cha· N 1 ruto de fabrrco nacional. Não me constituo, ' · 
nesta questão de fumo, o defensor _de peque- . . • • • . • 
nos interesses locaes de campanarro. t\c1ma Add1t1vo ao or,amento da receita. . 
delles ha a causa sagrada da industria na-~ a) os 30 '/ .. que competem á Fazenda Na
cional, e a nutonomitt tinanceira dos Es~ados, cional ~e~uzidos do prorlucto da appre.he~são 
cuja guarda nos estã confiada. Somos, e ver- que fOI Julgada procedente, como dispoe l> · 
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art. 651 do capitulo 11. do processo adminis
trativo das apprehensiles e multas. de que 
trata o titulo X da. nova. Consolid·' çiio das 
leis das alfandegas. será arrecada.•la. em favor 
das instituiçües •le caridade <las sédes das 
respectivas a.lfamlegas. -Jose Carlos. 

N. 2 

Thonza: Car;alcanti.- P&Hla Ramo." .-Jlotu.:~ 1 

- Eu:;ebio de Quci,~o:;.- ..lirtJ'tiH.Iii ,J,mi,11-~ 
Jtu'l.q··eita .. 4.yre:_:.- Fiado de JL•mj(J:_ 
Lu.i:; de A.ndJ-r;de.- Fi.lgne!rrM.- Ln:·rr:;1~r.. 
de Sâ.--F~·edeJ·ico Boruas.-.T. ~Yi!ira:... 
Pav.la Gttirna?·í'Zes.- Pa1·an.ho.r; 'lllontr:He.rrm:
Ro(ll·igues Liíi2a.- Parai:;o Catalcmui.
Pinto da Fonseca. -Fortes J«nqucim.- Lui: 
Dorni11gv.es - SebastUro Landulplw.- Tn'a. 

Accrescente-se ao art. 6•:-:J. taxa a que se <lade.- ,·antos Paeira.- Tolcntino de ('.,. 
refere a. Coi1 . .;oUrlaç,fo das leis (l o.s alfandega.~\ I 'Valho,- Roc!ta_ Cavalca~tti.- Tolen!i.lto d&; 

comprehenderâ. tambe1n os•a.pores nacionaes .Santo.<. --A.r:stule.< GNlcao.-Ta?xwe,< deLym. 
que "'OW.m de pri,..ile"ÍO de paquete.-Jose I Gonr"'lo de Lagos.-:- Aw;Hsto de F.·e•!as:-
CaJ·l;s 0 T01·q,•n.to Lopes.- S•loa C1stJ·o. - F··tmcl"' · ~~:'[!&.~~--:- C. CrH:;.- 'Fivet:l·os.-Eduar{lo de 

N. ;3 

Os paquetes t\ ,·apores de liollas regulare;;, Enwnda 
nacionnes e estrangeiros ~ue pretendet-em . . . • 
gozar dos laYores •lo n :3, do art. 372 doca· Ao orçamento rla. r,~cmt3--prfi,Jecto 11. lu0: 
pitulo VII do. Con.<olidaçao das Leis das .1lfan·\ Ao art. 2' § I" onde se diz: IG -OOt't:OOiJ$. 
degas pagarií.o o. taxa de 50 ,.s. por tonelada dig:J..,e :?5.000:000$'i00.- José Lopc<, presi· 
de registro todas as vezes que ~erem entt~•da I dente.- Augwto ,1fmLcMtn·o. rela.t(ll'.- .{/. 
em qualquer porto do Brazll, quer para be1·to Tm·>·e.<.- :\lmcida Soquei,·a.- .-l,-:1.'" 
desc•trrego.r, quer para carregar. -Jose Rio.<.- Augll-'W Se.,cro. ' 
Carlos. 

Fica crendo o imposto de: 
500 ?"eis por tonel:v1a de ca.t·vão c~e pedra; 
20 ?'êi.s por pó cort·ente para o taboa.do ele 

pinbo estrangeiro ; 
40 réis por pé COt-reole p~ra as couçoeir->s; 
500 >"c i.• por f11rdo •le alfafa estr ·ngeira, 

a.té GO kilos da peso, c i$000 par-a o fardo que 
exceder a. este pe,;o ; " 

e 100 >·tiis por sa.cco de mllbo e farello -do 
Rio da Pr •• ta. 

Ao Or~amento da Re~eita., Pt•o,jecto n. 169: 
Ao art. 3". Substitua-se pelo seguinte: 
Pro·a fazer face ao deficit. que possa. se Te· 

1 
rifica~ no exercido desta lei por 1nsufficiencia 
de receita. e ás despezas oriundas da re>olta 
de 6 rie setembro de 1893, ~o::Jsto.ntes dos cre
dité•S extraorriinarios e supplementares ap
pro-.ados pelo Congresso Nacional e assim 
como p:wa pro;;edtr ao resgate do papel· 

Sala dns sessües. 17 de novembro de 1894. moeda emitt\rlo •1epois daque\la data é o go-
-Jose Ca1·1os. >erno autorisado: 

Accrescente·se ao n. 41 do art. !.•: 

1• (Como está). 
2• a praticar no po.iz ou no estro.ngeiro as 

operações de credito a te o maximo de seis mi· 
O fumo picado •. desfiado ou mi.gado, mantt· !hües e;;terlinos.-Joiío Lopes, presidente.

fa.ctura.do em ctgarros. pagara somente o Augttslo il1onwneg>·o, relator.- A.lbc.·to Tor· 
imposto sobre maço. ,.u.-.4.rthur Rios.-.4.ugusto Sece?·o. 

Sala. das sessiies, 20 de nove.11 bro de 1804 · Nmguem pedindo a palavra, e encerra•la 
- I •. Tosta I a discussão do art. 3' e successivamenta ~ 

Eme>ldt' ao a . .fl do a>·t. i• 

Supprimam-se as pa.la.vra.s- por um de 
fabrico nacional - 20 réis. 

Sala das sessões, 19 de no>em bro de 1894. 
-I,qnacio Tosta.-F. Sodrd.-A. Milton. 
- M .. Caetano.- Gcminiano Br·o~il.-Gouvêa 
Lima.- Ped?·o Vel·gn.e.-llfene.;es P.-ado.
Lima Bacury .- Sil-ca Jia?·i.;.- Anido de 
Abreu . ..:.. Ed. I/amos.- C. Zama - Luio 

-AdolphÓ,~·Lopes n·o,ao.- Ca?·los Neica.-

dos demais artigos do projecto. 

SEGUNDA PARTE DA ORDE~I DO DIA 

Contintia a 3• discussão tlo projecto n. 144. 
de 1894. appro,..ando os actO$ do go,·erno 
praticados por motivo <!a re,·olta de O de se· 
tembro. 

O §1.•. Fduai·doRatno8(Estedís· 
curso deixa de ser publicado, tendo sido entre· 
gtte em tempo ao orador.) 
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Vem it Mesa, é lida, a :poiada e posta COll
juuctameate em discussão a seguinte 

Ninguem m:J.is pedindo a po.lavra. - é cncer· 
rada a discussão e :tdiada a YOt.'l,ÇãÓ-

Emenda -
Passa-se it hora de•tinada ao expediente. 
0 SR- l 0 SECRETARIO procede it lcituro. do 

Depois de-actos-diga-se-que se referirem seguinte -
a ma terias cuj<t iniciativ:t é da competeneill. 
constitucional do Poc'er Legislativo, o m~is 
como está, etc.-Edum·do Ramos.-:i>·thttr 
Rios.-A·ugtcs(o J.llontcnegro. 

o S•·· Dino Bueno-0 pa.recer elu.
bo!'ado pelas commissões reuniuas teve voLo 
em separado em relação aos t1ecretos de 28 
de fevereiro e 5 de m<m;o de;te anno. 

Em face das mensagens do Poder Executi
ro e <la disposição constitucional que deve 
ser cumprida, o p1·imeiro cui·lado de quem 
se entregue o.o estudo deste assumpto U.eve 
ser o de determinar qual a missão do Con
gresso. 

As commissües reunidas ,julgaram <tue essa 
missão era a de avaliar a responsabilidade 
do Potler Executivo e seus agentes. 

Si a COngresso tem de pronunciarsobr -sea 
a responsabilidade do Executivo e dos agen
tes empregados por elle, parece que a ex
flressilo -ficam approvados-não quer· dizer 
mais do que-não tem responsabilidade al· 
gnma. 

O vocabulo-actos-comprehende não so as 
medidas de excepção que a Camara conhece, 
como tambem os actos praticados pelos agen
tes do Poder Executivo. 

Não se trata de uma revolta das contliçües 
das de lO e 12 de abril sobre a qual o g.wer
no poude ·mandar esclarecimentos detalha
dos. 

Incumbe simplesmente ao Congresso inves
tigar si o Poder Executivo podia pr:L ticar es
ses actos. 

Não podia porque eram pro !libidos pela 
Constituição. ou porque fossem da C$phera 
ou attr1buições do Poder Legi<lativo, ou por
que mesmo a este fossem Voll:Ldos. 

Mas o Poder Executivo praticou-os e por
tanto cumpre ao Congresso simplesment.e 
examinar. a condição excep~ional em que se 
chava o Poder Executivo, o motivo que in
uiu em sua delibernção para a pratica des

ses actos e finalmente resolver sobre suares-
nsa.bilidade. 

EXPEDIENTE 

Oíf:do do Ministerio do. Justi~-a e Negocios 
Interwres, de 1 tlo corrent··, rloclarando em 
respostn. ao offi.cio de>ta Camam, que provi
denciou no sentido de serem rcmetLidas com 
urgencia á secretaria da Camara •\os Depu
üulos as actas nas di ,-ersas secções du muni
cípio do Rio Branco. Estado de Minas.- A' 
5" Commis$ão de Verificaçiio. 

Requerimentos: 
Dos Conferentes ua. Caixa tle Amortisa.çü:o, 

peU.indo a equipat·ação de seus vencimentos 
aos dos 1 o, cscril)tumrios r lo Thcsouro Fe
del·aL-A' Commissi\o Especi:1ldc que é presi
dente o Sr. :'vlm~tes RH·ros. 

Do Sr. Jn.cintlto Alvc., Fcrreirtt oh< Silv:t, 
apresentando um projecto de co!onis:t~ão.
A' Commissão ,lc Ob"ts Publicas c Coluni
saçiio. 

Ficam sobre a mesa até ulteriOl' deliberação 
os seguintes projectos 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 . ' Fictt aberto ao Ministerio ela Justi· 

ça e Negocias Interiores o cre·1ito cxtraordi
nario de 3:500$, para occorrer ao pagamento 
dos vencimentos de um conservador. um 2• 
official e um amanuense da Bibliotheca Na
cional a partir de I de setembro do corrente 
anno, data em que tomaram posse os func
cionM•ios nomeados para o preenchimento 
destes ca1·gos creado; pelo regulamento cxpe-
1ido a 8 de agosto. 

Art. 2." Revogam-se as disposiçõ~s em con
trario.-Fr{/nça Ca.rvallw.- Belisario Augus
to.-Coelho Lisboa. 

O Congresso Nacional decreta: 

Estabelecido o debate neste terreno, o ora
. or folga em declarar que sua conscícncia 
uridica não se sente embamçada em vir di
er que os actos pratica·los pelo . Poder Ex
utivo são justifica veis diante llas circum

Art. J.o Não se comprehendem na classe 
de generos de importação, para os elfeitos do 
art. 7" n. I da Constituiç•llo Fedem!. aquelles 
que forem effectivamente expostos a consumo 
incorporados à ma:;s ,, dos bens commerciaes 

stancias que o rodeavam. 

O Sr. Eduardo R:nnos (Este 
.i§eurso deixa d.e ser publicarlo, tendo sido en
regue em tempo ao omdm-.) 

ou particulare-s nos Estados. · 
Pantgrapho unico. Presume-se estarem ex

postos a consumo, os generos de qualquer na
tureza e procedencio., oito dias depois de sua 
introducçiio nos Estados. salvo, porém, a 
prova em contrario. exhibido. pelos inter· 
essados, no sentido de demonstrarem:_ 
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1•. que os artigos de que se trato1 foram 1 Alguem já disse: ha mortOs que é preciso 
reexportados; i matar, como ha.mot-ws, que é preciso resus. 

2•. que entraram em transito para outros \ cit::H·; r· t ~--" d · , d d 
Estados ; I ~ mor os ~ue ,~am o .un o o tumulo. 

3', que estão comprehendido;; entre os ge· ' e CUJa voz se ueve escutar. 
neros isentos de imposto, aa fórma dos tra·l TitO Livio de Castro faJJa do fundo !lo iu
tados e leis federaes. 1 muJo. e a sua >Oz de>e ser escutada, pol'que 

Art. 2.• Re>ogam-se as dlsposjç,ões em con- 1 e. a •oz de um espirita superior, que mar. 

trario. _ j'~~~d~~-s!~l~~~g.~d~u~~~~·s dn:_~i~do novos 
-~d!a~;t;, ~~~~: I 9 de no' embro de 1894• I Peço, pois, a. atten\'ãO da Camara pal'a um 

I 
assumpto, que Ee me a.tigura tão importame 
q não digno . dtt solicitude do novo go•erno, 

· O Sr. Enéas ~l:at·tinl!lõ-A minha . que affl.t•ma ter por norma de conducta aju;. 
missão ~ muito especial e muito rapida nesta! tiça. 
tribuna. - Occupando-se da these do Dr. José :.raria 

SurprehendidÕhontemnaCamarapela. prova. de Car>alho-Jio>·taiidade na cidacle do Rw
de deferencia e consideração, e pela distincta 1 Tito Livio lembra que o autor enumera cem 
honra com que se dignou ao meu honrado 1 causas pr;,duc:wras da mortali•'ade de 84.069 
amigo o Sr. Matta Bacelhr. eleito pcor esta i pessoas no pe1•iodo de sete annos, de 1868 a 
Camara em um escrutínio pleiteado com todo! ISTo, figurando em primeiro logar a tuber
ardor para o cargo de vice-presidente.! culose pulmonar na razão de 13.109 caso; 
S. Ex. cheio da mais .justa satisfação e des- j fata.es. 
lul!lbrado pela honra que _a Cam_at;a: lhe con-~ Foi a tuberculose que ceifou a •ida deTiio 
f~rzu, encarregou-me, 'Ola rmpossrbrlinade!Da- Livio; mas quando baixou ao tumulo, o moeo 
n_!festa: e absoluta de vrr ate a sua. cade1ra, ~pensador já tinha escripto .4. l!fulhe>· e a So
tão br1lhantemente occupada,traze: a Cama_ra j ciogeni,, A.llucinações e Illusões. e uma séria 
dos Srs. Depu_tad~s o seu agradecnoento sm- . a>nlr.ada de estudO$ críticos, philosophicos e 
cero pela distmcçao de que fot alvo,ao m_esmo I politicos. 
tempo. que o protesto de fazer, na ca~~1ra a 1 A morte toriurou t!e dor o velho 1!anoel 
que fo! elevado. manter as suas tradiÇOes d_e. da Costa Paes: mas. foi impotente paraextin· 
republicano enthustasta. dando fiel cumprr-1 "llir a profunda amizade do devotado bem
menta ao regimento da Casa. respeitando as 1 feitor. 
liberd_ad~ _publicas e sobretudo defendendo a l Este deu a Tito Livi.o um tumulo, que bem 
Const1tutçao. I deixa ver no exterior a preciosa reliquia 

que em si contem • 
. O Sr. Arthur Orla~do- Não Masrestavalazeralguma cousa de superior 
e uma censura nem uma apologm q_ue _ven:ho I a uma :tpologia em marmore, era a apo
fazer ao no>o governo; venho pedtr JnSttça. theóse espiritua.lisada do finado peht publt· 
para um velho, e, ao mesmo tempo render ! ca~ão e vulgarisa.~ão das suas idéas, e pela ' 
homenagem á memoria. de um m_oço,que, _mo r- i admira~ão e reconhecimento dos espíritos 
rendo aos 26 annos de 1dade. de1xou mats do< cultos. 
que um nome glorioso, deb:ou o mais util. o j Infelizmente falta >am recursos ao generoro 
mais proveitoso e o mais helio monumento, , apostolo do bem para levar a effeito a SU>\ lu· 
que se pôde imaginar para um povo. . I minosa ide::.; mas em seus inexgotaveis re-

Refiro-me a Tito Li vio de Cnstro, CUJOS! cursos. inspira•:!os pela a:tfeição. lembrou-se o 
trabalhos scientificos constituem uma inexgo-! velho :-.ra.noel da Costa Paes de requerer ao 
tavel fonte, uma especie de thesouro dos governo a publicação dos trabalhos de Tno 
Nibelugen para. o paiz. . Livio ()e Castro na 1m prensa Nacional. 

o velho é o pae adoptivo do extraordinario Com eifeito, na.quelle estabelecimento man· 
moço ; uma alma d~ a?JO~ que soube ama~ dou 0 governo imprimir, por rlespacho do 
co~ o .amor sem li!Ulte• um desherdado do. ministro Ruy Barbosa, A 'líttlize,· e a S?c:o· 
carmh~· maternos. . . . . genia, e mais dous livros, tendo por obJecto 

Enge1tado ao nas~er, TJto_LrVJo de Castro varios assumptos scientificos, críticos, poli
encontrou no coraçao do sohta~JO :Manoel da ticos e philosophicos. 
Costa Paes um nmho de a.ffecçao e ternura. . 

A' sublimidade do sentimento de um corre- ;;a Imprensa Nacional mezes e mezes estr-
spondeu a superioridade do talento do outro, yeram ~s au~ogra11hos sem qu~ com~ass~ a 
e pae e ~filho adoptivos, consolavam a vrda 1mpressa.o, ate ao d1a em que fot. tr;J._n,rerrda 
um do outro, quando a morte veiu roubar para a Casa ~a M~eda a :publica.çM da .a 
o .segundo. Mu~he1·~e a Soczogenu<. 
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E' sobre este inestimavel livro que >enho 
Jar informações a Camara e pedir providen
cias ao governo. 

O que o Estado não <le;e fazer é levar a. 
ingerenci:t governamentü :.t ponto de tornar
~e intolerante. autnrimrio. doutrinaria. 

Estarei desnorteado, terei perdido o senso 
politico, reclamando a attenção e a solicitude 
dos porleres publicos para semelhante as
suropto 1 

N"ao. sr. presidente. Posto que a proc1ue
ção scientiftca não seja uma frmcção politica; 
posto que toda a scieucia officia\ repugne ú. 
natureza da propria scienci:o; posto que to•la 
organisação de mandarinato. dispondo os 
lettra.dos por castas ou por classes, suifoque 
a iniciativa das intelligencias, levante emba
raçosaos -vôos do pensamento, seja prejudi
cial. sinão funest<t, à marcha da civiEsaçãn. 
os poderes publicas não podem ser indiffe
rentes ao desenvolvimento das sciencias. 

O governo é interessado no desenrolvi
roex:to intellectual do paiz pela simules razão 
de que saber e poder, e. interessarlo n:.t ele
nt<;ãO do nível mental do povo. não póde 
furtar~se á. vulgarisaçfio do saber e de :;eus 
incessante;; pr;•gressos. 

Reconhecendo este dever -por parte do E;:
tado, é que a Con;timição Fe 1er:.tl dispõe no 
art. 35 que compete ao Congresso animar no 
paiz o deoenvolvimento das lettr:ls. artes e 
sciencias. 

E os poderes publicas devem encomjar o 
desenvolvimento inteUectual não sómente 
com a creação de laboratorios, rnuseos, bi
bliothecas, com a divulgação de estudos. 
experiencias e descobertas, mas até com au· 
xilios e subsídios as grandes tentativas e 
rlevotamentos individuães no sentido do pro· 
gresso scientifico. 

O fecundo cerebro de Tito Livio sonhou a 
mais p)lngente metamorphose social pela 
regcnera<;ão da psyché feminina. 

A mulher. com e1Teiw. já ti.,-e occa;;ião de 
dizer. e o cr-ystalem que se espelha tor1a. uma 
cl\·iljs:;ção: entre 05 St\l~agens ê considerada 
como um animal domestico. que se c.>mpra 
ou se vende. e em tempos de fome come-se; 
entre o;; ba.rbaros. como uma escrava. que e 
sobreca.rr~~da com os traba.U10s mais pesados 
e grosseiros ; emre os asiaticos como um:.t 
nà'tureza inferior. que vale meno;; do que um 
homem ~ entl'e os occidentaes. em.quanto não 
é procur:v1:t sinão -para dar um herdeiro ao 
nome de seu mn·ido. pa.ra alargar os domí
nio~ de um l'eudata1·io ou para satisfazer às 
exigencias da. Cltrne. os ~wa!l1eiros s;io clur·os, 
;..'1.'oSscil·o:S e '"iolontos; ma$. desde que o 
amor torna-se o centro ele attracção da socie
dade. desde que os trov:tdores deixam de 
celebrar os feitc,s lleroicos dos companheiros 
de C:trlos :llagno po.r:c contar as aventuras 
amorosas de La.nc0lot. t1c Tristto é de Ivan; 
descle que nos rom:tnces c:walhcir~cos a for
mosura e proezas do cOt·sel ce lem logar á. 
grtl.~:1. e encantos rcmininos ; de-sde que na. 
cousciencia da multidão o conceito de Eva 
vae mais e mais espiritualisando-se. os cos
tumes adoçam-se e sentimentos novos surgem 
à tona dn. sociedade. 

Tito L[vio, porém. colloca-se cm um ponto 
de vista mais elevatto para descortinar mais 
lar~os horizontes. encarando a questão da 
mÚ!her como historiador, como observ:.taor e 
como philosopho. 

Sr. presidente, a Gamara ntio desconhece 
as brilhantes paginas de Bluntschli sobre o 
papel politico das sciencias. levando o emi
nente publicista as suas luminosas consirle
rações até á analyse da impot•tancia relativa 
de cada uma dellas no Estado. 

Fazendo historia, mas historia subordinada 
a rigoroso processo scie!:ltifico, a cuja .tu~ os 
acontecimentos sociaes nao oiferecem smao o 
especta.culo de um:t evolução continua.. de 
tuna Cilde.i:l de plienomenos estreitamente 
li,~adns entre si, excluindo toda idéa de causa 
superior. distinct:l. dos factos. mostra o papel 
que representou a mulhe~ n:.t org~nisação ~a 
tamilia e, portanto. a sua :_nfluenc1a na socie
dade como factor de se!ecçao humana. 

Passou o tempo em que o:s pensadorc> 
eram collocados em um plano inferior aos 
dominadores da acção. Hoje. os -verdadeiros 
bemfeitores da humanülade são os soberanos 
da intelligencia. 

A historia mostra-nos as grandes conqui;;tas 
sempre passageiras, emq_uanto as menores 
verdades persistem atraves dos seculos. são 
eternas. 

Recordo-me de ter lido em Herbert Spencer 
que Adam Smith, do canto de sua clmminé, 
impoz ao mundo mai;; profundas transfor
mações do que um primeiro ministro. 

Em uma época, em que o eerebro se desen
volve a custa dos musculos, como deixar no 
esquecimento ou n:> abandono os explor:.tdores 
dos domínios da inW.lligencia 1 

cama.ra v. 'llt 

A principio o communismo é tt negação 
mesma de toda idéa de Jamilia. 

No período da proml;;cuidade. o homem que 
nasce não pertence a es:e ou aquelle põtrente, 
mas l1 tribu, da qual e proprrodade, como o 

so~~lher e solo são commtms à horda. 
Entre os povos primitivos uão ha relações 

de parente>co, ha ~penas relações de submis· 
são ao grupo ethmco. . 

No re~imen da polyandrla o filho pertence 
á mãe, é Jll'Opriedude uterina, e deste modo o 
matriarchado importa um grande P3:S50 na 
marcha da civilisação ; mas as soc1eda.des 

-!5 
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-cinda estão muito longe da constituição da 
família:. 

No estadio polygamieo o filho apenas deixa 
de ser propriedade uterina para tornar-se 
propriedade patriarchal, que se caracterisa 
pelo domínio do homem sobre a mulher e os 
filhos. 

Sómente quando :1 mulher deixa de ser 
escravo. prop1•iamente dita, deixa rle ser 
raptada ou comprada para conquistar uma 
posição menus abjecta por meio <la :1Il0noga
mia, creação sua, é que alJp:trece a f•tmilitt. 

A mulher é então mais alguma cousa do 
que um simples utensilio. que se rouba, que 
se detem, que se troca, que se empresta, que 
se dá ; é mais alguma cousa do que uma 
besta de carga, que trabalha e pr-ocrea para o 
homem ; é mais alguma cousa do que um::t 
escr-ava, que na caverna alimenta o fogo e na 
õca gua1•d.a os alitnentos. 

M:ls não cessa o seu internamento domes
tico, e com a reclusão do l[>r continúa :1 
exclusão da v ida social. 

A sua esphera de acção não se estende 
além do circulo estreito da arte de tecer e 
fiar, occupação que veiu 9. desapparecer com 
a applica.ção da mecanica as manufacturas. 

Quando mais tarde os maridos permittem 
que se abram as portas dos s.1.lões, em que as 
mulheres viviam enclausuradas, a influencia 
feminina limita-se ao pr:l.zer da conversação, 
á prorlucção das lettras e artes e ó. expressão 
<las maneirs.s, especialmente da elegancia. e 
da polidez. 

Nos seculos XVli e XVlll a mulher era um 
mero objecto de fantasia : della se poderia 
dizer o que disse i\fartlla do verso-uma 
especie de vaso oriental, que figura necessa· 
riamente nos salões, mas cujo destino é servir 
de ornato e nada conter. 

E' possível nos tempos modernos ouvir um 
Raul Duval em pleno parlamento discorrer 
longamente sobre a influencia dos salões na 
direcção dos partidos políticos ; mas forçoso é 
confessar que a influencia das Egerias pol
ticas reduz-se ao pJder da graça com que 
sabem pedir. 

Simples questão da incontestavel força da 
belleza plastica sobre os actos do he mem 
mas não prova da preponrlerancia ou prinlasia 
feminina nas relações civis e politicas. 

A ver'dade é que. si a mulher hoje éeconsi
derada. a companheira do homem, nm po1• 
isso se póde diz~1· a sua igual. 

E' consorte, participa do mesmo destino; 
solfre as mesmas dores, colhe as mesmas, 
alegrias; mas negam-lhe os mesmos direitos e 
impõem-lhe mais pesados deveres. 

Deixando o domínio da historia e .passando 
a, estudar o assumpto sob o ponto de vista 
óntogenetico, Tito Livio nota em todos os 

. ,pe~iod()s da existen.cia humana superioridade 

da capacidade m•aneana por parte do sexo 
masculino. 

O homem nasce com 400 centimet1•os, a 
mulher com 300; o homem attinge no apo~eo 
a 1.450 centinletros, a mulher a 1.300. o 

Entretanto, nota-se um phenomeno curioso: 
o homem que nasce com 400 centímetros no 
fim de dons mezes tem 540, a mulher. que· 
nasce com 360 ao cabo dos mesmos dous mezes 
tem 510. 

Isto quer dizer que a superioridade do ho
mem persiste sempr·e, porém que naquelle 
primeiro período da existencia humana a 
evolu~ão cerebral da mulher e mais rapida. 

Continuando as observações, Tito Livio 
chega á conclusão de que a velocidade da 
evolução cerebral é·maior no homem dos 
dous primeiros mezes ao primeiro anuo. e 
dos tres anuos aos dez, mas não de um a tres 
annos, e de dez a vinte. 

Assim até dons mezcs a velocidade é maior 
na mulher, de dous mezes a um anuo mn.ior 
no homem, de um anuo a tres igual no ho
mem e na mulher, de tres a dez maior no 
homem, de dez a vinte igual no homem e na 
mulher. 

Portanto, em uma serie de cinco termos, 
terpos um de supe1·ioridade para o a mulher, 
e oous de igua.ldade para o homem e para a 
mulher. 

Dahi resulta que potencialmente não ha 
diJierença entre a mentalidade do homem e a 
da mulher. que a menor capacidade feminina 
tem sido simplesmente uma questão'de me
nor actividade (apoiados), que é possível 
augmentar o poder mental da mulher arran
cando-a ela passividade em que até hoje tem 
vívido, passiviG.ade que a todo transe que· 
rem que seja a sua condição. 

Mas, Sr·. presidente, para provarem que. o 
cerebro feminino não é refractario ao desen· 
volYimento mental, segundo observa um nos· 
so eminente compatriota, as mulheres estão 
fazendo o que fez o celebre philosopho grego, 
Díogenes, que, para combater os sophistas, 
que negavam o movimento, poz-se a cami
nhar. 

Batendo ás portas das universidades, as 
mulheres estão respondendo categoricamente 
âquelles q1.1e negam-lhes capacidades para as 
lutas intellectuaes. 

De que potencialmente não existe dilfe· 
rença entre a meütalidade masculina e a fe· 
minina. .de que o sexo por si não é um 
obstaculo o o desenvolvimento mental, conclue 
Tito Livio que o papel do mulher não con
siste simple:;mente na propagação da especic, 
que ella póde e deve concorrer para o desen· 
vohimento social pelo desenvolvimento da 
sua mentalidade. 

Peço licença a Gamara para ler as linhas 
finaes d'A Mulhe e a Sociogenia, que syn· 
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thetisam as vistas la,rgas do seu autor e dão 
uma idea do que vale o conteúdo deste pre
cioso livro (lê): 

«Não somente não e indifferente, mas 
ainda e urgente atteader a esse factor social. 

.:;,-que e modificavel pela educação. Não ha im
possibilidade alguma para a evolução mental 
feminina, que se approximará da evolução 
mental uma vez mudadas as condições, a 
que actualmente e submettida a mulher. 

«A educação é o meio adequado a esse fim, 
e uma vez desenvolvido pela educação, o ccre
bro feminino tornar-se-ha no futuro heredita
riamente superior ao actual, quer pela es
tructura, quer pelo funccionalismo. 

«Os casos de poderosas mentalidades femini
nas excepcionaes hoje dão uma idéa do que 
póde ser a média mental neste sexo, uma vez 
desenvolvi do pela educação e emiquecido 
pela il'<msmissão hereditaria das acquisições 
novas. 

«Não ha, portanto, a mais ligeira duvida 
de que a mulher pór1e evoluir muito mais. 

~si, porém, não ha difficuldade ou impossi
~bilidade nisso, não lla obstaculo a oppor á 

educação feminina, porque essa, educação, 
essa evolução e util. 

A educação da especie e em interesse da 
especie, porque a, evolução tornar-se-1m mais 
facil e mais rapida, 

«A evolução humana será tanto mais facil, 
quanto mais proxima da mentalidade mas
culina estiver a feminina. Só assim terá uma 
base estavel a sociedade humana, que passa 
da mythologia para a sciencia, quando a 
mulher actual continúa na mythologia an
achronica.A utilidade, a necessidade da edu
cação feminina impõe-se á especie como base 
da selecção, que deve ser intellectual em 
relação ao futuro, e não physica em relação 
ao passado. Sem a educação a, vida da mu
lher achar-se-ha em breve compromettirla 
pelo industrialismo, que h•rompe inrlomavel 
e victoroioso. Não sómente sob o ponto de 

:..,vista. economico, mas e principalmente sob o 
ponto de vista especifico, «antlJropologico»; a 
educação da mulher, promovendo a substi
tuição de typo soJiogenico retrogrado por 
um typo progressista, e de utilidade e neces
sidade absoluta. 

«Sem educação feminina não ha evolução 
feminina,, porque a educação é no presente 
caso o unico factor mesologico mutavel, o 
unico portanto capaz de determinar novas 
adaptações. Sem evolução feminina, as diifa
renças que já têm entre os dous typos um 
caracter de raça, assumirão pl'oporções muito 
maiores, e estará constituído um dymorplüs
mo especifico na humanidade. 

«A especie humana terá deixado de existir 
para surgirem em seu logar a especie mas
culina e especie feminina de um genero lm-

mano,ou os generos de uma ütmilia, humana. 
E não póde parar ahi o resultado da 
divergencia dos typos. Associados sempre 
os dous sexos na propagação da. vida, otypos 
sociogenico masculino, depois de uma diil'e. 
renciação, será contrabalançado pelo femi
nino, e a evolução, quando não. seja a 
propria vida, tornar-se-ha impossível. 

« Analysado criteriosamente, analysado não 
sómente em relação ao presente, mas ainda 
em relação ao futuro, de que não se póde 
descurar, o papel ela mulher na sociogenia 
tem a significação de um dilemmet: Ou a mu
lher ha de evoluir, ou a especie humana ha 
de parar em sua evolução. 

« O cerebro feminino só espera o fermento 
da educação para evoluir .Educada, a mulher, 
organisada <t selecção intellectual, a anica 
rigorosamente compatível com a vicht de 
uma especie que existe pela intelligenciet, 
estarão para sempre rotas as cadeias. que 
prendem a especie e a sociedade ao passado 
remoto, serão economisadas as energias des
pendidas hoje contra o passado redivivo nos 
preconceitos, nas mytho!ogiase na, ignorancia. 
O homem sabe hoje que evoluiu, que evolue, 
que a sua propria, consciencia fortificada, de 
mais em mais pelo racioc~iuio, pela convic
ção, pelo estudo, e um factor chamado a in
tervir na evolução. 

«Pelo conhecimento das leis naturaes elle, 
de escravo que era, se faíl de alguma sor·te 
senhor de seu futuro e do futuro de toda a 
vida terrestre. Si, aproveitando os ensina
mentos da sciencia, elle instituir a selecção 
intellectual como instituiu para os animaes 
artificial, si ell0 reconhecer que seu aperfei
çoamento é ainda mais util, mais necessario, 
mais digno de attenção, mais urgente, que o 
aperfeiçoamento da, animalidade, que o cerca 
a especie humaua chegari a um ponto, em 
que se tornem realidades as mais arrojada-s 
aspirações do p1·esente. Qual será este ponto, 
não é possi vel dizer. E' arbiteario e anti
scientifico qualquer limite imposto pelo pre
sente, e sómente quem desconhecer quanto e 
longo o caminho percorrido pela vida orga,ni
sada pódejulgar-se apto para delimitar a ex
tensão do futuro. 

« O homem rmnperi o circulo estreito e de
primente em que pela. impotencia de sua or
ga,nisação cerebr<1l giram ainda hoje as suas 
ir1eias. 

<'Modelado pela selecção e modelado pela sua 
propria consciencia convertida em factor evo
lucionista, o homem sahido da fór~na imper
feita du primata primitivo attingirá essa per
feição por elle couferida ain,la hoje ás divin
dades por eifeito r1e suas crenças anthropo
morphicas. 

«Depois de haver imaginado uma creação 
theologica, depois de se haver considerado o 
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rei e o centro da vida ter"'estre, elle, não 
mais por pl'etendido direito de nascimento, 
mas por innega vel direito de conquista, che
gará a esse nivel outr'ora divino de creador 
'las especies, creador d~:~, sua propria es
pecie, creaclor do seu mundo. Si a finalidade 
existe é no cerebro humano, e no cerebro 
humano todo fim, todo intuito deve ser a con
versão do erro anthropocentrico na verdade 
anthropocentrica. » 

Como se vê, é um ponto de vista novo e 
original, em que se co!lOCét Tito Livio para 
resolver a ch~:~,mada questão dtt mulher. 

O moço pensador não pretende masculini
sar a mulher' com excentriclacles incompatí
veis com u, sua natureza e destino; o •rue 
elle tem em vista é fazer desapparecer o 
<tbysmo, que separêt a mentaliclabe íeminina 
ela mà~culina, afim de que uma não sirva de 
obstaculo ;w desenvolvimento da outra. 

Tambem o autor d' A M~ulher e a Socíoge
nía não exagera a importancia da educação 
nem a da hereditariedade, <tpenas procura 
fazer a justa parte de um e outro termo. 

O que elle fita é elevar o nivel intellectual 
da mulher para não prejudicar o progresso 
mental das gera{;ões futuras com a lentidão 
e a pre.~uiça do espi,·ito materno. 

Seria utopia imaginar umêt perfeita igual
dêtcle entre o pouer mental do homem e o 
da mulher. Basta attender a que a dispeza 
cerebral é insignificante pitra a paternidade, 
ao passo que é consideravel para a materni
bade. 

Não é sem grande influencia para dimi
nuição do poder mental da mulher este ex
traordinario gasto de força cerebral durante 
a gravidez, e, portanto, não se póde querer 
dará mentalidade feminina a mesma inten
ciilacle e modalidade ela mentalidade mas
culina. 

E' preciso, porém, dirigir a educação ele 
maneira que metade da humaniclarle não es
tej>t a impedir e a estorvar o pl'Ogresso conquis
tado pela outra metade. Para isto cumpre 
banir da educação as ninharias e futilidades, 
com que até hoje se tem estiolado o espírito 
clêt mulher. 

Tito Livio achou a incognita do proble
ma, garantindo e cLUXiliam!o a hereuitarieda
de do talento e da virtude na especie por 
meio de uma educação,que fará desapparecer 
a divergencia, senão o antagonismo, entre a 
actual situação intellectual ela mulher e a elo 
homem. 

E' tempo ele combater o sophisma de que o 
papel dct mulher é na familia e o do homem 
na socie·la, 1e, e de 1·eagir contra anti uornia, 
que tanto lm prejwlicado o de~envolvimento 
da civilização: -de 11m la,1o um espirtoo 
vivo e progressivo, de outro lado um espíri
to inaçtivo e atrazado. 

A requerimento elo preclaro mestre Dr. 
Silvio Roméro, do illustre companheiro de 
bancada o Sr. Medeiros e Albuquerque e do 
velho Manoel da Costa Paes, e por despacho 
elo ministro Ruy Barbosa, o governo mandou 
imprimir A Mulher e a Sociogenia, sob a 
condição de ficar com metade dos volumes 
impressos para indemnisar-se das despezas de 
impressão. 

A preciosa obra está impre~sa ; l;!abe agora 
ao governo mandar entregar metade ao velho, 
que lapidou o diamante engeitado, como uma 
especie de viatico moral, e mandar distribuir 
a outra metade pelos principaes estabeleci
mentos ele sciencia e instrucção, como uma 
explendü1a floração, que deverá produzir os 
ma.is brilhantes fructos no espírito rla moci
dade brazileira. (Muito bem; muito bem.) 

Vão a imprimir as seguintes 

REDACÇÕES 

N. 29 D-1894 

Redacção da emenda substitutiva da Carnara 
rios Deputados ao projecto do Senado n.29 C 
do c01·rente anno, determinando que conti· 
tinuarao em disponiliilídade, na fàrrna da 
Constituiçao, os jtdzes de direito e os des
embargadores não contemplados na organi
saçao da magistratura da Uniao ou na dos 
Estados. 

O Congresso Nacional resolve : 

Art. l. o Os juizes de direito e desembar
gadores, não contemplados na org-anisação da 
magistratura da Uniã.o ou na dos Estados, 
continuarão em disponibilir1ade na fórma do 
art. 6" das disposições transitarias da Consti
tuição Federal, até serem aproveitados ulte
riormente, ou aposentados com ordenado 
proporcional ao tempo de exercício, si o re
quererem ou cahirem em invalidez. 

Paragrapho unico. Esses magistrados em 
prefazendo 30 annos de exercício teem di
reito a aposentadoria com todos os venci
mentos. 

Art. 2. o A disposição rlo artigo antecedente 
é applicavel tambem aos juizes de direito no
mea<1os pelo Governo Federal até o fim do 
anno de 1892. 

Art. 3. o Revogam -se as disposições em 
contrario. 

Sala elas commissões, 19 {le novembro 
de 1894.-Paranhos Montenegro, presidente. 
-Hermenegildo de Moraes.-F. Lima Duarte. 
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Redacção do projecto n. 143 de 1894 

O Congresso Nacional resolve : 

Art. 1.° Fica o Poder Executivo autori
sado a conceder ao bacharel Joaquim Pires de 

, Amorim, juiz seccional do Estado do Espírito 
Santo, seis mezes de licença com o ordenado, 
afim de tratar de sua saude onde lhe convier. 

Art. 2. • Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das commissões, 19 de novembro 
de 1894.-Paranhos Montenegro, presidente. 
-Hermenegildo de Moraes.-F. Lima Dt;arte. 

N. 56 A-1894 

Redacção do projecto n. 56 elo corrente anno, 
que fixa em 150 numero ele alumnos gra
tuitos. elo Inte1·nato do Gymnasio 1Vacional, 
mantldas as acttwes conclicções de admissao·. 

O Congresso Nacional decreta : 

N. 187-1894 

Redacção final do projecto n. 56 A de 1893 
qtte declara temporarias as (uncções de todos 
os orgãos do Jli:inisterio Publico tanto ela 
Justiça Federal, como da local, elo Districto 
Federal, >·espeitados os direitos adquiridos 
pelos funccionm"ios actuaes ; e deroga especi
alutent·e varias disposições. 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. I . o São temporarias as funcções de 

todos os orgãos do Ministerio Publico, tanto 
da Justiça Federal, como da local, do Distri
cto Federal, respeitados os direitos adquiridos 
pelos funccionarios actuaes. 

Assim, serão conservados só mente emquanto 
bem servirem o procurador da Republica 
perante o Supremo Tribunal Federal, o pro
curador e sub-procurador do Districto Federal 
unto á C(1rte de Appelhtção e Tribunal Civil 

e Criminal e os procuradores seccionaes. 
Art. 2. 0 i{evogam-se as disposições em con

trario, e oerogam-se especialmente as que se 
oppoem ao art. 1 o, os arts. 21 e 23 do decreto 
n. 848 de 11 ele outubro de 1890 e 23 do de
creto 1.030 de 14 de novembro do mesmo 
anno. Art. l . o E' fixado em 150 o ·numero de 

alnmnos gratuitos do internato do Gymnasie 
Nacional, mantidas as actuaes conclições do 
admissão. 

Sala das commi:::sões, 19 de novembro de 
1894.- Paranhos Montenegro, presidente.

as disposições em Hermenegildo de Moraes.- F. Lima Duarte. Art. 2. 0 Revogam-se 
contrario. 

Sala das comm1ssoes, 19 de novembro 
de 1894.-Paranhos Montenegro, presidente. 
-Hermenegildo de Moraes. -F.Lima Duarte. 

N. 41 A- 1894 

Redacção final elo projecto n. 4.1 do corrente 
anno, que autorisa o governo a despender 
ate a quantia de 25:000$, com o estabeleci
mento de um pharol ele 5a classe no porto ele 
Macapá, estado do Pará. 

O Congresso Nacional decreta : 

Art. 1 o Fica o governo autorisado a de
spender até a quantia de 25: OOO:'S. com o esta
belecimento de um pharo1 de· 5" classe no 
porto de Macapá-Estado do Pará. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das commissões, 19 de novembro de 
1894.- Pamnhos 11fontenegro, presidente.
Hel'rnenegilclo de Moraes.- F. Lima Duarte. 

N. 77B-I894 

Redacção para 3 discussão do projecto n. 77 A 
do corrente anno, que isenta de pagamento 
elos impostos de importação e direitos ele ex
pediente os materiaes importados, para o 
serviço c/,a ill?J/ntinaça:o publica ela ca)lital da 
Bahia. 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1. o São isentos do pagamento dos im

postos r1e importação e direitos de expediente 
os materiaes importados pela Intendencia da 
capital ela. Bahia, directamente ou por inter
medio ele terceiro, para o serviço da illumi
nação publica rla capital elo referido estado ; 
sendo observado o que dispõo o art. 6" rlo 
decreto n. 947 ele 4 de novembro de 1890. 

Act. 2. o Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala elas commi~sões, 19 de novembro de 
1894.-- Lins de Vasconcellos, presiclente.
Mi,r;uel Pernamúuco, relator. -· Pattlino ele 
Sou;;a .Tunior.-Anisio ele Abreu.- Octaviano 
ele Lo11reiro.-Ilcle(onso Lima. 



N. 136 B- 1804 

O Congresso Nacional deceeta : 
Art. 1." O Prosidentc da Republica é autorisado a despender 

pela repartição do Ministerio da Fazenda a quantia de 99.546:343$185 
distrilmida pelas seguintes verbas: 

1. J2o'os, amorlisaçl'io e mais des
pe::.:as da di oida externa 

Como nu. tabella .•..••......•.... 

2. Juros, amortisaçc"Zo e mais rlesM 
pe:;ns dos empn?stimos nacionaes 
de 181!8, 1879 e 1889 

Como na tabella •.......•...•.•.• 

3. 

"· divida inscl'ipta nao 
anteriores d emissão 

e paganwnto em. 
quantias infe't'iores 

Como na tai:ella ............... .. 

5. PeMiiJni::.tas 

Augmen b.tda a consignrtção do m~. 
çarnento vigente com mais 
680:906$770, sendo 40.1:000$ 
para occorrer às novas concesM 
sõe~, fu n e r a I e luto, e 
280:\JOô$770, result.wte tio au
gmento e 11iminuição que houve 
de ma.io de 1803 a mal'Ç'O do 
corrente anno ; tudo como na 
t<-tbelb .........•..•.•.......• 

13.387:808$000 

9. 038: 805$000 

18.lll:6l2$000 

7:000$000 

4. 224: 58i$9ô0 

6. Aposentados 
Augmentada a verba do orçamen

to vigente com mais 175:697$310 
para satisfazer as novas con
cessões, incluida a quantia de 
100:000$ para as aposentado· 
rias que se :possam rla:r: no cx
mcicio, menos 50:000$ que a 
votada para o corrente exerci cio 

7. Empregarias da<> Repartições e 
lagares extinctos 

Menos 100:000$ que no orçamen
to vigente por terem ::'íido apro
veitados di versos empregados, 
como na tabella ....... , ..... . 

8. Thesouro Federat 
Pessoal-Mantida a verba do orça

mento vigente, como na tabella. 
Ma teria] - Augmentada a verba 

Uo orçamento vigente com 
mais 30:000$,pelas razões dadas 
na tabelJa .•......•.•........ 

9. Tri bt-mal de Go n tas 

Pessoal- Mantida a verba do orça
mento vigente. como na taLelln.. 

Material - Augmentn.da a verba 
do areamento vigente com 
mais 16:200$000, pelas razões 
dadas na tabcl!a ............. . 

1 O. Recebe~l<wia da Capit·Jl Federal 

Pessoal - Como na iabella .•.... 
Material- Augmcnt:J.rla a verba 

do orçamento vigente com mais 
15:·140$, proveniente do au
gmento dos « sa lar i os dos ser
ventes », de « acquisição de es
tampilhas de sello a.dllcsivo ~> e 
de « commissão tlo 2 % aos par-

661:100$000 

96:000$000 

320 :800$000 

40:200$000 

I 85 :390$000 

3 . 298:695$388 

500:000$000 

757: 100$000 

361:000$000 

"" O< 
00 



ticnlnros ]leia vencia de estam-
pilhas», tuclo como na tnbella.. 86:380$000 

11. Cai»a tia ;!mol'li!<lçc1o 

Pessoal - Mantida a. verba do 
orçamento, como na tabolln •.• 

Material-Augmentatla a verba do 
orçamento vigente com mais 
53:180$ pnm attemlcl' ns tles
pezas enumeradas na tauella. 

12. Al(andeg«s 

DA CAl'lTAI, PI•!DBHAJ, 

Pessoal-Como nn labelln, havemlo 
o nncre~cirno tle l·.BUO$,com que 
se eleva igual qmtntia, que sem
pro voncel•am os clous ajmlnntes 
!ln gunt•tla-lllÓI', do gt•atillcn~ão 
pat•a nlimentação •.•......•.. 

Materhtl-Augmentatltt " Vlll'lm do 
o1•çamento vigontLl com mais 
12:000$, pam o serviço t)'llogm
phico, como na taiJella ....•••• 

Companhi!l c/~ yuonlus 

Na conformí•ltvlc tia taiJc,lht lllllll'O· 
vatla pela Ctuntll'a, tletwntlcnte 
aintla tlenppl'O\'açfio o lo Senado. 

Expedi ou to o outt·as dcspezcts,como 
na talJelht ••••••• , 

f'a}Jct.ta:.icts 

Pssso11 -Augment.nda a \'<;l'lm do 
orçamento ''igentn com as flS· 
-pecificnções constantes tln. {;1-

belltt ........................ . 

Guindastes e e/cvaclotes ll!fclmulicos 

Como lut tabella ................ . 

149:000$000 

121:182$500 

777:000$000 

85:HI0$000 

454 : 800$000 

I :000$000 

891:007$500 

43: 462,$1)00 

Deposilo tlo Jmtum~n. na ilha elo 
BoqHciJ•ao 

271 : ?70$000 I Como na tabolla •.•.••.••. , .•. , •• 

ScJ•oiço mm•ilimo 

. 270 : 182.')500 

Como na tauella ............... -.. 

Ba1•cas cld .vigia 

Pessoal--Com os angmentos .dis
<·rimimulos Jlit tabelln. ......... 

Ma teria l-Como mt tabelltt •.•• , •• 
Os vencimentos diarios fomm cal-· 

cnhulos na razüo de 303 ·.tUas 
uteis. 

DO J.:SPllll'l'O s.\ ::\'l\) 

Pesoo:ti-Como na tnbelltt., .·· •.••. 
Mntm·ini-J\Ugmcntn<ht tt vel'ba do 

ot•çttmonlo ''ig-onlo. 0m l:,JO!l$, 
como tlcmonstrtt tt (abcll~t ...•. , 

CapaiaJias 

Pessoa!-'l'ralmlhmlores com o nU· 
g1ncnto consb\nlo dn. ta.bclll.\ ..• 

Material- Sonclo 70:000$ para 
acqnisi~'>o do matm•inl tlu
cl nanto necessnrio, inclusivo 
uma lancha a l'apot• ••••• , ••• , 

EsccdeJ·es 

Pessoal- Com o augmcnto con· 
stante da tabella ....•.••• ,.,. 

Material-Como mt tauotla ....... · 

JiUrça llo~· [!llCU'llas 

Na cont\))')nitl:ule da tnbclla appro
vmltt jlCltt Cnmnt•tt, dependente 
nimla da app!'OI'nçuo 1lo Semulo. 

98:600$000 

4:000$000 

. 155:140$000 
' ' 71:280$000 

58; 3·J0$000 

(3:908$000 

5:670$000 

70:800~000 

$ 
500$000 

12:300$000 

; 
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, ,, DA UAHIA 

'~Pessoal-Como na tabella ....... . 
'Material ~ Augmentada em ma.is 

7:250$, segundo a demonstração 
da tabella .................... . 

Capala3ias 

Pes•oal - Augmentncla a verb!L, 
com o nccrcscimo dt\S diat•ins, 
como discrimina•lil ente se ob-
serva na tO:bolla ............ . 

.Material-Augmen tatht a consigna
ção do orçamento com 50:000$, 
pat•a a compra de tllll!\ nova 
mnchina destinndtt ao serviço 
da capatnsia e concertos tla 
existente, ac<tuisição de um 
guimlaste, dous a'censnres lty
draulicos, 12 cal'!'os pt\l'a con
ducção ,te mercad .. ritts, uma 
barca tlc registt•o e uma lan
cha a vapor de mtwçha surda. 

Lanchas a vajwr e blWt.~as ele UifJilt 

Pessoal - Mantilla tt V<'I'ba tio Ol'
çamento vigente com o nccres
cimo elas diarias dos marinheiros 
de 2$ a :l$, como na t.'l.bella •••• 

Escale•·es 

Pessoal- Augrnc,ntudus ns diarias 
dos patrões e marinheil·os, como 
na tahella ................... .. 

Mnte•·ial - Mantida a Yet•bn. do 
orçamento vigente, como na ta-
bella ........................ .. 

Fm·çlt elos ffltlWdns 

Pessoa) - Na. c:onfornüdnde tlo. tn
lJello. jó. a.pprovo.da. pela Cnmara.. 

297:200$000 

19:950$000 

116:6IO.tOOO 

59:800$000 

74:125$000 

19:458$000 

8:000$000 

<lependente ainda da o.pprovação 
,]o Senado .................... . 

Malol'ial- Como mt tabclla ••..•• 

DE AltA.OAJU
1 

Pessoal - Mantitllt a consignação 
do orçamento vigente, como na 
tabella ..•....•............•... 

M:llol'inl- Com o aecl'escimo de 
2: OUO$, sobre o nrç<tmento vi
gente, conl'orme a ta.bella •••..• 

rapata•ias 

Pessoal- Augmentada a diariados 
se!' ventes de 1$600 a2$000, como 
na tabella ...•...............•• 

Matcl'ial - Mantida a verba do 
orçamento vigente . ........... . 

Escaleres 

Pessoal - Patrão, elevando-se ele 
50$ a 60$ a consignação mensal, 
corno na tabelht ............. .. 

Remadores, elevando-se <1e 40$ a 
50$ mensaes, como na tabella; •• 

Mnt<ll'inl- Mantidtt a verba elo 
orçamento vigente ........ ..... . 

Fo>'çt< dos guardas 

Na conformidade ''a tabella appro
vada pela Gamara, dependente 
ainda d11 approva~ão elo Senado. 

llE ~IAOEIÓ 

Po<.son 1-Mantida a verba do orça-
mento vigente ................ . 

Mntm·ial - AugmcHtndas sobre o 
orQitlllento vigente algumas con
signações nu. importn.ucia de 836$, 
con t(n•me o. tn.bcllo. . .........•. 

120:600$000 
3:000$000 

42:120$000 

7:600$000 

7:200$000 

1:000$000 

720$000 

6:000$000 

I :000$000 

15:900$000 

88:700$000 

5:708.$000 

~ 

~ 
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·Oapatnzias 

0 Pessoal- Augmentadasns diarias, 
~ .. como ·no. ·to.bella ............. . 
~ MaterilU - Mantida a verba do 
<I orçamento vigente ••••••.••..•• 

~ Lanchas a vapm· e esct~le•·es 

Pessoal - Augmentada a diaria 
elos marinheiros .de 2$ a 2$500, 
a mensali'1ade <lo patrão de 
51$250 a 60$ e augmentado o 
numero dos remadores de 8 a 12, 
como na.·t>ibella ......••...••• 

'Matet•in 1-Augmenta.da com 1:000$ 
a verbo. do orço.mento vigente, 
como na·tabella. .........•..••• 

Força·tlos gua!'das 

.Na. conformidade da <tabella já a.p· 
provadn pela .Ca.marn, depen· 
dente ainda da appt•ovnção do 
Senado ............. ·•·•· ..... . 

Mnterh\l - Mantida a vet•ba do 
orçamento vigente ...•.••...•.. 

DE PENEDO 

. Pessoal - \lanti,la a ·verba do 
orçamento vigente •.•...••.••. 

l\1atet•inl - AUglllcntad" t\ vcl'ba 
lloorço.mcntu vigoutocom3:678$ 
pat•a occort·or ao aluguel das 
casas para a Alliuulog~> e pa~•a o 
destacamento do linh!L o á <liffe
rença na assigrmtur·« do Diul'io 
0(/lcial, como se vô na tnl!ella •• 

Capataaias 

t:Pessonl- Augmentada a verba 
para. occorrer ao augmento da. 
diaria de 1$600 ll. 1$800 dos tt·a· 

18:315$000 

200$000 

13:177$500 

2:300$000 

21:600$000 

1:000$000 

42: !20$000 

6:788$000 

bnllladores etrect\vos, na confor-
midade da tabella ........... .. 

1\latet•inl - Mantida a verba do 

I 
orçamento vigente .....•..••••• 

I Escale1·es 

' Pessoal - Augmentada a verba do 
' orçamento vigente para sntis· 

fazer o augmento das mensali· 
darles do patrão o dos remadores 
e das rações ................ . 

Material- Como na tabella, mnn
tirla a verba do corrente exer· 
cicio ........................ . 

Força dos guat•das 

Pesioal - Na conformirlatle da. ta· 
bella já npprovada. '(leia Cama· 
m, dependente aindn da appro· 
vnção tio Senado ............. . 

·· Matet•ial-Augmentada a verba do 
orçamento vigente em 698$ 
pelas razões da tabella .•.•...• 

i DE PERNAMRUCO 

Pessoai-Mantidn. a verba !lo orça
mento vigente... . .. . . . • ...•. 

Material - Augmentada a verba 
com mais 5:805$ para re· 
fot'Çitl' as rubricas t\e «Expe· 
11icnte», «Acquisiçiio e oncarler· 
nn~ão de livros», «Concerto e 
reforma do moveis .. , «Pnblicn.· 
ção rle editaes », « Assignatura 
do Dia~•io Of'{iciat ~. «Serviço 
trlegl'nphico», «Agua e l\SSeio», 
eto., como se demonstra na tl\· 
bella ........................ . 

2:754$000 

400$000 

$ 

600$000 

11:100$000 

848$000 

297: 200$000 

12:118$000 
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Capata3ias 

.Pessoal- Augmentada a verba do 
' corrente exercício com 21:060$ 

para occorrer ao accrescimo 
das diarias, conforme a tabella. 

Material- augmentando-se a ver
ba para compra do material ro
dante urgente e indispensavel. 
de um guindaste a vapol' e de 
uma lancha tambem a vapor •• 

Barcas ele vigia c escaleres 

pessoal - Como na bbella •••••.• 
Materia1-l<lem ................ . 

Fo•·ça dos gua1·das 

Pessoal - Na conformidade da. ta
bella., já a.pprovad~t peht Cama
ra, •lependenle ainda da. appro-
vação do Senado ............. . 

l\la.terial - Como na titbella ...•.• 

DA PARAIIYBA 

Pessoal - Mantida. a verba do or-
çamento vigente ............. . 

Matet•ia1 - Augmentada a verba 
com mais 156$ para reforçar as 
rubricas rle « Publicações de 
editaes1>, «Despezas judiciaes» e 
« Assignatura rlo Diario 0/fi
clal», como na titbella .••.•••.• 

Capai azias 

Pessoal- Augmentarla a. verba do 
orçamento vigente com mais 
1:196$100, resultante do aug
mento das diarias, conforme a 
tabell~t ..................... .. 

Material - Mantida a verba do 
orçamento vigente .............. .. 

164:910$000 

88:600$000 

60: ·180$000 
9:200$000 

120:600$000 
1:500$000 

58:340$000 

5:812.$000 

10:196$100 

·100$000 

Escalm•es 

Pessoal - Augmentaõa a verba 
para occorrer ao accrescimo nas 
diarias, na conformidade da ta-
beiJa ....................... .. 

Material - Mantido. a verba do 
orçamento vigente ..•....•.•.. 

Força dos gua>·das 

Pessoal - Na conformidade da ta.
bella approvada pela Camara, 
dependente ainda da approva.-
ção do Sanado ............... . 

Material - Mantido. a verbo. do 
orçamento em vigor ........ .. 

DO RIO GRANDE DO NORTII: 

Pessoal - l\Iantida a verba do or-
çamento vigente ............. . 

Material - Com o accrescimo de 
6$ para. «Assignatura do Dial'io 
O(ficial» ............. ........ . 

Capata,ias 

Pessoal-Augmentadas as diarias, 
como na tabella ............ .. 

Material- Como no orçamento em 
vigor ........................ . 

Escalel·es 

Pessoal- Augmentada a mensa· 
lidttdc dos remadores de 45$ a 50$, 
conforme a tabella ..........•.• 

Material-Como uo orçamento em 
vigor ....................... .. 

Fol'ça dos guw·das 

Pessoal-Na. conformitlndo da ta
bello. n.pprovnda. pelo. Cn.ma.ra, 

5:520$000 

400$000 

18:300$000 

200$000 

42:120$000 

5:682$000 

4:500$000 

750$000 

6:780$000 

650$000 

rJ 
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. dependente ainda da approva-
ção do Senado ............. , .. . 

Material-Como no orçamento vi· 
gente ............. . 

DO OEARÁ 

Pessoal-Como no orçamento vi-
gente ....................... .. 

Material-Diminuída a verba. do 
orçamento 'vigente cm 4:544$, 
a.pezat• do reforço eonaedi•!o a 
algumas r•u bricas e ó. nreação de 
uma nova commiss1ío de 2 % nos 
particulures pela venda de es
tampilhas, visto supprimir-se a 
relativa tto aluguel da casa, con· 
forme se vê na tabella •....••.• 

a .. pata.;ias 

Pessoal-A ugmentadn a verb.t. por 
terem s'do elevadus as dlarias, 
conforme a tabella .•.....•...•• 

Materiul-Elevntlo de 150$ a 300$, 
conforme a tabella .•••.•••••• , • 

Escala1·cs 

Pessoa1-Augmentado. a mensali· 
da.<le do patrão, conforme a ta-
bella ......................... . 

Matet•ial-Como na tabcll>l ....... . 

Fo,•ça dog guardas 

Pessoal-Na conformidade da. ta
bel!" .iit approvada pela Cama
ru, dependente aintla. da a.ppro-
vação do Senado .............. . 

Material-Como no orço.ment<> vi-
gente ••.••.. 

12:300$000 

100.$000 

119:700$000 

7:86!J.$000 

35:940$000 

300$000 

0:960$000 
350$000 

33:000$000 

150$000 

DA PARNAHYllA . 

Pessoal-Como no orçamento em 
vigot' ........ ............... . 

Material- Augmentada a verba 
com mais 770$, como na tabella 

CuJll!tlloias 

Pessoai-Augmentada a verba com 
mais !OU$. como na ta.bella •.•. 

Mate1'i<ll - Augmentada a verba 
com mn.ls 50$, como na tabella. 

EscalcJ·cs 

Pessoal- Augmentad1t a verba 
pelo augmento das mensalida
des do patrão, mal'inheiros e 
rações ....................... . 

l\Iateriai-Como na tabe\la •..... 

Fo1·ça dos guardas 

Pe•sonl-Na conlormidadc úa ta.
bella já !tpprovada pela Ca.
mara, depen•lente ainda da 
npprovação do Se1mdo .• , ••••• 

DO MARANHÃO 

Pessoal-Como no orçamento em 
vigor., ..................... . 

Materi>tl- Augmentn<la a verba 
com a quantia de 4:406$ para 
reforçar algumas rulwicas,como 
se ve da tabella •• 

Capalaoias 

Pessoal-Augmentudo o. verba por 
se ter augmentnt!o as diarias 
como se vê da tabolla ....... .. 

Material-Como ll!t ta.lJella •.•.•.• 

42:120$0()0 

5:490$000 

I :000$0()0 

200$000 

$ 
1:200$000 

13:500$000 

142:700$000 

8:7GB$000 

43:20~000 
2:4oo.:;ooo 
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Bal'cas e .escalet·es 

: Pessoai-Augmenta''a a verba por 
. ter sido ·a.ugmentada a mensa

lidade" dos patrões, carpinteiro 
e remn<lores, como se vê da 
tabella. .................. .. 

Material-Como na tabella ...•••• 

Força dos guardc;s 

Pesso:\1-"-Na conformidade da ta· 
bella jó. approvada pela Ca· 
mara, dependente ainda da 
approvaçiio do Senado •.•...•• 

DO PAl~Á 

· Pessoal-Como no orçamento em 
vig!'r ....................... . 

Material- Augmentada a verba 
com a quantia de 7:812:ji p~J,ra 
reforçar algumas rubriCas e 
para occorrer ao pagamento de 
uma r,ova commlssão de 2 % 
aos particulares pela venda de 
estampilhas, como na tabella .• 

Capataz ias 

Pessoal - Augmentada a verba 
para occorrer ao nugmento das 
diarias, como se vê da tabella. 

Material-Como na tabelia ....... . 

Orusador « Caçadot· », aviso « Ser· 
zedello », lanchas a vapor, /Jm·cao 
de1Jigia 

Pessoal-Como na tahella ........ . 
Material-Mantida a verba do or· 

çamento vigente .. 

26:520$000 
3:300$000 

33:000$000 

297 :600$000 

21:136$000 

153: 180$000 
25:100$000 

70:460$000 

52:060$000 

Força dos guardas 

Pessoal-Na conformiJnde da tP.· 
bella ja approvadp, pela Ca
mara, dep"ndente ainda da ap· 
provação do Senado ........ .. 

Material-Como no orçamento em 
vigor .... 

DE MANÁOS 

Pessoal-Como no orçamento vi-
gente ...................... .. 

Material- Augmentada a ver.ba 
com a quan tilt tle 206$000, como 
na tabella 

Capatazias 

Pessoal-Augmentada a verba com 
a importancia de 3:920$ para 
occorrer ao augmento dos ven· 
cimentos, como se vê na ta-
bella ....................... .. 

Material-Como no orçamento vi-
gente ...................... .. 

Escaleres 

Pessoal-Augmentada a verba por 
causa do augmento dos venci· 
mentos do patrão, remadores e 
raçOes ..•....•.......•....... 

Material-Como no orçamento em 
vigor ...................... .. 

Fol'ÇIJ. do.< gua1•das 

Pessoal-Na conformidade da ta· 
bellajá .1pprovada pela Camara, 
dependente ainda da apuração 
do .::;enn.do ••••••.•..••.••. ••.• 

Material-Como no orçamento vi· 
gente ...... 

147:600$000 

1:350$000 

88:700$000 

9:798$000 

17:800$000 

7:500$000 

$ 

2:500$000 

39:300$000 

1:000$000 
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DE SAN'l'OS 

Pll$Soal-Man tida a verba do or-
çamento vigente .............. . 

Material - Augmentada a. ve1·ba 
com a quantia de 506$ parare· 
força1• as rubricas de-Publica.· 
ções de editaes e assignatura do 
DiarioOfficial-,como na tabella 

Capatazias 

Pessoal-Augmentadas as diarias, 
como se vê na tabella ••. , • , ••• 

Material-como na tabella. •.....•• 

Lancfw, a 11apor e escal ores 

Pessoal-Como no orçamento vi-
gente ......................... • 

Material-Mais · 500$ para «Expe· 
diante da Guarda-maria», co•no 
na tabella .................... . 

FoYça dos gum·das 

Pessoal-Na. conformidade da. ta.
bella já approvada pela Camar11., 
dependente ainda da. a.pp••ovação 
do Senado .................... . 

Material- Menos 500$ do que no 
orçamento vigente, como na tn· 
bella .......................... . 

DE PARANAOUÁ 

Pessoal'-Como no orçamento em 
vigor ......................... . 

Material-Mais 706$ para. reforçar 
· as rubricas de«Expe:liente»,«Ac· 

quisição de livros» e «Assigna
tura do .Dim·io Ofpcial», como na 
tAbella ....................... . 

282:000$000 

17:018$000 

195:624$000 
6:000$000 

59:700$000 

9:500$000 

ll:ill: ll00.$000 

2:000$000 

58:340$000 

3:218$000 

Capataz ias 

Pessoal-;-Como na tabella., .••.•.. 
Mate••iai-Atigmenta·la a consigna

ção <<R.ftparo do material fixo e 
rmlante» com a quantia de 300$, 
como na tabella ..••••.•••••.•.• 

La11cha a vap01· e e.<cale>·es 

Pessoal-,\ugmentadas a~ diarias, 
como na tabella •• , .......... , • 

Matel•ial-Augmentadll a rubrica 
«Reforma e concerto de escale· 
res>> com a quantia tle 200$000 .• 

Far·ça das gua1•tlas 

Pessoal-Na. conformidade da ta
bellajó. a.pprovada pela Camat•a, 
depemlente ainda da approvação 
do senado ..•..•..•..•......... 

Material-Como no orçamento vi· 
gente ............ , ........... ,. 

DE SANTA OAT!lARINA 

Pessoal-Como no orçamento vi· 
gente .............. , ......... . 

Matoriai-Augmentada a impoz·· 
tancin de I :466$ para refm•çar 
algumas t•ubdcas, como se Yê na 
tabella ............. , ..... , .... . 

Capataz ias 

Pessoal-Como no orçamento vi-
gente ........................ . 

Escaleres 

Pessoal-Como no orçamento vi-
gente ........................ . 

Material-Como no orçamento vi-
gente ......................... .. 

5:986$000 

600$000 

14:490$000 

2:700$000 

13:500$000 

550$000 

58:340$000 

6:348$000 

6:000$000 

4:920$000 

800$000 
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Força dos gua1·das 

Pe!Ísoal-Na conformidarle da ta
b(llla jà approvada pela Camara, 

"!fependente ainda. do. a.pprovaçiio 
dOSenado •.•.•.••.••.••.•..••• 

00 IUO GRANDE DO SUL 

Pessoo.l-Creado m\\is um togar de 
"ttel do tbesoureiro,como natabello. 

)faterlal - Augmentada a verba 
oom a quantillo de l :062$ })a.ra re
forçar as rubricas de «Expedien
te., cLuz e i Iluminação em dias 
felltlvos-e<Asslgnatura.do Diaria 
O{flcialr>, como na. ta.bella., •••.• 

Capataz ias 

Pesso&.l-Au·rmentadas a.s di alias, 
como na. tabella. .............. . 

Material-Mais 500$, como na ta-
bella. ........................ . 

Barcas, lanchas e escaleres 

Pessoal-Augmentados em 4:480$ 
<lS vencimentos (\os patrões o 
marinheiros, como na tabella. 

Material-Como no orçamento vi
gentR.. 

Fm-ça do• guardas 

Pessoal-Na conformidade da ta· 
bella. jõ. a.pprovada pela Ca.
ma.ra, 1lependente aintla da 
approvnção do Senado ....... 

DE PORTO ALEGRE 

Pessoal-M":nos 2:400$000 pela 
suppressão de um fiel de tbe
~oure\ro, como na. tt\hella ••.•• 

!.5: 900$000• 

125:000$000· 

7:886$000 

49:350$000 

1:000$000 

28:680$000 

7:960$000 

llu:000$000 

!6\l:000$003 

!i 

l\fnteria.l-Augmenttu1a a quantill 
de 1~. resultante da. dilfe· 
rença ila a.sslgnatura do Diario 
Of!iciaJ, como na tabella ...... . 

Capataz ias 

Pes~~~;~~f:;t~~i:~~- ~~ .<:~.~~i·a·s: 
Material-Como no orçamento vi· 

gente. 

Barcas, lanchas c cscalm·es 

Pessoa.l-Como no orça.mento vi· 
gente ...................... .. 

Materiai-Augmentado o custeio· 
com a quantia. de I :500$, como 
na tabella ................... . 

Fo•·ça dos gua•·das 

Pessoal-Na conformida<le da ta· 
belln, já approvnda pela Ca· 
mara, dependente· ainda da 
approvação do Senado.' ....... 

Dlll URUGUAYANA 

Pessoal - Como no orçamento vi· 
gente ...................... . 

Material- Augmentada. em 32-$ a 
verba para reforçar com 20$ a 
rubrica- Luz e ílluminação -
e com l2.'S a assignatura do 
Diario Of!icial, como na tabella 

Capattl!ias 
Pessoal - Augmentadas as diarias 

na importancia de 1$080, como 
na tabeUa .................. . 

MatP.rial - Augmentada a verba 
com 100$ com que se reforça a 
rubrica-Reparo e conservaçuo 
do material-, como na tahelht 

19:086$0()0 

63:480$000 

12:400$000 

6:960$000 

3:000$000 

36:000$000 

58:340$003 

2:202$000 

8:430$000 

4: IC0.30DO 
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Bm·cns, lcmcfms e escalares 

Pessoal e material-Como no orça-
mento vigente .............. . 

Jtõrça dos gum·das 

· Pessoal-Na conformidade da to.
bella. jli approvada pela Co.
mara., dependente ainda da ap• 
provação do Senado ........ .. 

Material-Como no o1•çamento vi-
gente ....................... . 

DE CORUMBÁ 

Pessoal-Como no orçamento vi-
gente ...................... .. 

Material- Au"menta.da a verba 
com a quantia de 176$ para re
fm•çar as rubricas» Illumina
ção», «Assignatura. do Dim·io 
0(/icial», «Agua e asseio», como 
na ta.bella .................. . 

Gapata;;;tas 

Pessoal- Como no orçamento vi-
gente ........................ . 

Material - Augmentado com a 
quantia de 9UO$, como na tabella. 

Escalm·es 

Pessoal-Augmontacla a verba por 
ter-se augmentatlo o numero dos 
remado1•es de 8 a 12, como 
na tabella ................... .. 

Material- Augmentada a verba, 
como n11. t11.beUa .............. .. 

Fm·ça dos gttm•das 

Pessoal- Na conformidade da ta
bella jil. approvmia pela Ca-

15;420$000 

73:500.$000 

3:000$000 

58:340$000 

2:018$000· 

8:400$000· 

I :500$000 

8:040$000· 

400$000· 

mu.ra, depcndont.o aillllu. da ap-
provaçíi.o do Senado .......... .. 

DE S. PAULO 

Pessoal-Como na tabellt\ •...•••• 
Material - Para esta despeza, Ca

patazías e outras, conforme o de
creto n. 1747, do 3 do julho de 
1894 ..... 

DE JUIZ DE FÓRA 

Pessoal-Como na tabella •...•.••. 
Material-Para esta despez11., Ca· 

pata.zias e outras, conforme o 
decreto n. 1747, de 3 de julho 
de 1894 

DELEGACIA FJSCAL DO 1170 GRANDE 
DO SUL 

Pessoal -Como no. tabellt\ e orça. 
m<Jnto vigente ............... .. 

Força fiscal 

Como na tabella e orçamento vi-
gente ........................ . 

Material- Como na tabella e orço.· 
mento vigente .......... ; .... .. 

Potcentagcm pam a cobmnça de 
rendas nos 1nuntcipios onde m1o 
existem •·epm·tiçõ~s da Unit7o 

Segundo a tabello. .............. . 

13. Delegacias Fiscaes 

S, PAULO 

Pessoal- Como na tabella ..•.... 
i\laterial - Como na tabella .. , ... 

18:300$000 

228:200$000 

230: 800$000 

160:800$000 

171 :200.$000 

14:400$000 

189:000$000 

50:000$000 

135:000$000 

46:200$000 
14:806$000 

0.111 :005$GOO 
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MINAS GERAEB THEREZINA 
Co:l 
O> 

Pessoal- Como na tabella e orça-
Pessoal - Como na tabella e orça-

00 

manto vigente .•••.....•.•.•.•• 4!1:200$000 mento em vigor ........... , ... 14:800$000 

Material- Augmentada com mais 
Material- Como na ta.bella e orça-

6$ lle assignRtura do Diario 0(-
mento em vigpr ... ............. 3:480$000 

. ficiat, co 110 na tabella. ..•• , •. , • , 6:838$000 ------
GOYAZ ------

OUYABA'' Pessoal - Como na tabella e orça-
~ 

Pe..CISOal- Como na tabella e orça-
mento em vigor ............... 14:800$000 

Material- Como· na tabella e orça-
mento em vigor ............... 16: 4{10$000 manto em vigor ............... 3:270$000 

Material - Augmenta~as sobre o 
orçamento vigente as verbas de Importanoia que se· presume neces-

-Expediente-com mais I :600$, .~aria pa1·a a despe3a com a co-

de -Luz e illuminação.em dias 
brança do t·endllS nos municípios 

de festa nacional - com mais 
em que· nl!o ha repat•tições da i>-

50$. de - Assignatura do Dia-
Uni,zo, conforme a tabella ..••. 85:000$000 ~ 

rio O((tcial - com mais 6$, e 14. Mesas de rendas 
1>-

'> deduzindo-se das verba.s-Acqui-
~ 

aição e encadernação de livros- Na conformidade da. tabella, au- ~ 
a quantia de 800$ e da de-Pu- gmentada. a verba. do orçamento 
bli~ão de e!lita.es-IDO$,. tudo vigente em 34:248$075, em vir· n 

como na tabella ••.••••.•.•••••• 5:188$000 tude do a.ugmento de. rendas 1>-

------ de algumas das mesas e da con- ~ 
CURITYBA. 

tinuação da despeza. com a de 
MacaluJ, que não póde ser su~-

i>-

Pessoal - como na. tab&lla. e orça.-
primlda pm• não ter sido aint a 

mento em vigor .............. 14:800$000 
alli insta.Ilada a. alfan•lega e 

Material- Augmentadas as ver-
não ser prova.vel que esta possa · 

bas de-Luz e illuminação para. 
vir a funcciona.r sinão no ex-

oa·dias de festa nacional'- com 
ercicio seguinte •.••..••....••• 272:782$000 275 :506$000 

. mais 50$ de -Despezas judicia.es 15.· Casa !la Moeda e resgate 
..._com mais 30$, de -Concertes do cobre 
e reforma de moveis-com mais Mantidas as verbas para o-Pessoal 
100$, de - Assignatura do Dia- · -e-Material - do-orçamento 
rio Officlal - com mais 6$, e vigente ...................... ············ 740 :500$000 
dimlnuida. a consignação ·de 
-Aequisição e encadernação de 16. Imp1·ensa Naclonal e « Dia'rio 

livros-na importa.ncia. de 500$, 
Officíal » 

tudo como na tabella ..•......• 3:718$000 Pessoal-Mantida. a consignação do 
------ orçamento vigente ........... ............. 715:000$000 



Materiai-Diminuida. da consigna· 
ção do orçamento vigente a 

<> quantia de 2:000$, de accordo J com a tabella ................ . 

. :1'!. Labot·atorio Naoiona Íle Aua· 
. ;'I lyses na Al(a11dega dà Capital 
~~--~Federa& 

1::1 Pessoal-Mantida a' consignação do 
orçamento vigente •••.•.•.•••.. 

Material-Como na tabella ••...•. 

:1.8. ·Atlministl'açl!o e custeio das 
fa•endas e despezas co>w os P•·o
prios Nacionaes 

Mantida o. consignação do orça
mento vigente e mais a de 4$ 

rer:s~~~~~~~:bn:o. ct~'e~,t~~~:~ 
1.9. Ajudas de custo. Mantida a 

consignação cio orçamento vi-
gente ....................... . 

~O. Gratificaç<7o por set1>iços tem
porm·ios e ecctraoJ•dium·ios. Au
gmentada com mais 40:00()$ 

a:r:OEt0:~s3os6::a~t~r:s.t~~~~~ 
signação do orçamento vigente. 

21., Juros diversos. Como na ta
bella e orçamento vigente. , ••• 

22. Juros dos bilhetes do Tlw
louro.- Como na tabella e or-
oamento vigente ............ . 

28. juros dos em.prestimos elo 
Cofre de Orp11<7os, - Como na 
tabella e orçamento vigente, • 

.. 24. Juros dos Depositas das Caixas 
~"';' - Econonaic&s e Montes de Soc

aon•o, Como na ta.bella, que 
pecle sobre o orçamento vigente 

253:000$000 

51 :200$1100 
12:200$000 

968:000$000 

63;400$000 

82:160$000 

20:000$000 

60:000$000 

50:000$000 

480:000$000 

650:000$000 

mais 1.680:000$ pela l'o.ziio do 
augmento das qunntias depo· 
sitadas, principalmente na Ca.· 
pi tal Federal ................ . 

25. Commissões e Co••retage11s. 
Como na tabella e orçamento 
vigente .................... .. 

26, Differença de cambio.- Au· 
gmentada a verba do orça
mento vigente em 9.434:560$, 
segundo o calculo da tabella •. 

27. 0/was-Augmentada a verba 
do orçamento vigente com mais 
387:000$ e assim distribuída: 

Cnpltnl l'edet•al o E:;tndo do 
Rio: Como na tabella 747:000$; 
Estado do gspii'ilo Snnto,50:õ00$ 
ptwa. pequenos reparos e con
clustio dos obrn& dn Alfauolega ; 
gstado dtt Bahin, 104:000$1hll'a 
pequenos repa1·os, sut.stitui<;ão 
do uma elas linhas do odillcio 
da Althndegn, no ponto npoth'e
cido, construcç:io do nma parto 
do editlcio it !'na dn Pl'inceztl, 
pat·a quo se possam abrir 8 por
tões, reparos do calçamento dos 
nrmnwns a substituiçtio de tl'i
lhos e dos enctummontos e remo
ção das latrinas; Estado de Sot•
gipe pnl'cl pequeno:-; l'cpat·os, 
I :000$; !Mudo das Alogons Idem, 
500$ i listado do Poi'II<lllibnco, 
25:000$, sendo 20:000$ l'"l'll os 
rep:oros no otlillcio cln Alfnn
dogn ; Estudo da Ptu•nhylm, 
[llll'tl pequenos reparos 5:000$, 
pn1•a ncci•escimo da cnsn, que 
serve de ponto llscul em Cabe
deito 5:000$i pari\ a construcção 
de um edi!lcio em que func
cione· a Alfandega, 50:000$ i Es-

3 . 180:000$000 

30:000$000 

29. 55!): 400.$000 gJ 
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lado do Rio Grande do Norto, 
para pequenos reparos, 200$ ; 
Estado do Ceará, pam pe

.. cjuenos t•epaPos, 2:500$; Es-
tado do Pianhy, idem, ~:300.~; 
Eàhülo do Maranhão, i•lcm, 
1)1,000$; Estado do r:arú, itlom, 
5:000$; ]11\1'11 11 contmna~ão da 
construcção dos uovos n t•mn
zens da Alfandega, 100:000$; 
Estado do Amazonas, para pe
quenos reparos, 3:000$; pata 
começo de construc~ão de um 
predio e armazom em qn<> fnnc· 
oioue a Alfandega, 200:00Di!; ; 
Estado de H. Paulo, para pe
quenos roparos, 2:000$; Estado 
do Pm•ttnil, irlem; I :001)$; pum 
a constt•ucção de um edi Meio 
que sirva de 1df<>ndeg;1. em 
Parauaguit segundo verba QUe 
já foi votada e não despendida 
no ·exercício de 1894, 100:000$; 
Estado de Santa Cathnrina, para 

f:3~ed~ r{;~PG~~~~J~00Jo; ~t 
idem, 2:000$; Estado de Goyaz, 
Idem, 50Q$ ; Estn•lo do Matto 
Grosso, idem, I :000$ ; Estado 
de Minas, idem, 2:000$; pum 
obras imprevistas e urgentes 
50:000$000 •••••••••••••.•••••• 

f!B •. Despezas eventuaes- Mantida 
a consignação do orçamento em 
vigor .•...•..•.•.•.•.•.••••.•• 

2 9, · ReposiçfJes e restituições -
A mesma verba do orçamento 
vigente, como na tabella ...•• , 

30. Adiantamento da garantia 
provincial de .2% d.r estradas de 
ferro da Bahia e Pe1·nambuco·
C'!omo no orçD.tnonto vigente ... 

I. 487:000$000 

100:000$000 

100:000$000 

450:000$000 

81. E>Je>'cicios findos- Como na 
tabella,na qual se acha incluida. 
a quantia de 216:!: pam paga
mento a Augusto· Borges Lei· 
tão, amanuense da Hospeda!'ia 
de lmmigrantes da Ilha das 
Flot•es, !lo seus vencimentos l'C· 
lati vos ao mez de novomb!'o e 
seis dir.s •lo dezembro do anno 
pass>~do; ueíeri<la assim a sua 
roclama.ção .................. . 

32. Creditas especiaes - Menos 
882: 119$353 do que no orça
mento vigente, pelara2iío dada 
na tabella .................. . 

i . I Oi:l: 1)70$368 

549:964$369 

ArL. 2.' Contimmm em vigor as disposições elos a1•ts. 8•', 9• 
e 12 da loi n. 191 B. de 30 de setembro de 1893, e bem assim ns dos 
a1•ts. 20 §§ I• e 2' da lei n. 3229 de 3 do setembro de 1884 e o• e 11 
n. l da lei n. l2B B de 21 de novembro de 1892. 

Art. 3.' E' o governo autorisado a abril•, no exercioio de 1895, 
os creditas supplementare; p:tra as verbns indicadas na ta.bella que 
Mompanha a. presente .lei. 

Art. 4." E' o governo nutorisado a concluir o ediftoioo nsccesso
rios para a inst \Ilação rletlnitiva da Alfamleg,t do Mncnhrl, instal
lnndo-n porém tlo~d<l ,já 0111 edilicio alugado ; abrindo pnrll. isto o; ne
cessarios credito~. 

Arl. 5." B' o gov.'rno nutol'isado a entreg11t' no Thesouro doEs
tndo de Pm•nnmbuco a fJuautia ele 69:000$, proveniente do imposto 
estadual de gyro, mandada de1:ositnr pm· aviso tio Mini~tcrio da 
Fazenda. 

1\rt. 6.• B' o govc·rno nutori;ado a ulll'il' o necessnrio credito para 
11 execução da lei n. 199 do 30 de julho de 1894. 

Art. 7. 0 Et igunlmc~nto untorisndo o governo n abt•ir o necessai•io 
CI'euito á verba - ExercícioS lindos- pura occorrer o pagamento dos 
ordennrlos 11 IJUo tivet• dit•cih> o juiz de dh•eito Augusto Carlos de 
Amorim Garcin em execução du. lei n. 210, de 3 de outubro de 1893. 

Art. s.• Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Snln dns conunissões em 19 de novombt•o de 1894. - Jo<io Lopes, 

jJresidcnte.- AttgH•to ;.llontcnarp·o, I'olator.- Alóe'J•Io Torres.-A1·t/uiJ' 
Rios.- Attguslo Set'''1'0.- Almeida J.Vot;t!eira.- F. P. J.lfaJJ''t"nll.
A/cjn•lo Gum1abaJ' 
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verbas do orçamento para as quaes o Go-
"f'erno podera abrir credito supplementar Gm··ant!a rle juros â,·• e...:tntrlcr_.o; de [e·n~o e aos 
no exercicio de 1894 ~;~{;{~:~ centracs - Peto que exceder ao de .. 

;m:JSTERIO DA. JUSTIÇA. E NEGOCIOS INTERIORES 

Sr.ccon·os nublicos. 
Subsirlio dos senudores e deputados e ser

>iço stenographico dos rlebates do Sena<\o e da 
Camara ílurante as prorogaçües. 

lf!NIS1'ERIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

Exttam·clinrwias no cxte·tior. 

!>IISISTELUO .DA N...'\RINHA 

Jfo.<pilrw.<---=- Pelos meclicamensos eutensis. 
Re(imnados - Pelo soldo de officiaes e 

)lraças. 
J1f>miçr;<s ele bocc" - Pelo sustento e dieta 

1las guarnições dos na 'Tios da armada. 
]f,rniçiic< navacs - Pelos casos fortuitos de 

avn.ria, na.ufragios, alijamento de objectos ao 
mar e outros sinistros. 

Fl·ctes- Commi~sões de saques. tratamento 
de praças em portos estrangeiros e em Estados 
onde não ha hospitaes e enfermarias, e para 
despezas de enterro. 

E'llentt<n es - Pelas passagens autorisadas 
)lOI' lei, njudas de custo e gratificações extra
ordinarias, tambem determinadas por lei. 

- 1\fiNI!TERIO DA. GUERRA 

Hospitacs - Pelos medicamentos, dietas e 
utBnsis a praças de pret. 

Praças de pnt - Pelas gratificãçües de 
voluntarios e engajados e premies aos 
mesmos. 
. Etapas- Pelas que occorrerem além da. 
1mportancia. consignada. 
Despe~as de corpos e quarteis-Pelas forra

gens e ferragens. 
. Cla~ses inactivas - Pelas etapas das praças 
::::~~~as e soldo de otliciaes e praças refor-

ML..,ISTEP,IO DA F AZEND.~ 

J1wos d.a divida insci·i)lta, etc- Pelos recla· 
mndo~ alem do u.Iga.rísmo orçado. 

Caixa d~; Amm·ti:aç,to - Pela encommenda. 
e :tssign~tura de notas . 

. Di(/ ci·1:11ra. de cami,lo - Pelo qué for pre. 
CISO afim de rea.lisar-sc a remessa de rundos 
p<Lra ~ e:l.':~eriol' c o pagamento dos juros c 
amort1zaçao dos emprestimos nacionaes ue 
1868, 1879 e 1889 e das apolices convertidas 
de Juro de 4 "(,em ouro. 

Jw·os d!em·sns - Pelas importancia.s que 
forem prectsas além dtts consi"nadas • 

.Juros dos bilhetes do Thesow~-Idem idem. 
Co1rUl1i:o:s1jes c cDi·retageits-Pela. q~o.l for 

necessaria além d<t somma concedida. 
lur'Os do$ e1l!1"'"estimos do co{te r.los orplu.1os 

-Pelos _que forem. reclamados, si a sua im
portancla exceder a do credito vot;~.rlo. 

Juros dos depositas das Caixas Ecoaomfcas e 
-~fontes de Soccon·o-Pelos que 1orem clevidos 
além rlo credito votado. 

&!!•-cicios fin,los - Pelas aposentadorias, 
pensoes, orrl enados. solr1os e outros venci
mentos marcados em lei. 

ReposiçrJc.< e resliluiçij;•s- Pelos pagamentos 
reclarnOLdos, quando a importancia dellas ex
ceder a con,ignação. 

Sala das commissü!>S, 19 de novembro de 
l8\J4.-Jor1o Lopes, preo'idente.-Augt<slo Non
tP."ern·o, relator.- A.lbe>·to Torrcs.-Arthar 
Rios.-At<g,.sto :Severo.-Alcindo Gt<anabara. 
-li'a P. 1iiayí·ink.-.~1tmeicla lVoguci1·a. 

Vã.o a imprimir os seguintes 

PARECERES 

N. U2 -1894 

Aj'wlas de custo- Pelas que se abonarem 
aos officiaes que viajam em commissões de 
serviço. 

Fab>-icas - Pelas dietas. medicamentos e 
utensis. 

ApJWOVa. as eleições rt. rpw .'\e 1wocedeu 110 1.• 
dist>·icto do Eçtatlo do Rio Grande do Sttl, e 
'reconhece deputados o:; Sts. tenente cm·anel 
lJ[cmoet Py, coronel .To<7o Pinto da Fonseca 
G-ttimanles, ]),-. Jose de Alrneida lJ1u.rti11S 
Costa e 1J1·. j)fa>·çal Pe1•eira de E•robar. 

P1·esid:ios e colonias milita>·es - Etapas 
diarias a. colonos. 

A 5' Commissão (1e Poderes, tendo proce
e dido a estudos nas actas e mais papeis con

ce1•nentes il eleição que se procedeu no dia 10 
de outubro no 1• districto do Rio Grande 
do Sul, verificou tel' co1Tido regularmente 

Di,ersas <lespe::;as e e'llentt<aes-Pelo trans· 
porte de praças e comedorias de embarque. 
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aquella eleição, contra a qual não lhe foi 
apresentado protesto algum nem reclamação, 
passou a sommar os votos conseguindo o se
guinte resnl tado : 

T~nente-coronel Ma.noel Py. -. . . . . . 5. 203 
Coronel João Pint•.l i\a F. Guima-

riles....... ........... ......... 5151 
Dr· .. lu>é dP Almeida Martin; Co,;ta. 5008 
Dr. M;,rçal Per·eir<L de E;cobar. • . . . 3486 

Pelo que e de parecer : 
1", que .sejam approvarlas as eleições a qu~ 

se procedeu no 1" districto do Rio Gr·ande do 
Snl· 

2;, que sejam reconhecidos e proclamados 
depurados os Srs. tenente-coronel Manoel Py, 
coronel .joão Pinto da Fonseca Guimarães, 
Dr. José de Almeida Martins Costa e Dr. 
Marçal Pereira de Escobar. 

Sala das sessões. 19 de novembro de 1894. 
-Coelho Lisboa.-llde[onso Lima.- Oscar 
Godoy .- Belisario Augu:to de Sou:;a. 

N. 123-1894 

Appror;a as eleições a que se procedeu no 2~.> 
districto do Estado du Rio Grande Sul, e 
,-econhece deputados os Srs. coronel Aparício 
J.fa.-iense da Sil:ca. Dr. Joaquim Pereira 
da Costa e Dr. A.ngelo Gomes . Pinheiro 
Machado. 

A 5" Commissão ~e Pod.eres. reunida hoje 
para estudar as eleições do 2• districto do 
Rio Gr-ande do Sul. examinou as actas e mais 
papeis concernentes itque!la elekão. qúe 
correu regularmente. e não lhe sendo apre
sentado p1·otesto algum nem reclamação pro
cedeu a somma do:; votos •1ue deu tal resul
tado: 

"t'Oto~ 

Coronel Aparício Mariense dn Silva. 26í4 
Dr. Joaquim Pereira da Costa...... 2666 
Dr. Angelo Gomes Pinheiro ::\ía-

chado...................... ..... ~Oíl 

Pelo que é de parecer : 
l•, que sejam approva.das as eleições a 

que se procedeu no 2• districto do Rio Gran
de do Sul. 

2?, sejam reconhecidos deputados os Srs. 
coronel Aparício Mariense da. Silva, Dr. Joa
quim Pereira da Costa e Dr. Angelo Gomes 

·Pinheiro Machado. 
Sala das sessões, 20 de dezembro de 1894. 

-CoelhO Lisboa.- Ildefonso Lima.- úscar 
>" • Godoy.- Bilisario Augusto. 

~:;;-· 

N. 124-1894 

Approna as eleições a que .•e procedeu "' 
3• di:tricto do Estado do Rio Grande do Sul 
e reconhece dep·tttados os lJrs. Victorin~ 
Carnei1·o Monteiro, ~4.u1~eliano Pinto Barbosa 
e Rivadaria Con~êo .. 

A<•S 20 dias do me.z corrente, em uma 
das salas das com missões reuniu-se a 5" Com· 
m1ssã.o de Poderes para examinar as eleiçõel 
do 3 'districto do Rio Grande do Sul e tendo 
ver ,ficado g ue taes eleí,ões correram regular
mente e na · lhe sendo apresentado por inte
ressado ou procurador reclamação ou protesto 
procedeu-se á somma de votos, que deu este 
resultado: 

Dr. Victorino Carneiro Monteiro..... 2.0Si 
Dr. Aureliano Pinto Barbosa.... .. .. 1.900 
Dr. Rivadavia Correia.............. 1.595 

Sendo, portanto, de parecer: 
1 •, que sejam approvadas as eleições do 

3• districto do Rio Grande do Snl ; 
2•, que sejam reconhecidos deputados os 

Srs. Drs. Victorino Carneiro Monteiro, An
rfliano Pinto Barbosa e Rivadavia Corrêa. 

20 de novembro de 1894.- Coelho Lisboa. 
-ildeíonso Lirna.- Oscar Godoy .- Belisario 
Augusto. 

Vão a. imprimir os seguintes 

PROJECTOS 

Dete7'"?nina que tenha entrada no Thesouro, 
como '1'"eceitl.4~ a renda do DPposito Publico; 
marca 'Vencimentos aos respecti.,os funcci.ona· 
rios. e autori:a a abertura do c1·edito nece~
sario para indem.nisar o depo.<itario publirJJ 
de diversas despezas, conforme a liquidaçúo · 
que o go"Oerno fi;er 

A Commissão de Or~amento. attendendo is 
razões a.llegadas pelo depositaria publico de>~ 
c··pital, na represent<l\'ão que dirigiu ao ~fi· 
nisterio do Interior e Justiça, por este r~ 
mettida a Camara, sobre os vencimentos dre 
funccionarios, e na que dirigiu a esta Ca· 
mara sobre a indemnisação das despezas fei
tas pelo mesmo depositario com o pagamento 
de alimentação e tratamento me<lico de 4i 
escravos depositados : 

Considerando que o systema de pagamento 
aos funccionarios do Deposito por meio de 
porcentagens, estabelecidn pelo decreto n.l~2l 
de 14 de novembro de 1894, daado ãquell~ 
vencimentos e:x:iguos, que não compensam a~ 
seus afanosos enc&rgo,, preju1ica a este indis· 
pensavel serviço pela crescente ditlicaldade 



camara dos Deputados-Impresso em 12/02/2015 15 28- Pág1na 32 de 42 

SESSÃO EM 20 DE NOVEMBRO DE 1894 373 

de encontrar pessoal pa1·a os empregos in- O primeiro desse~ pro,jectos propõe soluç-ão 
[eriores : para um ca.<:O particular. occorrido no 

Considerando que não ê jn>to fique o depo- Estado de Sergipe, com a indicada duplicata 
~itario no desembolso de quantias que gastou, na sua assembl~a e presidencia. 
em razão do cargo. com aliment~~.ão e trata- O :;e,.."Undo uma ffi(""i 'a de caracter geral, 
mento medico de escravos depositados ; pa.r-a ob>i«ros males resultantes de contlictos 

Considerani\o, porém. quanto a este ultimo daquella natureza. que se· ver·ifiquem nos 
assumpto, que os ~ocumemos juntos pelo e;tados. 
deposítario não dão escla.recimenr.os comple- O primeiro pro,jecto conf.·re ao poder ex
tos sobre o estado da conta entre as qu.,ntias ecuti>o a interf<lrenci:> «ctu;Ü no Estado de 
despendidas e a.sjá pagas; ;:..;;e-rgipe para «assegurar <l. pos:-:e e o exercicio 

E' de parece1• que seja approYado o se- dos seus poderes l··gisl•ttiv" e executivo, re-

guinte projecto de lei: E~d~e~~1~s s~;~~nt~~~~i! ;;~~l~~:v~;!!d!~~ 
O Congresso Nacional resolve: Ro;ar\o do Ca.ttete, e a.o> cidadãos Dr. Josb 
Art. 1." A renda ,1 0 Deposito Publico terá Lulz Coelb•' e Campos.} coronel Antonio _de 

entracla no Tbesouro, como receita. Cerque":'; Hurt.<. ~re,td~nte aque~le .. e e,te 
.-\rt. 2. o Os fnnccionarios do deposito per- VJce-pre>t~e~~- re~~~bectdo, e procl:unru.tos 

ceberã:o vencimentos fu:os de accordo com a pel.t me-m~t as.e~?blc .• ». . , 
tabella abaixo. O >egun"o prQ/ecto, a.t;r1bue :o ::;u~remo 

Art. 3." E' auioctzado 0 Poder Executivo :nbunal_Fede:a:·.em f~~ma mt_-rpre.tauv.t, 
a abrir o necess•rio crelilo para in.iemnisar ~-OF~-~n-a d': .u.t>. fnnc<~.~s< con•;-'t;JC!~'naes, 
0 depositaria :publico das de<peza. ~'i'·J,S :om a aec;•ao da> controver.,a~ orJ0 lllarl.tS de 
ali1 11entação e n·atamento m~cli.;, de e e~~r; c''" dupltcat<tS nos f>Overnos le;nshttl vos e execu
depositados que anda n~ 0 h . • ·1;. d • two> loc.1.~;. e fixa regras •1o processo a segmr 

.1 a . ,ouv~Iel~ "' 0 ness.'L cOnJUnctur-a. 
paga~, :nform~de,no~stra.r a ·'C!~,d~':o,que A commissão não póne da.r:t suaannuencia 
o go e ?O fizer, revo,ad.e> as dl>POSlçoe• em plena a nenhum dn3 dons projectos pelas 
contrarto. . _ razúes que passa a 0xpor mui I'esumidamente' 

Sala das comm1ssoes, 13 de novembro de aguaruando que a. latitu•le do •'ebttte. que 
1894.-João Lopes, presiàente.-:llbm·to Tur- e:;ceimportat~tissimo :~,;:;umpto va.e segura· 
res, rebtor.-.{u9usto Jlontcnegro.- .Hci'"lo mente promover. offereça ensejo :t mawres 
Guanaba>·a.-A.rthur Rios. desenvolvimentos. 

O projecto n. li9. que se dispõe u. reger o 
Tabella caso especi:tl de Sergipe, pretende a inter

vençilo do poder executivo federal na solução 
Orden~do G-r:~.tí!ic:t\ii:o do confticto ; ou melhor". resolYc previamente 

Deposit.'Lrio •• ,. ... • . . 6:0005000 2:400$000 o contlicto. <lccirlc da lcgitimida.de dos li ti· 
Escrivão. • . . . • . . . . . . 3:600$000 1 -·>ou;::ooo g;tu te~. :tssígnalu., entre estes. qual " :IS5em-
Auxfuar ............ !:800$000 'iioo~ooo bl&t. e' nominalmente qu:tl o presiuente c 

Alberto Torres, rel:\tor.' ~~~J~i~~~~tl~o ~~r~~~~o c~ei~~~~n~te~0~~~ 
da posse c exercício uaquellos orgão~ do go· 

N. 189 - 189! verno e>t:t.dual. 
Reconhec~·se, pois, logo ao primeiro aspecto 

Declara da competencia do Supremo T>·ibunal q11e aquillo que este projecto pretende é 
Fede·ral o jttlgarnento, n1,ediante ,·eclamaçrlo, lnn•stir o Congr•esso Nacional Uc um:.t fimcçJo 
das questões 1·e!a:ivas â validade tle a..-:sem- rle jud:c,,tu1·a. 
blias, gove>'ttadores ou pn;sidentes rios es- Funcç:io de judicatura para um caso even· 
tados, em caso de duplicata ou outro conflicto tUttl, occurrente n:t vida de um es~do da 
sobre a legitimi:dade do seu exerdcio: e União. e cuja sentenç:t, proferida. fora de 
disp/Je sobre os casos em que sômente poder· tod:LS às condiçõe; de um litígio regular, sem 
se-ha dar a intervenção da jurisdicçiio (e- :tudiencia obrígatoria das partes interessadas, 
deral seria a lei em que se convertesse aquelle 

pro_jecto. 
(Substitutivo :>os projectos ns. 15õe 17Q de 1891) Em principio, nad:t menos consentaneo com 

a nossa estructura politica do que dar ao 
. Por conterem ma terias connexas os pro- Congresso Fed~ral o direitc de j~lgar litígios, 
)ectos de ns. 179 e 156 do corrente anuo. a e titzer umalet para. cada soluçao, como um 
Commíssão de Con>ti.tuiç.ão, Legisla.ç,ão e tribnnal <1c justiça .. Depois, admittido mesmo 
Justiça. os reuniu nas considerações deste j que, p:tra. o apur><mento e tll•meza de nossas 
parecer. instituições se achassem adequadas as assem~ 
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bléas politicas, como os tlous ramos do Con
gresso Federal, a~ dar a. solução' serena, im
parcial, sobranceira aos interesses e sugges
tões de partido. nas porfias pessoaes dos can
dida~os aos cargos publicos dos Estados ;
admlttido que tal podes,;e esperar, como 
teem o direito de· o quererosamigo;: da liber·
dade que precisam <la neutrali~ade impes
soal da lei para su<t garantia, sejam quaes 
forem as opiniões p1·ofessitdas ; ainda assim 
falleciam nos processos pa1·lamenta!·es de 
formação das leis os meios regula.J·es, coacti
vos ou pelo menos postos ao alcance dos an
tagonistas nas controve1•sias do caracte1• ju
diciaria. 

A medida proposta pelo projecto n. !79 
não pa1•ece portanto acceita vel. 

Sel-o-htt aquell11 que se encontra no outro 
projecto, o de n. 156 ? 

Neste a í'uncção julgadora e commetti•la, 
não ao Congresso, mas a um tribunal de 
justiça,- o St<jHemo 1'>·ibunc<l Federal. 

A commissão dá como assentado, e é esta 
a sua opinião, salvo a reparaç:ão do erro em 
que possa estar, espemndo que as luzes da 
discussão, no seio illustre do Congresso, me
lhl•l' a escbreçam,- a commissiio tem co•"o 
certo que o Supremo Tribunal Fedel".ll é um 
orgão politico idoneo para dei imir os pleitos, 
mesmo ,1e caracter politico. ainda quando se 
:verifiquem no terreno dos inter·esses domes
ticas de um estado dt\ União. 

Neste ponto está, pois, de accordo com o 
principio euunciado pelo p1•ojecto que ora 
analysa. 

Com eJfaito, para reduzir a uma só us 
obser>ações que se prendem aos con.flictos 
vriundos do governo nos Est>.cdos, dh·J. que o 
choque de interessados que pleiteam a 
posse e o exercício dos g-overnos Es~duaes. 
a!legando, cada um de seu lado, a legitimi
uade de sua representaçii.o, uão 0 wme11te um 
gravíssimo embaraço as rela~ües locaes ; im
porta~ de f~cto~ (t. m.!...-:enC:a. elo yu<ver1w no ~:s
tado; affecta, pc-rt;J.ntO. <t or•l.em con~titu
cion.al uo regímen t;adera.ti v o, que se niio pó<le 
concehel" sem a •J.C\itO ell'ectiva, legal e re
gular dos go verao$ loeae~. Duplicata. no go. 
vemo. representado nos seus priucipaes agen
tes politico$, equh·:J.tea. :i<lta de yacel'.w. Ora, 
não ê preciso grande e:;tor.;o pil.ra. se cornpre
hender quantos damno:; dirivão dahi, no que 
respeita a cada cidadão que habita. o Estado 
assim J.e~organisa.do.. para a f'ruiç-.ü.o üe di~ 
reitos que nii.o lhe são outorgauos pelas con
stituições locaes. mas sim pelo pacto tederu.l, 
ilil'eitos primordiaes de >icla, de propriedade. 
de se,"1ll'li-n<;a, que cada. qual tem, não porque 
é domiciliado em tal ou tal Estado, mas por 
que é brazileiro, ou transita pelo terl'itorio 
nacional E, como os vicias e damnos de uma 

. P(l,JCte não podem deixa!' de interessar ao to:1o. 

em sua inte,"Tidane fundamental, em sua &1. 
nidade politic:t, tanto mais 'qm~nto cs;e. 
damnos e vicio3 podem propag-al'-Se, pod•m 
genel".llisar-se, como é íàcil de prever· em um 
paiz. como o nosso, ele regimen no,ro. ao~n.as 
nascente, e pouco appa.relhado ainda, n;c sua 
inexperiencin, pa.rn.a.s crises w.lvez inevita:;\:!is 
como para fugir ú infiuenda. dos (\Ue o tJel·: 
turbem para exp!ora.!-o. ou perdei-o.- é cri
dente que. em falta de r•emerlío prompto e 
eílicaz. a União, no se1;1 creuito,na m:t cohe~l,,, 
nos elementos essene1aes ele nos>o syste,,a PO· 
lítico, se achar<i. fbrçosu.mente compromettiu:c 

A commissão não teria. duvida cm propi.1· 
a soluçii.o dos confiictos, de que se trat•. pl'lo 
Po•1er Executivo Feder·ai, como uma alltori
dude de acção, e de exel'cicio per•manente. 
-qualidade que falta ao Congre$So Legi,la
tivo,-porque a índole daqueile pod•cr ll!'"S· 
suppõe a sua interferencia na manutenção d, 
situações de uma 1egltimidad:} liquidada . . iã 
preestabelecida, e nunc'" em prol daquellasquc 
elle mesmo e>colher, ou por onde o incE
narem as suas preterencias. depüb do wr.a 
especie do exame ,judicial. que, em ;;era!, e;;. 
capa ã natureza constitucionat de&.-;e poder. 

No ponto essencial da desígna~~1o d" OI'gàu 
competente pa!·a eonllecer ''as pertu!'btt<;õ.,; 
previstas, estâ, portanto, a Cllmmi>são, como 
diSse, de aecordo com o segundo projecto. 

Onde não o~péde acolher· e-l" na parte~m 
que o mesmo pr•.•jecto íiliou a compereucia d~ 
Suprem·' Tribunal Federal ao art. f)(J let. i Ja 
constituição Nacional. 

O conhedmento dos crimes U"- especie ue 
uma duplicata pres1.1me <1 p~·évia srJLuçj'l 
sobre qual foi a representação politica i<~i
tima entre :t~ duas ou ma.is ctue ~e del1atem. 

E como esse ccrnhecitllcnto nre>io b lJUe 
estie em questão, e não a <tppllêc\ç5.o da pena 
súment<o â p;1rte delinnueme. é clara a in~ffi
.;ietlcia <.la dl:;po,i<;ãô c<lnstitu~;cnul ciwd:r 
corno route de competencii1. 

No conceito da commiss5.o acr,mpHenda•lo 
Sup:·emo Tribunal. na hypothcse >erte:m. 
uet'i V(l. da natut·e:w. rlo ;eu papel CüUotitUci•>
nal. que <\brttnge e ju~tifica a jurisdic,;iir> que 
se lhe tentm de attribuir no «ssumpto .. _ 1 

:S(i.o toi, outi•o;im. possível â commJs;ao 
annuir ao rerer·ido projecto,-2"-no e,ta~
ledi!:ento da intervenção drrect:l .. originaria. 
exclustva, do Supremo Tribunal nos ne.~ocio> 
mais directamente ligados a vida politi~J. d_os 
Estados. Foi attendendo a essa con.ic!.eratao 
que a commis.ão preteriu apresentar o seguin· 
te substitu~i vo: 

O Congre,so Nacional decreta : 
Art. l.' E' da competencia . do Sup1·e:uo 

Tribunal Federal julgar ,mediante reclama.çao, 
as questües que tivereil• por objecto '' vall
tlade de assemb!t\as. governadores ou pren· 
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dentes dos Estados, em caso de duplicata, ou 
omro confiicto sobre a legitimidarle de seu 
exercício. 

Para eose etfeito, porém, a intervenção da 
jurisrliçâo federal sómente terá logar ~~rn 
qualquer dos casos seguintes : 

rt) quando não houver nn Esta•1o um Pr><Jer 
cousr.itucional. organiza.do. pelo menos um 
anno antes, com attribui<;ões expre..;sas para 
decidir dessa ordem de controversias ; 

li) quando, não ohstante a exbtencia legal 
do reterido pocler. este não decidir definitiva
mente, dentro de 30 dias, por coacção, ausen
cia ou outro motivo; 

c) si pr·oferir decisão evidentemente nulla 
por preterição de formalidade essencial, sus
peição notaria <los respecttvos funccionarios, 
ou injustiça manifesta. 

Para:;,'Tapho unico. A intervenção do Su
premo Tribunal Federal fiOS casos ac,ima pre
vistos faz cessar a .iurisdic~ão dos tribunaes 
do Estado e sua decisão será communicada 
ao Poder Executivo da União e á competente 
autoridade do Estado nara seus effeir.os. 

Art. 2·• As reclamaÇões poderão ser apre· 
sentadas por qualquer cidadão,domiciliado no 
Estado, ou pelo procurador seccional. 

Art. 3.• Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Saladas sessões, 20 de novembro de 1894.
França Carvalho, presidente, vencido.-Edu
ardo Ramos't relator. -Dino Bueno. - Ct~
mentino Monte.-F. Tolentino, vencido. 

N. 156- 1894 

Declara es/IJ.r comp;·ehe>tdida na a;·I.GO, lettra i, 
da Constit?.tiçüo. a com.petencia de -resot"Oer o 
Supremo Tribunal Federal, utedi.ante ,.ecta
m.açâ·o. todas as questões ,,1·iginada.~ de con· 
ftictos resultantes da duplicata rle as.~em.bltias 
ou. rie !J0·1Je1·nadores ou presidentes rlos E~ta
t{os 

O Congresso N:1cional resolve: 
Arr.. !. " Na clisposiç;lo do ar c. 60. lettra i, 

da Constituiç;i.o da Republicu, esta compre· 
hendida :1 competencia de r·esolver o Suprem<> 
Tribunal Federol.mediante reclamaçilo, todas 
as 11uestões que se originarem de contl.ctos. 
resultantes da duplicata de ass-mbléas ou de 
governadores ou pre.identes dos Estados. 

Art. 2." Apresentada a reclamação perante 
o Tribunal. este providenciara no sentido de 
ser publica~a a mesma no respectivo Estado, 
para conhecimento dos interessados, que den
tro d.e 20 dias poderão impugnai-a. 

A:rt. :'!.a Findo este prazo, os papeis serão 
distribuídos a um relator que, dentro de 10 
dia.s. os apresentar-4· com o competente rela
torio em. mesa .do tribunal. 

Art. ·L" Di<cuti1la immedin.tamentc "· mn.
ter-i>t pelus juizes que n IJUizercm. sei".'! po1· 
uw.ior·ia Ue votos r~olvid(' si a. teclama.ç:ã.o (; 
pr-oced··nte ou n5.o. 

Art. 5 .. 0 Pn.ra execução deste julgado in
Ler~.rirã. ~i fbr solicitado. o governo da União. 
(Art. fi"!'; 4 · <l<t Cnnstir.uir;iio.) 

At·t. G." Revogam·se n.s disposic;ües (:Jn 
cont1·arin. 

Sala. 1ln.s commisst>es. -.!..7 de outubro de 
1894.-A. Jfit1o ... 

N. 179-1894 

Autm·isa o Poder Executiur1 o. inl•:ruir no Es
lfl.do rü; Serrf-rH.:. Cít?. o;·dcút. n asse!Jurro· a 
pr1.-;se e o r%t1rcicio. dos porlcrc . .; le!Jt:>lrJ.!i·co ~ 
e:r.ecHlívn estrulv,rws: ,;, iLõõ:if;m.IJÜ]tt L~fJi.'>lMf.· 
1;o; installmla n 7 rle sclemhm do cm·rcnte 
n.n.n(l nn â'Üule do Ro.·w.>·in. e no.'> ddt.J,rlfio.~> 
Dr. Jo:.:d Lni:; Coelho e Cn,-11:pos. c coronel 
Antonf:o rle S~queií'ft Horta. pre,idr.:nt.e r.; 

vice-presidente do Estnt/o. í"f~Cm?)ler.idm: e 
p'i·or.tamwlo.~ 

Considerando: 
que, no transacto período presitlencial do 

Estado de Sergipe, ac~ava.-se investido das 
funcções de depositaria do Po·ler Executivo 
estadual o cidadão capitão Dr .. José C!Llazans; 

que, sob sua presidencia, em plena. paz, 
havia se realisado a 28 de fevereiro do cor
rente anno. a eleição rios membros tia assem
bléa legislativa do Estac1o para o biennio de 
1894 a 1895 (eleição livremente feita perante 
mesas legaes. fiscalisada por todos os gro pos 
politicas e devidamente apurada sem reela· 
mação ou protesto contra a sua verdade. sen
do os resultados da eleição e da apuraçiio por 
igual publicados pela imprensa <le tod~s os 
matizes). expedindo, em consequencra, a .1 u~
ta apurador-a. competente. dtploma aos 24 ct· 
dadii.os mais votados; 

que, a 3 de setembro, IS dos r li ploma<los 
compareceram para as sessões prepa.r:1tOr1as 
no edificio da assemblea t~ncontran<!o o re
cinto occupado ou inva.<!iuo púr indi vi~_uos 
que os impediam de iniciar suas reuruoes. 
sendo taes in<lividuos <tmpar<!ilos pelo 33" ba
talhão de iniàntaria. repre.entado pelo seu 
commandante e otlici:tes que alli se aclmvam 
á paizana· 

que. co~unicado o facto ao presi<lent~ do 
Estado. houve este por melhor, no exerc1ctO 
da attribuição que !lle confere o art. 6' § 3• 
da Constituição Sergipana. designar_ pa~ a 
reunião da assembléa a cidade (entao villa) 
do Rosario do Cattete, onde os diplomados, 
tel'minado o trabalho ua verificação de 
seus poderes, trabalho que "· .. elles exclu-
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sivamente competia ex-'lli da disposição "do da.de de suas funcções autonomas, preten
regimento interno d& assembléa, e oevida- dendo cada cpta.l delles ser o depositario da 
mente installada a. 7 de setembx·o. dia desi- soberania estadoal. o que é absurdo e en,1en
gnado pela Constituição, a assembléa legi:;Ja- temente attenta. contra o regímen republi
tiva, lendo perante ella o Presidente do E,_ cano fede1-at\vo ; 
tado a. sua mensagem, funccionaram por que, nesta emergencia, e por isso mesmo 
algum temp~, _app:·ovado, na fórma da mes- que«< federalismo consist>naco-existenclade 
ma Constrtur<;ao. o acto peJo qual a assem- autonomias locaes, subordinadas a uma sobe
bléa í'ôra convocada para aquella cidade, ela· rania nacional» ( D. 1Ianoel Estrada, Notas 
borando leis, apurando a eleição presidencial in extenso de !as con(m·cncias) cumpre ;, 
e nesta conformidade reconhecendo e proc!a.- União, que representa esta ultima, conhecer 
mando ele1tos par" o período presidencial de taes acontecimentos, já declarando qual dos 
im!Uediato-Presidente-o cidadão Dr .. Josê dons governos ê o legitimo, já assegurando a 
Llnz Coelho e Campos e-Vice-Pre;idente-o este o setr livre exereicio; _ 
cida.dão coronel Antonio ile Siqueira Horta; que, o art. n. 2 da nossa Constituicão Fe-

que, este ultimo já prestou o compromisso dera!, que investe a União dessa attribuição, 
de bem servir o cargo para que foi eleito, tem toda a app!icabilidade ao caso occorreme e 
fazendo-o conforme a Constituição estadual, não tolera controversias entre os constitucio
(art. 29), "perante o Tribunal da Relação do nalistas norte-americanos, suissos e argen· 
Estado, por não estar funccionando a assem- tinos ao commentarem, das constituições de 
bléa legislativa, que adiára snas sessões seus paizes, disposições congeneres; 
para 20 do corrente mez de novembro; que, sómente da expressão go~erno federal; 

que, emquanto assim tinha logar o funccio- us«da em no.sso estatuto hasico por importação 
namento regular das instituições politicas de do direitú americano e argentino, tem emer
Sergipe, em Aracajú uma assembléa de não gido contenda sobre qualseja dos tres poderes 
eleitos e como taes não diplomados, simulan- fe·'eraes o competente para decidir sobre le
do uma verificação de poderes contra toda~ gitimid;1de de governos estadnaes ; 
as formulas l'egrmentaes,sem actas da eleição. que, ser tal competeneia exorbitante das 
&rbitra.riamente, ou antes. por indicação do attribuições do Poder Judiciaria Federal é 
então commandante do 33·· batalhão. intitn· asserto trivialisado entre os mais abalisados 
lava-se Poder Legislativo do E,-tado para o mest1•es do direito publlco federal e matería 
fim indecoroso, notoriamente sabido, de re- assenta'1<1 na jurisprudencia de paizes de in
conhecer Presidente do Estat1o um can•'lidato stitnições congeneres ; 
inelegível e não eleito, o coronel Manoel que, não ft\llan,lo no precedente do cantão 
Prescilliano de Oliveil'i\ Valladão; de Tessino, em 1890, na Suissa, onde aos pc-

que, por essa occasião, instituía-se naquella deres legislativo e executivo federaes coube o 
capital um governo de a.ccla.mação de que foi conhecimento e decisão do asSUIDpto (Marsau
ínvestido o presidente da falsa as.embléa, sob cite, Confederation Hei'lletica), lembrari:tmos, 
o pretextodealmn,lonodo IJ8.rgo de presidente dos Estados Unidos. os successos do Estado da 
constitucional, quando nenllum facto absolu- Louisiania, em 1873, si não nos desafiasse 
tamente caracterisa ease abandono, e a des- especial referencia o caso do Estado de R.hodes
pelto de jamais ter sido este convencido de Islande, onde. em 1842, dous governadores e 
tal delicto em processo regular, como é de duas assembléas disputavam o poder; " 
dil·eito e a propria Constituição prescreve; que, a proposito, se provocou o pronnncta· 

tlnalmente, que tt-a.nsmittia.-se, pouco tem- mAnto do tribunal de circuito e da suprema 
po de}Jois o ;.:overno do E~tado ao coronel côt•te, presidida então esta ultima pelo eme
Mu.noel Prescilia.no de O!ivAit-a Valla·lii.o, que rito Taney, que dizia: .:this court had n? 
o detem, declarado eleito pela pseudo assem· juris''iction ovez· the subject.» (Ha.r·e, .4mm· 
bléa, a.pezar de inelegível em vista do art. 7!J Cl<» c .. nstitucional Lato, tomo I", pag. 126, 
n. 3 da: Constitui<,.ã.o por não t•esiuir IO Estado Story, Comme11taYies on th.e Co>tslfiution, t~mG 
dtlrante os dons anuas anteri01·es a elei<;ão, 2", §§ !813 e 1814 not. a da ediç-lo _de Bt~o· 
nem representai-o no Congresso Nacioual ou low) ; que a sentença da Suprema Co1·te dlS-
estadoal, e quando tal não fosse não tinha põe: . 
sido eleito oomo foi declarado pela asssmb!ea "E! reconocimiento de la legalidad de llll 
legitima. a.pprovando o parecer de sua com- gobierno de Estado es politico .:n su natura· 
missão rle poderes: leza, y está colocado en las manas del depar-

tamento politico. 
Considera.ndo : Corrisponde al Congresso decidir que go-
<tUe, dá.-se o ca.so de ter sido tumultuaria- biemo és el que está estabelecido en unEs

mente"altera.da a ordem constitucional nesse tado· porque .c'>mo los Estados-Unidos garan
Estado da Republtca, onde actualmente dous ten ~ cada Estado una fórma republicana de 
governos Uis:putam a um tempo, a legitimi- gobierno, el CongreBSO necessariamente debe 
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decidir cual és el gobierno estabelecido en 
nn Estado, antes que pueda determinar si és 
republicano õ no. 

su decision és obrígatoria sobre ca.da uno 
de los demás departamentos de gohierno, y 
no puede ser cuestioua.da en un tribunal ju
dicial.» (Luther Y. Borden, Calvo, Decisiones 

· Constitucionales de los Td.bunales Federales ú e 
Estados Unidos, tomo 2", pag. 219). 

«Corrisponde a} Congresso determinar los 
medios convenientes para proteger nu Estado 
contra la invasion ô viol<oncia. domesticlt. 
(Cal-vo, cit, pag. 221 Jameson, A Treatis< 
on Constittttional Ct•nventions, Callag-a.n and 

-eompany, 1887,pag. 198. 224e segg); 
que, a substancia rlessa these não póde su

scitar duvida desde que o Congre,so. que 
tem em seu seio representantes ou enviados 
dos Estados,paraverificar os seus poderes im
prescindivelmeme necessita r1e apreciar a le· 
galirlade do governo sob o qual deu-se a res
pecti-va eleição ; 

que, na Republica Argentina quando em 
1869 fez-se precisa uma intror-venção em San 
Juan, o eminente B. Mitre, com a corrente 
das opiniões, sustenta-va no Senado «la facul
dad para intervenir dada por· Ia Con>titution 
al Poder Feneral no era pri-vati-va de ninguno 
de los poderes isoladamente,pera que em rri
vativo del Congresso dit"r la ley con arreglo a 
la cual se ha de ejercer:o; • 

finalmente, que accordes nes>e pensamento 
ccnstitucionalistas de selecção o subscre-vem: 
o nota-vel Dr. Gallo o sustentvn no parlamento 
eJ. Barraquera commenta assim o ponto.
cés el Congresso a quien toca por lll'edio de 
ley decidir eu cada caso occurrente si debe 0 
no levar-se Ia intervention a una Pro'Tincia·:o 
(Espiritu y Pratica de la Constitt<cioa Arven
tina, pag. 198), propomos o seguinte 

PROJECTO 

O Congresso Nacional rlecrf\ta: 

Art. 1. • E' o Poder Executivo autorisado 
a intervir no Estado de Sergipe, em or·rlem a 
assegurar a pos~e e o exercício dos porl~r·es 
legislativo e executivo estarluaes ú A.<semblé:< 
Legislati-va installa•la a 7 de setem bt·o do cor
rente anno na cida.de do Ros:J.rio do Cattete, 
do mesmo Estado, e aos clrla.dãos Dr .. José Luiz 
Coelho e Campos e coronel Antonio de Siquc,i
ra Horta, presidente e vice-presidente do 
Estailo,reconhecidos e proclamados pela me•· 
ma assembléa. 

Art. 2. • Esta intervenção limitar-se-ha a 
garantir o exercício dessas timcções. sem 
interferencia go-vernativa de autoridades fe. 
deraes na a•iministração interna do Estado. 

Art. 3.• Dos actos que praticar emexe
cução desta lei dará o Poder Executivo conta 

Camara v. VII 

ao Congresso Nacional em sua primeira re· 
união.; revogadas as·r!isposições em contrario. 

Sala das sessües, J(i de novembro de 1H94. 
- Geoliniano Brn~il.- 1llenc::es Prado.

Olyrnpio Cgmpos. 

Achando-se a hora arleantad;>,. o St•. prési
rlenter!esigna pa.ra. amanhã a seguinte orclem 
da düt: 

Votação d·•s seguinte~ projeetos : 
N. 164, •'e 1894. concedendo aos ~linisterios 

<la Guerra e da ),farinha., par·a '1 reconstruc· 
<;ão do exercito e da arFrmda. o credito de 
27.<J00:000$ ao cambio de 27 dinheiros ester
linos (3" •liscu~siio}; 

N. 144, de 18!14, appro-vando os aetos do 
govemo pr<lticados por moti-vo da re-volta le 
6 da ~etembro (:3·• rliscussão) ; 

Eleição para 2' vice-presirlente. 
Votação dos seguintes projectos: 
N. 165 A, r' e IS!J-l, reorganizando os estados 

maiores do Presidente da Republica, do mi
nistro ~:a guerra. do ajudante generaldo 
exBrcito e do quar·tel-mestre general (2' dis
cussão; 

N _ 157, de 1894, r~lativo ao soldo e etapa 
dos of!iciae; do exercito e d<L armada (2" dis· 
cus::;ü.o); 

N- 167, de 1894, reorganizan•lo o corpo de 
engenh~:cros ci-vis sob as bases que ap,·esenta 
e dá outr·as pr·o,·idenCI<Lil em relar;ão iL reor
ganização geral Uoa ser,tiços tel:hnicos do ).li
níster·io da Viação e Obras Publicas (1" clis
cussão); 

N. ll4 A, de 1894. marcan•lo a gratitica
<;ão mensal th 1:000$ aos mínbtro:; de Estado, 
para representa.çiio !2• discuss,i.o); 

N. 166 A. de 1894, proluhindo o recebi· 
menta de sentenciados no presidio de Fer
nando de Noronb:t (2·· discussão; ; 

N. l68, ele 1804, concedendo um o.uno ele 
licença com onlcnt1do ao Ur. Epir.acio d:t 
Silva Pessl1a., lente ÚlL Faculdt~de de Direito 
do Recite (di:;cussão unica); 

N. 109 B, de \X9-t, úispondo ~obre u. expul
$ÜO do estrangeiro de p11rte ou de totlu o 
territorio nac:onal ( l ·• dtscussiio); 

N. 1.; A, de 18!1-l !olo Senado). cunco.Jent!o 
a•J Estado de Goyaz divc:rsos prnprios na· 
nacionacs. siLUo.uo.; no mesmo Est:J.do e de 
que a Uniã.o não precisa (3• discussão); 

N. 110 A. de 1~04, autorizando o governo 
a contractar com Richard .1. Reidy, ou 
quem melhores vantagens off,recer, o assen· 
tamento de urn cabo sub-t!u-vial entre Belém e 
M•máos, m~diante as condições que estabe
lece (2" discussão) ; 

N. 163, de !894, revalidando em favor da 
no-va Companhia Estrada de Ferro Estreito e 
S. Francisco ao Chopim a concessão a que se 
refere o decreto n. 896 de 18 de outubro de 
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1890, nos termos do respectivo contracto (!" conta da verba- Terras Publicas e Co!onisa. 
discussão) ; ção-feitas de accordo com os contract'•S ceie. 

N. 29, tle 1893. autorisando o Porler Execu- brado>, como tambem as que dizem respeito a 
tivo a conceder licença a Francisco Ferreira fiscalisa~.ão dos burgos agrícolas, medição e 
de Moraes para introduzir no pai.i dous mil descriminação de terras; 
tra,balhadores liberianos. segundo as condi- 2• discuosão do projecto. n. 184, de 1894 
ções que estabelece, com emenda do Sr. A. approva.ndoocreditosupplementardei50:0on$ 
01yntho e outro e parecer da Commissiio de aberto pelo r1ecreto n. 1.858. de 27 de <Jt1tu. 
Obras Publicas e Colonisação de 1894, conside- bro de 1894, ã. verba-Exercício tindos-ru
rando o projecto de;;necessario (3• tlisc!lssüo); brica 31 do.art. 7• da lei n. 191 B, de 30 de 

N. 305, de 1893, mandando abonar ao ma- setembro de 1893, para J;'egularisar a despeza 
jor reformado do exercito Eu~enio Frederico já effectuada e solver outras que não foram 
de Lossio e Seiblitz o soldo que deixou de re- reclamadas ou satisfeit::.s opportunamente· · 
ceber de 1862 a 1864 (discussão unica); 2• discussão do projectou. 185, de 1894, 'au. 

N. 161, de 1894. marcando aos escrivães da tot'isando o governo a abrir o credito extra<:~r· 
Côrte de Appellação tlo Districto Federal ven- dinario t!e 898:486$840, para pagamento. do 
cimentos iguaes aos ilos escrivães do .rury e excesso das despezas. com o· serviço de coloni
da Repartição de Policia (I" discussão); sação no Estad·> <lo Rio Grande do Sul; no 

N. 98, de 1894, mandando contar tle 31 de exercício de 1893; . 
julh~ de 1891 a antiguidade de posto na pro- . 2• discrtssão do pi'ojecto n. 180, de 1894, 
moçao do Dr. Edaartlo Gonçalves Ribeiro autodsando o I);Overno a abrir, no co•·rente 
(discussão unica); · exercício de 1894, para os serviços que men-

N. 141, de 1894, mandando reverter ao ser- ciona, creditos na importancia total de 
viço activo rio exercito o capitão reformado 2.939:848$183; 
Jeronymo Ferreira França e interpreta o 2" discussão do projecto n. 140 A, de !894, 
art. 9', n. 2, da lei n .. 648 de 18 de agosto de· autorisando o governo a despender a quantia 
185~ (i' discussão); de 50:000$ para salvar o casco da fragat.\ 

Discussão unica do projecto n. 8 E, ile 1894. Ama•onas; 
fixando as forças de terra para o eaercic!o 3• discussão do projecto n. 83, de 1894, 

· de 1895, ao qual ne2ou sancção o ex-Vice- autorizando o Poder Executiv•J a reorganizar 
Presidente tia Republica.; o serv•ço de immigração e colonisação da 

·3" discus;ão Jo projectou. 153, de 1894, União, de conformidade com as bases que 
autorizando o governo n. abrir o cred•to apresenta ; · 
extraordinario ile 100:000$ para comprar as 3• discussão do projecto n. 136 A, de 1894, 
terras e~gans do Rio C<lvancadP. proprieda·le fixando a despeza do Ministerio da Fazenda; 
do.Dr. Joaquim José de Si 1ueira e sua mulhe•· 3• disêussão do projecto n. 121 B. de 1894, 
no> termos do contracto de 25 de janeir·o elo Senado, dispoDdo sobre as elei~ões de que 
de 1894; trata a lei n. 85, lle 21 de setembro .!e 1~92; 

3• discussão do pl'Ojer:to n. 154, de 1894, 3·• dbcussão do p1·ojecto n. 77 A. de 1894, 
autorizando o governo· a abrir o credito isentando ,]e pa~mento dos impost"s de im· 
supplementar de 108:713$1)95,2 para as obt•as porta.;:ã.o e direitos de expediente os m:J.te· 
do prolongamento d1 E;trada de Ferro· de ria.es import.'l.dos pat"d. o serviço de illumi· 
Po1·to Alegre a Uruguayana no exeroicio naçii:o publica da CfJ.pita1 da Bnllia ; 
de 1893; continuaçiio 1\a l" discussão do projecto 

Discussão unica rlo parecer n. liSA. sobre n. 152, de 1894, pt·orogando pot• dous a.nnoso 
as emendas offerecidas na 2" discussão do pro- pmzo conce,lido :i. Estrada <le Ferro Leopol· 
jecto n.IIS, deste anno, que fixa os vencimen- dina como cessionaria da Estrada de Ferro de 
tosdosempregadosdaEstradadeFerroCentra.l Santo Eduardo ao Cachoeiro de Ita.pemírim, 
do Brazil; para a conclusão das obrns da lint1a entre 
· 2' discussão do projecto n. 181, de 1894, estes dous pontos, e dispensa a mesma com· 

approvando o credito supplementar de panhia da construcçl<o do prolongamento da 
1.420:580$833 aberto pelo decreto n. !.85t, sua estrada desde a esta~ií.o do lmbé, no 
de 22 de outubro de 1894 à verba-caL"{a •le va!le do Rio Grande até a do Macút'O : 
Amortisação-rubrica 11 do art. i• da lei Discussão unica. do projecto n. 171, •'e 
n. 191 B, de 30 de setembro r1e 1893, para oc- 1894, autorizando o Poder Executivo a con· 
correr até o fim do corrente exercício ã.s des- ceder ao Dr .. João Alvares de Azevedo Ma· 
pezasjá feitas e por· fazer com asencommen- cedo lente da Escola Nacional de Be!las 
aas e assignatura, de notas ; ArteS, um auno de licença com ordenà.do ; 

2' discussão do projecto n; 183, de 1894, · l" discussão do projecto n. 182, de 1894. 
autorisando o governo a abrir o credito extra- concedendo ã Companhia de Estra~as de 
ordinario de 2.096: 135$872; para occorrera.os Ferro do Norte do · Brn.zil p1•orogaçao ate 
pagamentos não só de varias despezas por dezembt•o de 1896, ·do prazo ·marcado para a· 
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conclusão das obr:ts das estradas feno ele 
Ar;:eajit a Simão Dias com ram:ü para a 
capella, no Estado . de Sergire. e de Ta
mandaré iJ. Barra .no de Pernam lJUco ; 

Discussão unica ([O projecto n. 1 i3. de 
!894, s.utorisando o governf) a cowe•ler um 
a11no de licença com ordenado a Jacintho 
DitL> Car,loso, I" oflicial da eecretaria da 
Industria, Viação e Obr·ús Publicas. · 

thllt' Torres, Paraizo <innllcanli, C:t!los cl:lS 
Chagas, Costa. f;Iacb:ulo. :'.~.h·~~ro Ci.l!'valho, 
Almeid;L l\ogueirn. cost:c Jllnior, Adolpho 
Gonlo, Vieit·a de :llot·aes, Hercnlano de Frei
tas. 1\fornes B:trJ·o~. Paulino Carlo:i Cinci
natn Brnga, Fr:.tl!Ci~c~.~ Glicct'io~ .roão de 
Fu.ríc1, Hel·weueg-iltlt 1 '~H ~IO!"<It~S, Ovit.lio 
Abrantes, Urlmuo (.fouvG,t •. Lniz :\dolpho. 
Pttuh• Ramos, l<'raucisco T,,Jentiuo e Emilio 
Blmn. Vwantn.-se a sessão its 5' horas e 10· mi· 

nutos da tarde. Abre-se" ses>ilo. 
Deixam tle compa.rccercomco~ usa. p.Lrtlctp,v:~t 

I 
os Sro. i.\latta B.acellar, S;~.Peixoto, Benectwto 
Leite, Co~tà. t\.mlr\gues, Torre::; Portug-.1.1, 
Tho-z1 az. ;; .• v~Jcante, Helvecio i\lonte, F•,m
cisco Gurgel, :Stlv' ~!.u•iz, Cunh.t LimO;, Cb.a-

]39" SESSÂC. E)l 21 ÓE NOVEliBRO DE 1894 llen.ulmauJ. Armtmo T,n-,tre~, i\1.n•ctOIIlilO 
. . Llcs,. Cornelio U , Fonset:.:l, Clementmo do 
. . . . . . ... . Moatt~, Gouvê,L Lima., Zama, Augusto de 

Plestdoncw rl~s Sr~~·~asa e ~tlua. e ltl·t1nct.<;C? I Fre~t<ts, José lgnaciv. Tolentino dos Santos, 
Ve.ga (- v.ce-pres.dente) · Marcolino Mour::, Pi!t-aoltos Montenegro, 

. · · .. Cleto Nunes, TOI·qnato Moreira, Furquim 
Ao meio-dia respondem á chamada os Srs. Wc•rnék, Lopes Trov;'io, Erico Coelho, Poncc 

Ros<t e Silvn, Tltomaz Dellino, Tavares. de de Leo'!· Caryalho Mour-ão, Gonçalves Ra.
Lyra, Fileto Pireo, Coelho Lisboa, Limt). Ba- mos, Lmz pets1, Alv,~ro B9telho, Lconel.Ft
cury, Gabriel Salgado, Enéas Martins-, AU· !~10, Octaviano de B•·Ito, Rt~en·~. d~ Almeida, 
•usto Montenec.-ro Carlos ele No>aes Brrcío valladat·~s, M•mocl Fukencw, S1mao dn Cu
Filho, H•ollandâ Li;na, Viveiros. Luiz Domin- nh:;, O lega rio Maciel,' Lamartine, Alfredo 
gn ·s, Gustwo V eras, Eduardo de Berredo. Ellt,;, Carlos Gureh, Domingues ~te Castro, 
Christino Cruz, Anizio de .Abreu, Nogueira OIJ!O Bneno •. Gustav~ Godoy, Julw de Mes
Pa:-anagnit, Frederico Borges, Gonçalo de La- q_mt.;t, Mor~u·a. da Stlv", Alves de Castro, 
gos. Ildefonso Lima, João Lopes, Pedro Bor- Xa vrer do \i alie e MarJano Ramos. 
ges, F1·ancisco Bcnevolo, .Jo,é Bevilaqua, Ali· E sem c:1usa os srs. José Mariano, Gaspar 
g-usto Seve:·o. J nnl)ueira Ayres, Trindade, Druromond, Lourenço de Sá, Gonçalves Maia, 
Arthnt' O!'lnnclo. Tulentino tle C:lrvnlho, Mar- Fernandes Lím•l, Octaviano Loureiro, Lun
tins .Juniot•, 1-'er·eira tle Lyra, Coellto Cintra, dulpbo de Magalhã.es, \'az de Mello. oo
Luiz <i<: ,\ntlracJe, Metleiros c Albuquerque, mingos de Moraes, Caserniro da Rocha, Padu;< 
1li,-ncl Pe1·n•tn•ho":0, Carlos Jorge. Ro- Salles,-Alherto St\l!es e Lauro Muller. 
c·h:· r:tl'llhtnti. Oiylllpio cl.~ C:Hnpos, Menezes r~· lida e !'em deb.t!C nppt•ov;iila nct:t da 
l':·t~~.lo, Giltllilliano llt"zil, Santos l:'ereit•t\, sessão anlecedente. 
li•:il·a, ~!ilton, l•'l'ti!Jci~co Sodru, Tosta, M:L-

ORDEM DO DIA 
tloc! Culltt\nó. ,\ risli.tP.s t.lo Qnoil'oz. Eduardo 
R...1.t1JOS, Pn.uln. (;uimou·àtl~. Vorguo de .Abreu, 
Leovig-ildo Filgw-iraJ', l?rn.vio tle Araujo, 
R~1drignes Lillln. ~ebastíiio Landul"pho, ·Artitur Não havemlo nmnet•o !<>l"<t se votar as ma
lt.to,:, Athnydo Junior·, Gulrlino Loretn, Anto- terias iudicatltls na ordem elo dia, pas:;a-sc â 
mo tlc SirJlteil·:o. JL•>é C:.t•lns, FI':It!ÇII Carva- materia em dbcu:;são. · 

Elltr:L em diseusoiiounic;; o projecto n. 8, E 
rle !894, fixando us íorças de term para o 
(~xercicio de 1895, ao qnal negou 8l.Dcç·ão o 
Sr. Vice-Presidcntc tltt l~epuulica. 

lho, (ls,~:ll' Golioy, Alcindo Gmuwba.r-.t, 
Amm·ico ele Mattos, .Lins· de Yasconcellos, 
Alherto Tort't•s, Helis:.rio de Souza, Pouseca 
Portel la .. Euzellio de tJuait•oz, Costa Azevedo, 
Sil\'n Castro, Nilo l'eçanha, Agostinho "Vida!, 
Ernesto Bmr.ilio, l't'tmcisco Santiago, Banos 
Ft•anco Jmlior, Sebastião de Lacerd;~, Ul'lmw O Sr. Hollanua Lima- Sr. Pre
Marcondes. Pauiino •ie Sonza Junior, May- sidente, est;w;c longe de pensar em vir à tri
rink, Almeida Gomes, Lima Duarte, João buna sobre o ussumplo em discussão, porque 
Lut?, Monteiro de .Bc1rros, João J?enido, Fert·az julgava rnesrrio que outros representantes de 
Jumor. Fortes Junqueim, Fl"Mtcisco Veiga, maior autoridade viessem tratar da questão 
Lnmounier Gotlofredo, Fe!-reira Pires, cuper- que hoje "g-itu os-espíritos. V. Ex. bem :;abe 
tino .do· Siqueit·a, Rodolpho Abreu, Theo- que por occasião dt\ discussão da lei do fixação 
tonio de Mag:>.lhães. Pinto da Fonsecn, Ar- de forc;<~s apresentei um;t omenda roduzindo, 
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no projecto que tinh:t vin1o du. ComnJissão .-le 
Marinha e Guerra, o nutnê!r·o de prat;<ts, de 
2q. 000 home::~s, para 20 _ 000. Est<t emenda que 
não foi aqui votada, que foi dérrot:vh, mas 
por uma pequena m<Üot·ia. l'oi de novo lev.m
tada no Senado, visando mesmo um plano de 
reforma no exercito pa m que co!ll " eco
nomia feita d>1 20.000 qne se redmiu, pudesse 
se recorupensar .... 

0 SR. ÜVJDIO AB!!.AN'!'ES- Já demonstrei 
«qui por oocasião do pro,ject.:;. de fix,ção de 
rorGaS e V_ Ex. não tue re;pondeu o que diss~ 
então. 

O Sn._ Ovrnro AR.RA.~TEs-~õsa;ruclecemos 
a recompensa.; o exercito não a qner. 

O Sit. HoLLA.NDA LDIA-Não estou dizendo 
que o exercito q ner ou nã.o quer ; não me 
preoccupo com q ner o exercito quer e nii.o 
quer ; só me preoccupo do que " nação qu~r-

0 SR. 0VIDIO ABIU.NTES-Então supprima
se e não dê cous:1 aLguma .. 

0 S:a. HoLL.\:\1lA LDIA-EstR pltlno do Se
nado fez com (1ue a.pres0ntasse a emenda, re
duzindo ~a forG<1. militar. Conse~nht assim 
du.1s cousas tleseja.das : au:.cme!ita va-se o 
soldo do exerci!.o ~ue se julgava qne não 
esl>J.va nas conthçõe~ de supprir as necessi
J.ades milit:1res e d<~va-se ao paiz um numero 
da praças do exet•cito que se julgava, preciso 
ffJ:d~anter o respeito e o prestígio da auto-

V. Ex- bem sabe, já o disse desta trib<ma 
uma vez e repito hoje, é incoher-ente t!izer-sB 
e fazer accentuar ~ue no periodo <l: monar
chi:<, uma fór-ma de Governo oue não se as
senta v:> de modo algum ua. o1iinião popul :r e 
estatu;t a que precisn.va por consequenci<t de 
forç;\ «rmada p;tra se mnuter, o exerc:ito 
tinha um quarlro muito menor·. 

O Sa. Ovrmo ARRA1'>'1'ES- Tanto em uma 
forma do Governo como em outra ,]'!'ecis:\-se 
de força. · - -

0 Sa. HOLL.I.NDA. LDIA-Nestes tempo,; era 
fhcil um attrito com IJ1lalquer n ,ç.1o ame
ricaon, porque drtv"-se então a ditrerença de 
fórma do Governo. 

Hoje qne se t'all:tmllito em integrllç[o :lme
ricana, que se 1\tlh muito a~ui, e<pecial
meot~\ no men l_lniz, 'lm fes tt>jar to•lils as 
r~pnbl!cas amertcanas e qne se levanta n 
estatua. "Monroe,pr·ocum-~e eleYar ''quadro 
do exet·cito eternMJen te com :t descon rtançn 
de ti ma gtwrra. que n<trJCa. ha do apparecer·. 

Nilo sei, Sr. Presidente, como exrlicar. por 
conseq nencia. est:t anomalia de torlos os ao
nos augrnentar a força twmuda quando no 
periodo monnrchico disto não se cogih.,.cc. 

O Su. ovrmo -~BRANTES - O peior cego é 
aquelle que não quer '"er. 

O Su. HoLr.ANUA LrM:A-!:ião me lembro 
qne V_ Rx. demou>tr-asse :1 nece;sill«do de 
·tugmentar· o exercito. Não sou, Sr. Pre-. 
sidente, de m.od<l algum intenso ás clnsses 
militares. Quero alias a classe militnr no 
:neu pnlz re:_;;peitadn, con~írlerada ...:omo ella 
merece ser. 

O S1:. 0:-~wroABRANTEs-Como é. 
0 SI!.. HOLLANDA LIMA. - Quero OS· seus 

otfici.•es e pra~ •s !.rem remunerados, po!·que 
representam incont·;stavelmente uma f<Jrça 
du. nação, mas não sacridca;rei nunca o ory.:t. 
mento d:t na,,ão :t capt'icho de quaesquer clas
ses que sejam. 

O SR. NILO PEÇANHA. - Não sei onde ha 
capricho do exercito. 

O Sa. HoLLANDA LDIA- Conversa ado, 
aliás, :·0m muitos ol'ficiaes, nunca nenhum 
rlelles me fez sentir '' necessidade de au
gmentar-s~ o numero de: praças do exercito. 

i·:ntretant•) todos o,; ttnoos Slll·ge nesta 
~~;:mara o augn1ento, a.ugmento que se póde 
C;dcular de 8.000 po•· :moo. (Apartes.) 

O :moo passado o Govel'UO pediu 24.000 
l1omens, " Cama.r:c votou 20.000 ; este auno 
já o r}ovemo pede 28.000; nest.- proporr;ão, 
que será daqui ll<L alguns annos ? 

Não se encontrara mais brazileiros a. não 
ser na clnsse armada da nação. 

A rejeição de veto Sr. Presidente, torna-se 
a.bsol utamente neeess:-.rb mesmo p:\ra entar 
uma ditllt:uldade corn a qual vamos lactar, 
quu.\ a de ter·mos de fazer• uma lei nova de 
ror,_"' pu~!ic;t, qu:tndo estamos qna•i no fim 
dos norso~ trab:tlllos. 

Qual é a nec~ssidade urgente, imtdiavel 
que ff•Qtl com que este anno mesmo se rote 
~ste "ugmen to <te força~ (.4.pa>·tes .) 

Os nobres deptltados sabem perreitnmente 
que nunca tivemos no paiz mais de 20.000 
e tal>ez nem mesmo 15.000 homens. 

E,;te nu:nero tle 28.000 e apenas no papel. 
O Sa. Ovroro AnRA~TES-:\Iesmo no papel 

tem g-rande "lcance. 
O :>r<- HoLLAli'DA LmA-Niio tem alcance 

;·dgnm. nã.o é si11ão uma mantir'_t. que oão 
pó• to ser <~P!lrov11.da pot· esta CaSa. (:\partes.) 

Sr. Pre:;ídente, vejo-me cerc,.do da t:mtos 
:~par-tes, quando absolutamente não estava 
preparado para esta. discussão, que luto com 
difficuldades. 

0 SP. •. HOLLANDA L!l\!A- Sem me nemon.
strar, não posso ver nada e V_ Ex. não me
apresentou a razão do augmento. 

Julgava que esta tribuna fosse occupada pot 
um ontro collegll de mais autoridade, e só 
veado qlle se eneerravo a discussii.o se:n nin• 
guem petlir a pahvra, füi que resolvi tomar 
parte nella •. _ 
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Pediria por consequencia nos collegas qtie 
não me interrompessem e faria. um nppello " 
esta Gamara, um appello patriotico mesmo, 
nara rejeitarmos o 1Jeto (não apoiados), que 
não tem razão alguma de ser. 

Os motivos apresentados não podem calar 
no espírito patriotico dos Srs. deputado~. 

S. Ex:. o Sr. marech:\l à-Vice-Presiclente 
du Republic>t nesta questão cleiXou-se •lo
minar naturalmente pelo espírito de classe, 
procurando ver soldados ,, combaterem, 
quando isso ê um verdadeiro sonho, um ver-
dadeiro castello. , 

A Republica Argentina, com que tanto se 
nos ameaça, não póde nbsolutnmente intenlnl' 
uma guerra contr;t o nosso paiz. não lin. razão 
para se pensar nisso. 

E quando este ihcto se désse, Sr. Presi<lente, 
estou certo de que o patriotismo dos brazil ~í
ros suppria no momento toda e qualquer ditU
culdad. 

0 Sn.. NILO PEÇAN!IA - Deus é grande, 
porem o matto ainda e maior. 

0 SR.. HOLLANDA LnrA-E em todo 0--CUSO 
n5o quero entrar nesta investig:1ç.ão. Mas ha 
uma outra questão muito importante a ven
tilnr-se : não rejei~ando nôs o t'eto, não sur
girá a questão constitucional, de que a lei não 
sanccionatla não pó·Je ser reprouuzida na 
mesma sessão ~ (.4partes.) 

E' uma questão que vae-se levantar inevi
tavelmente e o unico meio de evitai-e, é re
jeitar o -eeto. 

O exercito com ZO.OOO homens fica perfei
tamente apto para qualquer eventuulid1lde, 
quer no interior, quer no exterior, e não s·~ 
vae sobrecnrreg;1r o orçamento '"' naç.ão, de 
um" unção que j;\ esta em con,Jições finan
ceiras bastante precttrins. 

0 SR. HERCULANO DE FREITAS- Não 
apoiado. 

O Sn.. HoLLA."'"DA LIMA - E' uma vet•
d•de; o nobre Deput:~do vê qu~ todos os 
annos encerramos o nosso orçamento com 
deficit. O deficit quer dizer alguma cousa 
quer dizer que e preciso succar pDm o fu!Ul·o. 

O programma do novn Presidente da Re
pnblicn, como o nosso é o equilíbrio orça
mentar·io, é manter o equilíbrio orçamen
t~rio. 

E como se poderá manter este equilibrio 
augmentando-se a forç\1 de terra sem a me
nor necessidade 7 

Sr. Presi•iente, não quero prolongar este 
debate, e termino fazendo um appello, não ao 
exercito e armada, mas a todas as classes da 
nação para irmos nos remediando com o 
que temos, afim de ver se podemos equilibrar 
o orçamento. (Mt<ito bent; muito ~em.) 

O !Sr. Ovidio Abt•an"tes- Sr. 
Presidente, uiio pretendi:t tomar pal"te nesut 
discusS<io. si não fos5e provocado, como jit fui 
na primeir~l. discus~ã.o do projecto de ttxa
ção de forças pelo honrado colleg,, que acaba 
de fltllar. 

Lembro " S. Ex., que quando se discutiu a 
primeira proposto. do governo, aeceita pela 
Commissão de .Marinha. u Gnerra, em parte, 
àcerca de fixnção de for~a de terra, mostrei 
a S. sx. que a revolta tle 6 de setem
bro veio pór hem patente que o nosso 
exercito não é sufficicnte p:tm em um 
moweuto dado satislhze·r ás menores exigen
eia!3 da ;.:uerra.. 

1>11 disse as. r;x. que, si o bravo coronel 
Carneiro foi sacrilic"'b mi Lapa, a culpa, 
cnrn certet:a~ Sr. Prcsid.~nte, nã.o deve ser 
attl'ibnicln. ao tlistincto, digno e hont·wlo então 
Vice-Presiuente da Republica, e disse isto, 
Sr. Presiilente, porque csluvtt convencido, 
como estou aintl:c, de que s. Ex. não podia, 
no momentv, retirar desta guarnição um 
unico soldado, sem que, como disse, licassem 
pontos descouertos n<~s trincheiras daqui do 
littoml. 

Vi, qmtndo seguiram forças para Itararé, 

~~~à~,r;~~o:~r·~;~:e 0Í~~.;s:~~x:c~~f~tstlod~~: 
<ler Executivo para rormat• um pequeno nu
cleo de forças, que ôÕ muito tarde pu•le 
entrar em acç-ão, cm consequencia da fu.lta 
de instrucção da maior purte d1ts praças 
de pret, pois que essa maioria era de força 
que não pertencia ao exercito. 

Ate lins de fevereiro, n unica força do _ 
exercito, regular ~ disciplinada que se 
"chava no Itar-aré, era um bata.lhão de 
infantaria (20" bata.lhão de infantaria), que, 
lutando com todas as t!irriculdades de tmns
porte e vencendo " grande distancia que 
existe daqui .à capital de Goyaz, olfereceu
se e veio ,tomat· parte na defesa tla lei ! 
( Apoiarlos e apartes.) 

O restante, isto é, a maior força, pertencia 
n l1atalhües patrioticos, g-uardas naci~uaes e 
flOiicia de S. Paulo; estas f?ryas, J!l- pelos 
nos de umas, como a pohcta, Jtt pelo 
modo como foram or·gnnisadns outr~s, não po· 
<liam estar instruitl:~, disciplinadas e pre
paradas pam a guerra, como devem estar 
as rorÇtts regulares do exercito. 

Assim mesmo ellas fizeram muito e gasta
ram pouco tempo em aprendizagem. 

Si> em principio ele março ali i chegaram 
outros corpos de Jinhtí, esses mesmos incom
pletos e de pessoal tündtí muito novo 
na$ fileiras, como o 39• batalhão de infan
taria e 13• regimento de cavalla!•ia (pro-

vi~[J~)de tudo isso, não tinhamos meios de 
transport"'r as munições de guerra e ele bocca. 
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Só a 22 de março pudemos levantar :wam
pamento e penetrar no territorio do Pa
ranil, então dominado pelo inimigo. E se
guim~s s~m as precauções tla guerra, por
que nao dtspunhamos nem de cava.llos "para 
os nossos exploradores de cavallaria, e ate 
mesmo sem recursos para alimentar os nossos 
soldados! 

Muitos dos soldados estavam sem farda
mento, e, uma cousa mais grave ainna, não 
disponhamos de medicamentos com abundan
cia. 

A pezar de tudo isto, via-se a alegria em 
todos ; todos querimn marcllur a o encontro 
do inimigo. 

As guarnições da nossa artilharia eram 
compostas de estrangeiros (dispostos e va
lentes), tendo cadn canhão nm chefe de peça. 
alumno da Escola Milítnr, aos quaes não 
tenho palavras p.: rn exprimir os seus ser
viços. 

Por ahi, pelo que acabo de diz•<r, vê-se 
com que difficuldad3s, Sr. Presidente, lutou 
o goverr.o para soccorrer aquelle ponto; e 
por coosequex:cia não foi falta sua niio ter 
soccorrido, em tempo, o heróe, o bravo e 
distincto general Carneiro. 

Si este facto, Sr. Presidente, e si outros da 
mesma natureza, como o da tomada de Tiju
cas, não .iustiflcam a necessidade de se au
gmentar o exercito, não sei quaes serão as 
causas que possam então justifica.r a neces
sidade desse augmento. Só si o meu collega 
quer augmentar o exercito na occasião do 
perigo, quando não é mais tempo. 

Ja vê V. Ex. que, si o goverllo dispuzesse 
de forças, como devia, no Estado do Paraná, 
as cousas teriam sido outras o as difficuldades 
menores. (Apoiados.) 

Agom, que jit. mostrei este pequeno ponto, 
pequeno para o men collega, mas para mim 
de um gt•anrle alcance e valor extraor·dinario, 
lembrarei, como disse no meu discurso passa
do, que não devemos deixar a descoberto os 
pontos de possível desembarque. 

Não podemos (sem erro) deixar esses pon· 
tos sem a força necessaria e indispens~wel 
para oppôr alguma resistencía, no caso de 
algum ataque. 

0 SR. HOLLANDA LL'IU.- Nem 100.000 
homens chegariam para i::so. 

0 Sa. OVIDIO ABRAJ!."TES - Mas devemos 
ter uma força m~is ou menos regular e dis
ciplinada, que esteja de vigilancia e resista, 
até que lJOSsamos organisar outros meios de 
resistencia. 

0 SR.. ToLENTINO DE CARVALHO- Quantas 
mil praças temos aqui na Capital 1 

O Sa. 0VID10 ABl.l.ANTES - Do exercito 
umas quatro mil e tantas ou cinco mil. 

O Sa. ToLENTINo DE CARVALHO - Do
ore-a. 

0 SR. 0VID10 ABRANTES-Não temos dôbro 
V. Ex. faça a conta e verã ; temos onze 0~ 
do1.e corpos a 400 praças. 

Como dizia, Sr. Presidente, além desses 
pontos do littoral, como disse no meu dis
curso passado, <1 como muíto bem di'iEe 0 
ex-Vice-Presi.1ente da Republica, que devem 
estar guarnecidos, devemos ter em certos 
pontos importantes da fronteira nncleos <le 
forças, preparados par" de momento rlefen
der os pontos atacados, quer pelo inimigo 
estrangeiro, quer por qualquer ontro iu
hli~~ que tente a ::~Iteração d:t ordem pu-

O SR. VERGl>"'E Dll ABREU - Ora, isso nfio 
é logico. (Trocam-se outros apartes.) 

O :SR. OvmTo ABll.ANTES - Devemos ter, 
como disse, Sr. Pre;idente. nucleos de fvt·çr, 
regular nestes e naquelles pontos, quer nara 
attender ás necessidades de uma guerra' ex
terna. quer para prevenir qualquer prolm.bi· 
lidade de revolta. 

En," que neste momento oocupo a tribuna 
por parte da Commissãode l'rl:lrinha e Guen·a, 
não podia deixar de dizer a esta casa, que 
collsidero-me, como a mesma commissilo, or
gulhoso por ver que as palavras, que em 
nome desta tive occasião de pruferir a~ui, 
quer no primeiro, quer no segundo dbcnrso, 
com relação a fixação de força, foram acolhi
das pelo Ch··fe do Poder Executivo, o honr.t
do ex-Vice-Presiuente da Republica. 

Estas pahwras, que aqui proferi, foram por 
elle acolhidas par<• formular o tJeto, que lan
çou sobre o projecto de fum~ão de força. 

Não podia deixar de orgulhar-me, porque 
vejo que aqnillo que ent1o disse a esta Ca· 
mara foi por el!e :1.pprovado e aprovei
tado. Por esse facto, a Commissão de .Ma
rinha e Guerra considera-se orgulhostt. 

Agora, Sr. Presidente, responderei n 
um pequeno incidente, que deu-se entre 
mim e o meu distincto collega o Sr. Hot
lanua Lima. Disse S. Ex. que a redu
ccão do exercito era neceosuria par:t Jevan· 
tar-se o soldo. · 

Os SRS. HOLLANDA LnrA. E VF!RGNE U& 
ABREU >'ã•:o apartes. 

0 SR. (JVID<O ABRANTES-Bem; é questão 
de expressiio. 

Disse a S. E:c., Sr. Presidente, que não 
achava justa esstt reuncção para aquelle 
auimento ; e creio que não ha um só mi
litar que des~je semelbaote troca, e posso 
mesmo affirmar isso daqui d•t tribuna. 

Ou ha, como disse e provei, necessidade tle 

~~fr~~ta~-s~o~ra'ioer~~-~ic~:t~~id!~febeg 
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Republica, no veto; si ha essa necessidade;- ·o SR. HOLLANDA LDIA- Então não ha 
que se augmente ; ou não ha essa necessida- red ucçiio. 
de, e então que se reduza. 

Si o exercito é mal pago, como provei em 
discussão anterior, tem necessidade que se 
augmente o seu soldo ; si, porém, os colle
gas entendem que é bem pago, não se au• 
gmente nada. 

Mns, augmentar o soldo com a condição de 
reduzir o exerdto, creio que ni!:.o é patriotico; 
pois é sacrificar os interesses da patria. Creio 
q1te o exercito não deseja esse sacrificio orn 
seu IJeneficio; elle pôde acceitar, porqne não 
está em suns mãos rejeitar, e elle é sempre 
obediente. 

Si o angmeuto de soldo trouxer como con
sequeoci:l a red ucção do exet•cito, creio que 
nem o proprio exercito apreciará. 

0 SR. HOLLANDA LDIA - Não é J'eduzir, é 
déixar o que está. (Ha outros apartes.) 

0 SR. Ovmro ABRANTES - Sr. Presidente, 
nesta sessão a pprovámos os act0s do Poder 
Executivo, alguus dos qua-;s consistiram na 
creação de corpos de infantaria, de cavallaria 
e de artilharia. 

Todos os corpos do exercito teem um certo 
numero de praças, de officiaes e de inferiores, 
e teem subdivisões commandadas por praças 
taiiJbern gr:lduad.,s. 

Or<l, a r~ducção das praças no e:trectivo do 
exercito vai por forÇ>> affectar a organisação 
des~es corpos. 

O SR.. Hor~LANDA LmA - O anno passado o 
etrectivo era de 20.000 homens: a lei deste 
fixou em 20.000 homens, e, portanto, não ha 
redacção nenhuma. 

0 SR. 0VIDIO ABRANTES-Mas O anuo pas-
sado havia. 36 batalhões de int\mtaria e hoje 
temos 40. 

0 SI!.. HOLLANDA. Lnu.- São militares sem 
se!'viço. 

0 SR. ÜVIDIO ABRANTES - Mas V. Ex. 

O SR. Ovroro ABRANTES- Não argumento 
com a reducçã.o. · 

Os corpos foram creados, e trouxeram como 
conseqnenci:t o augmento de numero de pra
ças, pois do contrario llcavam crendos unica
mente officiaes desnecessarios, e com prejuízos 
para os cof~es publicas. 

Si não se crear um numero correspondente 
de praças. poder-se-ll<t dizer que temos ap
provado os actos do governo creundo esses 
batalllõe~ com o unico intuito de approvar 
as promoções dos otnciaes, sem necessidade 
alguma então, porque officiaes sem praças 
são completamente inuteis-

Mas, acabo de mostrar que esset necessidade 
existe, e, portanto, eu, com a commissão, não 
podemos deix:w de sustentar o ·octo e votar 
pelo augmeuto do numero de praças. 

Agora, direi ao nobre rleputarlo : si não 
ha necessidade de tnl augmento, si quizerem 
conservar sómente os 20.000 homens, have· 
rá um meio muit•J ma.is justo e que não 
trará desorg-anisação dos corpos. porque o 
governo, em qualquer emergencia, podera 
lançar mão das praças para preencher os 
corpos. 

E:>se meio é votarem-se as 28.185 praças, 
e fazer-se a redacção, como ainda lm poucos 
dias fizemos nqui, somente na lei orça
mentaria. 

Assim fica tudo sn.nado, não se reduz o 
pessoal do exercito no papel, red11Z-se só no 
cobre, que é de que o nobre deputado faz 
questão. (Ha diversos apartes.) 

Eu, porém, euteudo que devemos ter as 
28.l86 praças. · 

Concluo, Sr. Presidente, declarando que a. 
Commissão de .Marinha e Guerra pensa ainda 
como pensav<> e vota lambem como votou, 
isto é, pelos 28.186 homens. 

A com missão acceitu e vota pelo ·ceto. Tenho 
dito. (Muito bem.) 

np~rovou. Ningucm mais pedindo a pnlavra, ô encer-
Mas, como ia dizendo, esta reducçiio, ou, rnda a discussão e a,(!iarh~ a votaçiio. 

como nito querem os nossos collegas que 
argumente com a reducção, nrgumeutard 
com o augmento; não direi mais reducção. 

Com tal ,mgmento dos corpos era indis
pensavel o augmento correspondente do nu· 
mero tle praç,.,g, e porque de outro modo 
seria augmentar simplesmente o numero de 

Entra em 3' dtscussüo o pl'Ojecto 11. 153, 
de I 8114, au torisando o governo a abrir o cre
dito extraordíuario de 100:000$ pnra comprar 
as terras e aguas do !tio Covunca, de pro
priedade do Dr. Joaquim José de Siqueira e 
sua mulher, nos termos do contracto de 25 
<le Janeiro de 1894. officiaes, sem utilidade alguma. 

O Sa. HoLLANDA LIMA-V. Ex. garante Nino-nem mais pedindo a palavra, é encer-
que ha 20.000 homens no exercito, a não ser radaa"discussão e adiada a votação. 

-no papel 1 Entra em 3• discussão o projecto n. 154, 
O SR. Ovmro 'ABRANTES- Não posso avan- de 1894, autorisando o governo a abrir ocre

ar semelhante proposição, porque não estou dito supplementar de 108:713$995, para as 
erto disto. obras do prolongamento da Estrada de Ferro 
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de Porto Alegre a Uruguayana, no exercício 
de 1893. 

la~ ~lentadas pelo honrado relator da Com
mJss~o de Orçamento esse acerescimo é de 
2. 27" :375$000. Ninguem pedindo a palavra, é encerrada a 

discussão e adiada a v~tação. 
Entra em discussão unica o parecer n. 118 A, 

sobre as emendas offer-ecidas na 2' discilssãó 
do projecto n. 118 deste anuo, que fixa os 
vencimentos dos empregados da Estrada de 
Ferro Central do Brazil. 

O Sr. Coelho Cintra- Sr. Pre
sidente, ha dias, quando apresentei um sub
stitutivo ás tabellas apresentadas para au
gmento dos vencimentos dos empregados da 
Estrada de Ferro, tive occasião de dizer que 
a honrada Commissão de Orçllmento havia 
proposto um augmento extrMrdin,.rio, sem 
guardar a equid<~de e proporcionalidade de
vidas as differen tes classes de funccionarios 
da E;trada de Ferro. 

Quando esperava ver no parecet• da honra
da commissão a demonstração de que estava 
em erro, vejo, pelo contrario, no silencio 
guardado neste parecer não só a constatação 
que oppuz ao honrado relator, quando disse 
não ser exacta a ,tffirmativa de S. Ex. de ser 
o nugmeuto p_edido pam essas tabellas sim
plesmente de. 1.400:000$000. 

Tambem não tem fundamento a asserção 
de S. Ex. de ser o substitutivo, que tive a 
honra de apresentar, complicado e não poder 
ser aceeito, porque a ba.lie par't o au~mento de 
vencimentos na pmti~a acarretar1a graves 
injustiças e faria com que empreg-ados que 
tivessem menos do que outros, viessem a per
ceber maiores vencimentos do que elles. 

Sr. Presidente, a consideração que me me
rece a honrada Commlssão de Orçamento, o 
criterio eom que tados nós admiramos os con
ceitos da mesma commissão, obrigam-me a 
guardar sobre este assumpto um calculado 
silencio, e apresentar á C:~.mara dos Srs. De
putados as tabellàs calculadas pelo plano que 
dei para que o augmento fosse proporcional. 

Propuz eSSlls bases e sobre ellas calculei 
estas tabellas afim de que os meus honrados 
collegas do Cam:~.ra apreciem o criterio deste 
asserto. 

Aqui estão as tabellas calculadas pelo an
gmento proporcional que propuz, e que para 
não cançar a attenção da Cnmara nem occu
par-lhe demasiado tempo publicarei, oGde se 
verillcal'il com a logica dos algarismos, que a 
affirmativa dos interessados, é completamente 
infundada. 

Accrescentarei tambem, Sr. Presidente, 
que pela révisão dessas tabellas Calculadas 
segundo a autorisação que aconselho, seja 
daila ao Poder Executivo, sera apenas de 
mil e .tantos contos. o augmento da verba 
do pessoal da estrada, quando nas tabel-

Devo ainda dizer, que o meu honrado 
amigo e collega; quando contestei a sna atlir
ma.tiva de haver augmentado vencimentos 
de empregad<is.que não existiare, S. Ex. de
clarou-me que empregados da estrada lhe 
informaram que existia. 

Ora, Sr. Presidente, si o meu honrado coi
lega houvesse compulsado o regulamento da 
estrada, teria visto seu engano e melhor cal
culado as ~uas tabellas. 

Não haveria por esta fórma, necessidade de 
dizer « que não podia conhecer, nem mesmo 
de nome, os ernprõgados da estrada ; mas 
que todos lhe affirm,tvam que esses empre
gados existem. » 

Aqci esta o regulamento por onde o nobre 
collega podera veriticar que taes empregados 
encarregados de monte pio não existem. 

Além disto, da-se mais a circumstancia de 
que a bandeira com que se pretende cobrir 
este augmento iníquo e desorganisador d
serviço da Estmda de Ferro, é dizer-se que 
se augmenta simplesmente aos. menos favo
recido~. 

Ora, isto não é exacto. Além de se augmen
tar aos empregadus de cathegoria elevada, 
c,·eam-se empregos.-

0 SR. LL.'iS DE VASCONCELLOS- Está V, Ex. 
equivocado. 

0 SR. COELHO CL.'<'TR.A - V. Ex. faz favor 
de ouvir-me e ter paciencia de ver si este 
regulamento marea. !~Penas seis fiscaes de 
estações. 

0 SR. LINS DE VASCONCELLOS dá ttm aparte. 
0 Sa. CoELHO CINTRA- Não argumento 

com abusos; já disSe que não entrava na de
senvolvimento deste assumpto ••• 

0 SR. LlNS DE Y Al!CONCELLOS ...-Este em• 
pregado a que V. Ex. se refere tem sido pre· 
terido por outros ; mas tem lá o seu Ioga r. 
Não posso responder a Y. Ex. em apartes; 
hei de responder-lhe por modo conveniente. 

0 SR.. COELHO CINTRA. • • limitei-me a fa· 
zer o calculo pela lttbella que o relator da 
commissão apresentou e fui comparar esta ta
bella com as do re~ulamento. Apenas digo 
que o que ntlirma a commissão em seu pare
cer não é exacto. A commlssão, amanhã, pelo 
Diario do Cong'f'esso, teril. occasião de exami
nu•· assas tabellas, verificará o que digo. 

0 Sa. LINS DE VASCONCELLOS- Responde· 
rei a V. Ex. 

0 SR.. CoELHO CINTRA- Perdoe, disse e 
repito. ·· 

0 SR.. LINS DE VASCONCELLOS -Muita COU· 
sa que se tem commettido na Estrada de Fer-
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ro, ira com esses abusos apparecendo, sendo I com este augmento aos empregados a estrada 
entito cohibidtl. não tem prej uizo. o SR. CoELHo Cr"'TR~ - Para mim <i intei- O Sa. CoELHO Cr~TR.A- Serei contente si 
ramente ia•ll lfat•ente, 'l''e e,;;;as n.bnsos s·•h•a ~m to~o caso V. Ex. puder demonskar q!!e 
profl,gados por mim ou por v. E.c ; o ti 1n é I e pn_s" vel a ren~1?- ltqmda da est!'<tda nao 
0 

mesmo. desçer, com a tartla movei, quando o cambiO 
Por essa razão, Sr. Presidente, não v~jo subtr. ,· ~ • 

necessidade, em um<t questão •le;ta, da cita- ~-~· pr~>ldent~.· _le antando este prote.to de 
ção de nomes e aliiJ.S de empregt~.dos distin- ~est,tenCla .a fil.clltdade~ co~. que_ a~olhemos 
ctb>in:os que, por todos os titulas, teem me- erto~ pedtdos qu~ na~ dne1 facets_, mas 
recido o conceito e admiração dos seus chefes, que ~ao ~ntes m~tvado. por este senttmento 
em uma questão que contende com os iute- de !a.vortt1smo tão natural aos defensores 

ses do Tllesour deste argumento, tenlto por fim, como disse, 
res 0 • detxar regtstrado nos .Annae• do parlamento 

O SR. Lrxs DE VAsco~CELLOS- E' quem que as affirmativas que produzi são de todo 
mais i'nz guerra porque não foi contemplado verda'leiras. 
naquella tabella. O projecto serà ou não approvado tal qual 

O SR. CoELHo CINTRA.- Perdoe-me V. Ex., es~~ra mim é inteiramente indifferente 
a1ui tenho" tilbelh que me foi entr0gue por porque, como ver:.. a Gamara pela tabella 
esse distincto empreg.tdo, e que longe de ser que hade ser publicada, quero 0 augment..'l, 
censurado deveria ser applaudido pelos de- mas 0 augmento proporcional sem desor-
fensores do augmento. gauisar 0 serviço. 

O SR. LINs DE V ASCO~CELLos - Garanto Mas não quero augmento transferindo at-
que dou respostu. neste terreno, ás ameaças tribuições de empregados, anarcllisando o ser
com que elles me affrontam Já fóra. V. E:x. viço, da administração hoje tãodifficil quanto 
ba de ser respondido nos termos em que fizer mais se passar esta tabella, cujas consequen
accusações. cias de seus defeitos serão as mais desastro-

O SR. CoEmo CrNrRA-Perdoe-me v. Ex:. sas possiveis. Chega-se ao ponto, St·. presi
dente, de nenhum simples augmento de ven-

satou na minha. posição. cimento desorganisar·-se de tal modo que dá-se 
O SR. LINs DE VASCONCELLOS-E eu na minha. attribuições a simples jornaleiros que são in· 

ctuidos no quadro como empregados. 
O SR. CoELrro CINTR~- V· Ex. compre- Fdto o meu protesto e tendo o ensejo de 

hende, como rept·esentante <1o povo me cum- bl' t 1 11 · t 
Pre zelar peJ.-s seus interesses.lnsistindo neste pu tear as a Je as por mtm pr·opos as como 

as tabellas que recebi ha tempos do meu hon· 
ponto, tenno por fim fazer com que •I qUe re- rado e distincto am1go rlaquella estrada, 
gistrado n •S Linnacs, para que todos os meus tenho Sr. presidente, concluído as observações 
C<•llegas possam observar. que o que affirm- i que fiz. 
aqui e exacto; em primeirLt !Ltgar que a corn- Por abi verá a Gamara que longe de accei
missãonão calculou estas tabellas comaqnell · tar aquillo que se queria, tratei de e.tuda.r a 
criter10 e justiça com que costuma praticar questão á luz r1as conveniencias do Tllesouro 
os seus actos. e apresentar tabcllus que estivessem tle ac-

0 SR.LINS DE VAscoNCE:LLOs-Hei de susten- cordo com a harmonia do serviço, salvaguar
tar esta tl1ese ; primeiro hei de defender a dantlo o mais possível os interesses do The
tabella da commissão ; segundo, provai' que souro publico. (Muito bem.) 

c.,.,.,,. ·v. vn 
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Tabellal!l da Com.missão do Orçamenl:.o 

CO:MPARA.ÇÃO DA. DESPEZA. ENTRE O QUADRO .AcrTJAL E O EM DISCUSSÃO NO CONGRESSO 

DMSÕES ACTUAL PROPOSTO DIFFERENÇ<\ P.IJU 
MAIS 

1.& Direetoria ....................... 140 :400$000 217:200$000 76:800$000 

2.• Trafego .......................... 2. 712:690$000 4.151:900$000 1.439:210$003 

3.• Contabilidade •••• , ................ 256 :340$000 396:800$000 140:460$0110 

4.• Locomoção ................. .' ..... 575:335$000 807:300$000 231:965$LIW 

5.• Linha •• • ........................ 345:320$000 732:260$000 366:940$000 

4.030:085$01i0 6. 305:460$000 2.Z75:315$()00 

Augmenta •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2.175:375$000 

Nesta. comparação não estão inclui~as u díarias e gra.titlcações de trimestre e outras, e 
bem assim o vencimento do pessoaljorna1eiro. 

Tabella.s calculada.s pelas bases do substitu
tivo apresentado pelo Sr. Coelho Cintra 

Tabellas dos "encimentos dos empregados da 
Estra<la de Ferro Central com c,s accres· 

· cimos calculados pelas bases indicadas no 
wbstituti1Jo ao projecto n. 1:18 de 1.894 

TABELLA I 

Thesouraria 

I thesoureiro •••••••••••••••• 
2 fieis a ..................... . 

i ~~:tv~~e_a.::::::::::.:.·.·.·.·.·.: 
1 2° escripturario ............ . 
1 amanuense ................ . 
1 continuo ................. .. 

Pagadoria 

1Jirectoria 1 pa.,aador ................... . 
director ..................... 18:000$000 3 lieis ...................... . 

3 ajudantes ................ .. 
Secretaria 1 3• escripturario ........... .. 

1 secretario ................ .. 6:480$000 Almoz<trifado 

6:480$000 
3:7511$0011 
3:240:)000 
4:500i;IJIJII 
3:564~ 
2:520~00 
2:100$000 

5:040$001 
3:750$il01 
3:240.~0 
2:916:)000 

1 ofticial. ................... . 
2 t•• ofllccíaes .............. .. 

4:5oo;:;ooo 
3:900$000 I a.1moxa.rife.... .... .. • ........ 6:200SOOO 
3:564$000 1 escrivão ..................... 4:!2.'iSOOO 3 2•• ;to ............. .. 

3 301 » ............. .. 
4 amanuenses .............. . 
4 praticantes ................ . 
I despachante .............. .. 
1 comprador ............... .. 
2 continuos .................. _ 

2:916~000 2 fieis a....................... 3:í50SOOO 
2:520.$000 3 ajudantes ... .......... ..... • 3::!4t.$lk·l 
1:680$000 1 2• escriptura.rio..... ........ 3:56~$1100 
3:645$000 1 3' » .. .... ..... .. 2:915$000 
4:875$000 2 amanuenses a................ 2:520$000 
2:100$000 4 praticantes a................ l:68(1$1lll 

I 
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Secçãl> de carga o desca>·ga 8 telegra phistas de 1' classe •• 
4 )) .,. 2" )) .. 

1 encarregado................. 4:500$000 24- » 3" 
2 ajudantes................... 2:520$UOO 24 » 4' » 
Total da divisão.. . . 

TABELLA.II 

2• DIVISÃO - TaAFEGO 

1 chefe ...................... . 
3 aju,Tantes technicos ..•.••. .- .• 
1 oillcia!. ................... .. 
3 inspectores de estações •••... 
9 1"' escrípturarios ......... .. 
9 20S » 
9 3" )) .......... . 
1 desenhista de 1' classe ••.••. 

12 :~manuenses ............... .. 
1 archivista .................. . 

20 praticantes ................ . 
6 contínuos .................. . 

Officina autographica 

I encarregado ............... . 
1 mestre ................... .. 
3 impressores ............. .. 

10:780$000 
7:920$000 
4:500$000 
6:61''$000 
3:900$000 
3:564$000 
2:916$000 
:3:900$000 
2:520$000 
2:520$<!00 
1:680$000 
2:100$000 

4:500$000 
3:240$000 
2:016$000 

Officina telegraphica e electrica 

2 inspectores de apparelhos . • 4:125$000 
1 mestre de l' classe.......... 3:750$000 
1 armazenista................ 2:520:$000 
4 feitores de linha de !• classe ( veucem dia-
S » » » de 2• » ( - ria 
1 praticante................. 1:680$000 

Mouimenlo dos trens 

Concluctores de 1" classe ... . 
» » 2:.t » ~ .. . 
:. » 3• )) 
,. )) 4' :0 

4:200$000 
3:720$000 
2:520$1100 
1:680$000 

Marítima 

1 agente ................... .. 
1 ajudante ................. . 
2 fieis recebedores ........... . 
2 fieis de armazem .......... . 
2 ajudantes a ............... . 
8 conJerentes de 1" classe .. .. 

30 >> » 2' classe .. .. 
30 >> » 3• classe ... . 
3 telegraphistas de 3' <:lasse .• 

S. Diogo 

I agente .................... . 
I ajudante ................. .. 
2 fieis rec•·bedores ......•.... 
2 ditos de armazem ........ .. 
2 ajudantes a .............. .. 
8 conferentes de 1' classe ••••• 

30 )) » 2' 
30 » » 3• » .... 
3 telegraphistas de 2• classe .• 
5 ditos de 3• classe ......... . 

Norte 

I agente .................... . 
I ajudante .................. . 
1 bilheteiro ........ : ....... .. 
1 fiel recebedor ............ .. 
1 » de armazem ........... · 
3 conferentes de 1' classe ..•.• 
8 )) » 2·• >> ... :. 
8 )) .. 3" )) .... . 

Centro Commercial (Rio) 

1 agente de 2" classe ..•.••.•.. 
l conlerente de I" classe ..... . 
3 » ,. 2:t » ••...•. 
3 ,. » 3' >> ....... 
3 tel8c"l'aphistas de 3• classe •• 

381 

3:240$000 
2:520SOOO 
2:100$000 
1:680$000 

6:000$000 
4:800$000 
3:i50$000 
3:750$000 
3:51!1$000 
2:916$1]00 
2:520$UOO 
1:680$000 
2:100$000 

6:000$000 
4:800~000 
3:750$000 
3:750~000 
3:510$000 
2:916~'1)00 
2:520$000 
1:680$000 
2:520$000 
2:100$000 

6:000$000 
4:800$000 
2:970$000 
3:750$noo 
3:750$000 
2:916$000 
2:220$0••0 
·r :6SO$OOO 

3:750$000 
2:916::'000 
2:5<0$0UO 
!:68U$000 
1:680$000 

Estaçlles especiaes 
Centro Commercial-S. Paulo 

Central 

I agente ................... .. 
3 ajudantes ................ . 

lO bilheteiros ......... ; ..... . 
2 fieis recebedor·'• .•..••••.•. 
2 fieis de armazem ......... . 
5 con ferente• ................ . 
2 ajuda11tes de fieis .......... . 

16 conferentes de 2' classe •.•• 
16 )) » 3• » 

6:000~000 
4:800$000 
2:\170~000 
3:750$000 
3:750";000 
2:916$0011 
3:5111$000 
2:520$000 
1-;680$000 

1 agente de 2• classe ......... . 
1 conferente de !• classe ..... . 
3 » 2' » a ... . 
3 » » 3' » a ... . 

Estações di ue>·sas 

Primeira classe 
1 agente .................... . 
I ajudante .................. . 

3:750$000 
2:916$000 
2:520$000 
1:680$000 

4:750$000 
3:240$000 
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I fiel. ...•......•.•..•.•..•.• 
2 conferentes de 2a classe ....• 
I » » 3a » ..•.. 

Segunda Classe 

1 agente ..••......•.••.••... 
1 fiel. .•....•.......•........ 
2 conferentes de 2• olasse ....• 

» » 3a » ..... 

Terceira classe 

1 agente ....•••.............. 
I conferente de 2• classe ..... . 
1 » » 3• » ..... . 

Quarta classe 
1 agente ..•........••..•.•.•• 
l conferentes de 3• classe a .... 

Quinta classe 
1 agente ....•.....•.......... 
I conferentes de 3• classe .•..• 

2:7001000 
2:520 000 
I:680 000 

3:7'f.0$0QO 
2:700$000 
2:520Si;OOO 
1:860$000 

3:150$000 
2:520$000 
1:680$000 

2:970$000 
1:680$000 

2:520$000 
I :680$000 

Serviço telegraphico das estações 

Telegraphista.s : 
l" classe .................... . 
2• classe •..... · ............. . 
3• classe ...............•..... 
4• classe ( praticantes) .. · .... 

TABELLA lii 

3:240$000 
2:520~000 
2: 100~000 
1:680$000 

i3a DIVISÃO -[CONTABILIDADE 

1 chefe.. .. .. • • .. .. • .. .. .. • .. • lO: 780$000 

1" SECÇÃO 

Contadoria 

1 contador ••••••.••.•.•..••.• 
I ajudante •.•..•••....•.•.... 
l official. ..••......••....•..• 
8 l •• escripturarios .•.....••. 

1 o 2°8 » ......... . 
12 3°8 » ........ .. 
20 amanuenses •...........•.. 

I archivi~ta ................. . 
li pPraticantes ............... . 
2 cunt,nuos •................ 

Impresoão de bithetes 

1 impressor •••••••••••••••••• 
3 ajudantes ••••••••••••••••• 

6:480:';000 
4:875$000 
4:500$000 
3:900$000 
3:564$000 
2:916$000 
2:521JSOOO 
2:520 00) 
I :6HO) tOO 
2: IUU.)UOO 

3:240$000 
2:020$000 

2• SECÇÃO 

Contabilidade geral 

I guarda-livros ..•.......•..• 
1 ajudante ...............•... 
3 1 os escri pturarios ......... . 
2 20S >> •••••••••• 

2 30S )) • • • • '' • • • • 
2 amanuenses ...•..........• 
I continuo .................. . 

TABELLA IV 

6:480$0CO 
4:875$000 
3:91J0$000 
3:564:-i;OOO 
2:916$000 
2:520$000 
2: I00$000 

4• DIVISÃO - LOCOMOÇÃO 

I chefe ........•...•.......•. 
2 ajudantes : ............... . 
I chefe de officinas .......... . 
I chefe de secção ............ . 
I official. ................•... 
l encarregado do deposito ...•. 
I ajudante ..••............... 
3 J oS €SCripturariOS , , , , , , , , , , 
4 2•• » ••.......• 
6 30S }) • • • • • • • • • • 
6 amanuenses .•.........•... 
6 praticantes ............... . 
7 armazenistas .............. . 
2 desenhistas de I a classe •.••. 
2 » >> 2" » ..... 
6 chefes de deposito de madei· 

ras ................... . 
I inspector dos depositas ..... . 
I machinistas de I a classe 

» » 2" » 
» » 3• » 

mestres de la classe ..•..... 
)) » 2a » • • • • • • • • 
» » 3• » .......• 

3 contínuos ................. . 
l professor .................. . 

TABELLA V 

10:780$000 
7:920So00 
6:4é<OSOOO 
5:040$000 
4:500$000 
3:800%UOO 
2: I00$000 
3:900$000 
3:564,.:000 
2:916$000 
2:564$000 
l ~68t $000 
2:520$000 
3:90tl$000 
3:240$000 

4:875$000 
4:500.-;000 
4:500$000 
3:750$000 
3:240!\iOOO 
4:500$000 
4:125$000 
3:645$000 
2:100$000 
4:000$000 

5" DIVISÃO - LINHA E EDIFICIOS 

1 chefe ....•.......•........• 
I ajudante ...••..•..•..•..•.• 
2 chefes de secção uma teclmic:t 
I otficial. ................... . 
3 l"' escrtpturarios ....•..... 
4 2" » ......... . 
5 3"' » ......... . 
6 amanuenses .............. . 
1 ar·chtvi.-ta ................. . 
1 pra.ticanttJ ............... .. 
2 desenhistas de ra classe 
4 » » 2a » 
4 » » 3• » 

10:880$000 
7:920$000 
5:760$000 
4:500SU00 
3:9008,,00 
:-l:52US000 
2:916:\;000 
2:52t$J00 
2: 5'!0 01 o 
1: 68tJ:fi()00 
3 gooli·ouo 
3 240'000 
2 520 000 
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3 contínuos ..•...•••...•••••• 
engenheiros resid-ntes •.... 
aju 'antes •....•........•.• 
mestt·e de officiode 2" classe o 

>> » » 3" » 
S. E. 0.-Coelho Cintra. 

;!; 100$000 
6:600:0;000 
4:500$000 
4: 1~5$1100 
3:650$000 

ovo quadro do pessoal da Estrada de 
Ferro Central do Brazil com indicação 
dos vencimentos 

DIVISÕES Ve.ociment.o :mnual 

i• Directoria 

5 1•• escripturarios a ........ . 
lO 2" escripturarios a ........ . 
15 3" esc ri p t uru.rios a ..•.....• 
16 amanuenseo a ............. . 

Pratioantes a ......•..•••••. 
I a:·chivista a ............... . 
5 contínuos a ••..•.•.••.•••.• 

Offi.cina atttographica 

I encarregado ••.•••••.•..••.. 
1 mestre .................... . 
3 impressores a ............. . 

389 

4:800$000 
4:200$000 
3:ti011$000 
2:400$000 
1:8011$000 
2:4,0$000 
1:800$000 

4.:000$00() 
8:600$000 
2:000$001) 

1 director... . . . • . • • • • • • • • • • • • 20:000$000 
Telegrapho- Offidna telegraphica e electrica 

Secretaria 

1 secretario .........•••••.••• · 
1 ofllcial a ......••..••.•...•• 
2 I"' escripturariosa ••..•...• 
2 2"' escripturarios a ..•.••••. 
3 3"' escripturarios a .•..•.•.• 
2 amanuenses a .•.••..•••••.. 
2 pratican tPs a .••..••.••••... 
1 comprador a ..•..•.••.•.••. 
1 despachante a ..•••.••.•.••. 
2 contínuos a ...•....••.•..•. 

Thesottraria 

1 thesoureiro a ••.••••••••••. 
1 es~1·ivão a ................. . 
5 freis a ..•.....••••••••••••. 
5 ajudantes de fiel a .•••....•. 
1 2' escripturario ••.••••••.•. 
1 3" escripturario •...•.••••.• 
1 amanuense ••••••••.••••...• 

Praticantes a .••.•.•.•••••.. 
I continuo a ...•••.•..••••••• 

Almoxarifado 

1 almoxarife a ••••.•••••...•. 
1 escrivão •.•.•..••...••.••.. 
2 freis a ..•...•.....•••••••.. 
2 ajunantes de fiel a ......... . 
1 2' escripturaric~ .•......••.• 
I 3' escripturario ..•••.....•. 
2 amanuenses a ............. . 
5 pr-aticantes a ............. . 

Secçao de carga e descarga 
1 encarre,aado .••..•..•..•...• 
2 ajudantes a .............. .. 

2• TRAFEGO 

Escriptorio cent>·al 

7:200$000 
5:100$000 
4:80'1$rlOO 
4:2110$000 
3:6(1o::;ooo 
2:400$000 
1:800$000 
4:800$000 
4:20C$000 
1:800$000 

7:200$000 
5:100$()()0 
4:200$000 
3:6UOSOOO 
4:20il$000 
3:600$000 
2:400$000 
1:800$000 
1:800$000 

6:000MOO 
4:800$000 
4:2008000 
3:600;:;000 
4:200$000 
3:600$000 
2:400$000 
1:800$000 

4:200$000 
2:400$000 

1 chefe. • • .. • . . .. . .. .. • • • • .. • 12: 00~000 

2 inspectora' de apparelhos a •. 
1 mestre de 1" classe a ..•....• 
1 armazenista a ............. . 
1 praticante a ..•..... , •..•••• 

Telegraphista de 1' classe a. 
Te1egraphi5tas de 2" classe a. 
Telegraphistas de 3• classe a. 
Telegraphistas de 4" classe a. 

Mollimento 

1 desenhista de 2' classe ..... . 
Cond uctores de I" classe a .. . 
Conductores oe 2" classe a .. . 
Con•luctores de 3" clas,-e a •.. 
Conductores de 4' cla.:;se a ••. 

Estação Central 

1 agente a .......•........... 
3 ajudantes a ............... . 

Bilheteiros a .............. . 
2 tieis recebedores a ......... . 
2 fieis de armazem a. ••••••••• 
2 ajuda"te- de fiel a ......... . 

Conferentes de 1' classe a ... . 
Conferentes de 2·• cla,;se a .. . 
Praticantes a .............. . 

Es!ar;ao Maritima 

I agente a •••..•••••.•.••.•.. 
1 ~judante a ............... .. 
2 freis rec~bedores a .••••••.... 
2 freis de ãrmazem a •..•.••..• 
2 ajudantes rle fiel a •..•....•• 

Conferentes de 1' classe a ... 
Conferentes de 2' classe a •..• 
Praticantes a .•.•.•.•.•••... 

Estação de S. Diogo 

3 ajudantes (chefes de secção) a 8:000$000 1 agente a ....••.•....•••.. •. 
1 oílicia1............. .• . . ... • 5:100$000 I ajullante a ..•••..••. •· .••.• 

4:800$000 
4:800$000 
2:400$000 
1:800$000 
3:800:~000 
3:000$000 
2:00~000 
1:500$000 

4:200$000 
4:200~000 
3:6110~000 
2:400$1100 
1:800$000 

6:000$000 
4:4·10$000 
3:000$000 
3:6:10$000 
3:600$000 
3:0003000 
2:800$000 
2:400!;000 
1:800$000 

5:400$000 
4:400$000 
3:600$000 
3:600$000 
3:600$:100 
2:800$000 
2:400$000 
1:800$000 

5;400$00() 
4:400$000 
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2 :fieis recebedores a •••••.•••• 
2 fieis de armazem. a ......... . 
2 ajudantes a ............. • •• 

Conferentes de I • classe a •••• 
Conferentes de 2" classe a ..• 
Praticantes .............. .. 

Estaçi!D do Norte 

1 a.gente a .................. . 
1 ajudante a ................ . 
1 bilheteiro a ...... : ....... .. 
1 fiel recebedor a ........... .. 
2 fieis de armazern a. ........ .. 

Conferentes de 1" classe a .. . 
Conferentes de 2' classe a ••• 
Praticantes .............. .. 

A.NNAES DA. C.A.lURA 

3:600$000 
3:600$000 
3:000$000 
2:800$000 
2:400$000 
1:800$000 

5:400$000 
4:400$000 
3:000$000 
3:600$000 
2:600$000 
2:800$000 
2:400~;000 
1:800$000 

3• CONTABILIDADII: 

Escriplorio Central 

1 chefe .................... .. 
1 officia1 .................... . 
I 1• escripturario ........... . 
1 3' escripturario ••••••••••• , 
1 amanuense ................ . 
2 contínuos a .............. .. 

i• secção 

I contador ................... . 
I ajudante ................. .. 

12 1" escriptura.rios a ........ . 
14 2'" escripturarios a ••••••••. 

Centro Oommercial-Rio 16 3'" escriptura.rios a ....... .. 

l agente& ................. .. 
Conferentes de I• classe a. •••• 
Conferentes de 2• classe a ..• 
Praticantes a. .............. . 

4:200$000 
. 2:800$000 
2:400$000 
1:800$000 

30 amanuenses a. ............ .. 
1 archivista. ............... .. 

Praticantes a ............. .. 
2 continuos a ............... . 

Centro Commercia~ - S. Paulo 
Impressão e autographia 

1 agente' .... : .............. . 
Conferentes de I • classe a • 
Conferentes de 2" classe a . 
Praticantes a .............. . 

Estações de !• das1e 

.Agente a .................. . 

.Ajudante a. ................ . 
Fiel a .................... .. 
Conferentes de 2• classe a .. . 
Praticantes a .............. . 

Estações de 2• c~se 

.Agente& .................. . 
Fiel. ...................... . 
Conferentes de 2• classe a .. . 
Praticantes a. ............. .. 

Estações de 8• classe 

Agentes. .................. . 
Conferentes de 3• classe a ••• 
Praticantes a ............ .. 

Estações de 4• c~e 

.Agente a .................. .. 
Praticantes a .............. . 

E$tações rJ. 5• da:se 

.Agente a ................ .. 
Praticantes a. • .. • .. .. ... .. 

1 impressor ................ .. 
4:200$000 2 ajudantes a. ............... . 
~~~~i~~~ 1 autogra.phista. •••••••••••••• 

1 :800$000 2• secção 

4:800$000 
3:600~000 
3:000'5000 
2:400$000 
1:800$000 

4:20~000 
3:000$000 
2:400$000 
1:800$000 

3:600$000 
2:400$000 
1:800$000 

3:000$000 
1:800$000 

2:600$000 
1:800$000 

1 guarda-livros ............. . 
1 ajudante ................. .. 
2 !••esdipturarios a ....... .. 
3 2•• escriptururios a ....... - .• 
3 3•• escripturarios a ••.••.•.• 
2 amanuenses a ............. . 

Praticante a ............. .. 
2 contínuos a. ............... .. 

4• Locomoção 

1 chefe a ................... .. 
2 ajudantes a ............... .. 
1 cbefe de officinas a ......... . 
1 dito de secção a. ............ . 
1 officiala .................. . 
I encarregado do deposito a .. . 
1 ajuda.nte a ............. · .. . 
3 1" escripturarios a ....... .. 
4 2" ditos a ................ . 
6 3" ditos a ................ . 
6 amanuenses a. ............. • 

Praticantes a .............. . 
. Armazenista.s a .... , ...... .. 

2 desenhistas de 1 a classe a •••• 
2 ditos de 2• idema .......... . 
6 chefes de de:positos de ma-

chinas a ................... . 
1 Inspector de depositos a. ••••• 

12:0CO.~OOO 
5: IOOSOOO 
4:800~000 
3:600SOOO 
2:400$000 
1:800$000 

7:200:)000 
5:400SOOO 
4:800S000 
4:200$000 
3:600$000 
2:400•000 
2:400$000 
1:800~000 
1 :800$UOO 

3:200$000 
2:00USOOO 
2:000$000 

7:20®00 
5:101~00 
4:800$000 
4:2011$000 
3:600~000 
2:400$000 
1:800$000 
I :800$000 

12:000$000 
8:000$000 
6:000$000 
5:400$000 
5:100$000 
5:100$"00 
2:400$000 
4:800$000 
4:200$000 
3:600$000 
2:400$000 
I :SOOS()OO 
2:400$000 
4:8~0$000 
4:200$000 

. 4:800$000 
5:100$000 
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~!achinistas de l' classe a. ••• 
Ditos ·'e 2" classe a ........• 
Ditos de 3' clas:;e a .•.••..•• 
Mostres de l' ch>sse a ..•..•. 
Ditos de 2" classe a ..•.•..••. 
Di tos de 3' classe a .•.•...•• 

3 contínuos a ..••••..•.•••..•• 
1 professora a .••.•.•...•••••• 

5• Linha 

Icllefea ••• ., ........•.•••.• 
1 ajudante a. ................ . 
1 chefe r1a secção technica a •• 
1 dito da. secção administra-

tiv"' a ••.....••.....•...... 
1 official a ...•.•....•....••.• 
2 1 · • escri pturario> a .••••.••.• 
4 ~"'ditos a. ...•.••••.• ., .•••• 
6 3'' ditos a ................ .. 
6 ~manuenses a ............. . 
I :>.rchi vista a ............. .. 

Pratica.ntes a •.....•...•••. 
2 desenhistas de 1' classe a .. .. 
4 ditos de 4' classe a ........ . 
i ditos de 3• claS:'e a ......... . 

Engenheiros residentes a ... . 
Aju·'antes a .....••....••... 
Mestres de linha de !• classe a. 
Ditos de linha de 2• classe a .. 
Ditos de linha de 3' classe a .• 
Armazenistas de l' claBiie a. 
Ditos de 2' classe a ......... . 

3 contínuos a .••.•••••.•.•.... 

4:800$000 
4:200';000 
3:6008000 

.·4:8110$000 
4:2008000 
3:600$000 
1:8008000 
2:400$000 

12:000$000 
8:000!;000 
6:600$000 

6:600~000 
5:1008000 
4:SOOSOOO 
4:200.S000 
3:GOO;:;OOO 
2:400!;000 
2:400~000 
J :8008000 
4:800$000 
4:201)$000 
3:000$0110 
6:600:';000 
4:8008000 
3:6110$000 
2:640SOOO 
2:400$000 
3:000$~00 
2:400$000 
1:800$000 

Ninguem mais pedin•1o a. palavra, é encer
rada a discus8ão e adia•la a votação. 

n. 184, de 1894, approvando o cre~ito sup
plemen ta r de 150:000$ aberto pele decrete 
n. 1858 de 27 tle outubro de 1894. á verba
Exercício findos-rubrica 31 no art. 7• da lei 
n. I!) I B de 30 de setembr·o ~e 1803, parare
gulari~ar a despeza jâ. effectuad& e solver 
outras que não foram reclamadas ou satis
léitas opportunamente, ficando adiada. a 
votação. 

:>ão successivamente e sem r1ebate encer
l'<li1os em 2" discussão os artigos do projecto 
n. _185, de 1894, a.utorisando o governo a 
abr1r o credite extraordínnrío de 898:486$840 
para pagamento do excesso das despeza; com 
o serviço de colonisação no Estado do Rio 
Grande do Sul, no exercício de 1893, ficando 
adiada a votação . 

São successivamente e sem debate encer
rados em 2• discussão os artigos do projecto 
n. ISO. de 1894. autorisaodo o governo a 
abrir, no corrente exercício de 1894, para os 
:;erviços que menciona. credítos na impor
tancia total de 2. 939:848$183, ficando adiada 
a votação. 

São successiv~mente e sem debate encer
rados em 2" discussão os artigos do proj<~ctc 
n. 140 A, de 1894, autorisando o governo a 
dispender a quanti:t de 50:000$, para salvar o 
casco da fragata Amazonas, ficando adiada a 
votação. 

O Sr. Pretddente diz que apro· 
,·eita a occa.sião para informar â. Camara, 
como ja se acha annunciado em ~iversos 
jornaes. que hoje haverá. sessão nocturna, e 
que a ordem do dia. sera a 3" discussão do 
Orçamento da Fazenda.. 

Pede aos Srs. deputados o obsequio de 
comparecerem á sessão, afim de se conseguir 
adiantar quanto possível os trabalhos da 
camara. 

E' annunciada. a votação das ma terias. 

São successivamente e sem debate encer
rados em 2" discns5ão os artigos do projecto 
n. 181, de 1894, approvando o credito sup
plementar de 1.420:580$833 aberto pelo de
creto n. 1852 de 22 de outubro de 1894 
a verba-Cai:xa de Amortização-rubrica li 
do art. 7" da lei n. 191 B de 30 de setembro 
de 1~93, para occorrer até o fim do corrente São success_!vamente e sem. debate appro
e:xercicío as despezas já feitos e por f«zer com das as _redacçoes finaes dos prOJectos ns. 2\1 p, 
as encommennas e assignaturas de notas, .41 4• o6 A, 143 e 187, de 1894, os quaes sao 
ficando adiada a votação. enviados ao Senado. 

São successivamente e sem debate encer- E' tambem approvada a redacção final do 
rados em 2• ,, iscussão os artigos do projecto projecto n. 78 C, de 1894, o qua.l é enviado 
n. 183. de 1894, autorisando o governo a à sancção. 
abrir o credito extraordinario de .•.•.. 
2.0\16:135$872 para occorrer aos pagamentos O Sr. Gendoinno Brazll (pela 
não só de varias despeza.s por conta da verba ordem) diz que, em vista do parecer da Com
-Terras Puhlica.s e Colonisaçã.o-, feitas de !llissão de C~nstituiçã:o, Leg~slação e Justiça, 
accordo com os contracto, celebrados, como JUlga que nao ha ma1s razao de s~r para a 
tambem as que dizem respe1to a fisc•lisação discuss:io e votação do seu. requer_1mento, e. 
do;; burgos agrícolas, medição e discrimina· assim pede que se consulte a Casa Sl consente 
ção de terras, ficando adiada a votação. na sua retirada. 

São successivamente e sem debate encer- Consultada, a Gamara consente na retirada 
rados em 2• discussão os artigos do projecto pedida. · 
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392 ANNAES DA CAMARA. 

--~---------------------------------------------·-------
São lidos e julgados objecto de delibera~ão 

os seguintes 

'PROJECTOS 

N. 190-1894 

]YOterpreta a expressúo-com apro'lleitamento
do artigo unico § 1· da lei n. 206 de 26 de 
setembro de 1894. 

· N. 192--1894 

Abre o.c>·edito de 3:600$, para págamento dos 
venc::mentos de um conservador. um segurulo 
official e um .. amanuense da Bibliotheca .Na. 
cional a partir de 1 de setembro do corrente 
anno. 

O Congresso Nacional decreta. : 
O Congresso Nacional decreta. : Art. I. • Fica aberto ao Ministerio da Jus
Artigo unico. As palav-ras com aproveita- tis.a e. Negoeios Interiores o credito extraor. 

mento do Decreto Legislativo n. 206 de ?6 de dmarw de ~:600$ para Qccorrer ao pagamen-
te b de 1897 ( fa · § I•) - · to dos vencimentos de um conservador. um 

se m ro ar I.,o umco . nao pr1- segundo official e um ramanuense da Rbl' 
vam os alumnos dos cursos super1ore; das th N . 1 .. 1 10• 
escolas militares da vantagem consignada no eca aClona a partir de 1 de setembro do 
ultimo decreto, 0 qual deve ser entendida corrent~ annC?, data em que tomaram poss_e 
como approva · ã.o em todas as mate · do os funcciOnartos nomeados para o preenclu-

- _ . ~ rJas ~ mento destes cargos creados pelo regula· 
anno e n~o Slrnple~mente ~o mo ~pprovacao mento expedido a 8 de auo ·to 
nascadeiri1S onde tiVerem s1do obtidas contas • " • ."' :S • • - , 
de anno pelos respectivos alumnos. t~~·. 2. Revo.,am se as d!sposiçoe. em co~<-

Camara dos Deputados, 19 de novembro -
de 1894.-Martins hnior.-A' Commissão de Sala das sessoes, 19 de J?.OV~mbro de 1894. 
Constituicão, Legislação e Justiça e de Ma- -França. Carvalho.-Bettsar:u de Sou=a.-
rinha e Guerra.. Coetho Luboa. 

N. 191-1894 

Err:clue da classe de generos de importação, 
para os effeitos do arl. 7• n. 1 da Consti
tttição Federal, aquelles que forem effecti
.,amente expostos a consumo, incorporados 
à massa dos bens comrnerciaes ou partícula· 
res nos Estados. 

O Congresso Nacional decreta. : 

O Sr. Coelho Lil!!oboa (pela ordem) 
requer dispensa de interstício para os pare
ceres relativos ás eleições do Rio Grande rlo 
Sul, entrarem amanhã em ordem do dia, sem 
prejuízo da respectiva impressão . 

Consultada, a camara concede a dispensa 
pedi~a. 

E' posto a votos. approvailo em 3• discussão 
e enviatlo á Commissão de Redaeção o se· 
guinte 

PROJECTO N. 164, DE 1894 

Art. 1_.• Não se comprehendem na classe 
de generos de importação, para os e:ffeitos do 
art. 7• n. I da Constituição Federal, aquelles 
que forem e:ffActivamente expostos a consumo 
incorporados á massa de bens commerciaes ou o Congresso Nacional resolve : 
particulares nos E>tados. 

Paragrapho unico. Presume·se estarem ex
postos a consumo, os generos de qualqu•-r 
natureza e procedencia, oito dias depois de 
sua introducção nos Estados, salvo, porém. a 
prova. em contrario, exh ibina pelos interes
sados. no sentido de demonstra1·em : 

I•, que os artigos de que se trata foram 
reexportados ; 

Artigo unico. E' concedido aos Ministeriosda 
Guer1oa e da Marinha, para reconstituição do 
mateJ•ial ilo exercito e da armada.. a credito 
de 27~000:000$, ao cambio de 27 ds. ester· 
linos, que será distribuido pelo Poder Execu
tivo confol'me as necessidades dos serviços a 
que se destina ; revogadas as disposições em 
contrario. 

2•, que entraram em transito para outros 
Estados ; o Sr. Herculano de Frelt.a& 

3•, que estão comprehendidos entre os ge- (pela ordem) requer dispensa de impressão 
neros isentos de imposto, na fôrma dos tra- .da redacção do projecto n. 164, que se acha 
tados e leis lederaes. sobre a Mesa. 
~o~f:~rió: Revogam-se as disposições em Consultada, a Camara concede a dispensa 

Sala das sessões, 19 de novembro de 1894. pedida. . 
-EduardoRamos.-A' Commissão de Orça- Em seguida, é sem debate approvada. a 
mento. ) seguinte 
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REDACÇÃ.O FINAL DO PB.OJECTO N. 164 I distinctos colle,<>aS com igual benevolencia., 

\

jamais me faltarão com os seus conselilos e o 
Concede aos Ministerios da Guer1·a e da Mari- valioso a'!xilio tle suas luzes -para ~u bem 

,r.a,pam reconstituição do material do exe,·- exercer tão elevado po,to. que ma1s uma 
cito e da armada, o credito de27.000:000$

1 

vez agrad•:co penhorad·•. aos honrados depu: 
ao cambio de 27 ds. esterlinos tados. [Mwto beo<, "'"''" bem. O orador e 

cumpnmentado po1· seus coilt~!Jas.) 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unieo. E' concedido aos Ministerios 

da Guerra e da Marinha, para reconstituição 
do material do exerci to e da armada, o cre· 
dito de 27 .000:00()$, ao cambio de 27 ds. es
terlinos, que serà. distribuído pelo Poder 
Executivo conforme as necessi<lades dos ser
vkos a que se destina.; revogadas as dispo-

. siçiíes em contrario. 
S>tla. das commissões, 21 de novembro de 

!894.- Paranhos Montenegro.- He,·mcne
yüdo il1 21Io>"aCf5. 

Entra em 3• discussão o projecto n. 83, rle 
1884, autorisanito o Poder Executivo are· 
organisar o serviço de imn:ligrru;ão e coloni
sação da União. 

O Sr. Paula Ramos leml,ra que 
por occasião da 2" discussão deste projecto 
tomou o comprrymisw de apresentar um mb
stitutivos, que estivesse de accordo com as 
idéas QUe emittiu então. 

Então, o orador nutria duvidas sobre os 
íatuitos da. cornmissão que organisou o pro· 
jecto em debate. porq uo nã" achava nelle 

E
' posta v t • ·ta.o , uma só idéa perfeitam··nte definida do modo 

a. o os e reJe1 .. a a. eroe!!-' a. do pelo qua.l se deveria fa~er o serviço de colo
Sr. _:Eduardo Ramos e o~tros offereevla na nisação e immigração. 
sessac• de hontem. a.o proJ<!cto n. 144, de Ao p<~sso q11e nada dizia. sobre localisação 
1894. o • de immigrantes, " projecto usava. uiver;;a. 

Em se!flllda,_ e posto a ..-otos e approvado vezes da palavra Colonisaç<ío e autnri&wa o 
em 3• d1scussao e enviado á Comm1ssão de Po·•er Exeeuti v o a reorganizar o serviçG da 
Redacção o seguinte União. mantendo os delegados de terra em 

PR.OJEC'l'O N. 144 DE 1B94 

diversos E,ta.,1.ose chegandome.,mo a declarar 
quaes "s empr~gados da lnspect,rii1 de Colo
nisação e (]Uaes os so.us vencimentos, etc. 

Agora. porém, a questão apresenta. face in-
A.l'tigo unieo. Ficam approvados os actos teiramente diversa. 

praticados pelo Poder Executivo e seus a"en- A Commissão de Orçamento, no seu pro
tes por motiVO da revolta de 6 de setembr;; do jec:to de ti:xa~ão de despezas a fazer-se pelo 
anuo passado. Ministerio da Industria, aclarou um pouco a 

E' annunciada a. eleição de 2o v·ce· situaçlio adoptando .a idêa. predo~\n~nte de 
sidente. 1 pre- entregar-se o servtço de colomsa,,ao aos 

Estados. 
São recolhidas 109 ceõ.ulas : Mas, na impossibilidade absoluta de fa-

F · r.el·o dfsdejá., a.commissão propüe uma me-
l'O.UCISCO Veiga .•.• •••••.•·..•. 90 Votos. •'itla tmnsítoria.. consentindo que fiquem em 

:~~~~\~~~0 cit\~::.;0· .·:::::: •· •· .· .·•· •• .· 3 >Llb'UUS Est••dos as delegacias de terras, auxi-
3 " liando os mesmog Estados no oerviço de colo-

Augusto r1e Freitas............. ~ ; ui;;a~.ão. 

j~~ ~~:rltJ:~~·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·.::::: 1 ,. O substitutivo do orador parece que vem 
~elho Cintra....... . • • . • • . • .• • . 1 ,. rle algum modo satisfazer os desejos da Corn-
elisario de Souza .•••••••.• , • • . 1 ,. mbsã.o de Orç,a.mento, satisfazendo ao mesmo 

Em branco...... • . • • • • . •• • • . . • • t) cedulas ~~fi~a~~ intuitos da Commissão de Obra.s 

O . Sa. l'B.EsmENTE - Proclama. 2• vice· O substitutivo se torna. tanto mais ue-
preSidente o Sr. Francisco Veiga.. ces,ario quanto o projecto em debate contem 

disposições que o orador consi<lero. preju. 
O Sr. Francisco Veiga (pela or- diciae_:> ao serviço . de immigração. e Olltras 

tlem)- Sr. Presidente, agradeço profunda· que sao. attentatortas das lets ~~~vigor e que 
D:~ent!l aos meus illustrados collegas a. dis- contr.trlam a. proprta ConstttU1çao. 
lineçao elevada. que acabam d.e conferir-me, Justificando o seu substituti•·o, o orador 
com ta~auha benevolencía. renova. alguns dos argumentos apresentados 
d Atecce1tando o hODf<!SO _ cargo, Sr. Presi- e~ 2• discussão . contra o projecto da Com· 
en , o faço no. conv1cçao de que os meus m!S8ão de Obras Publicas. (Muito bem.) 

Cama.ra V. Vn :;o 
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. Vem á Mesa, e lido, apoiado e :posto con• 
JUncta.mente em discussão o seguinte 

PROJECTO SUBSTITUTIVO AO DE N. 83 DE 1894 

.Autor~a o ~e~ executi1lo a reorganísar o 
ser1>~ço de •mmtgração e colonisação 

O Congresso Nacional rlecreta: 
.Art. 1.• Fica. o Poder Executivo autorisado 

a reorgauisa.r o serviço d.e immigração e colo
nisação sob as seguintes bases: 

1", reformar a actual Agencia Central de 
Immigração. que fica.rá incumbida da rece
pçoo, agasalho e expedição dos imlnigran~es 
bem como da fiscali~ação dos contractos cele
brados com o governo federal para. funrlação 
ile uucloos coloniaes em ~erras devolutas Oll. 
particulares e para. a introducção de immi
grantes, na fórma do decreto n. 528 de 1890; 

2', a manter activa. propa.ga.n~a. na. Europa 
para attrahir a immigração para o paiz, po
den-"o e,;ta.belecer escriptorios de informações 
em Hamburgo, Genova, Milão. Anruerpia e 
outras ci,1ades, todos subordinados a um in
spector ou superintennente de immigr,.ção; 

3 ·, auxiliar a fundação de nucleos coloniaes 
no norte do paiz, podendo nomear comissces 
techinas para fazerem os trabalhos prelimi
nares, precedendo neste ponto requisição dos 
governadore! dos Estados; 

4•, proteger a immigração espontanea, 
dando-lhe os mesmos favores que teem os iro
migrantes introdu>idos em virtll.d" de con
tractos celebrados com o governo federal ; . 

5•. providenciar sobre a internação dos 
immigrantes recemcbegados nas quadras 
ep!d:micas, sempre que a saude publica. o 
e:x:Jgtr: 

6•. manter correspondencia com os agen
tes de immigraçã.o no exterior, seus delega· 
dos e agentes nos ·di-vel'!'os Estados da. Repu. 
blica.s e demais autoridades policiaes e admi· 
nistrativas sobre tudo quanto possa interes
sar ao serviço de immigração e colonisaçã.o; 

7". a. entregar aos Estados a superinten
dencia. do serviço de colonisaçã.o logo qll.e 
esses se mostrem habilitados á exercel·a.. 

Art. 2.• A nova rep rtição terá o pessoal 
e vencimentos constantes do quadro annexo, 
e será constituída com os aetuaes empregados 
da Agencia Centra.! de Immigra.ção, sendo os 
excedentes, que pertencerem ao quadro e1fe· 
ctivo, additlos á mesn•a re'Partição ou a qual· 

• quer outra do Ministerio da Industria e Via· 
ção, pa;ra $erem admittidos nas va,aas que se 
derem, conforme as suas aptidões. 

Art. 3.• O governo nomeará agentes de 
immigração para os portos da Republica, 
onde haja affiuencia de immigra.ntes. 

_ Paragrap~o unico. Nas novas agencias se. 
rao aprov.,Jta.dos os em'Pregarlos das r1eleoa. 
eias ou da Agencia. Central, cujos togares ti~e
rem sido exr.inctos, ficando consider-ddos moco 
addidos todos os empregados e1l'ectivos que 
contarem mais rle 5 annos no exercício do 
serviço de colonisação. 

Art. 4.• O Poder Executivo expedirá 0 
regulamentos e instrucções precisas paras 
execução da presente lei. 

Art. 5.• Ficam revogadas as leis re"ula· 
mentos e mais disposições em contrario: 

Sala das sessões, 22 de novembro ne 1814. 
-Paula Ramos- F. Toleneino.- Lui~ ])0• 

mi>l[Jnes.- Lu'iz .Adoipho.- Gaidino Lol'e!o, 

Quadro do pessoa! e 1lencimentos 

1 Inspector .......... .. 
I Ajudante .......... .. 
1 Chefe de secção te· 

chnica ............ . 
1 Otlicia! technico ..•.• 
1 Amanuen>e technico. 
l Chefe de secção ....•• 
2 Otliciaes, a ~: 000$000 
3 Amanuenses a 2:700$ 
l Archivista. .......... . 
4 Interpretes a 4:200$ •• 
l Porteiro ............ . 
2 Continuas a 1:500$000 
I Guarda ............. . 

12:000~000 
7:200$000 

6:600$000 
6:000~000 
3:600$000 
6:0UOSQOO 
8:0"01;000 
8:100$000 
4:000S000 

lô:800MOO 
2:400SOOO 
3:000$000 
1:500$000 

85:200$000 

Ob~ervações-As hoi'J)edarias éreadas para 
a recepção de immigr:•ntes na IlHa da$ Flore;~ 
e Pinheiros, bem como quae..<quer outras que 
o governo necessitar estabelecer para a. regn· 
Jarida.<le do serviço de ug<~.>!a.llto ne immigt'lln· 
tes, terãO o pessoal rigorosamente preciso 
para attender ao mesmo serviço. 

O Sr. Coelho Olntra- Sr. Pre· 
si~ente, quando ti. ultima ve1. ~uA fallei nestft 
r.asa sobre assumpto pertinente á colonização, 
expnz o pensAmento ola cornmis>ão a. respeito 
da ma tet·ia tio pt·ojecto em di~cnssão, cJ·eio 
que tornoi bem patente a idêa de que o que 
pretendinmo;; era separar inteirnlllcnte ~a 
respon;ahi!idade immediata e dir.,cta elos po
res da União o serviço propriamente de colo· 
n\zação; serviço que, pela sua ligRção intima 
e immediata com a questão de terra' publi· 
c.~s. pertenoe mttis à economia a<lmioistrativa 
dos ~StRtlos do (\Ue à União. · 

Pensando ass1rn, Sr. Presidente, a Com· 
missão não ]lóde acceitar o mbstitutivo do 
nosso honra lo collega, porque elle vem re· 
stabelecer exactamente o systema que se quer 
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evitar da. interferoncia directa da União nos 
neaocios de colonização. 
X commissão não póde concordar de que o 

serviço colonização continue a cargo da União 
e não póde concordar, porque assim presta 
um preito de homenagem a disposição con
stitucional qne passou aos Estados o domínio 
das terras publicas. 

Não se comprehende coloniz~ção sem a 
idéa co-relata de terras, porque o colono tem 
da ser collocado. Ora, desde que a União não 
tem terras não póde collocar immigrautes em 
lote> de terras publicas, sohre as quaes fal
leca-lbe competencia para deliberar. 

Allega-se que, tendo a União feito contra
ctos para a introducção e colloéação dê immi
grantes, tom ella hoje obrigação de manter 
esses contractos. 

Não h a duvida, Sr. Presidente, de que é 
obrig-ação do governo da União respeitar os 
compromissos contra h idos em virtnde de con
tractos perfeitamente leitos e acalJados. 

Mns, no modo de execução deste contracto, 
é que esta a divergencia rle opiniões da Com
missã<J e do meu nonrado collega, digno re
presentante por Santa Catharina. 

A commissão entende, como jâ. tive occasião 
de dizer nesta Casa, que este serviço deve 
pertencer exclusivamente aos Estados, e 
aquelles Estados que não tiverem recursos 
anfficientes para o estabeleeimento desses 
nucleos coloniaes e manutenção dos existen
tes, a União subvencionara com as quotas 
gne annualmente forem votadas pelo pttr
lnmento. 

Esta. é 11 opinião vencedora nesta. Casa, e 
tanto é assim que a. Commissão de Orçamento 
já tr-atou de habilitar os Estados que pelos 
recttl'Sos de que podiam dispor, das suas ren
das estadoaes, não se acharem habilitados a 
manter o serviço de colonisação ..• 

0 SR, PAULA. RA..\!OS - Mas não para 
pagamento de dinheiros em virtude de con
tr-acto. 

O que impede ao governo, desde que se 
lhe outorg[l, por este pr(!jecto a neces5aria 
autorbaçl'io, par•a regular este serviço, de 
estabelecer no reaulamento qne tenha de .. 
expedir as normas~ condiçõ~s em que de_ve. 
grrar as condições bm·momcas desse $erv1ço 
que por sua importancia deve ser tratado 
pelos poderes estadoaes e 1a União 1 

Ct•eio que narl,, impedirá o governo de 
entrar em nccordo com os Estados e tratar 
perfeitamente d~ determinar ns disposições 
que devem regular este serviço. Não haverâ 
nenhum inconveniente neste senti•ln. nem em
baraço algum que possa trazer rliffi.cnlda'.les 
á execução da lei que ora se discute, por·
quanto mui propositalments em nm dos seus 
artizos a commbsã.o a.c·onselha. o governo a. 
que ]:escindindo os contractos, no c:cso de in
fracção da snas c1au:.:onlas,e mantendo a11uelles 
que rorem exeqniveis, pr~~cnl'e tomn:r :.-u; me
didas que julgar convenientes :•o se•·viço de 
immigração, deixando a colonisa,ão aos Es
túdos. 

Estão, portanto, nestes dons conceitos per
feitamente manifestado o pensamento da com
missão separando o que é propriamente lm
mi(J'r•ação, cujo serviço manda. regulamenta.r, 
da 

0 
eolonisação propriamente dib_l, e p:u·r: a 

qu:tl foram feitos contr,.ctos, cn.)o "ervtr;<' 
envolvendo o de terras l'ublicas não poderão 
ser mantidos pela União, sem acco!'do co•n os 
poderes estn.doaes, com os quaes se devtt en
tender o governo federal. 

Não ha, port:mto, razão para se manter 
um:t repartição que ten'•a exclusivamente 11 
seu cara-o o servi5o d•l te~ras. qttando estas 
tert·as não pertencem mais à União. 

Dis•e n'outra·vez qne tive a honra de oc
cupar a. attenção da Cama~t que a Inspe··to
ria de Terl'•s e Colonisaç:ao era o resultado 
da prisão de duas repartições de commis>ões, 
um11 das qqaes tratava espe~ialmente do ser
viço de terr:cs e outra que tmha a seu cargo 
o serviço da colonisação e immigraç:1o.. . 

Sendo assim, desde que se suppr•mru o 
serviço de terras, é natural que desappa1·eça 

O SR. CoELA.O CINTRA.-E assim, o projecto da inspectoria de immigração a parte. q_ue 
de orçamento dispõe que nos Estados onde tratava deste ramo da publica ndmmls
exnctamente existe a colonisação desenvol- 1 ção 
vida e progressivamente augmentando, que r~or · consequencia a questilo e,tá pcrf~ita.
a União lhes consignasse cert:.ts verbas para mente resolvida não só pela nos>:L ConstitUI· 
esse tiro. ção que separou as terras, doando-as aos Es-

E' este tambem o pensamento da Commis- tados, como ta.mbem pela disposição acC!~se
são d~ Obras Publir.as e. Coloni~ação, e lltada no projecto em di::cussã~, que h~bt•tta
para tSSo regulamentat· fe.1 que ttvemo~ a Mi 0 governo n ell:pedtr us ms!ruc~aes que 
hoor_a de apresentar o proJecto ora em dis- julgar convenientes para execuça:> deste ser· 
cussao. viçll. 

Diz, porém, o meu honrado collega, e Nós propositalm_ente, _ qua~do ap_r~sentou-
aquelles que pensam que devem subsistir os se o proj acto e.m dtscussao, nao co~1tâ.mos de 
serviços de colonisação a cargo da União, I nucleos colomaes n_em rlesso servtço, P?r.9ue 
que o <>overno tem o dever de manter esses o DüSSO fim e:a m_a1s regular, a _exped!çao e 
contra~tos. recepção do rmm1grante do que !DterVIrmos . 



camara dos Deputados-Impresso em 12/02/2015 15 28- Pág1na 18 de 36 

396 A.NNAES DA CAMARA. 

em economia ailmioistrativa dos Est,dos, a 
quem perte1•cem exclusivamente prover so
bre as terras pnblicas ou devolutas. 

O SR. PAULA R.Allros-Dá-se uma rlnplica:... 
ta, ficando uns serviços a cargo da União, e 
outros a cargo dos Estados. 

0 SR. COELtiO ClNTRA.- .Ta disse a V. Ex. 
que_ o gov~rno é autorisado a entrar em ac-
~~i~~;;~ç~~ Estados para pôr em execução 

Nacional, a.utorisando o Poder Executivo a· 
releva! a D. Mar~ r os Santos Lucas a pré. 
scr1 p~ao em que mcor·reu para perceber 0 
meio soldo a que tem direito de 1853 a 1892· 
e a que estende as disposi~ões do dect·et~ 
n.206, de 26 de setembro ultimo,aos alumnos 
das Escolas Militares, que estiverem nas con
dições citadas pelo referido decreto. - In
teirada. 

Do Ministerio da Justiça e Negocios Inte
riores, de 20 do corrente, enviando a se
guinte mensagem: 

Sr •. Presidente, não querendo demort>r-me 
na tnbuna, ~em prolongar a sessão visto tér 
de haver hoJe uma ses>ào nocturna ; termíi\O 
a~ pol!ca~ observações q~e. c~mo orgão rla Senhores membros do Congresso Nacional 
Commissao de Obrns Puhilcas, Julguei dever -Na lei de orçamento n. 191 B de 30 de se· 
fazer, apresentando a v. Ex. um rflquori- terobro de 1893 consignou-se a quantia de 
me~ to para que este projecto com 0 substi- cincoenta contos de réis para despezas desti
tutJvo volte a commissão afim de podermos nadas a.os objectos de expediente, serviço de 
estudai-o e sobre e\le manifestar 0 pensa- illuminaçã.o e1ectrica.. consumo de gaz. asseio 
mento da_ commissão, e possa ser aprovei- grat·ftcação aos telegra.phi<tas, aju,1ante. e~ 
tada ou n•:o a parte deste substitutivo que tafeta. honorarios de outros empr~gadns e 
for aproveltavel, menos porém, na p:trte em despt>zas miudas do Palacioda Presidenciada 
que o meu honrado colt~ga pretende rest:>· RepHblica. 
be!ecer o St>rviço de terras, remettendo·o aos A situação anormal creada pelos successos 
poderes d.tt União. de que foi testemunha o paiz determinou o 

Dizendo isto, Sr. Presidente, te~mino as accrescimo de taes despez •S, de mo·' o que 
poucas observações que fui obri,a-atlo a fazer . impossível fúi deixar de ser excedida a men
pedindo desculpa a meus colleiás pelo tempo cionada consignação em 17:047$. segundo pJ-
que lhes roubei. •· dereis ver da demonstração annexa; 

E assim. no que concerne á mobília e ob
• Vem á Mesa, é lido, apoiado e posto con- jeetos de uso e tambero aos aposentos diver
JUDctamente em discUSSãO O seguinte SOS dos edificiOS destinados a Séde do governo 

.Requerimento 
da RPpublica. houve effectivamente deterio
rações e estragos que teem de ser reparados, 
~em mesmo tornar saliente a acquisição de 

Req"!leiro· q_ne o proje<:to n. 83, de 1894. 
vol~ a CommJssão de Obras Publicas, afim 
de mformar sobre o substitutivo.-Coelho 
Cintra.. 

outros objectos indb-pensaveis á installação 
do novo governo. 

Ahim disto, e de mister occorrer aos dispen
nio~ ordina1·ios relativos aos dous mezes res· 
ta.ntes do corrente exercício financeiro. 

Fica. a discussão ao\iada pela hora. 
Passa-se á hora do expediente. 
0 SR. 1• SECRETAJ.UO procede á leitura 

seguinte 

EXPEDIENTE 

Oll!cios:. 

Nestas circu• •stancias, sou levado a solicitar 
do Congresso Nacional que habilit~ o Po·1er 
Executiv" com o credito extraor1ínarío de 

do 37:047$. p ·ra o fim indicado no orçamento 
. igu"lmente annexo. 

Palacio da Presidencia da Republica dos 
Esto.dos Unidos do Brazil, 20 de novembro 
de 1894. - Prv.dente Jose de Moraes Bartas. 
-A' Commissão de Orçamento. 

Do 'r. 1• secretario rlo Senado, de 20 do Do Mínisterio dos Negocias da Guerra.. ne 
corrente. communicando que foi promuhra.do 20 do corrente, satisfazendo a requisição rlestl 
:pelo presidente daquella camara, na confor· Camara, constante do oll!<:io n. 2l"i5. de 17 da 
midade do disposto no art. 38 da Constitui- corr·ente.--\ quem fez a requisição. (O Sr. 
ção, o decreto do Congresso Nacional que com- deputado Zama } 
pleta a organisação da Justiça Federal insti· Do Minist.erio dos Negocias da Marinha, de 
tuida pelo decreto n. 848, de ll de outubro ·20 do cor .. ente,satisfazendo a requisição de!fl 
de 1890.- Inteirada. camara, constante do officio n. 263, r'e 16 do 

Do mesmo senhor e de igual data, commu· corrente.-A quem fez a-requisiçiio. (A rom· 
nicando que foram devolvidos, sanceionados, mi8São Especial, de que é presidente o Sr. N~ 

. ·os autographos das resoluções do Congresso raes Barros.) 
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Requerimentos: 
Da directoria local da The EquitalJle Lí(e 

.Asiumnce Society o(the United :Stals, repre
sentando contra. a. adopção do imposto r1e 5 •f, 
sobre as presta~.ões de .novo• seguros feitos 
poJas companhias de se,"1lro de vida.-A' 
eommissão de O:ç:amento. 

De Anna Rosa <la Serra Oliveira, IJedindo 
que lhe seja. reconheddo o direito ao meio
soldo.-A' Commissão de Pensões e Contas. 

Ficam sobre a Mesa até ulterior delibera
~ão os seguintes 

PROJEcrOS 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I.• Fica o governo habilitado com o 

competente cr~dito a mandar uma commissão 
â, França estudar o methodo Roa:x: para de
bellar a diphteria no B1·azil em vista dos 
optimos resultados que tem revelado. 

Art, 2." A commi,são apresentará relatorio 
detalhado com todos os esclarecimentos do 
modo de preparação da antitoxina e do modo 
de applica.l-a e vu!garis:1l-a. 

Sala das sessões, 17 de novembro de 1894· 
-Jorro l'enido.-Eu::ebio de Queiro;.-Paula 
Ramos.-11fot<1'<7o.-Pinto da Fonseca.-Liwo 
Duarte. 

Consideran'1a : 
l •, que o decreto n. 1.482 A, de 24 de julho 

de 1893, em execução á lei n. 26 de 30 rle 
dezembro de 1891, limitou a 3~ o numero dos 
empregadas da Recebedoria da Capital Fe
deral; 

2•, que essa lei n. 26 não teve execução 
litteral, porquanto os Impostos arrecadados 
pela recebedoria não passaram todos p;~.ra. a 
Jnte.ndencia Municipal, mas somente o pre· 
dial; 

~·: que. tl~ando expressamente a cargo da 
Umao os unpostos de : 

l) Gymnasio Nacional ; 
2) Instituto dos Surdos Mudos ; 
3) Matricula. 11a Faculrla.de de Medicina ; 
4) Idem da Escola Polytechnica ; 
5) Rendas dos proprios nacionaes ; 
G) Foros de terrenos ; 
7) Laudemios ; 
8) ~remias dos depositas publicos ; 
9) Renda de penna de agua ; 
10) Sello (por verba e adhesivo ) ; 
11 J Imposto de transmissão de proprie· 

dade; 
12) Idem àe íni!ustrias e profissões ; 
13) Idem sobre subsídios e vencimentos ; 
l-t) Cobrança da. divida activa ; 

15) Indemnisações; 
16) Venda de proprios nacionaes; 
17) Receita eventual ; 
18) Bens de defuntos e ausentes ; 
1 9) Procuratorie ; 
20) Imposto rle corridas de animaes ; 
21) Imposto de vellículos; 
22) Idem rle famo ; 
23) Licença do dito ; 
24) Imposto de 2. 5 "/ ... sobre dividendos ; 
25) Bens do evento ; 
25) Instituto Nacional de Musica; 
27) Multa por inf!"acção do regulamento 

do fumo e outros a crear-se, como por exem
plo : o futuro imposto sobre o alcool, etc. · 

4", que sendo deficiente o pe~soaJ marcado 
no supracital\o decreto 11. l.4SZ .\,para atten
der convenientem~n~e aos multiplos servi~os 
a. cargo •!essa repartição, como se lê as pa
gmM !30 e 13l do relatof'io do ex-ministro 
da Fazenda ( ur. Felisbello Freire) do cor
rente anno, no qual pede o augmento <le 21 
empregaclos nas seguintes categoria>: 

4 primeiros escripturarios ; 
5 segundos ditos ; 
4 terceiros ditos ; 
7 quartos ditos ; 
l continuo; 

Offereço o seguinte 

Projecto 

Arti~o unico. Fica revogado o decr~to 
n. l.48Z A, de 24 de julho •'e !803, conside
rando-se o pessoal, ora addido no quadro 
etrecti vo da mesma repartição e autorisando 
o governo a pa;;-ar as operações de cre·'ito 
necessarias p:tra pa.ga.mento nesse pcs~oal, 
assÍln augmentado, com melhoria de venci
mentos e íican•lo revogadas quaesquer dispo
sições em contrario. 

S. R- Sala das sessões, 21 de novembro 
de 18!!4.- Lins de Vasconceltos. 

O S•·· .:Joiío Neiva-reclamaaatten
çã.o da com missão enca1·regada. de or·gani>a.r os 
vencimentos dos c•mpr·egados das repartiçõeg 
feuerae; para tt injustiça que estão sotrrendo 
os funceionari.>s da Caixa Economica e Soo· 
cor·r·o da flahia. 

Relembra a reclamação qne fizeram 
relativamente aos fieis de arm:J.Zen e aju
dantes das capatazias das alfandegas, que de
vem ser restituídos nas preroga.tivas de que 
gosavarn quando roramjustamente equipara
dos aos 2. "' escriptupa.rios. 

Ftm<!amento,ba.seado na propria opinião do 
ex-ministro da fazenda, o Dr. Felisbello 
Freire, um projecto de lei que manda á 
Mesa, (Muito b<>m.) 
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Fica sobre a. Mesa até ulterior deliberação tante ; mas, agC?ra, Sr. Presidente, não âtten-
o seguinte - ~o!!' c~mpetenma pequena que tenho ou quasi 

Pro;ecto IDSJgnlflcante (não apoiados), attendo unica . 
., mente a um dever, que me impuz, de presta 

parece-me, com este requerimento e com as:~ 
.Art. 1. • E' o governo autorisado : approvação um grande serviço ao meu paiz 
§ 1.• A crear delegacias do Thesouro Federal Sr· Presid~nte, ql!_ando se tratou aqui d~ 

nas capitaes dos Estados, que não as tiverem, re~orma da_ tnstrucçao publica e das acmle· 
provendo-as de pessoal e regulamentos neces- mms, quast dE! .tod~s, eu ouvi o nobre col
sarios. • lega, o _Dr. Brtcto !:Ilho, referir-se á mocidade 

§.• 2•Asdelegacias do Thesouro Federal terão a~d~miCa, que ~o bem soube defender 0 
as attribuições das extinctas thesourarias de pr~nctpto de autoridade e a inteo-ridade do 
fazenda e á ellas ficarão subordinadas as al- pa1z na mal_fadada ~ovolta, que o grande ma
fa.ndegas existentes nos Estados. rechal Flormno Pe1xoto soube destruir com 

§ 3 •• As delegacias serão providas de força de vontade e talento admiravel. E' ex
preferencia com os actuaes empre!!3.dos extin- acto, sou o primeiro a reconhecer que e !la 
ctos, e quando por não baver mais nenhum a tudo merece da patria; mas, permitia-me 
attender, seja necessario nomear pessoal e:x- e!ta mesma mocidade que faça uma distine
tranho, exigir-se-ha que >e mostrem habilita- çao esp!3cial, para aquella, que como ella é 
dos na türma da legi~lação vigente sob pena academiCa, porém, que mais se salientou 
de nullidade do acto. ne,;ta revolta. Certameute, Sr. Presidente si 

§ 4. • Os vencimentos do peesoal das dele- o sangue, que _ tin;:i~ a nossa patria, é u~, 
gacias não excederão em caso al;(UID aos doe das pr·ov~s mais evidentes . de patriotismo, 
que percebem os empregados das alfande- sem duvtda a classe que ma1s sangue derra
gas. rnou durante esta revolta, mormeute nesta 

Art. 25.• As Alfandegas da Bahia, Santos, capital, foi ev!dentemente a das duas a que 
Recife e Belém terão. além do pessoal existen- me vou referu· : a da Escola Militar e da 
te um ajudante de inspector com os venci- Escola Superior de Guerra. 
mentos que lhe serão marcados no decreto Não ha duvida que esses moços estavam no 
de reforma. cumprimento do dever, porque vestiam uma 

§ 1. • Decretada a reforma, será desde logo farda, e esta era preciso ser honr.~da -pelos 
posta em execução. dependente a.penas de ap- a!umnos, mas o que é certo é que elles exce
provação do Poder Legi$lativo na parte re- deram, se, foram além do cumprimento do de
lativa aos vencimentos. ver,e vimos que nesta bahia, quer a bordo 

Art. 3.• E' creado mais um logar ile aju- dos navios, quer nas fortalezas e em todos os 
dante de guarda-mór na Alfandega da Capital pontos, eases moços distinguirem-se e irem 
Federal. além do cumprim~nto do dever, fazendo alé 

Art. 4. • Reyogam-se as disposições em con- loucuras para defender a padrfa. 
traria. . Assim tivemos muitos que cahimm, e cujos 

corpos hoje frios não serão esquecidos porque 
Sala das sessões, 21 de novembro de 1894.- felizmente a historia da nossa patria, e o co-

João AugustoNeiw.. r~ção brazileiro não se esquecem de exemplo> 

0 Sr. Emilio Blu:n1- Sr. Presi- !~':r~~~res, corno deram Gustavo S>tmpaio e 
dente, certamente não viria em hora tão adi- E' a esta corporação, Sr. P1•esidente, que 
antada roubar o precioso tempo de V. Ex. e quero dar, não com competencia, porque não 
dos poucos campanheiros que dão o prazer de tenho pura a questão, a erova de que me in
ouvir-rne. teresso pelas questões de minha p!ltria. e 

Si a questiio não tivesse sido jiL transferida acho que quando mesmo esta reforma, que 
por varias vezes por mim, e acho-a de tal vou pedir, uiio fosse exigida pelos alomnos 
1rnportancia e naturer.a; que não posso por todos, pelas proprias congregações, pelos mi· 
maís tempo transferir a apresentação deste litares que são deputados neste Congresso, 
requerimento á con~i·leração desta casa. St•, pelos proprios deputados que não silo mili
Presidente, é natural que pela primeira vez tures, entendo que os serviços p1·estarlos por 
que tomo a palavra, para defender um re- e;;ses moços merecem toda a attençii~, ou 
querimento, que cous1dero da rnaxima im- tanta pelo menos como merece quulquet· dos 
portancia, sinto-me um tanto acanhado por- academicos, sobre o que tanto se discutiu 
que reconheço qu" o assumpto é de tal qui- neste congresso. 
late, que prec1sar1a de outro que não eu, que Sr. Prt»i,Jente, sei que esta questão de re· 
tivesse fulgurações mais fortes de espn·ito e fOI-ma da B,;cola Militar é muito espinhosa, 
preparo especial para illuminar ou para au- môrmente porque as bases sobre que ussen· 
xiliar a passagem de um projecto tão impor- tam os programmas, que regem esta escola, 
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foram instituídos pelo 
coustant. 

benemerito Benjamin sobre as qunes o governo tique autorisado a 
reorganisat' o ensino du.s escolas militares e 
superior de gueer<t da Republi•.a. Não ha duvida que alguns intransigentes 

poderão pensar qne na minha proposta vae 
qualquer sombra de desconsideraçlio a essse 
grande vulto da patria, poderão pensar que 
quero desmanchar a grandiosa obra que elle 
t~z. Não, porque e:,'i;ou bem certo que os 
alumnos da Escola Militar, que de muito se 
habitu>Lt·am a respeitar o vulto venerando de 
Benjamin Coustant, serão os primeiros a 
querer que us t.ases por elle deixadas conti
nuem, porém, não tlio sophisticameute como 
estão f~itas, porque não foram introduzitlas 

Tenllo tanttt confiaoça na boa vontade da 
Cama!a, e. ntt sympa~hia mesmo que estas es
colas 10sp1ram a Naçao, e pot• conseguinte aos 
seus representante, que acho desnecess.'l.rio 
maior desenvolvimento. 

por elle só. . 
O que noto especialmente é que se pro

curou fazer da Escol~ Militar uma escola de 
homens de sciencia mais que de militares. 
Acho que se cura unicamente da prtrte scien
tifica, e se descura da. militar quasi que com
pletamente. 

E' uma difficuldade quasi insuperavel, uma 
difficnldade enorme para e:;ses alumnos mon
tarem o cabo nos exames com as exigencias 
scientificns, que apresentam os seu~ program
was, e por coosegui~te acho que e;ta Gamara 
deve, por todas as fôr·raas, procurar rutr um 
novo regulamento, um novo programma 
áquella escola. 

Ja disse, e repito, é uma. necessidada do 
paiz, po~que, apez•tr de ~uitos Srs. dep~lad_9s 
terem dito aqu1 por varl!l.s vezes que nos nao 
nos !levemos lembrar quer rla.s guerr-as ex
tern,s, quer das commoções intestinas, infe
lizmente tiOU daquell.;s que teem rec~io pelas 
pa:.;inas da historia de todos o> fins de seculo. 
Nós não sabemos o que nos aguard•t am\lnhã, 
e por·tanto, acho que são opportunas as me
didas deste jaez depois de umarevolução 
como a que acabamos de passar. 

Além disso, vem ainda em abono do qu" 
acabo d9 dizer o facto de existirem sessenta 
e tant:1s vagas na arma de arti\h;iria, de
tido iL difficuldwle do ensino nas esoolas mi
litares. Não ha officiaes para preencher essas 
vagas; de maneira que si amanhã, qualquer 
vulcão h•romper, e si vier uma guerra ex
terna ou uma oommocão intestina, que Deus 
queira nãa se dê. mas que não é impossível, 
porque, como disse, as paginas da historia 
de todos os fios de seculo nos apresentam 
estas hecatombes. sentiremos então natural· 
meu te não termos curudo em tempo de uma 
dus orgnoisaçUes mais sérias do ensino de 
nossa mocida<le. 

Sr. f:>re i dente, quando vim à tribuna disse 
que não queria por mais tempo ma,;sar o, 
pottcos ouvintes que me 1lão o pr>Lz~r de se 
conservarem no recinto. Além dis;o estou bem 
certo de que a proposta que faço não precisa 
de defeza, porque apenas proponho a no
meação de cinco membros par-a. formular bases 

Quanllo o governo tiver feito essa reor~?a
nisação, e si nca>o ella não estiver <le acco~do 
i11teirameote com o meu modo de pensar 
virei à teilmna tratat' do assumpto. ' 

Tenhotlito. 

Vem ã Mesa, é lido, apoiado e :posto em 
rliscussão, que é encerrada, tlcando adiada a 
votação, seguinte 

R~qu~rimento 

Requeiro que se nomeie uma commissão 
de cinco membros :para formular as bases, 
sob as quaes o governo fique antorL<ado a 
•·eorganizar o ensino das escolas militares e 
superior de guerra da Republica. 

Sala das seS!<ões, 21 de novembro de 1894. 
-Emílio Blum. 

Vem à Mesa a seguinte 

lJeclaraçúo 

Declaro que votei contra o projecto que 
approva os actos do governo, praticados du
rante o estado de sitio.-Santos Pereira. 

Vão a. imprimir os seguintes 

PARECERES 

N. 126-1894 

Approva as eleições a que se proceà~u no 5° 
dist•·icta do Esta-ia do .Rio Grande rlo Sul e 
reconhece deputa·los os Srs. Fernando Abott, 
Frmtci:co de Paula .Al~ncastro e Pedro 
Gonçalves JJ:oacyr · 

A 5• Commissão de Poderes reunida hoje 
:para estudar as eleições do 5' districto do Rio 
Grande do Sul, effectuada a lO de outubro 
verificou que correram com regularidade taes 
eleições e não lhe sendo apresentado protesto 
ou reclamação, sommou os votos, obtendo o 
resultado seguinte : 

Dr. Fernando Abott........... 2.547 votos 
Coronel Francisco de Paula Ateu-

castro...................... 2.458 » 
Dr. Pedro Gonçalves Moacyr... 1.846 » 
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Pelo que é de parecer : I credito supplementar á rubrica 3• do art . 
1'. que sejam app!'ovadas as eleições do 5' da lei n. 191 B, de 30 de setembro de 1893! 

di~t.ricte do ~io Grande do .Sul; importa?cia de 37:047$000. 
~, <.tue sejam reconhecidos deputa.dos os O pedido desse credito está. perfeitamen'e 

!;;rs. Dr. Fernando Abott, coronel Francisco de dem~ns•-rado não só por jà. ter sido gasta'a 
Paula Alencastro e Dr. Pedro Gonçalves totah•1ade daquella rubrica (50:000$) e ain•1a 

. Moacyr. ha ~er a attender despezas ordinarias nos dous 
Sala das Commissões, 21 de novemb!'o de ult:mos. mezes rlo ~xercicio, como ate por ser 

1894.-Coelho Lisboa.-Ildefonso Lim.a.-Beli· de ~nadtavel necessidade reparar as deteJ•io
sario A.. S. de Sou:;a. ra.çoe~ e estragos na mobilia e aposentos do 

Palacw de Itamaraty. 

N. 125-1894 

ApproM as e!eiçõos a que se procedeu no 4• 
riist>·icto do Estado do Rio Gmnde do Sul e 
•·econhece deputados os S>·s. D>'s. Epaminon· 
das Piratinino rle Almeida, Art!u .. w· Pinto ela 
Rocha e coronel Vespasiano Gonçal.,es de 
Albuque,·que S il"u. 

A 5• Commissão de Poderes, encarregada 
da verificação de pode1·es das eleições do Rio 
Grande do Sul, reuniu-se hoje e procedeu a 
exame nas actas e mais papeis concernentes 
ás eleições do 4• districto, e verificou que 
correram regularmente e não lhe sendo apre
sentado prote:,--to por interessado ou procura· 
dor, procedeu á somma dos votos, obtendo o 
seguinte resUltado : 

Dr. Epaminondas Piratinino de 
Almeida ..••.•• • .... ,....... 2. 73'2 votos 

Dr. A•·thur Pinto da Rocha.... 2.i31 » 
Coronel Ve<pasiano Gonçalves de 

Albuquerque Silva.......... 1.979 :. 

Pelo que e de parecer : 
1•. que seja:n app--ovadas as eleições do 4• 

districto do Rio Grande do Sul ; 
2", que sejam recon hecidl's e proclamados 

deputado; os Sr>. Drs. E ·aminondas Plt-ati
nino de Almeida. Arthur Pinto da Rocha e 
coronel Ve;pasi:>no Gonçalves de Albuquerque 
Silva. 

Sala das Commissões, 21 de novembro de 
1894.-Coel/,o Lisboa.-Itdcfonso Lima,-Beli
sa,.io A. S. de Sou: a. 

Vão a imprimir os seguintes 

PROJECTOS 

N. 193-1894 

A.utori~a o Pode>· Executivo a. abri>· um c>·e
dito supplementar ele 37:047$ à rub>·ica 3" 
do art. 2• da lei n. 191 B de 30 de setem
liro de 1.893 

A' commissão de orçamento foi presente a 
mensagem de 20 do corrente em que o Presi
dente da Republica pede a abertura de um 

Acompanha á mensagem_ uma demonstra
ção minuciosa em que as dtÔspezas a efl'ectuar 
são pe.rf<:!tamente justificadas, pelo que e a 
COmJ!llssao qe parecer que seja adoptado 0 
segumte proJecto: 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. !. • O. PodP.r Executivo e autorisa.do a 
abrir.pelo Ministerio da Justiça e Negocias 
Inter10res, um credito supplernentar de 
37:047$ á rubrica 3·' do art. 2" da lein. l9l B 
de 30 de setembro de 1893. 
tr!i~: 2. • Revogam-se as disposições em con· 

R. S.-Sala das Commissões, 21 de novembro 
de 1894.- Joao Lopes, presidente.- A.>ihut 
Rios, relato!' .-Alcindo Gumzabm·a.-Albe>·to 
To>·>·es.- F. Ma.y>·ink.-AlmeidaNogueiro.
A.ugusto Montenegro. -Augusto Se'Oero. 

138 A-1894 

Concede a D. José Perei>·a da Sil11a Bartos a 
pensuo annttal de 3:600$, se111 prejt<i~o da 
cong• ua que percebe como se,·uentuario do 
culto catholico. 

A' Commissão de Orçamento foi presente o 
projecto de lei a>signado pelo Sr. Geminiano 
Brazil e outros Srs. deputados elevando a 
500$ mensaes a congrua que recebe actual· 
mente o bispo D. José Pereira da Silva 
Barros. 
. A COmmissão pensa que o decreto de 7 de 
Janeiro de 1890, que declara abolida a religião 
do Estado, posto que houvesse assegul'&do o 
pag .• mento das congruas aos serventuarios 
catholicos existentes na época, implici· 
tamente prohibe que se possa. adopta!' a 
me!lic1a constante do projecto de que tla· 
tamos. 

Accresce que o art. 72 § 7• da Constitui· 
ção, declarando categoricamente que « ne· 
nhum culto ou igreja gozarà. de subvenção 
offi.cial, nem terá relações de dependencia ou 
alliança. com o governo da Uoião ou dosEs· 
tados » veda de modo claro a disposição desse 
projecto. . 
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Todavia, tratando-se de um cidadão que 
faz juz á gratidão da Patria pelos ser
viços inestimaveis que prestou durante lon
gos annos, a Cama r a dos Srs. Deputados 
póde, conced·."ndo-lhe uma pen,ão, dar teste
munho do apreço em que a Nação tem esses 
serviços. 

Nesta conformidade, a Commissão é de pa
recer que seja aLloptar1o o seguintt\ sub8ti
tutivo: 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1. o E' concedida a D. José Pereira da 

Silva Barros a pensão annual de 3:GUO$, sem 
prejuízo da congrua que percebe como ser
ventuario do culto Ciltholico. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 18 de novembro de 1894. 
- Joao Lopes, presidente.- Alcindo G~tana
bc~ra, relator.- F. P. lYiay1·ink.- Augusto 
Severo.-Arthur Rios.- Augusto :Montenegro 
(vencido). - Alberto T01-res. 

N. 138-1894 

Eleva a 500$ mensaes a congnta que recebe 
o bispo D. José Pereira da Silva Barros 

O Congresso Nacional, considerando que o 
bispo D. José Pereira da Silva Barro~, tt•ans· 
ladaclo ela diocese do Rio de Janeiro a uma 
Sé Archiepiscopal titular, não pó·!e manter
se com a reduzida cons:·rua de 270$ mensaes 
que r.;cebe dos cofres publicas ; 

Considerando que e~te distincto prelado 
prestou serviços inestima veis duran ~e lon
gos annos á socied,rde brazileira, exemplifi
cando a virtude e conciliando os interesses 
da Igreja com os do Estado ; 

Considerando que os PodQres Publicas r1a 
Republica concederam pensão a alguns sena
dores do extincto regímen e a outros servi
dores que mereciam da Patria,além do exem
plo praticado no imperio em favor de D. Luiz 
Antonio dos Santos, quando renunciou a ar· 
chidiocese da Baltia : 

Decreta : 
Art. I . o Fic<1 elevada a 5JO$ mensaes a 

congma que recebe actualmente o bispo 
D. José Pereira da Silva Barros. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em 
conteario. 

Sala das sessões, 16 de outubro de !894.
Geminiano Brazil. - F. Glicerio. - Olympio 
Campos.- Tlwma:: Delfina,- T01·quato l'rfoJ·ei
?"a.-Oscar Godoy.-ilf. ilfourCío.- José Carlos 

C amara V. V li 

de Cm·valho.- Luiz de A11drade. - Fm·quim 
\Vernech.-Galdino Loreto.- ilfedei1·os e Al
b"IJ1WriJHe.- A. A. de Go11veia Lins.- Ca?"los 
Chagas.- Abmntes .-Santos Percira.-Tolen
tino ele Carvalho.-F. Socln!.- Lopes Trovao. 
- Lui:; Domingues. - Viveiros. - Christino 
CrHz.-Roc!za Cavalcanti.- Octaviano Lourei
ro.- Carlos Jorge.-S. Lanclulpho.-Trindade. 
-Eduanlo Ramos.-P. Guima1•t1es.-Gonçalo 
de Lagos. - Leovigildo Filgueiras. - Cezar 
Zama.- Augusto Sevem.- Ly1·a Tavares. -
F1·ancisco Gurgel.- Antonio Olyntho. - M'a
noel Caetano.-Eu::ebio de Queiroz.- Lamou
nier Godoj1·eclo.- Lamartine GuimanTes. -
Pinto da Fonseca. 

O Sr. Presidente designa. para a 
sessão noturna o 3a discussão do orçamento 
da Faze nua. 

A ordem do dia para hoje (22) é a se
guinte : 

Votr1ção dos seguintes pareceres : 
N. 122, approvamlo as eleições a que se 

procedeu no lo districto do Estado do Rio 
Grlcnde do Sul, e r8conhece deputados os Srs. 
tenente-coronel Manoel Py, coronel João Pinto 
cl<t Fonseca Guimarães, Dr. José de Almeida 
Martins Costct e Dr. Mar')al Pereir,, de Es
cobar ; 

N. 123, approvando ~s eleições a que se 
peocedeu 110 ::o distr·icto do Estado rlo Rio 
Grande uo Sill e recnnhece depnt,Mlos os Srs. 
corun'l ,\purisio Mttrienso ua Silva, Dr. Joa
quim Poreir•a d;.t Costa e Dr. Angolo Gomes 
[Jinlteiro l\L~elmdo ; 

N. 124, appl'ovando as eleições a que se 
procedeu no 3" districto do Estado do Rio 
Grnude un Sul, e reconhece depLlLtdos os Srs. 
Drs. Victorino Carneiro Monteiro, Aure
líano Pinto Barbosa e RivaLlavia Corrêtt; 

N. 125, approvando as eleições a que se 
procedeu no 4° districto; 

N. 120, 0pprovando as eleições a que se 
proced8u no 5° dLJtricto. 

Votação dos seguintes projectos : 
N. 8 E, de 1894, fixam lo a força de terra, 

b:tra u exercicio dA 1895, ao qual negou 
saucção o Se. Vice-Presir18nte da Republica ; 

N. 165 A, rle 1894, reorganbando os es
tnllo~-rmiores do Pces1d mte da Republica, 
elo minbít"O da guerra, do ajudante-general 
rlo exel'rito e llo quartel-mestre geu8ral 
(2a discussão); 

N. !57, de 1894, r,,Jativo ao mldo e etapa 
dos olliciaes do exercito e da armrtdo ( 2" dis
c 1soão); 

N. 167, de 18\:14, reorganisando o corpo de 
engenl1eir·os civis sob as bases que apresenta 
e di outras providencias em relaçiio a re
organisação geral dos serviços technicos do 

5i 



camara dos Deputados-Impresso em 12/02/2015 15 28- Págma 24 de 36 

402 ANNAES DA CA.MARA 

Ministerio da Viação e Obras Publicas (1• dis- N. 154, de 1894, autoris:1.ndo o governo a 
cussão); abrir o credito supplementar de 108:;1"$995,2 

N. 114 A, de 1894, marcando a gratificação par~t as obras do prolongamento da Estrada 
mensal de 1:000$ aos ministros de Estado, de Ferro de Porto Al~gre a Uruguayaoa "' 
para representação !2• discussão); exercício de 1893 (;;• discussão); 

N. 166 A, de 1894, prohibindo o recebi- N. \18, de 1894, fixando os vencimento; , 
mento de sentenciados no presidio de Fer- dos empregados da Estrada de Ferro Central ' 
nando de Noronha (2• discussão); do Brazil (2• discussão); 
. N. 168, de 1894, concedendo um aono de N. 181, de 1894, approvundo o credito sup. 

hcençacom ordenado ao Dr. Epitaciod<'Silva p1ement;tr de 1.420:580$833 aberto pelo do
Pessõa, lente da Faculda:le de Direito do Re- creto n. 1.852 de 22 de outubro de 1894 a 
cife ldiscussão unica); verba -Caixa da Amortização- rubrica li 

N. 109 B, ele 1894, dispondo sobre a ex- do :trt. 7• da lei n. 191 B, de 30 de setembro 
pulsão do estrangeiro de pttrte ou de todo o de 1893, para occorrer até o fim do correnle 
territorio Nacional ( 1" discussão); exercício ás despezas já feitas e por fuzer com 

N. 75 A, de 1894 (do Senado), concedendo as encommendas e asslgoaturas de notls 
ao Estado d~ Goyaz diversos proprios nacio- (2• discussão); 
nnes, situados no mesmo Estado e de que a N. 183, de 1894, autorizando o governo a 
União não precisa (3• discus~ão); abrir o credito extraordioario de .•.•.••.... 

N. 119 A, de 1894, autorisando o Governo a 2.096: !35$tl72 para occorrer aos pagamentOl 
contractar com R.icbartl J. Reidy, ou quem não só de varias despezas por conta da Vet·ba 
melhores vantagens otrerecer,o assentamento -Terras Publicas e Colon!s,.ção-, feitas de 
de um cabo sub-tluvial entre Belêm e Manàos, accordo com os contratos celebrado>, como 
medeante as condições que estabelece (2• di~- tambem us que dizem respeito à tiscalização 
cussão) ; dos burgos agrícolas, medição e descrimina-

N. 163, de 1894, revalidando em favor da ção de terras (2• discussão); 1 

nova Companhia E>tmda de Ferro Estreito e N. 184, de 1894, approvando o credito sup
S. Francisco ao Chopima concessão a que se plementar de 150:000$ aberto pelo decreto 
rerere o decreto n. 895, de 18 de outubro de N. 1858 de 27 de outubro de 1894, á verba 
1890, nos termos do rererido contracto (1• dis- -Exercícios findos- rubrica 31 do art. i• 
cussão ); dn.lei n. 191 B de 30 de setembro de 18~3, 

N. 29, de 1893, autorisando o Poder Exe- para regu\arisar a despeza já effectunda e 
cutivo a conceder licença a Francisco Ferreira sol ver outras q•1e não foram reclamadus ou 
de Moraes para introduzir no pah 2.000 tra- satisfeitas opportunamente (2• discuss:1o.) 
balbadores liberianos, segundo as condições N. "185, de 1894, autorisando o Governo a 
que estabelece, com emenda do Sr. A. Olyn- abrir o credito extraordinario de 898:486l84G 
tbo e outro e parecer da Commissão de Ob~as para pag-amento do excesso das despezas com 
e Colonisação de 1894, consi(lerando o pro- o serviço de colonisação no Estado do Rio 
jecto desnecessario (3• discussão); Grande rto sul, no exercieio de 1893 (2• d~-

N. 305, de 1893, mandanda abonar .ao ma- cu~são); o 

jor reformado do exercito Eugenio Frederico N. 180, de 1894, autorisando o Governo a 
de Lossío Seiblitz o soldo que deixou de abrir, no corrente exercício de 1894, pam os 
receber de 1862 a 1864 (cliscussão uuica); serviços que menciona, creditas na importau-

N. 161, de 1894, marcando aos escrivães cia total de 2.939:848$183 (2• discussão); 
da Côrte de Apellac.1o do Districto Federal N. 140 A. de 1894, autorisando o Governo 
vencimentos ignaes aos escrivães do Jury a dispender a quantia de 50:000$, para sai
e da Repat'ticão da Policia (la discussão); var o casco da Íl'!lgata Ama::ollllS (2• dtl-

N. 9tl, de 1894, mnndando contar de 31 rle cussão); 
julho de 189t a antigui•lade de posto na pro- 3·• discussão do projecto u. 121 B, tle 1891, 
moção do Dr. Eduardo Gonçalves !~i beiro do Senado, uispoodo sobre as eleições úe qae 
(discussão uoica); trata a lei o. 85, de 1892. 

N. 141, de 1894, mandando reverter ao 1" discussão do projecto n. 189, ele 1891, 
serviço activo do exercito o capitão reror- declarando de competencia do Supremo Tl'i·· 
m..1do Jeronymo Ferreim França e intet'preta bunal Fe-leral o julgamento. mediante re 
o art. 9<> n. 2 da lei n. 648 de 18 de agosto clamação das que$tões relativas á validnde 
de 1852 (1• discussão); de assemÍJléas, governadores ou presidentes 

N. 153, de 1894, autorisándo o Governo a dos estados, em caso de duplicata ou outro 
abrir o credito extraordinario de 100:000$ cooflicto sobre a legitimidade do seu exer
para comprar as terras e aguas do Rio Co- cicio ; e clispõe sobre os caSI?s em q~e so
vanca de propriedade do Dr. Jo«quim José de mente poder·se-ba dar a m~ervençao ela 
Siqueira e sua mulber, nos termos do coiJ.- jurisdicção federal. (Substitutivo aos pr~ 
tracto de 25 de janeiro de 1894 (3• discussão); jactos ns. 156 e 179 de 1894.) 
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e<>ntinnação da ~· discussão do proje~to Junio", Coelho Clntra, Luiz de Andrade, l\li-
n. S3,de 1~94, autoriSa?do o r~oler~xec::_ttvo ~tuel Pern,;mbuco, Cttrlos Jorge, Menezes 
a. re~rga_mzar o ~~rvtço de 1mm:graçao e Pr:.v!o, Getniniano Bl'azil, Gouveia. Lima, S:tn
colontsaçao da Umao, de conformtdade com tos Pereira, Neivt\, Milton, Fr:tncisco Sodré 
as oas~s que_ apresen~a. . Tosta, lllanoe~ Caetann, Aristides de Queiroz: 

3> dtscussao do proJecto n. 77 A, de 1894, Paula Guunaraes, Rodri"ues Lima Athayde 
isenta~do de palfo"amemto dos i'!! postos de im- Junior, Antonio deSiqueh-a, JoseCa~los, Fran
portaça.Q e dtrettos de e:x:pedtente os m•ite- ça C•<rvalho, Lopes Trovão, osm<r Go· 
riaes importados para o serviço da illumina- doy; Alcindo Gm\nabara, Alberto Torres Be
ção pu~lica <!a Capital dl!- Bah~a. . li,;at·io cle_Souza, Euzeh\o de Queiroz, Silva 

contmuaçao da I• <hscussao do prOJecto Castro, Ntlo Peç:cnha, .\go;tinho ViJal, Er
n. 152, de 189~, p:orogan-Jo por dous annos n_esto Bt·a.zilio,, F'rancl_:co S:tnliago. Bm·ros 
0 prazo concedtdo a Estrada de Ferro Leopol- l•ranco .TtmtOr, ::;eb:tstmo de L\\ccr•da Urba
dina, como cessionarh da Estr;HJ<t tle Ferro no :,I:u·con·les, P:mlino tle Snuza Juni~r. Lima 
de Santo E1luardo ao Cachoeiro de !tape- Duarte, João Luir., João Penido, Fet•t•:tz Ju
merirn, para a. conclusão das ot1ras dtt linh:t niot·, Fortes .lun~neirll, Ft•ancisco Vei~:t l'er
entre esses dous pontos e dispensa a mesmo. reir:t Pires. Cupertino de Siqueir,,, Ti~eotonio 
companhia dot construcção do prolong-amento ·le Magalhães, Pinto da Fonsoc:t, Co;ta Má:. 
da sua estmda desde da estação de lmbé, no chado, Vieirn. de Moraes. ;lforaes B>trros, Pau
valia do R.io Grande. à do Macuco. liuo Citrlos, Fl':\ncisco Glicerio, João de Fa. 

Discussão unic~ do projecto o, 171. de 189-!, ria, Ovi•lio Abt·autes, Luiz adolpho, Paula 
autorisando o Poder Executivo a conceder ao Ramos e Francisco Tolentiuo. 
Dr. João Alvares de Azevedo Macedo, lente Abre-se a sessão. 
da Escola Nacional de Bellas Artes, urn anuo 
de licença com ordenado. Deixam de comparecer, com causa parti-

!• discussão do projecto n. 182, de 1894, cipada. os Srs. MatL> Bacellar, Coelho Lisboa 
concedendo à Companhia de Estrodas de FiletoPires, Si Peixoto, BBnedicto Leite, Cos: 
Ferro do Norte do Brazil prorogHção até de· ta Rodrigues, Torres Portugal, Tltomaz C<1-
zembro de 1896 rlo prazo marcado vara a valcauti, Hel vecio Monte, Francisco Gurgel 
conclusão das obras das estradas de ferro de Cunlta Lima, Silva l\lariz, Cttteaubritmd, Pe: 
Amcajú à Simão Dia3 com ramal para a Ca- t'eit-a de Lyra, Armindo Tavares, Mat·cionil!o 
pella, no Bstatlo de Sergipe, e de Tamctnclare Lins, Cornelio da Fonseca, Z•tma, Augusto de 
á B•rra no de Pernrmbuco. ~'reit11S, José lgn•tcio, Tolentiuo do;; Santos, 

Discussão unica do projecto n. 173, de 1894, Arthur Rios, Maroolin'' Moura, Paranhos 
autor:s:mtlo o Governo a conceder um nono 1\lontenegro, Cteto Nunes, ToPquato Moreit-a, 
de licença com ordenado a Jacintho Dias C:~ r- lhldino Loreto, Furquim Wer·neck, Et•ico 
doso, !• official da Secretaritt da Imlustrü,, Coelho, 'Pooce de Leon, Carvalho iltonrã.o, 

Viação e Obras Publicas. \~00~ç~~~~~/}..~~~~-0~~:;i~~~z~e Ad;tt~~ R~~~t 
Levanta·se a sessão às 4 horas e lO minu- ro úe Almeida, Vallad:u·es, Manoel Fulgen-

tos da tarde. cio, Simão dtt Cunha, Olegario Madel, Paraíso 
Ctwalcante, Lamartine, Alfrello Bllis, Carlos 
Garcia, Domingues rle Castro, Dino Bueno, 
Costa Junior, Gustavo Gotloy, Julio de Mes
quita, Moreira da SilTa, Alves de Castro, Ur
unno de Gouveia, Xavier do Valle, :Mariano 

140• SESSÃO IDl 21 DE NOVEl!DRO DE 1894 l~amos e Laur•o Muller. 
(Nocrun..-,A) E sem c~usn, os Srs. Bl'icio Fillto, HollanJa 

de Lima. Cbristino Cruz, Gonçalo de Lagos, 

Presidencia dos Srs. Rosa e Silua e Francisco 
Veiga (2• Vice-Preside11te) 

A's 8 horas rJa noite respondem i~ cha· 
mada os Srs. Rosa e Silva, Thomaz Deltino, 
Tavares de Lyra, Lima Bacury, Gabriel Sal
gado, Enéas Martins, Augusto MonteD·'gro, 
Carlos de Novaes, Viveiros, Luiz Domingue>, 
Gu,-tavo V eras Eduardo de Berrédo, Anisio 
de Abreu No;,.ueira Par:maguá, Frederico 
llorges, Ildefonso Liinn, João Lopes, José Be
vilaqua, Augusto Severo, Trindade, Martins 

Pedro Borges. Francisco Benevolo, Jtrnqueira 
Ayres, Josj Mttrhno, Artbur Orlando, To
lentino de Carvalho, G:tsp:~r Drummond, Lou
renço de Sá, Medeit·os e Albuquerque, Gon· 
çalves ~laia, r'erunndes Lim:t, Clementino do 
Monte, Rocha Cavalcante, Octaviano Lourei
ro, Olympio ele C:tm{JOS, Brluardo Ramos, 
Ver;:ne de Abreu, Leovegildo Ftlgueiras, Fla
vio de Araujo, Sebastião Landulplto, Ameri
co de Mattos, Lios de Vasconcellos, Fonseca 
Portella, Costa Azevedo, M\tyrink, Almeida 
Gomes, Landulpho de Magt\lhães, Vaz de 
Mello, Monteiro de Barros, Lomounier Goda. 



camara dos Deputados-Impresso em 12/02/2015 15 28- Pág1na 26 de 36 

ÀNNAÉS ÍlÁ CAMARA 

fre~o. Rodolpho Abt·eu, Arthnr Torres, Car-' nientemente aos interesses do paiz e a esta. 
los das Chagas, AlVal'O Carvalho, Domingos belecer um principio Io~ico uma orrmni·a~ 
de ~oraes, Casimiro da Rocha, Almeida No- viavel nas leis orçamentariàs da R~pub!iea0 
guetra, Adolpho Gordo, Padua Salles, Alber- (Apoiados.) • 
to Salles, Het•cul~no de Freitas, Cincin!l!O Noto, porém, Sr. Presidente, e infelizmente 
Braga, Hemeneglldo de Moraes e Emtlto quevamoscaminhando parasentidocontrario' 
Blum. Já se encerraram diversas discussões do orça: 

E' lida e sem debate approvada a acta da menta de imprevisto, açodada.mente, levando. 
sessão diurna de boje. se vertiginosamente a discussão das ultimas 

leis annuas; e não posso deixar de lavrar 
aqui não um protesto,mas a minha declaração 
resal v>:•lora. de minha. re~pon~abilidade, pot: 
que nao foram esses os mtmtos que manti
veram em sua maioria a representação na. 
cional no seu -posto. 

ORDEM DA NOITE 

E' annunciada a 3• discussão do pro,jecto 
n. 136 B, ÜX>1ndo a despeza .do Ministerio dos 
Neg·ocios da Fazenda para o exercício de 
1895. 

O Sr. Enéas Martins-Sr. Pre
sidente, devo começar por scientificar a 
Y. Ex. e a Casa. de que me sinto mal sempre 
que me tenho de occupar de assumptos exclu
sivamente positivos c praticas, que não se 
prestam como outros que não este, a exhibição 
daquelles que procuram desobrigar-se, como 
podem, da tarefa que o m~ndato lhes·confia 

Como todos os espíritos conscientes da suá 
fraqueza, eu me sinto melhor no debate poli
tico, largo, que dá mais campo a que .todos 
nelle se movam, com brilhantismo uns, terre
d-terre outros, no numero dos quaes me in
s~revo, consciente daq uillo que posso e devo 
esperar das minhas proprias forças, postas 
sempre, apezar da insuiliciencia, ao serviço da 
min !ta terra, que não as teve jamais negadas, 
quá.lldo reclamadas. 

A. muito custo sou, por isso, arrastado a 
esse debate; sem queda absolutamente para 
os orçamentos, porque não a tenho para as 
mathematicas e para tudo aquillo em que se 
cifra a gente a. trabalhar exclusivamente para 
AXB, sinto ao abalançar-me a el!es sem
pre que o faço, como n.~rora, naturalment~ 
acanhado. Por isso mesmo, Sr. Presidente, 
só parlt o cotmprimento de nm •lever•, que 
reputo sagrado, só para uma desobriga
ção ftel e leal, a q11e não me furto nunca, 
sempo·e que de tal htt mi~te•·, me resolvi a 
occupar a attenção da c,sa na sessão noc
turna, sessão aliás em oue uu tioha feito 
protesto de não f:dlar. !?aço-o, porém. tanto 
mais forçadamente, tanto menos voluntaria
mente, quanto jã. noto a precipitação com que 
se vae resolvendo sobra os orçamentos da 
Republica, precipitaQão que já hoje não se 
justifica absolutamente, quando um dos mo· 
ti vos poderosos que levou a. rnt.ioria dos re· 
presentantes desta Casa que votaram contra 
o adiamento a se levantar contra ella foi o 
ser necessario dotar o governo gue vinha 
com os leis annuas, formulada.s do melhor 
modo possivel, de modo a attender conve-

Dizia-se, Sr. Presidente, que devíamos ror. 
mular a reeeih e a despeza da Republica 
para, 1895 COf!l o maior cuid<tdo, por·que 0 
governo que vmha era o governo ahsoluto e 
strictarnente da. lei ; que devíamos não dar 
margem alguma a abusos justificuveis ós 
vezes por uma imprevisão legislativa; 'que 
devíamos cogitar quanto possível de tocl11s :~s 
necessida.1es do paiz para que o pouer que 
ia se levantar, fortalecido pelo apoio de toda 
a nação, não se visse forçado, p .• r necessi
dade · muitas vezes inadiaveis, a segnir o 
rumo que qua.si todos os governos teem se
guido, porquanto, na generalidade dos casos, 
são obrigados irresistivelmente a tomar esse 
caminho. 

Feitas estas declarações, Sr. Presidente, 
devo dizer á Camara que ser.tindo-me mal no 
debate, como já disse, limito-me a. justificar 
ligeiramente duas medidas que entendi de 
meu dever sujeitar á. consideração da. Casa, 
tanto mais conliante em que ellas serão coo
vertidas· em realidade pratica. quando veem 
ap<tdrinhadas, não por meu nome simples· 
mente, mas por toda. a bancada. a que per
tenço. 

Corre nesta. Casa. eomo principio, ou no 
menos tem-se admittido corno tal, todas as 
vezes que ~e trata d~s rendas a dos g"stos 
publicas, que toda a economia é necessarin 
para o equilíbrio do orç:unento, victima de 
contínuos deficils petas condescendencias in· 
desculp;tveio do corpo legislativo. 

Mas, Sr. Presidente a economia é entendida, 
por um escopo absolutame:.tediverso 1aquclle 
por que o devi:J. ser. 

Não é econo nisttr,negar verbas para certas 
cous:os indispensaveis e precisas ; não é eco· 
nomisar o não gastar ; ser eeonomico é gastt•r 
bBm perficuamente, gastar com aquillo que 
não se póde adiar, eom aquillo em que h:t 
verdadeira. utilidade ou necessidade, que não 
se póde deixar para mais tarde, sem pe
rigo. 

Sei ainda, Sr. Presidente, o pendor de es· 
pirito irresistivel de quantos se levantam 
para fallar sobre o orçamento, para dizerem 
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à C:~mara que a medida que elles propõem é Além disso, Sr. Presidente, trabalha-se no 
de to·ia a justiça, a mais iocontest:~vel e in- meu Estado com to<l,, o afinco para a creaçã0 
questionada justiça, muitas vezes convencia- e manutenç;.1o de uudeos colonhtes por aquel
nal com que sô se procura predispoL' bem os las par:~gens ml\i; vizinhas que desenvolvam 
animes menos pe1·scrutadores. a população, que esten,Jam as relaçues "a· 

Pt•oeurando ali<star-me de um certo modo radas pelo crescimento daquella, que fitç~m 
da regra qnasi geral, não sustentarei qne nascer o trahalho "gricoht prospero e fttturoso 
as emendas são de toda .iusti~<t, simplesmente gat•,tnte seguro da prospe•·idaue do nosso só lo. 
para angariar symp:tthias e bem dispor o es- Compreltend,; v. E:x. que estaoeleci<los taes 
pir·ito da Camara, mas das medklas que trago agrup:~mentos, taes nucleos, as relações ten
a esta tribuna no momento, uma é •le neces- ~em por força a •lesenvolvet·-se eomo ji" se 
sidtttle pratica, i•,discutivel e a outt•a é uma obser-va. ll0je e, portanto, cumpre-nos qrwnto 
obra do mais ligitimo direito, jámais ainda antes zela!' o melhor possível os dirMos do 
qne apparentemente o par·e'"' um r,wor, por- li:;co ne>te territot'io, quasi no limite n.imla 
que o favor si o ha ou houvesae já estaria do 8staJo elo Amilzonas. 
feito pela legislação em vigor. E', portanto, uma mesa de rendas \imilro-

Sr. Presidente, a primeira das emendlts phe, si m'o permi ttirem, da•b a nossa orga
qne trago á considerrção da Casa é a seguinte nisa~ão politico-administmliva, porque não 
(I&) : é só a circumst:lllci..'t de estar na> fronteiras 

«Ao nrt. 4o das disposições geraes do Or()<'l- de paizes ·estrangeiros que póue dar :\ taes 
mento da Fazenda, acccrescente-se : estações essa import~ntissima qualid<~ele. E a 

«r. E' tambem autorisado 0 Poder E:.:- localisação de semelh;tnte posto fiscal, feita 
com a emenda que apresento, vem ter um 

ecutivo a crenr· uma Mesa de Rendas de Pl'i- atreito facil de avaliar, si considerarmos as 
meira or lem, na cid:tde e município de Ohi- attrihuições rladas ás mesas de renda nessa 
dos, Estarlo do Pat·a, podendo utili$ar·se, ordem pela Ca>t<olidaçi1o das leis das alfan
para a installação <la veriJ<t destinnd:t às degas, ora em vigor. 
mesas de rendas desse Estado, a qual tiea au- Pa,so agor•a a rMerir-me itsegund;t emenda, 
gmentada de 6:000$000. " que visa interesses mais praticas e que é uma 

v. Ex. conhece, Sr. Prqsídente, nem tenho medida de ioquestioaave! justi"<t, que venho 
necessidade de repetir aqui, a utilirlade que pedir it Camara no seguinte artigo additi-
ha em estabelecer-se a fiscalisação, mais bem ti vo (l5) · 
feita possível. das rendas pab!i~as em todo o «E' 0 governo aotorisado a conceder, na 
territorio da Repubiica. fôr·ma do art. 7" do decreto 947 A de uovem-

' Si V. Ex. visse o quadro destas ag-encias hro de 1890, até 31 de outubro de 1895, a 
' secund:~ rias de arrecadaç.'io de <Jireitos do isenção de rlireíto rle ·que trata a lei n. 43, de 
ft$co, tlcl\rin certamente desagradavelmente 5 de fevereiro de 1892. » 
surprehenclido no ver que o territorio do meu 
Estado, que é tão vasto como torlos o sabem, O Congresso Nacional votou em fevereiro 
só tem uma ~tlfan.tega, aliás de primeira or- <le 1892, aliits muito justamente, a isen".ão de. 
dem ntt capital ; ao p;~s;o que todo o interior clireitos para o mnterhtl de todo genero que 
fiaa completamente abandonado e alli os in- fosse importado p3rn a illuminação a gaz da 
teresses do !isco federal :i rev ~li•t, porque a capital do me11 Esta,! o. 
unica mesa do renrlns que existe votada para Lltima.mente, em ·Belém, trltta-se da levar 
o Pnrá. além de ser de se"Unda ordem não a etroito a il/uminnç.ilo pelo systama ria ele
tem funccionnrios quo trabalhem nella, não ctricidnde, mas a t1·ansic;;ão entro (lS serviços 
está preenchida, e é por isto que tlgnr:t no des•os <lous sy~temas diversos de illumin.,~ão 
orçam•uto como cousa inutil " verbtt esta· d"mand't um csp:~ço de tempo mais ou menos 
belecida. htrgo para as,entamento rle apparelhos dos· 

A ~lesa de Renrln;; do Obirlos ,-em attender tinados " protluzh· a luz, a montngem de 
:is necessi<lades carla vez mais crescentos do fabl'ica., olllcirws, etc. 
baixo Amazonas, na região em que a loca liso, Tornou-se necessario fazer por isso nm con

;ve'!l dar azo a que se estabeleça. comme1•cio trncto provisorio ou antes uma continuação 
mats largo, mais productor e mn1s desenvol- de coutracto com a antiga compaobia enear

fvido e forte nessa cidade que tornnr-se·hit o rega<la de>se serviço, qae gos:t muito le;;iti
le:nporio de importantes relaçê5es commer- mamente rlit isenGãO úe impostos dada pela 
C!ae>, :tssim como ns que quizerem descer ou lei de !892. Acontece, porem, Sr. Presidente, 
subir o Tapa,iós como as do Tro~betas, ma- que o regulamento que 'e occupa da conces
Xtme com a f,tcili1\ade de commumcaçõ ·s que são da isenção de direitos na Republica vem, 
com liub"s de navegação de a[ to bordo vae r•egulando o assumpto, trazer muitas difficul
ter essa cidade, colloeada no passo apertado clades, vem tornar qua8i que dispensava\ o 
do Amazonas. favor que se faz ao município de Belém. · 
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Um dos artigos deste regulamento exige Elias, si suscitarem debate, terão mo-
que, para se dar o despacho livre das merca- mento opportum> ue serem discutidas.. · 
darias isent"s se proceda a diversas diligen- Nomeado relator do orçamento <la <les~za 
cias observadas, se observem umas tantas rlo Ministerio da Fazenda para 1895, por ter 
formalidades minuciosas que não são absolu- sido chamado ao conselho do governo c 
tamente praiicas ou que só o são em tbeoria. nosso illustre collega, o Sr. Dr. Gon~.tlves 
E' isto o que visa remediar a emenda que Ferreira, não me cabe o dever de vir neota 
acabe ide lel'. discussão delinear e mostrar as linhas gerae> 

A lei de 1892 isenta em absoluto, sem re- em que foram traçadas as diversas verba; 
stri~o aJguma de tempo, de objectos ou rle de que elle se compõe. 
beneficiado, o material importado com distino Um dos orçamentos que mereceram mai> 
à illnminação a gaz da capital do me11 Estado. trabalho à commissão foi sem duvida este que 

Não havendo restric~ão nenhuma, esta coo· ora se acha em debate, porqu;;· sem dad~ 
cessão, ainda que usada uma vez, esta de pé <·ffi.ciaes, sem muitos esclarecimentos prects~ 
ainda e m.nter-se-ha tal até que seja revo- para sua confecção, a cornndssão no CUDJ. 
gado por acto expresso do poder competente. primento rigoroso do seu dever, não pôde 

Faz-se preciso, porém, evitnr o tl'ltnstorno mais protelar a apresentação do seu tra. 
que as minucias subtis do decreto Q47 causam balho. 
ao serviço protegido; para cada carregamento Que ella se resinta de grandes faltas, de 
que chega exigir que se façam uns tantos re- graves erros, é nem possível, Sr. President~ 
querimentos minuciosos e que se corra com mas é o que a commissão pôde fazer e elh 
elles os tramites do nosso systema burocratico nffirma que é o que se podia fazer no DI~ 
que continua a ser e ha de ser sempre ou por mento. 
muito tempo ainda, pelo menos, o do pape- .là o meu nobre col!ega .• o Sr. Dr. Go~ 
lorio, é desconhecer os intuitos que teem ns çalves Ferreira teve occasião de explicar, em 
poderes superiores da Republicn. estatuindo discurso aqui Jlrof'erido, as razões por que 
os fav~res da natureza daquella que me este orçamento em carreh·a vertiginllla 
occupo agora. ehegou a cifra de quasi cem mil contos. 

E ijesde que a lei de 1890 exige que, para As despezas avulta•las do Estado, os ex· 
as concessões se consideram feitos por uma cesses extraordinarios nos g-astos publico~ 
vez, ou para que os despachos se deem sem o pagamento de to•los os erros, de todos o; 
as e:xigencias de novas permiisõe> repetidas e desvarios do nosso systema financeiro, !'ejler· 
constantes, obtidas com trabalho inutil que a cutem de uma maneira dolorosa e fatal 
lei que concede isenção de direitos tenha esta- sobre as cifras deste orçamento. 
belecida esta clausula, não podendo nôs re- E' assim qne vemos com espanto e 
formar a lei, ou melh0r não valendo a pena admiração nma simples verba out'rora d• 
fazei-o, sobrP.tudo dada a difficuldade que lta nove ou 10 mil co11tos cbeg:nr neste or. 
em se trabalhar regularmente nesta Casa o çamento à avolumada cifra de 29:000$. 
unico meio mais pratico, que nos occorre, é o E' a verba-difl'erença de cambio. 
que nos suggeriu esta emenda que declara Nella se consubstanciam. todos os paga· 
como já disse que até 31 de outubro de 1895 o mantos dos nossos desvar1os, dos noss~ 
ministerio da Fazenda fic:t autorizado adis- erros financeiros; é o custo da nossa circu
pensar. de accorrlo com a lei de 1892, de todos lação tiduciaria, é o custo dos esbanjament~ 
os direitos aduanarios de consummo, e expe- sem numero que, si não forem collibid~ 
diente o material importado pal".t o serviço pelo Congresso 'POr uma politica sã, conser
de illuminação a que me referi. v>ldora, em breve como polvo immenso s~ 

Tenho assim esclarecido perfunctorinmente g-ará todos os recursos da nação, entre
a Camnra sobre as fmendr.s : uma, é de ne- gnndo-a il. pobreza e a miseria. 
cessidade publica inrontestavel, a da mesa Mas não é pror.riamente para fazer um 
de renr'tas ; a outra é de justiça inquestiona- estudo longo e detalbndo deste orçament?, 
vel, ou, pelo menos, para os renitentes de cu.ias cifras, Srs. deputados, devem constl· 
plena equidade, é uma concessão, cuja re- tu ir um ensir.amento, si é que ss. Exs. lernm 
pulsa não se justifica tambem e eu me aguer- com attenção este projecto; n~o é propria: 
darei para, si se levantar questão, em tempo mente 'Para esse fim, Sr. Presidente, gulllt 
OP]lortuno, defendei-as como me cumpre. no termino dos nossos trabalhos, quandoa 
(Muito bem.) tempo urge e convém que o orçamento da 

Estado se,ia enviado ao Chefe da Nação, q~e 
ouso roubar alguns momentos de attenÇilD 
a casa. 

O Sr. Augusto Montenegl'O 
-sr. Presidente, não é pl'opriamente para 
referir-me às emendas ora .apresentadas pelo 
meu collega de representação, o Sr. Enéas 
Martins que pedi a palavra. 

.•• E'· para apresentar em nome da C~lli' 
mis~ão de Orça.mento algumas emendas, SIID' 
ples emendas, que veem satisfazer a neces~· 
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dades urgentes e imprescindiveis ao serviço 
publico, vorque uã.o é riscando <lespezas do 
Est:>do da lei de orçamento, não é esque
cendo-as propositalmente, para chegar a um 
equilíbrio não real, que clleg:wemos ao 
desideratwn que nos propomos. 

As despezas que existem e que devem ser 
eJfeotivas, perma.neutes, não podem deixar 
de ser esct•iptas leal e francamente na lei de 
orçamento. 

E' seguindo outra politica, é cortao<lo des
pezas desnecess~.rias, que chegaremos ii conse
cução do nosso fim; porque desde que as ne~ 
cesshlades do Estado e::tigern que certas des~ 
pezas se façanl, desde que na march~t normal 
!la atlministr"çã.o e !las ~e fazem, não coo vêm 
esquecel-<>s mesmo para evitar u:n dos m:tio~ 
res males do nosso systema, que é, si me per~ 
mittem n expressão, a falta de frMqneza, 
sinão de lea!<lade no balanço geral da receita 
e da despeza pubiica, que constitue o ot·ça
mento. 

Assim é que, por esquecimentos pt'Opositaes; 
se cbegtt muitas vezes a. um equilibrío no 
papel, nns cifras, mas, a um e~ ui li brio que 
não existe e que os ereditos extraordinario;; 
e snpplementares mais tarde vão fazer dd~ 
apparecer na pratica. 

Uma das grandes vantagens de um orna~ 
menta regular e normal à que ellc é o ba
lanco claro, methodico e explicativo da de
speza e da receita, e o contribuinte ao ler esta 
lei, Sr. Presidente, que par-a. elle deve ser 
uma dns mais fundamentaes do estado, póde 
conhecer o verdadeiro e,;tado dos cofres pu
blicas, si a situação é boa ou má, si é dnquel
las que exigem um sacrilicio do contribuinte 
ou si é daquellas que exigem da parte dos 
mnndntnrios da Nação um mai~ rigoroso 
cumprimento dos seus deveres. 

E' pelo estudo desta lei que elle conhece 
si os representantes cumprem com seus de· 
ver·es, si não esbanjam e si appellnm para o 
contribuinte, não na. altima extt·e!llidaue, mas 
quantlo não encontJ•am mais no Thesouro o 

~ dinheiro prtb!ico, que o suor da Nação, que 
i é uma par·te da renda particular, que as oe
i cessidades da existeneia sooial f>tz com que se 
1 arranqu·.J do contribuinte par;' n satistitGão 
i dos eompt•omissos publiCDs. 

I 0 Slt. BELlS..\.ltlO :OE SoUZA-E a prova é 
I que a commis:;ão padiu impostos novos. 

0 SR. AUGUSTO MoNrE~GRo- Sr. Pre--
1 sidente, a commissão envia cinco el_llendas. 

I A J>rimeira de !las é relativa a uma let votada 
pelo Congr(lsso, a uma despeza determinada, 

I 

a cojo pagamento o Poder Le~isla.tivo niio se 
pode fttrtar, p~garnentoque até hoje tem sido 
feito por creditas extrttordinatios, o que, co
mo disse, é um pessimo recurso. 

Nós cre."\rnos por lei dons Jogares de adjU7l• 
ctos do procurador <la Repubiíca e dous de 
so!icita<lor·es, <lespeYa pois determinada em 
le>, mas que Dllnca figurou no orçamento e 
que, si não for escripta agora, sera objecto de 
creditos extraor•liuarios, pot·que os emprega~ 
dos foram nomeados, estão em exercício do 
otUcio e hão de perceber seus vencimentos. 

O . primei!\1 :tddi ti vo, que apresento é o 
s~gumte. (Lê.) 

Sr. Presidente, as neccssid:tdes do serviço 
dut·a.nte a rei'Oita obrig:tram o go,·erno ge
ral :\.rzcorret• nos dos Estados, e estes franca, 
nout'e e patriotieam,>nte abriram seus cofres 
e pagaram despezas de caracter fedem!. 

Esse pngamento, pois, é a satisração da 
nn•:t divida, porque é natural que os cofres 
estadoaes entrem no embolso destns quantias 
e a•lmira mesp10 que atê agora issoniio teu !ta 
sido feito. 

E' um dever da União occorrer ao pa!(a
meoto dessa <lívida, mesmo porque talvez 
não seja est:1 n, ultima vez que ella tenha de 
recorrer aos Estados. 

Ü~í Sa. DEPUTVDO dá um a.parte. 
0 Sa. AUGUSTO MONTENEGRO- 0 outro ad

ditivo é uma medida de caracter fiscal. (Lê.) 
Sr. Presitlente, a Camnra conhece tod, •S os 

abusos que s" teem pra! iC<ldo no provimento 
dos empregos de fazenda. Apezar das cou~ 
tinuas sugge~tões, apezar das prescripQões 
legaes, o Poder Executivo tem se esquecido 
por momentos de certos principias de justica 
e equidade, que devem presidir sobretudo <~o 
provimento dos lagares de fazend,, porque 
aquelles funcciomwios está entregue a. at•- . 
recndaçâo dos impostos. que, si for mal feita, 
o editlcio socittl derroca~se. 

Por consequeucia, todas as medidas to~ 
rondas pelo Poder Legish1tivo para. l]tle esses 
cargos sejam bem preenchidos Hão são poucos 
e, todas ellas denotam em nós o pensamento 
de que a arrecadação tios imposto;; tleve ser 
reita. da maneira a. rnais s~rin e honasta. 
Não eston longe de cret·, Sr. Pre~idente, <JUe 
um" parte importante da no;;sa receita é des
via• la por cnnnes que não a conduzem ao 
Tflesomo. (Apoiaclos .) 

Ah>•h\ me lembro de ter lido relato1'ios que 
tr;~tt~V<tm de eshaujamentoii a desvios de 
dinheiros 'Publicos, 'il.'l'ecadados por repar
tições import:Uites. 

P .. ra que esses f»ctos, não se reproduzam 
não basta a vigilanci:>. de quem esta no alto, 
sobl"e os enCJ:n·regados dess:t arrecadação; 
é preciso que se exija rlaquelles que 
,ltra vessam os lmmbraes das rel)artições de 
fazenda condições de capacidade moral e 
intel!ectual, e os concursos são incontesta
velmente o melhar meio encontrado de 
proya.l-a. 
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A commissão e obrigaria a propor medidas 
desta ordem, por~ue não é decoJ·o:oo, não é 
digno propor todos os dias augmentos de 
impostos para que sejam estes canalisados 
para algibeiras que não são incumbidos de 
paga.r os serviços publicas.( Lé.) 

Sr. presidente, os terrenos da quinta. não 
pertencem mais á Nação, ma.s aos que Já mo
ram. 

E' uma medida aconselha.da por um rela
taria circumsta.nciado ele um distincto empre· 
ga.clo de fazenda, enviado pelo rn.ini:;terio 
pa.ra syndicar sobre factos que se dão nesses 
terrenos, que hoje estão sob o domínio di· 
recto e util da Nação. 

Ao orçamento da Agricultura, que se fara 
em breve, ella tenha muito em attenção 
qua .as forças do paiz estão basta.nte a1Ja. 
!adas. que o momento politico e financeiro 
é de reconstrucção, e não se pór1e recon. 
struir o organismo politico e economico do 
paiz sem que os poderes publicas deixem um 
pouco em repouso o contribuinte e que, si 
o nos5a orçamento este anno subir com as 
despezas annexas a waís r1e 300. COO contos 
é o caso de dizer-se como o Barão Louis, di~ 
tincto financeiro da Fran~.a - saudae estes 
300.000 contos, senhores, vós não os veJ•eis 
mais ! (llfuito bem.) 

Vem á. Mesa, são 1\das. apoiadas e ]lostas 
conjuncta.mente em discussão as se,"'llintes 

Emenda 

V. Ex. bem vê por esta leitura que o 
parque assim como o palacio continuam en
tregues á. administração do museo o que 
propõe a commissãv é mais propriamente 
uma legalisação do estado aetual pelo l'eco· 
nhecimento tlo domínio directo 'do El$tado e N. 136 B _ Emendas· da commissão do 
aproveitamento de uma área que não é Orçamento : 
muito grande, e que agora está entregue a . . 
quem della se queira aproveitar. Ao . n. 28 - Accrescente-se. m~1mda a 

Ao n. 12: ( Lê.J qunntta de 14:400$ •. para r1o_us ~dJuntos de 
Esta emenda traz um augmento de eles-! procurador da Republ!ca no Dist!·t~to Federal 

peza de 16:000$ e ta.nto. a 4:800$ cada um e dous solliCltadores a 
Y. Ex. comprahen''e que a commissão, 2:400$000. 

manifesta.ndo-se contra tudo quanto é au
gmentode despeza, não Ilóde, entretanto, fur· 
tar-se ao dever de propor á Gamara este in
significante augmeuto, que se funda na jus
tiça e na -=quidade. Na justiç<<, porque estes 
emprega.clos percebem os mesmos vencimen· 
tos desde 1878 ; na equidade, porque seus 
companheiros das capatazias e das guarda
moriasjá tiveram augmento; equidadeainda, 
Sr. presidente, porque este augmento vae 
aproveitar a simples operarias. machinistas. 
ajudantes, a homens do serviço braçal, do 
serviço de machinas, e que são exactamente 
~quelles que mais soffrem com a crise que 
atravessa o paiz. 

Desde que a Commissão de 01•çamento pre· 
sidiu o pensamento de au~mentar os "Venci· 
mentos dos empregados inferiores, dos ope
rarias, daquelles que vivem do seu salario 
diario, a commissão sõ por um esquecimento 
podia ter deiXado de contemplar nas tabellas 
apresenta.das o augmento para estes funccio
narios. 

E' para que essa injustiça desappareça, para 
que esta. falta. não continue a dar-se. que a 
commissão julgou do seu dever ofl'erecer 
uma emenda, que em principio lhe re
pugna. 

São esta.s as emendas que a Commissão de 
Orç·•mento ofl'erece á consideração da Ga
mara. 

Não posso, porém, deixar a tribuna sem 
primeiro lembrar á Gamara que não só na 
votação do orçamento da Fazenda, como na 

Adrliti~os 

Art. E' autorizado o governo a liquidar e 
pagar ao governo dos Estados a importancia 
r1as de5pezas feitas pelos Thesouro dos mes
nos Estados. por conta da União, por motivo 
da revolta. 

Art. Em igualdade de cit·cumsta.ncias se
·rüo preferidos para os accessos nas reparti
ções de Fazenda os empregados que tiverem 
os concursos de 1• e 2" intrancia eJdgi,Jos por 
lei. 

Art. E' o governo autorizado a arrendar 
ou vender os terrenos da Quint!l.t1a Boa-Vista 
<\OS p1·opriet<w\os dos pred\os a1ü construido; 
com licença do ex-imperador, e bem assim os 
r1e que não precisar para a construcção de edi· 
ficios publicas ; salvo o parque e a area ne· 
cessaria ás dependencias do museu. 

Ao n. 12 do art 1.•- Quindastes e eleva
dores hydraulicos : 

Eleve-se a verba em mais 16:622.~00. fi
cando as diarias augmenta.das do seguinte 
modo: · 

Quindastes hydraulicos : 
Machinista, 10$000 ; 
ajndante, 6$500 ; 
mandador, 5$500 ; 
foguista, 5$000 ; 
encarregado, 4$000 ; 
auxiliar, 4$000. 
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· Eleyadores h ydra ulicos : 
machinista. 8$000 ; 
ajudante, 6$500 ; 
encarregado. 4$000 ; 
auxiliar, 4$000. 

sala das commissões, 22 de novembro de 
!894. - Jo<io Lopes, presi•'.ente. - A«tf""to 
llontcneg>·o, relator.- Alcindo Guanaba>·a.
fl."17'"to Severo.- A>·thw· Rios.- Albe>·to 
Torri!S.- F. P. Mayrinh.- Al?-neida No~ 
gueira. 

Veem á. Mesa, são tir'as, apoiadas e envia
das à Commissão de Orçamento, as seguintes 

Emendas 

N. 136 B de 1894-0n~e convier 
E' o governo autorisado a entregar ao Es· 

tado do Goya.z a quantia de 30t7:000.$, resto 
do auxilio que ao mesmo foi concedido por 
lei de de setembro de 1893, abrindo 
para isso o necessario erer1ito. 

Sala das sessões, 21 de novembro de 1894.
rJrbano de Gouveia.-Ovidio Abrantes.-Ile·r· 
menegildo áe Mo1·aes. 

Na rubrica. esealeres da alfani!ega i! e Ara· 
cajú accreseente-se: mais 50:000$ para a 
compra i!e uma lancha a vapor e no pessoal 
mais seis cout.os para o custeio e serviços 
da referida lancha. 

S. R. Sala das sessões, 21 de novembro 
de 1894 - Gouvêa Lima.- Menezes Prado 
-Geminiano Bra:;;il.-Olympio CamlJos.-Ta· 
""''"" de Lyra • 

Ao projecto n. 136 B de 1894. 
Ao art. 5" depois do algarismo 67:000$ ac· 

cre,cente-se: e ao Tbesouro do Esl~rlo dtt Pa.
rallyba a de 80:000 mais ou menos. O mais 
como no art. 

S. R. Sala das sessões da Camara «los 
Deputados, 21 de novembro de 1894.
Trindade. 

Ao projecto n. 136 B de 1894. (Orçamento 
da Fazenda). 

Ao art. 7' accrescente-se: e os vencimentos 
a. que teem direito os empregados da delega
~~a de terras, commi>sões de B1umenau, Ita
J&hy, Tubarão e o agente da immigração da 
Laguna, em Santa Catbarina, durante o ex
ercício de 1893. 

, Sala ~as sessões, 21 de novembro de 1884.
•aula Ramos.- F. Tolentino, 

C4mara. V. Vli 

O Sr. Paula Ramol!l- Sr. Presi
dente, deputado da ultima hora, siuto-me 
ncanhado sempr·e q>:e totno a P•'Iavt•a nesta 
Casa, principalment~ pura pl'opor emendus 
con~ig-uan(lo au!!mento de de~peza. 

Anima tio, porém, pelo rõlator da Commissão 
de Or(<J.!llCO!O; que acaua de propor diversas 
emend11s consignando augmento de despozas e 
r·eparanuo inju,tiças, pe<;>o pe1·missão a V. Ex. 
e a r.asn. para. t:1ml;ern apr~senbr uma emen
da. ~no niio import>t propriamente em nu
gmeuto de despeza, mas ~ue é .iuota e e"ui
tativa, e apenas o respeito a direitos adqui
ridos. 

A commissão sabe perfeitamente que o 
estado que tenho a honra de rep1·esentar aqui. 
desde o dia 2 de outubro da 1893 até ao rlia lô 
de abril deste anno, esteve em pnder dos re
voltosos, sendo os empregados le~tne~ e lieis 
ao governo, alguns afáSlados violentamente 
dos cargos quo exerciam e privttdos de to· los 
os seus vencimentos, outros p1·esos e remetti
rlos para bordo ole n<tvios; e outt•o> ainda vi
ram.se no. necessi•lade de, 011 pelo compri
m,mto de dever, ou por ameaças qoe lhe fa
ziam, retimrem-se do Estado. 

Alguns peg.1ram mesmo em armas para. 
defender a Republica ameaçada pelos revol
tosos. 

Quan•lo foi restahelecido o regimen legal, 
quando foi restaurado o do:ninio da lei, já 
esta v a terminado o prnzn addicional rnra 
pa~tmnento de despez,,s do exercício pas
sado. 

Os empreg.otlos Jo T"rra~ e Colonisação de 
Santa Cathurinn, qnasi todos fic:tJ·am fieis ao 
Governo, pslo que f<Jrnm dimittidos imme
•lintam~nte pelo chefe ela expe liçli.o revolu
cionaria. pelo pscudo - Presidente ,Jn. R·lpu .. 
blica dos Estados Unidos de Santa Catl!arina 
e Paraná. 

AO voltarem. requere1·am o pag-nmento de 
seus vencimentos qne cahir;~m e!l1 exercícios 
litvlns. 

0> requerimentos foram processa.rlos pelo 
llscill tl0 Est:ulo e remetti<los ao Thesonro, 
mas até hoje o Governo não alJriu o cre•lito 
necessario !'ara o pagamento desses funccio• 
U;.trios. 

Eu mesmo. como ex-cbere da Repartiçlio de 
Terras e Colonisação de Snuta Cathnrina, 
procurei o Sr. MinistJ'O ria Fazenda., e fiz.\ h e 
ver que os vencimentos desses t'nncoionarios 
deviam ser p~tg;os qu<tnto nntes. S. Ex. disse· 
me quG abriria o credito preciso pnrt\ esse 
fim. mas até hoje tal credito não foi aberto. 

Eu, poi>, proponho que se accre~cente ao 
art. 7• do orçamento da Fazenda autodsaç.'io 
ao Governo para abrir o crerlito necessario 
para o pagamento dos vencimentos a que 
teem direito esses empregados, que se con-

5~ 
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·servaram fieis ao Governo, alguns delles no A. emenda perere-se ao art. 5<> do projecto 
pleno exercício de suas funcções. e tem por fim ampliar a providencia contida 

Acredito que a Gamara, que tem sempre na sua disposição ao Estado da. Perallybn. 
pautado os Eeus actos pelo mesmo severo re- O orador vae esclarecer a Cama.ra a es;J 
speito á. lei e á. justiça, approvará. esta minha respeito, para que ella propria dê a sua de
emenda, que aliás está dentro da Jei regi- cisão com justiça e acerto. 
mental e .é apenas um accrescimo a outras E' 0 caso que a asseml:>léa da Parahybn, n1 
autorisações que são dadas ao Governo. sua lei do orçamento de 1892, creou um im
(Muito bem.) posto denominado do gyro. Este imposto não 

O. Sr. Gouvêa Lbna. _ Sr. Pre- alfecta vn absolutamente as rendas de impor. 
sidente, tomei a palavra neste debate para ;~~~ ~:t~i:h;~{:~~~~~ e~~:l~~~~ ~~~~ 
apresentar á consideraçiio da Casa uma 0 caqital da mercadoria posta em gyro na 
emJ~~~ s~~~~a~~~oj:c~~2g~~e ~i~;ut~.cmbros ca.p:tal do Estado. 
desta casa, senhores, 0 Estado má.o da barra Mas, como o Estado não tivesse recol'!o 
de Aracujü. ~ar:i~f~rC:d:: f~:;rz;~o~~o, e~~ã~~f~~~:: 

Já. muito se tem fallado: diversas cal legas à .Alf<tndega, que arrecadou-o até a quantia 
jã. teem demonstrado o estado actnal, pessi- de 80:0u0$, mais ou menos. 
mo, pôde-se assim dizer, da barm de Aracajü... Nessa occasião. porém, 0 commercio de 

O Sa. Jo~t CARLos- Perfeitamente. Pernambuco e de outros Estados, ontle im· 
O SR. GouvÊA LIMA- Não é extranho postos de ig•Jal natureza foram in,tituido; 

tambem que o serviço daquella alfandega se dirigiram uma reclamação ao governo da 
faz com bastante difficuldade por falta de União e este ouviu a respeito o Congresso Na
uma lancha a vapor que occorra ás necessida- cionol, que declinou de si a competencia par'l\ 
des mais promptas do movimento. tomar conhecimento do assumpto, dizendo 

Ha bem poucos mezes, senhores, perderam- que era esta da alçada dn Poder Judiciario, 
se dous navios, um nnq_uella barra e outro na visto que a arguição se referia a imp?stos 
de S. Christovão. O digno inspector da. Alfan- pertencentes a União, sobre os quaes leç_rsh
dega luctou com grandes diil!culdades para vam os Estados o que constituía infracçao da 
salvai' o espolio destes navios. Aquell<\ bahia Constituição r'ederai, que áquclle poder com
é bastante espaçosa e o trabalho alli feito a petia verificar e declamr. 
lanchas tangidas a remos não pôde satisfa.- o con"resso nada resolveu, pois, nadadrsse 
z~_: todas as necessidades urgentes da occa- sobre si~ imposto era ou nii;o effec~rva!Dente 
sJao,- . . ' . . ele import;lçiio, e, portanto. mconstrtumonal. 

E asstm, Sr. Prestdente. que venho JUSt!tl· o ministro da fazenda. de então, entretanto, 
car u_m•: emenda e apr~sental-a à _nobre por sua r>ropria autorid_:1de, mandou __ rleposi
commissao, que estudara as necessidades tar esse·dinbeiro·que nao era ria Umao e srrn 
apontadas na mesma emenda, e, estou certo, do Estatlo sem qne nlguem lhe requeresse 
a (ará. consi""nar no projecto que 81 discute, semelhant.~ providencia. 
nfim de mel~orar as coudiç!ies da ur!•ecadaçito o procellime,to do governo foi até attenla· 
do tlsco naqoella alfande.rm. - torio das leis dos Estados, porque aindo me~· 

A emenda que vou a.l'resentnr, Sr. Prest- 010 que esse dinheiro fosse da Uni:io o m!· 
dente, é no interesse de r·omprar-se uma lnn- Distro da fazenda não podia manànr depo-:;1-
cho a. vapor par1~ uquella bnhin, afim de que t 11 l-o si não em virtude de requerimento do 
se possa mais facilmente arrecadar os espolios procurador• da Republica e por mandado ex
dos navios que alli &e perdem, como se perde· pedido pelo juiz dos feitos o que com~ rro· 
ram_dous ainda este anuo, conforme ucnbel priedade dos negocin~tes, ainda assrm ~ 
de d1zer e que com gl'ande custo foi orreca- providencia cabível serm o urrc:;to p:m. ellcs 
dado o seu espolio. Comprehende-se bem :promovido perante o juizo seccional, pre· 
que, lanchas pequenas tnng1das a .remos na• stan<lo a prova da certeza tia divida. 
pod.em oc!!Orrer as essa~ neçeSSidades. senr Ha dons nnnos jà que esse dinheiro está da. ' 
mu1tlls d!~culda?es· E assim que '~nlro ositarlo na Alfandega da Parahyba em pr-e
apresentar a C?nSJderação da Casa a mtn!Ja rllizo do Estado a que pertenço. Nestas. con· 
emenua. ( Mt.uto bem.) ·dições 0 orador e~pera qu~ a C?mmissa~~: 

o Sr. Trindade Yem apres n ta r Orçament~ adoptara o prov1denCJa que to 
umn emenda que de alguma fôrma tra · au- com rehlçao a Pt;rna!Dbu_e.o. menda 
gmento de despeza no orçamento da Fnendu, J~l_ga ter >1SSI!,D :lUSti_ficado a su~ e amaJ~ 
mas apenas com 0 fim rle obter da Camara a addJtiva ao art. 5 do prC\]ecto qued '1 ~ stiça 
justiça que a commi&são já fez com relação a cert~mente approvora, como é. e JU ' 
PernalllQuco. (Mu•to bem.) 
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O Sr. Neiva_ novel com_o é neste nobre relator da commlssão de Orçamento, 
par~amento e pouco sct~nte do reg1men~o (nilo reconheceu a justiça dessa me~ida que lem
apo•ados gerae~), .deseJO que o Presidente bra. ; entre outra, recorda-se inte!li"entes 
llle -informe St pode na presente discussão funccionarios de elevada cate<>oria, e i!Íustres 
apresentar uma e~enda. _ . ministr·os, que reconhece,·afn esse direito, 

Dur!'-nte o expediente dasessa? d_!urna teve qunndo del'flm·llles a igualdacle dos venci
oecaslaO de reclamar da comm1ssao encarre- mentos e cate<>oria de classe · e com tanto 
goda de organisa1· as tabell3s d?s vencimen- mais r'azão, qti'anto a respo~sabi!idade é 
tos dos emprega?os das repartições federaes, maior que a dos outros, porque te~m se1•viços 
o parecer. relat1vo ao augm~nt<? de alguns especiaes, e são por vezes coagiuos a. pagar 
funcmonarros, attendendo ass1m as reclama- elevadas sommas. 
ções que V. Ex. havia feito sobre ps empre- . . 
gados das caixas economicas e de soccorro, e O Sa. MoNTENEGRO da um aparte. 
sobre os fieis dos armazens, ajudantes das O Sa. NEIVA- O que deseja unicamente é 
capatazias das slfandeg-Js, que durante mui- que elles percebam os mesmos ordenados que 
tos aonos usufruil'am as regalias de zos es- "·encem os 2t1s escripturarjos, não só porque 
cripturarios, gozando dos respectivos ven- durante muitos aunos os perceberam, como 
cimentos. porque ainda no ultimo regulamento era 

E como a presente sessão esteja quasi a en- expresso igual direito. 
cerrar-se, e até agora n commissão incum- Desde, porém que o nobre relator dn Com
uida de tal servi~o ainda não apresentou trn- miss:io de Orçamento diz que elles não teem 
balho algum a respeito, apezar de haver elle direito, convence-se disso. attenta a autori
sido dividido entre seus diversos membros, da~le de S. Ex., e por isso senta-se, curo
não põde prescindir de virá tribuna fazer prmdo, porém, cnm o dever de protesta.r em 
ess.~ consulta. nome daquelles cidadãos que tanto trnhnlham 

Jnlga que, n excepção de seu prestimoso e sobre quem pe:zam tan.t.as responsabilid•>d~s 
amig"o o nobre deputado por Pernambuco, o mesmo monet;~rra ; que Ja gosar,\m de d1re1-
illustre Sr. Coelho e Cintra, ainda nenhum tos de que fcram obstados durante ta11to 
outro membro dessa commissão apresentou tempo, e que é doloroso deites verem-se prl-
qualquet• trabalho. vados por iniquo regulamento. 

Não vê, pois, meio algum de -poder sanar Jà que não lhe é permittido a tlpresentn~ão 
este absurdo, que se deu com o ultimo rei?U- da emenda, protesta. apresentar nesse seu
lamento, si não saber se poderà nesta dis- tido um p_rojecto que contln a illust:rae>1o e 
cossiio de orçamento f~ndamentar qua!QU':lr benevolenc1a deste Congres:;o, qne fara " de
medida que raça cessar essa falta contra a vid? justiça a e.;;ses funccionario><.; qn~ _!lnd<t 
qual pro~estou tantos deputados ; jlois esta mms . d~seJam d.~ que voltarem a frmçao de 
reclamaçao que apresent."l. em nome d:t Bahia., um ~1retto que Ja lhes pertenceu por tanto 
fazem outros, pois diverS3s petições foram tempo. 
neste sentido apresentadas, todas plenamente (M'uics bem. Os Srs. Alcindo e outro• depu-
justificadas. tados comprimentam o orador.) 

0 SR. MONTENEGRO -OS fieis não teem 
razão. 

O Sa. NEIVA -Diz que si padecesse do co
rnção teria cahido folminarlo nesse momento, 
tal o modo porque s. l·:x. se expr·essa. 

A cns:\ sabe a importanc!a que o orador liga 
á palavra. abalisada do illustre membro da 
Com miSSão do Orçamento ••• 

0 Sa. MONTENEGRO- A questão não foi 
abandonada pela commissão,simplesmente ella 
reconhecia que elles não tem razão. 

O SR. NEIVA-Mas o que sabe é que pessoas 
muito competentes, entre ellas o !Ilustre de
putado pelo Districto Fedem! estavam encar
rrgados de cuidar no direito desses empre
gados, porque os protestos que fazem esses 
empregados da Alfandega da Bahia e de Per
nambuco, falem-o tambem empregados 
de outras Alfandegas ; e o que é c~rto é 
que pessoas tambem multo habilitadas' 
que não são cer!3medte muito inferiores ao 

O Sr. Presidente-Respondendo à 
consulta na primeira t•arte do seu rlis··ur.,o, 
q11e fez o nobre deputa<lo quanto no modo 
por que podera S. Ex. prorõr o augmcnto da 
vencimentos de alguns funcciona.rios, devo 
dizer-lhe quo a duvida am ~ue S. Ex. estli. 
responde a. ultima parte do nrt. 131, que ex· 
pressnm~nte detPrmitm não poder nns leis 
annuas ser acc•)ita.s emendas augmcntnn~o 
vencimentos de em prega.• los ou supprimindo 
empregos, nem lambem dispo;;i\'ilus tle c,,ra.
cter permanente. 

Jà vê o no>.re deputado que, J:!Or uma dupla 
razão, não póde a Mesa acce1tar a emenda 
no sentido que s. Ex. quer apresentar. 

O Sr. Augusto Montenegro
Sr. Presidente, as palavr-Js que acabou de 
proferir o nobre deput.1do pela Bahia. exige!~\ 
de mim uma resposta. · 
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V. Ex. comprehenoe que o nobre depu
tado tem o direito de externar a su,t opimão 
CJ?IO? bem entender. En tnmbem tenho esse 
direito, q?e no caso é para mim um tleveJ', 
tanto ma1s que ·oB papeis dos fieis das alfan
degas foram sujeitos ao meu estudo. 

Sr. Presidente, as ultimas palavras do no
b:e deputado revestiram-se de uma tttl iro-
ma .•. 

O ~R- NEIVA-Não apoiado, e v. Ex. tem 
conscienc:a do contrario. 

0 SR. AUGUSTO MoNTENEGRO .•. que, Si não 
fosse a consideração que merece a. pessoa do 
nobre deputado, eu me pouparia de respon
der. 

_Mas, apezar de não ser profissional e de 
nao ter estl!dos profuntlos sobre ma terias or
çall_lentarias (nao apoiados), tenho a neces
saria cumprehensão dos deveres do meu 
cargo e applico ás matarias que são snjeitns 
ao lll:eu estudo aquella attenção, aquelle di:;-
~e;;~~~~t~: d~tg~~cas aptidões com que a 

0SR. ALCINDO GUANABARA-Não apoiado; 
V. Ex. é um dos mais distinctos ornamentos 
desta casa. 
~VozES- Apoiado. 

0 SR. AUGUSTO MONTENEGRO- 0 nobre 
deput_ndo podia. contra pôr à minha opinião a 

. resper_tn_ dos fieis •las .':Ira ndegas as opiniGes 
de mmrstros, a opmrao dos luzeiros desta 
CJmara, a opinião dos luzeiros das r~p•rti
çnes J:scaes. do paiz. Torlns el!as me roram 
apresentadns pelos pronrios interessados, mas 

- todas ellas niío ahalaram a minha convieção, 
qn« tem o direito de ser externada à lnz do 
dia, com o mesmo direito qne o nobre depu
tado tem p:tra se converter aqui em patroci· 
nado r dest~s pretenções, que V. Ex. acha 
muito justas e que no meu fr<\CO entender são 
profundamente attentator-ü•s do equilíbrio 
orG<'\mcntario. . 

Sr. Presidente, o nobre deputado tlesloca 
perreitamente a questão, quando falia do di
reito que teem os fieis das nlfandegas â eqni
paração, porque hoje nilo se cl!ama mais au
gmento de vencimentos e sim equiparação. 

Acceitemos, porém, a palavra. O nobre depu· 
todo, qne tem a intuição das cousas puulicas, 
comprehende perfeitamente que atril.s tl•·sta 
palavra, que serve de biombo, não existe mais 
que um<t proposta disfarçada de augmento 
de despeza public:t. · 

Diz o .nobre deputado que os fieis estão 
equiparados por lei aos 2'" escripturarios. 

Conta á Camara um caso parecido ao 
dos fieis das alfandegas. Os guardas-mores 
são equiparados por lei e· teem a !?rad uaçilo de 
chefe~ (ie secção e os mesmos vencimentos. 

--Pois bem; isto não serve: elles veem pedir 
augmeoto t!e vencimentos, allegan•lo que., 
não podem ser equiparados aos chefes de 
seccii.o, por ser o seu trabalho maior. 

Vê V. Ex. que a doutrina que serve hoje 
par;\ se elevar os vencimentos dos fieis das 
alrandegas é abandonada, qu11Duo se pedu au
gn:ento de vencimentos vara os guardas
mores. 

Amanhã os ehefes de secção veem pedir 
aug-mento de vencimentos, pela razão atltluzitl:t 
pelo honrado deputado, porque elles como 
cheres de secção devem set· e~uirJarados ao! 
guardas-mót·es. Deste modo ha uma despaza 
crescente no orçamento, e não sei onde iremos 
par>w. 

O certo, porém, é que as equiparações não 
são pam menos e sim para mais. 

Sr. Presidente, labora-se em um engano 
profundo, e o nobre deputado htt de permittir 
porque, minhas phrase3 devem corresponder 
a minha eonvieção, labora-w em um engano 
profundo quando se suppõe que er1uipar:~çào 
de categorias, signitica. equipu.raçã.o de veuci
mento~. 

V. Ex. exn.mine todas as classeô da hierar
chia administrativa desde as de fazenda até 
as do exterior e encontrarà. a equiparação de 
ratheg<Jrias em disparidade com a de venci· 
mentos. 

O ministro de Estado do exterior é superior 
em hierarcbi<t ao enviado plenipotenciariú 
de 1• classe, e entr•etanto este tem mUlto 
maiores vencimentos. 

Nas proprias >Llfaodeg:~s lia e~ni!larn.ção de 
cathegorias sem haver eq•1ipamção de venci
mentos. 

-E ainda h:\ pou,~o tempo votamos uma lei 
que est:\ no Sonar lo, ID0'lirtC:lnrl<> a tal:lJlla tios 
vencimentos de gua.rrl:~s da ait'andega; e 
V. Ex. viu ahi a <li[erenca completa dos 
vencimentos rlo gu;trda da do Amazona; 
para os do ~uar•'a ,J;t do :.tatto Grosso. !!:qui· 
paraçã.o rle categoria, pois, não quer dizer 
equipar-ação de vencimento$. 

Os 2•• escriptnrario; teem vencimentos di· 
versos, conforme ns "lfnn<iega~. E mesmo 
um de 1• ot•dem, como na tle Santos, Cti em· 
pl'egu.dos tles8aalfttndegn, o nol!:·o dcpata:lu 
sabe, ganham 40 •;. mais c a do !'tio de Jauci
ro, apeza1· ue ser esta a primeira tia Repu· 
blica. · 

Pot' conseguinte a equiparação de enthe· 
gori~s não vóde servir <!e ba5e, permitta o 
nobre deputado pela Bahitt que eu estr•j~ 
magoanrlo o seu profundo amor pela classu 
menos favorecid<t do runccionalismo publico, 
perdóe, mas a equip,ração de categorias oão 
quer dizer de modo algum equi pa.ração de 
vencimentos. 

E S. Ex. emprega um argumento que não 
devia ser empregado ; trazendo este ponto 
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ra que a Camara consulta nesta elevação 
re vencimentos dos tieis V. Ex. ttppelle pam 
as circumstancias especiaes do paiz, ralle ua 
cri;e que se a volt1ma, nas dif!iculd:cdes com 
qne lutam os emprogn.,los .publicas, falte em 
tu<lo, appelle para os sentimentos geuet·osos 
da Camar-a atim de que nos venha trazer um 
argumento que de modo algum lhe favo
rece. 

E si :~Jrevalece o argumento, deve preva
lecer o respeito de todas as classes, em favot• 
de todas a; equiparações possíveis. 

Si fosse este o ponto de vbtn. no qual se 
tives.;e collocado tt commissão, "lla não llesi· 
tarb, pelo meu proprio orgão~ com a tn•!s:na 
convicção com que estou cle!endendo os m
teresses da nação, não hesitaria em vir pro
por o augmento . úe todos os vencimentos. 

do exercito e do quartel-mestre general 
(2" rliscuss.io) ; 

:><. 157, de 1894, relativo ao soldo e etapa 
do:; olfiches do exercito e da armada (2" dis
cussão) ; 

N. 167, de _1894, reorganisando o corpo de 
engenhe1ros ctvts sob as_ base;; que &presenta 
e da outr<\S prov1dencws em relaç:1o à re
orgauisnção ger·al dos serviços techllicos do 
Ministerio da Viaç:.ío e Obras Publicas (l" dis
cu:;são) ; 

N. 114 A, de 1894, m<trcando a gratificnçiio 
meos•,[ de 1:000$ aos mmistrosde E:;tado 
pttr.c representação (2" discus:;ão) · ' 

N. 166 A. dcl 18\JJ,pt•ohibindo o r~aebimento 
1\e sentenciados no presidio de Femau<lo ele 
Noronha (2·• discus~ãu) ; 

N. 158, de l89.J, concedendo tm anuo ue 
licença com ordenado ao DI'. Epitucio <la 
Silva Pes:;ôa, lente da Faculdade d~- Dil'cito 
do Redfe (discussão uuica) ; 

Elia porém, Julgou_ 1sto super~or as suas 
forças, julgou que nao era permttltdn t_?car 
no deposito sagrado que a Camara lhe tmlia 
contiaúo e que ella procura zelar tanto 
quanto puuer, empregantlo neste desi,leratwn 
torlo o seu esfort;o, toda a sua convicção, 
tocla a smt lealdatle. (Muito ben> .) 

N. 109 tl, de 1894, dispondo sobre a ex
pul:;~o do estmngeit·o de pac'te ou de totlo o 
territol'io nacional ( l" discussão); 

N. 75 A, de 1894, (<lo Seua,lo) concedendo 
ao ~statlo de Goyuz uÍV<~l':;o:; proprios D«CÍO

Ninguem mais pe,Jindo a p:t!avru, é enccr- naes, s;tuados no mesmo Estado e de que" 
rada a discussão e adiatla a votação· União não precisa (3" discussão) ; 

Em seguida,~ Sr. Presidente. designa para N. \l9 A, de 1894, Rutorisando o Governo 
amanhã a segumte ordem do cha: acontraetar· com ltichard J l{eidy, ou quem 

Voüção dos seguinte pareceres: ~e~:~,~~b~a~~~fl~~i~~~:~,?~·~e~é~~t~{~~Í:~~ 
N. 122, approvando as eleições a que se metlia.nta as condi~ões que estabelece (2" dis-

i procedeu n. I• districto do Estado do Rio cussão) ; 
Grande do Sul, e recJnhecece deputados os d 
Srs. teneuto-coronel Manoel Py, coronel João N. lti3, 0 1894, revali,lanclo em favor ela 
Pinto da Fouseca Guimarães, Dr. Jose de nova. Companhia Estt·ada de Ferro E;treito e 
Alme!'da Martins Gosta e Dr. l'lfarÇ1ll Pereira S. ~'raucisco ao Chopim, a concessão" que se 

refere o decreto n. 896, de 18 de outubro 
de Escobar; de 1890, nos tet·mos do respectivo contraeto 

N. 123, approvaud? as elei~ões a que ~e (I' discusoão) ; 
~rocedeu no 2• dístr1cto do Estado do Rio N. 29, de 189:3, autorizando o Poder Exe
Grande do Sul e reconhece deputados 05 Srs. cutivo a. concedet· liceuç>\ a Francisco Fer
coronel Aparício M;~rienseda Silva, Dr. Jon• relrado Mor:Les para introduzir nop,tiz 2.000 
quim Pereira tl11 Cost11 e Dr. Aog~lo Gomes trabultadm·es liberianos, segundq as condi
Pinheir·o !lladuu1o; çnes ~ue estahelecc, com emenrla do Sr. A. 

N. 124, <tpprov:m<lo ns eleições n. que ~e Ulyttlbo e outro ~ po.t·eceJ' ela Commi:;:!ii.o de 
procedeu li<> a• <li:;tr·icto <lu l':,tndo rlo Rto ()lm'> o Colonisa~fi.o 1le l8U4, consider ... núo o 
,;rande Jo Sul, e roconhoce t.loput .. dos os · 1 · (3 d" - ) 
Srs. Drs. Victorino Cameiro ~lunte!ro. Au· 1or~ ~~~;): ~~~f~o~~~~~,~ud1:~tl~:~~'~1• !o major 
relia no Pinto Bar·~oSilo l<.ivadavi:t Co1•r&a; roro 1·n~tulo 1!o cxerdto t,;ugonio Frederico de 

N. 1~5. ttpprovando as "l~it;<)es a CJUe se Luss1o e Soil>litz o sol elo qn~ Jcixou de rece-
proced~u no 4" districlo : bcr de 1862. a lSIH ( tisous:;tco unica); 

N. 126, approvaodo as eleições a que se N. 161, de !89~, marc"'ndo ao:; escrivãas 
proc.odeu no 5'' distrrcto. da cür'tt: de Appellação elo Districto Federal 

Votação dos seguintes projectos :_ vencimentos iguaes aos dos escr1vã.es do Jury 
N. 8 E, de 1894, fixando a força de terra, e da ltepnrticão da Policia (i" dbcussão); 

~ara 0 exercicio de 1895, ao qual negou N. 98, de 1894, r~andando cont<tr de 31 de 
sancção 0 sr. ex-Vice-Presidente da Repu- julll:? de 1891 a .. nttgmdade tle posto na: p~o
blica . . moçao ~o Dr: Eduàrdo Gonçalves fttbe!I'O 

N. Íõ5 A, de 1894, reorganisando os e~ta- (dil>cussao umca) ; . 
dos-maiores do Presidente da Repubhca, j N: 141, .de 1894, ffillJ?dando r~~erter ao 
do ministro da iuerra, do ajudante-general servtço actno do exerctto o capttão refor~ 
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mado Jerooytno Ferreira França e interpreta bunal Federal o julgamento, mediante·~ 
o art. 9', n. 2, da lei n. 648, da 18 de agosto clamação, nas questões relativas á vali~e 
da 185? (I' discussão) ; de assembléas, governadores ou presidentes 

N. !53, de 1894, autorisando o Governo a nos estados, em easo de duplicata ou outro 
abril· o credito extraordinario ue 100:000$ contlicto sobre a legitimtdade do seu exer
para comprar as terras e aguas do Rio Co- cicio ; e ilispõe sobre os casos em que só. 
vanca, de propriedade do Dr. Joaquim José de mente poder-se-ha dar a intervenção da 
Siqueira e sua mulher, nos termos do con- jurisdicção federal. (SubstitutiTO a.os pro
tracto ue 25 dejaneir•) •lel894 (3• discussão); jectos ns. l5ô e l7g de 1894); 

N. 154, de 1894, nntot·is•uJdo o go •erno a Continua.~ão da 3' dliscussão do projecto 
abrir o credito SUJJplementar de 108:713$995, n. 83, de I894,autorisa.ndoo Poder Executivo 
para as ohl"uS do prolongamento da Estrada a reorganizar o serviço de immigração e 
de Ferro de Porto Alegre a Uruguayana, no colonisação da União, de conformidade com 
eJtercicio de 1893 (3• tliscussão) ; as base.> que apresenta; 

N. 118. de 1894, fixando os vencimentos 3• discussão do projecto n. 77 A, de 1894 
dos empre~ados da Estrada de Ferro Central isentando de pagamento dos impostos de im: 
do Brazil (2• discussão) ; _ p~rta9ão e direitos de expediente os mate-

N. 181, de 1894, approvando o crtdlto sup- r1aes 1m portados para o serviço cta illumina
p1ementar de 1.420:580$833, aberto pelo de7 ção pu~lica '!_a Capital d~ Balli~; 
creto n. 1852 de 22 de outubro de 1894 a Contmuaçao da !• diScussao do projecto 
verba -Caixa da Amortização.:.... rubrica. 11 n. 152, de 1894, prorogando por dous annos 
do art. 7' da lei n. 191 B de 30 de setembro o prazo concedido á Estrada de Ferro Leopol· 
de 1893, para. occorrer até o fim do corrente dina, como eessionaria da Estrada de Ferro 
exercício ás despezas já. feitas e por fazer com de Santo Eduardo a.o Cachoeiro de ltape. 
as encommendas e a...<signaturas de notas merim, para a conclusão das obras da linha 
(2" discU:Jsâo) ; entre estes dous pontos e dispensa a mesma 

N. 183, de 1894, autorizando o governo a. companhia da construcção do prolongamento 
abrir o credito extraordinario de .•• -• . . • . • . da sua estrada ilesde da estação de Imbé, no 
2.096:: 35$872 para oeeorrer aos pagamentos, valle do Rio Grande, até á do Macuco; 
não só de varias despeza.s por conta da verba. Discussão unica do projecto n.!71, de 1894 
-Terras Publicas e Colonisação-, feitas de a.utorisa.nilo o Pod6Í.' Executivo a conceder ao 
accordo com os contratos celebrados, como Dr. João Alvares de Azevedo Mace:lo, lente 
tambem as que dizem respeito á fiscalização da E;cola Nacional de Bellas Artes, um anuo 
dos burgos agrícolas, me'lição e descrimina- de licença. com ordenado; -
ção de terras (2• d1scussã.o) ; l• discussão do projeClto n. 182. de 1894, 

N. 184, de 1894,approvando o cl'edito sup- conccdewlo í. Companhia de Estra,las de 
plementar de 150:00•·$ aberto pelo decreto Fel'l'O do Norte 1lo Braz1! :prorogação até de· 
n. 1858 ~e 27 de outnbro de 1894, á verba zemh1•u .;I e 1896 do prazo marcado para a 
-Exercícios findos- rubrica 31 do art. 7• conclusao das obras das estradas de ferro de 
da lei n. 191 B de 30 de setembro de 1893, AracaJÚ a. Simão Dias CO!ll ramal para a Ca· 
para regula.risar a despeza. já e1fectua•la. e ~lia, no Estado de Sergipe, e de Tama.ndarê 
solver outras que nã.o foram reclamadas ou a. Barra no de Pernambuco; 
satisfeitas opportunamente (2• .discussão); Discussão unica. do projecto n. 173,ne 1894, 

N 185 de 1894, a.utorisando o governo a Jtutorisa.ndo o governo a conceder um anno 
abrir o credito extraordinn.a.lo de 898:486$840 de licença com orrlenado a Jacintho Dias Car· 
para pagamento <lo excesso das despeza.s CO!D dçso, l• otflcia.l da ~ecretaria da. Industria, 
0 serviço de colonisaçii.o no Estado do RIO VIação e Obras Publicas. 
Grande do SUl, no &xercicio de 1893 ( 2' dlis- Levanta-se asessão ás9 horas e 30 minutos 

cu~o(Jo, de 1894, a.utorisan•1o o governo a da. noute. 
abrir no corrente exercício de 1894, par-do os 
serviÇos que menciona, cred. i tos na importan· 
cia total de 2-939:848$183 (2' •hscusaão); 

N. 140 A de 1894, autorisan·lo o ~overno 
a dispender a quantia ue 50:oOO$, para Sf!-1· 
va.r o casco da fragata Amazonll$ (2" d!S· 
cussãoi; 

3' discUS!ão do projecto n. 12~ !'·de 1894, 
do Sena~o, dispondo sobre as ele1çoes de que 
trata a. lei n. 85, de 1892; 

1• discnssão do projecto n. 189, de 1894, 
declarando da competencia do SUpremo Tri-
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!41~ SESSÃO EM 22 DE NOV~!BB.O DE 1894 

Presider~cia dos Srs. Rosa e Silva e Coelho 
Lisboa (2·' secretario) 

Ao meio-dia respondem á chamada os Srs. 

Carvalho Monrãc, Gonçalves Ramos Luiz 
D~tsi, Alva~o llotelho, Leoael Filho.' Octa
VIano de Brllo, Lamounier Godofredo Val
l:_tdar':s• _ R.ilieiro de Almeida, 1\!anoel F~lgen
cw, Stmao da ·cunha, Olegario Maciel La
martine, Alfre•lo Ellis, Alvaro de Car;alho 
Carlos Garcia., Dino Bueno, Domin~ues <.!~ 
Ca.str?, Gust~vo Godoy, Julio de Mesquita, 
Moretra da Stlva, Hermenegildo do Moraes 
Alves de Castro, Xavier do Valle, MarianC: 
Ral!los e .Lauro Muller ; e sem cansa, os Srs. 
Jo~e Mariano, Martins Junior, Gaspar Drurn
mond, G~oçal ves Maia, Lourenço de Sâ, Fer
nandes L1ma, Landulpllo de MHgalhães Vn.z 
de Mcllo, Domingos de Moraes e Alberto 
Sillles. 

E' lida e sem debate approvada a acta !la 
sessão noctur.na de hontem. 

O SR.. I' SECRETARio procede á leitura do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Rosa e Silva, Thomaz Deltlno, Coelho Lisboa, 
Fileto Pires, Tavares t!e Lyra, Lima. Bacury, 
Gabriel Salgo do, Enéas Martins, A. Montene
gro, Carlos de Novaes, B1·icio Filho, Hol
landa Lima, Viveiros, Luiz Domingues, Gns
tavo V eras, Eduardo de Berredo, Christino 
cruz, Anisio de Abreu, Nogueira Paranugua, 
Frederico Borges, Ildefonso Lim·•, João Lo
pes, Pedro Borges, F!"anciseo Benevolo, José 
Bevilaqua, Augusto Severo, Junqueira Ay
res, Trindade, Artbur Orlando, .. Tolentino de 
carvalho, Pereira de Lyra, Coelho Cintrn, 
Lniz de Andrade, Medeiros e Albuquerque, 
Miguel Pernambuco, Carlos Jorge, Clementi· 
nü ao Monte, Rocha Cavalcanti, OIJmpio de 
campos, Menezes Prado, Geminiano Brazil, 
Gouveia Lima, Z •ma, Santos Pereira, Aug•tsto 
de Freitas, Neiva, F. Sodré, Milton, Tosta, 
Mu.noel Caetano,Aristides de Queiroz,Edunrdo Otlicios : 
Ramos, Panla Guimarães, Vergue de Abreu, . Do Ministerio •los N~gocios da Fazenda, de 
Leovegitdo figueiras, Flavio de Araujo, R.o- 20 do cot•rente, satzsfazendo a requisição 
drigues Lima,. Sebastião Laudulpho, Arthur desta Gamara, constante do offlcio n. 219, de 
Rios, Paranhos Montenegro, Athai•le Junior 16 2-e outubro nl~ir::o.-A. qnem fez a requi
Furquim Werneck, Antonio deSiqueirn, José s~çao _(a Com.mtssao de constituição, La
Carlos, Oscar Godoy, Alcindo Guanabara., g1staçao e Justiça). 
Amarico de Mattos, Luiz de Vasconcellos, Al-
berto Tvrres, Erico Coelho, Balizaria de Sou- D(l Ministerio do~ Negocios da Guerra, de 
za, Fonseca Portella., Euzebio de Queiroz, 20 tlo corrente, env1ando os papeis em que o 
Costa Azevedo, Silva. Castro, Nilo Peçanha, 2• tenente honorario da armadu José Moreira 
Agostinho Vida!, Ernesto Brazilio, F!'flncisco da C~sta Tnpinambá pede s~ja concedido a 
Santiago, Urbano Marcondes, Paulino de s~as filhas menores o meio-soldo de seu falle
Souza Junior, Mayrinck, Almeida Gomes, Ct•lo filho, o a!reres .Antonio Moreira da Costa. 
Lima Duarte, João Lniz, Monteiro de Ba.rros, Tupinnmbil, ou seJa augrnentarlu a pensão 
João Penido, FerrazJunior, Fortes Junqueira, de 60$. que ,obteve .po_:decreto de 7 de rnarça 
Francisco Veiga, Ferreira Pires, Cupertino de de 1890.-A Comnussao de Pensões e Contas. 
Siqueirll, Rodolpho Abren, Theotonio de Ma-
galhães, Pinto da Fonseca, Arthnr Torres, O Sr. Francisco Tolenti:no
Paraizo Cavaleanti, Carlos das Chagas, Costa Sr. Presidente, me é sempre agradavel 
Mnchauo, Costa Jnnior, Adolpho Gordo, Viei- quando tenho de occupar a attenção desta 
ra de l\1oraes, Herculano de Freitas, Moraes Ca.sa., por ser guiado pelos princípios de riga
Barros, Paulino Carlos, Cincina.to Braga, rosa justiça, que tem sido sempre a norma 
Francisco Glicerio, João de Faria., Ovídio de minha. conducta quer na vida. publica, quer 
Abrantes, Urbano de Gouveia, Luiz Adolpho, na vida particular; e é J>or isso que, á 
Paula. Ramos, F. Tolentmo e Emi!io Blnm. sua sombra, venho roubar poucos minutos á 

Abre-se a sessão. 
Deixam de comparecer, com causa partici

pada, os Srs. i\latta Bacellar, Sá Peixoto, Be
nedicto Leite, Costa Rodrigues, Torres Por
tugal, Efe!veeio Monte, Silva illariz, Chateau
briaud, Cunha Lima, Francisco Gurgel, Armi
nio Tavares, Marcionillo Lins, Coroelio da 
Fonseca., Octaviano Loureiro, José Ignacio, 
Tolentino dos Sa.ntos, Marcolino Moura, Cleto 
Nunes, Sebastião de Lacerda, Ponce de Leon, 

Camara com a apresentação de um requeri
mento que reputo de imporbmcia. 

Ela poucos dias appareceu em minha. resi
dencia uma viuva, para pedir a protecção 
desta. Gamara rela.tivamente a nm direito 
sagrado que ella tem, direito que já foi reco
nhecido pela Camara transa.cta. Trata-se de 
·uma pensão, que aliás jâ lhe foi concedida. 
pel>t respectiva commissão, como consta do 
Y~9~e.cto n. 875 por elja ;~presentado em 
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O meu ~m •. Sr. Presidente, é pedir, em 1 Pergunta o orad~r a<.>s seus collegas, re
nome da JU•~Içn, em _nome dos sag1·ad~s rll-. presentantes dos diversos Estados, si aMso 
re1tos dessa mfellz vmva, que este pro.1ecto, ! quereriam que os seus governadores fossem 
que se acha v" retardado, e talvez no himbo nomeados pelo ltamat~üy e não eleitos. Aos 
das commissões, seja trazido a apreciação da que dizem que o Districto Federal emquanto 
CamarJ, para que não haja retnrdamento for a séde do governo deve ser apenas um 
nesse acto de justiça. terreno neutro em sua org-<J.nisacã.o, per~un-

Ligeiramente cumpre-me dizer que trata-se tara ainda o orador para que se fez ent~o a 
de uma viuva. d::sprovida de quae.>quer re- organisação municipal e porque motivo niio 
cursos para sua subsisteocia. E' um<\ senhora se deixou continuar a cargo do Ministerio do 
céga e que. apezar de todas as difliculdades da Interior os encargos que hoje estão sob u 
vida., aífrontando muitas VJ)Zes a fome, tem re~ponsabilidade do município? 
sabido conservar-se digo" ôe todo o respeito E' preciso que a Camam saiba qu~ uma 
e coosi<.leração, pautando o seu procedimento eleição no Districto Federal não é a mesma 
·pelas normas da mais severa virtude. cousa que uma eleição nos diversos Estados. 

A ess<\ vi uva acompau liam duas filhas a Isto aqui é uma capital eminentemente com
quem ella tem sabido guiar no caminho do mercial, com uma população enorme, onde 
trabalho e dn. virtude, de modo que, não ob- ha influencias quanão permittem a adminis
stante tão difficeis conjuncturas por que tem !ração partidatia, onde ha interferencia do 
passado, póde erguer a fronte perante aso- governo central e das diversas reparti<:(ies 
ciedade sem receio de corar, porque tem feito que impõem chapas com sacrificio da vontade 
com que suas :filhas trilliem igualmente o do eleitorado. 
caminho da virtu·de. Deixa o orador de parte a questão do prin-

Além disso, trata-~e de recompensar ser- cipio de elegibilitlade pa1·a o cargo de prc
viços de um bravo militar, que prestou os reito, jit perfeit;.mente esclareciua, para re
mais assignalados nos campos de batalha, e ferir-se à eleição do Poder Legislativo mu
que, tornando-se invalido ao voltar, teve de nicipal. 
requerer a sua reforma. Mezes depois, porém, Conhecedor, como é e deve ser, da inrlole 
veio a rallecer deixando na mais completa da necessidade e das aspirações do eleitorado 
miser·ia a sua inditosa companheira! do Districto Federal, o orador vae apreseutar 

Nessas circumstancias, pois, espero que a algumas emenrlas ao proJecto que a ComUJiS
Cumara attendera a esta .insta reclamação, são de L•-gi.laç'áo e ju~tiça adoptou. 
que é dictada pela mais profunda e impres- Em uma. capital como esta, que não tem 
cindível justiça. (llfuito bem.) organisução partidaria definitiva e onde a 

verdaue eleitot•al encnnti·a tantos emb;.raços, 
O Sr. Presidente- Tomarei na é necessario que se dê ao eleitorado todas as 

devida consider-ação o petlido do nollre depu- gar<1ntias, afim de que sah• tias ur-nas a vou
tudo. tade do povo, é necessaria uma lei clara, 

simples e ao alcance dos menos intelligentes, 
pura que elles possam ser os fiscaes dos seus 
proprios votos ; é necessaria um•\ lei que 
sirva de barreiras as candidaturas ofliciaes e 
otficiosns, oppoodo embaraços aos C!Lballistas 
que tmbalham para o governo e pelo go
verno. 

ORDEM DO DIA 

Não havendo numero ]lar,\ votar as mate
rias indicadas na ordem âo dia, passa-se as 
matarias em discussão. 

Entra em 3" discussão o projecto n. 121 B, 
de 1894, do Senado, dispondo so~re as eleições 
de q11e trata a l~i n. 85, de 20 de setembro de 
1892. 

A comwissão propõe para sanar taes males 
a eleição por districtos ; mas o orador penS<t 
que devia ser «in•la mais simples esta lei. 
Nada mais raZO<tvel e democratico do que 
divit!ir-se o Districto Federal em pequenas 

o Sr. 1\ledeiros e .Albuquer• circumscripções eleitornes, porque, cada cir
que (Este discurso deixa de ser publicado, cumscripção, conhecendo e escolhendo os seus 
tendo sido entregue em tempo ao orador.) representantes eleg-e a quem bem compi·ehen

da qmws sojaHl as necessidades locc<es e me
[ h o r trabalho pam satisfazei-as. O Sr. Oscar Godoy não virh 

occupar a attenção da camara ~i não fosse a 
importancia do assumpto em debate. 

Deixa de insi~tir no ponto, alias perfeita
mente discutido pelo honrado_ depu~do p~r 
Pernambuco relativo a necessidade da elegi

" bilidade·do prefeito, contra a qual _nã? póde 
.• baver. argumento.nem razões plaus1ve1s. 

A pro.tic<\, porém, tem demonstrado que 
esses candidatos que cuidam m&is particular
mente dos interesses loc"es, teem de algum 
modo prej udicttdo a boa marcha adminbtra
ti va do Districto Federal. 

~;.• assim que hoje não é possível que o le
gislador municipal occupe-se dos melhora-
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mentos desta ou daquella localidade. Esse 
des:mcontt·o de vinte e urna paroclli:1s, todas 
p 'Clintlo pal'a si os mellwramrutos o _as van-
1<1 gr;:'.S, tem cblo lo~ar a eonflrctos frequen
tes, qn:~.;i •'inrios entr-o 08 po:_~e:'OJ e:wcutl
Yo n iegisln.ti,·o n1unícipne:-;. 

F:w' <·d t , r i.- to, ó preci:'O rpu se dó ao 
llll'tliripio um:~. lei ol<!ilornl m:1i simples ;__e 
:< is: o d:· !ll(l>lo :~ttc'nt!ou :ê C>>lllllllSsao 

, . .J :1~ti<;.:1, e-;ta.IJc• iucellllo tle !JI~e
::lr~k:11) }J\'ll' p:n'CL~hi:\S, a el(•lçao 

r; i.-- t ··ic ::( ;:-;. j-~stn p t'OCC::.-i:~u, pnJ'!_~nl, Cl11 L'orn 
'·1:d~ ~_,:l:t\'c~:qe:;~8, jnccn·:·u nos llle=5!D0~3 de-

.\ r:~·opn~la fltl'' n ()J'(l.l_1or v,~Dl Li.Z:~r vi.::;:t 
un1~~.lui Jtl(11s :\lnp:ct, 1:1:11:-; cLil·;t o Ill'!l~ ao a!~ 
c:mee do t:!eitcn·;~rl,l, P"rqu::IJÜJ ]lUJ' dla so 
li:L1'er·à nostu lllll:Jil'ipio GJIJ 1lisüicto e]<)Í\or;d. 

ElL: contóm t:uniJelll a, ir.léa das listas in
c:omplout::s, p:·a rlC~r luga:· a .. representação 
1L:' min•>ri:J-;, rlevendo cada eloitOL' votar em 
2/3 dos caJtdid::trs. _ 

K:t:l, nnt'stilo da, ro;,rr•scnt:-tçao das mino
ria·: é i;llpni't:llll!', tantu que provocou no 
Se:J:!Iln·:t c<;le':J'() rjtwsli\.!1 do projoclo A~SJ~ 
B:·:1zi! d'l tdr·içô"s po:· turnos, bto é, o pro
(' ·--·u da nJ:ltlH'iiWíica l~k·itnr·al. E' itlll)f0:--;cin
!1i-·,:J fJtt:; s1; 1!r! à·; ~ninc~r·ins rcpre~nntrJçã.o 
~:c.:.:\ cor;l(J-:; eh~tivos ~ (Jfrn·to lJe,n; 111l"itu úem.) 

;-;~ 1 ·i i< h,., :1poi:uhs e postas conj uncta
ln~nce ê-ii1 di :.:cn~...;~ão as ~egn iates 

Ao art. 2:': 
Art. 2." O conselho municipal compor

se-1m de 27 memlJros (intendentes.) 
§ r. o P:tm :1 eleit;[o do comelho,. o .dis

trido !i'ede.rn.] e CélllSiderad O Um SO dtstriCtO, 
voüwclo c:ul:1 rloitor em 18 nomes, dous 
tert·o,; dos meombro-: elo cnnseliln. 

s'u Lsti tua.-se o art. IS pe!t> seguinte 
Art, JS. O prefeito ser:'c deito por su1Tragio 

ilr: t:~:lo.-; o~ dei i.un·s do lk.:Lridn FetlC'ra L ua 
i!i~."inil m·e;:~iii.n em 1 nJ ~e etf,,ctu~u· a cleir;iio 
r'o con,;elJJO mun ici: >Gl. 

\'\ I. o Carhl. e!e[toJ; voirrr:\, em duas cerlulas, 
umn, "~u·a prstdto, out.ra. prtr:l momul'OS <lo 
,·on-;ei!Jil. eedu!cts que seriio receuidas em 
urnas tliifn:·ente~. 

§ 2." Jêic,tm proeo~·ados os podorrs do actual 
]:nf'uJto, att': que sr,ia.m P"I' dlo empo,sados 
o noí'O penlei to o novo con,el h o üleitos _ 

Sal<c <'as SQ:'Is\:íes, :22 dt: noYembro lle 189-4-
0 ccv Gorlu!i. 

:-:npp-,'itna.-.'8 n artigo additivo qne incom
p~ti\,ilisn. os aposentados em cargos mum
dpac:c; e ferlc:raes. 

S:da elas Si'~sões. 22 de novemuro ile 1894. 
-Bricio FiLho- F. Tolcntino - Paula Ramos 

Cama r:; V. VII 

- Salgado dos Santos.- Enéas 11fartins.
Luiz: Adolplw.- Carlos Novaes. 

Snpprima-se o n. 8 do art. 4° da lei n. 85, c~e 
20 de Setembro c1e 189:2. 

Sala das sessões, em 2Z de novembro de 1894 
-Tii.oúw::; Delfina. 

Fica <J, discus,ão interrompida até conclusão 
da votaçJ.o das ma teria8. 

E' posto a votos e a.ppro> ado o requeri
mento :lo Sr. Emilio mum, P'dindo a no
me:tçil.o üe uma comnüs:;;fi.o ele cinco membrog 
p:tr:t furmul:tr as b:t~,,~ ele re:wganizas:ão elo 
ensino d:ts Escol:t:' .\í.iLtares e Superwr ele 
Guerra ela Republica. 

São lidos e julgadoo: objecto ele deliberação 
os :;eguintes 

PROJECTO:; 

N. 194-1894 

Crea rleleqacias do Thesom·o Ferleml nas ca
piloes d'ns Estrrclos ']He 11ao as live:·em e lhes 
dei 01'f/CWisriçrro; crea o lagar ,{e IIJllclantc rlo 
i;<Sj!Cctor ;ws al('anrle,qus da Bahia, Sa,Jios, 
Rcciji? e Be/tiur e m;fi:: 1nn lagar de ajtt· 
r/ante r/n tpard(l-mo.- na A.l(rmdega clcé Ca
pital Fedem/. 

O Congresso Nacional l'esolve: 
Art. 1. o E' o governo au torisado : 
~ r. o A crear delegacias do Thesouro Federal 

nas capitaes dos EsLaclos, que niio as tiverem, 
proven·'o-as ele pessoal e regulamentos ne
cessarios. 

§ 2. o As delegacias do Thesouro Federal 
eriio as attribuiçõe~ da.s extinctas thesou
rm·ias· de fazenda e :1 cllas ficarão subordi
nadas as altlmdegas existentes nos Estados. 

§ 3. o Ai d elegitcias ser :I o provitlas ele pre
fcroncia com us ciCtua,es omprC'ga.r!os e::;d,inctos, 
e, qua.ndo por niio !ta 1 er mai~ nenhum a at
tenrler, sejo, neces.,ario no.trear pessoal ccx
tr:mlw, exigil'-:ie-lw. que ~c mostrem habili
tndos na fúrnm da. legislaç:lo vigente sob pena. 
de nullidade tlo' cto. 

§ 4. • Os veneimentos do pessoal das dele
geleias ni'lo ex:ccderilo em caw algum aos dos 
que percebem os empregados da8 alfandegas. 

AJ't. 25. As Alfandegas da Bahia, Santos, 
Recife e Belém tel'iio, alórn tlo pessoal exis
tente nm njmlante ele inspector com os ven
cimentos que lhe serão marcados no decreto 
de ref(·,rma. 

§ I. o D ,crctarla a reformrt, será desde logo 
posta em exe.cuç·iio, dependente apenas ele 
ttpprovação do Poder Legislativo na parte re
lativa aos vencimentos. 

53 
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Art. 3.' E' creado mais um Jogar de aju· 4'. que ~endo deficiente o pes;ooal marca1J~ 
,,ante de guarda-mór na Alfandega da C:lplt:ll no sup1•acttadc~ (\ecl•c;t) n. 1.482 A. Jl~~'"·' ''l· 
Fedem!. t<:niler collVC!lJentemenr.e aos multi>Jlos >€t· 

A:t. 4.' Revogam-se as d\sposi,;iies em ron· VlÇ<:s" C:O:l'.~o dt;,= re:partiçiio. com~ so 1~;1 
tro.no. _ pa;!uws 130 e I.:d do l'E'httork~ (to ex.-min\~t~ 

Sala das scssiie>. 21 (~e no,embro de 1804 ·1 <lll. l1nen-'a (Dr· Feli~uellt> F:·eire; do cotTent, 
-JacTo At{yuao Ncitct." anno, no qual I?Nb o a.ugm~nto dê 21 en1Iil'e· 

g;:tr.los nus seguulte.s c~1.tegor1a~: 

N. 195 - 1804 ~ primeiros escrí:pturarios; 
n ·segundos ditos; 

Re.;o_qa o dcc1·eto n. t .482 .1~ de 24. da jtd!to da 
1803, consirfarando-se o pe:;s,;at om o.diclo 
'1o quad,.o a/fi:c:rr:o c[,,_ Nccebet!o)·ia dn Rio 
rle Janeiro e cw~o;·:·.;-a o gm:erno Cl ;a~er as 
operaçüc~ de c,~cdito necesscwft!S 

Consideranco: 
11

\ que o d::-ctato n. 1AS2 .\,(~c 2~! de jn1ho 
(10 1893. em execn(:Ü!) :i !si n. :w de 30 <.!e 
dezemhro de lS:H, limitou'' 33 n nume:·o elos 
em;.regados dn. lwcel;edo:rin. ua C:t;::>it::l Fe
deral; 

2•. que essa lei n: 20 não hve execução 
litteral, Jlorquuuto os imposr.os arl'ecadado; 
pela recebedoria r.~o pi.lSS~t!·a.m to ~os p<.t!"a ~ 
Iutendencia ])!unic:p:ll, mas sómente o pre· 
dia!; 

3 ·• que ficando expressamente a cargo da 
União os irrrpostos dr-: 

1) Gymnasio ~ac\on3.1; 
2) Instituto dos Surdus-:\!udos; 
3) ?>fatricula da F•tcut,'ade de Medicina; 
4) Idem da Escola, Potytechnica; 
5) Rendas dos proprios nacionass; 
G) Foros de ter1•enos; 
7) Laudcmios: 
8) Premias dos depositas publícos; 
9} Renda. de :p~una. tri1gtl:.L; 
10) Selio (por verba e atlliesivo): 
ll) Imposto de ira.nsmissü:o Ge proprie-

dade; 
12) Idem de industrias e profissões; 
13) rtlem sobre ~ubsi•lios e vencimento:;; 
14) Cobrança rla divida activa; 
15) Inde!!mísa~ÜD~; 
16) Vea"a. dc; ]WOl'rios nucionaes; 
li) Rece,i:<H•V•·n&ual; 
-18) B~us tl.e defuntos e :tusentcs; 
1\l) ProCUl'J.torio; 
20) Imposto de conid~s de auima~s; 
21) Im:posto de vehicnlos; 
22\ Idem de fumo; 

4 ter·ceiros ditos; 
7 quartos ditüs; 
1 continuo; 

OJT0rcço o s~guinte 

Projecto 

A1·íigo ·un\cc-.. Fíctt l'e-rog«.ào o (~f!Cl'(•tq 
n .. 1 AO~ A. de 2-1 {l~ julho de 180.3. cnnsit(l"· 
ran11o~ss o pe.-:soul. o:•a. alldido n:) q1wdro Nf:!
cti \·o da Re<:el:edoria do R lo de Jo.tm::iro e aut,J· 
ti ~a oGoverno~.!J.zera.sope~·a.Gões decrc:;!it·Jn~
ces~:a1.·ias pu.ra In.tgarn~?nto:!essc pesso 1!, a~.$im 
augmentado, cüin mdhor ;.1, tlc vencimentos e 
ticam1.o revogadas quae::quer disl)osiç1íes cm 
contr~rio. 

S. R. Sa.b das sessões. :.?1 de novemh1'0tlJ 
18\J4.-Li>1s de "l'ttscolleel/os. 

N. l!JG-!S!).! 

CoHccde no ,r;orcnw o naccs.t;m·ia c1·edilo /),JJ'II 

qttf! n!Jt;t cndadcl. á Fran~~« w;ut -cnmmissítq 
incumt.dda rle estudar o metlwdo RoH:~: llfllil 

debelar· a d:p'.tc;·ict ;19 Bnt~tl 

A1•t. J.• Flc;l, o goYel'OO llrt\lilltado com o 
rompetente c~cditó a mrtmhr 1una commi;,;io 
á I'ranç:t estllll"r o mcth11d0 lloux pnm 1!1· 
behr 01 dipht~ria no fll-a?.il. em vista Liosopti· 
mos rcsult:tt!c:; que tem revelado. 

Art. 2. • A Com missão nprescrJtar:i reh· 
toJ·io •leblhado com tn•l<lS os <~:'(·larcdmcuh 
(to rno(!o tle pr(~paru.t~iio da. :tllti-~oxiun c tÍV 
motlo de v.ppl'<:<ll·:t o vulgllris:ü·a. 

Sala dus sessões. Ji de rJovem bro 1:c }g~/4. 
-.Jo~.ío Pen;tlo.- Em:el}i.o ele Q1tcb·o:: - ;l/IJ'I' 
r·i'{o.-Pa.o.[tJ, Ram.os.-Pi1úo da Fonseca.-Limn 
Duw·te.- A's Commis>õ03 de Instruc~ão e 
S~"udo Publica o de Or~'cmcnto. 

23) Licença do dito; 
24) Imposto de 2.5 "/, w1Jre divid.endos; Silo successívamento pastas _r.>. votos e np· 
25) Bens do evento; proY,uh•s <ts 'e~uintes conclusoes do parecer 
26) Instituto N;t··ional de l\iusica.; u. :2z, tle IS94. . _ .,e 
27) l\Iult:.t por infl':.tcç:ii.o do regülamento tlol ln, qn~ sz.!:tm n-PJ?:'O':a'hts n.s ~l!li~u:;' n. qdo 

fnmo e out.1·03 a cre:n·-se, como JlOl' exemplo: se pNceó.eU no l• dJ>tr1cto do h10 G.ande 
o futuro imposto sol,l'il o alcool,etc.; Sul; 
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2', que sejam reconhecidos e proclamados 1•, que sejam approvadas ns eleições do 5' 
deputados os Srs. tenente-coronel Mat:oel !'Y, 'rlistricto do Rio Granàe do Sul ; : 
corvnel João Pmto da Fonseca Gmmaraes, 2", que >ejam reconlleddos deputados os 
Dr . .José de Almeida. l\f<wtins Costa e Dr .Mar- Srs. Fern:tntlo Abbor.. Franci-co <le Paula 
(tÜ Pereira. de E~cobar. Alencastro e Peuro GO!l\'Lh·es i\loacyr. 

o Sr. P•·esidente-Proclamo depu- O Sr. Pre,.i<lente-Procl:tmo depn
tn<to; pelo l" districto do Estado do Rio tados pelo 5·· districto tlo E-t:v'o tlo Rio 
Gmnde do Sul os Srs. Manoel Py. Joiio Pinto Grande do Sul, o.s Sr~. F··rnando Abbot, 
da pon•era Guimarães, Jose de Almeida :Mar- Francisco de Paula .<\lencastro c Peclro Gon-
tins Costa e Marçal Pereira de Escob:tr. çalves J\loacF. 

São succcssivamcntc postas a votos e ap- Acbando·St\ na ante-sala o Sl' .. Joiio Pinto ela 
proYadas as seguintes conclusões do parecer Fonseca Guimarães, deput;tdo eleito e reco-

n. 123, de 1891. g~~~g~ cfoe~ul~"od~;:ri~-~:~~i~e.~~t.~~~w~l~ ~~~ 
1• que sejam approvadas as eleições a que srs. s·· e -!" secret:.wios a irem recehcr o 

scp;·ocedeu no 2' districto r1o Rio Grancle me.~mosenhor, que, scn,!o intt·orJuzitlo no re
de Sul; cinto, presta junto à 1-leEa, o compromiSi!i.O 

2', sejam reconhecidos n~putados os Srs. co- regimental. 
ronel Ap:trisio Mariense da Silva, Dr. Joa-
quim Pereira ela Costa e Dr. Angelo Gomes 0 :!.ii r. Coelho I.isboa (pcl« Ol'dem) 
Pinheiro Machado. requer rlispensa da ímpres~ão r!a redacção do 

O §r.Presidente-Proclamo depu- ~~J~~to n. IIH A, que se :tcha sobre a 
lados pelo 2• districto do Estvlo do Ri-
Grande do Sul, os Srs. Aparisio Mariense d· Consultada a Gamara concc~e a tli>pmsa 
Silnt.. Joaquim Pereira da Costa e Angelo pedida. 
Gomes Pinheiro Machado. Em seguida, é ~em debate t>.pprovadct a se· 

São succesi vamrn te postas a votos e a p- guin te 
provadas as seguintes conclusões do parecer 
n. 124, de 1894: 

I•. que s~jam approvadas as eleigões do 3• 
distrícto do Rio Grande do Sul; 

2•, que seia.m reconhecidos cleputados os 
Srs. Drs. Victorino Carneiro Monteiro, Au
reliano Pinto Barbosa e Rivadavi:~. Corrêa. 

REDAC<)lO N. 144 A DE 1B9l 

R~r],r;cçi'io final dfJ 1wrJ}ccto n. 14.4, do corruztc 
anno, que (ll)Jil'OCG- os actos prat:carlos JJClo 
Por.lc1· Excc~~u>o e .~rnt.~ apcntes pm~ mo!ivo 

. d" rcvol/a de G de sclembto ào anno pas
sado 

O Congresso Nacional decretllo: 
O §r. Pre10ldente-Proc!amo tlepu

l1dos pelo 3· districto do Estado do Rio Grano 
de t!o Sul os Sl'S. Victorino Carneiro Montei<t 
ro, Aureliano Pinto Barbosa e Rivadavia 
Corrêa. 

Artigo unico. Fic·•m :tpprovados os actos 
praticados pr-lo !'odor Executivo c seus agen
tes, por· moi\\·o da revolta de 6 de setembro 

São successivamente po•tas a. votos o ap· do anno passado. 
proya•las a.~ ~eguintes conclusões do parecer Sala das commissões, 22 tle novembro de 
n. 125, de lSU-1: !8!).4.- Parau/10s Montenegro, presir1ente.-

l", que sejam approvndas llS eleições tlo 4" F. Lima Duarte. 
districto do Rio Grn.nde do Sul ; 

2', que se,jam t•econhecidos e proclamados E' annunciru1.n n YOtt\GÍlO nominal do pro-
deputados os Srs. Epaminondss Ph•D.tinino de jecto n. 8 E. fixando as for,:ns r1c terra pa.ra 
Almeida,Arthur Pinto da Rocha e Vespasiano 'o exercício de 1895. ao qual o Sr. ex-V!ce-
Gonçalves de Albuquerque Silva. Presideute da Republica negou sancção. 

Procedenrlo-se it. votação nominal, respon· 
O Sr. Pres_ifl~nt.e-Proclamo dep~- dem sim, isto e, approvam "eto o opposto 

lados pelo 4' d1strwto do Estado d~ Rw pelo Sr. ex-Vice·Presidente •1a Républtca. ao 
Grande do Su~. os Srs. Epa?lmondas P1rati • projecto n. s E, fixando as forças ~e terra 
ntno n~ Almeida, Arthur Pmto da Roc_ha e ara 0 exercicio de .1895, os Srs. Ltma ~a
Vespasiano Gonçalves de Albuquerque Silva. ~ury, Filete Pires .. G<tbriel Salgado, Eneas 

São successivamente postas a votos e ap- Martins •. Aug~sto Montene~ro. Ca• }os de NO· 
provadas as seguintes conclusões do ptl.recer vaes, Brtc•o Filho, V!veJros, Eduar•.o de Ber
n, 126, de 1894 : rêdo, Cbristino Cruz, .'\Jlisio de Abreu, No· 
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gueira Paranaguá, Frederico Borges. Gonçalo 
de Lagos. Ildefonso Lima, .Toão Lopes, Pedro 
Borges, Francisco Benevolo, José Bevilaqua, 
.o\.ugusto Severo. Tavares de Lyra, Jun
queira Ayres, Trindade, Coelho Lisboa. 
Pereira de Lyra, Coelho Cintra. Luiz de 
Andrade, Miguel Pernambuco. Cario> Jorge, 
Rocha Cavalcanti.Olympio de Campos.Menezes 
Prado, Gouveia Lima. :Milton, Francisco Sodré. 
Tosta. Paula Guimarães. Vergue de Abreu. 
Leo,·et!ildo Filgueiras. Flavio r1e Ara.ujo, 
Sebastião Landulpho. Ax:thur R,ios. Paranhos 
Montenegro. Athayde Juuior. Torquato Mo
reira, Antonio de Siqueira, Furquim Wer
neck, França Car>alho. Oscar Godoy. Alcindo 
Guanabara, Thomaz Delfioo, Americo de Mat
tos. Lins de Vascoucellos. Alberto Torres. 
Belisario de Souzs .. Fonseca Portella, Euzebio 
de Queiroz. Silva Castro. Nilo Peçanha, Agos
tinho Vida!. Ernesto Brazilio. Francisco San
tiago, Bar·ros Fr:>nco Junior. urbano ~1arcon
des. Pauli no de Souza Junior, Almeida Gomes. 
Lima.Duarte. Francis(·o Veiga. Ferreira Pire;:. 
Rodolpho ALreu. Ca1·los das Chagas. Costa 
Mach<Ld·:o. Almeid:t No:rueira. Co,ta Junior. 
Ado!pho Gordo. Yieira de Moraes, Herculan'> 
de Freitss. ~1oraes Barro!. Paulino Carlos, 
Cincinato Bra;:a. Franci•co Glicerio. João de 
Faria, Ovídio Abrantes, Urbano de Gou>eia, 
Paula Ramos. Fr·ancisco Tolentino, Emílio 
Blum e Fonseca Guimarães (88). 

Respondem n••o os Srs. Holl•.ndaLima. Lu i~ 
Domingues. Gust:L>O V eras. Arthur Orlando, 
Tolenr.ino de Car>alho. ~ledeiros e Albuquer
que. Gemeniano Brazil •. Zama. Santos Pe
reira. Augusto de Froitas, ::\ei>a. Eduardo 
Ramos. Jo,;é Carlos. C<btaAze>edo •. JoãoLuiz. 
João Penido.FortesJunqueira, Ferraz Junior, 
Cupertino de Siqueira. Tileotonio de )lag;;.
lhães. Pinto dtt Fonseca. Arthur Torres, Pa
raíso Cavalcante e Luiz Adolpho (24). 

Em seguida são successivamente postos , 
votos e approvados os seguintes substitutirl' 
do Sr. Ovídio Abrante~: -

O Congresso Nacional decreta: 

Art. L" _Os estados:maiores elo Presi·'e~;, 
da Republtca. do rmnmro da guerra. do olu. 
dante-general do exercito e do quartel·:ne;i,, 
general ficam organizados com o seguia;e 
pessoal: 

P1·csidente da Republica 

1 chefe do estado-maior. general ou offieiaJ 
superior, do exercito ou armaC.a. 

1 official superior adjunto, sendo do exer. 
cito e da armada. 

4 ajudantes de ordens. capitães ou subal
ternos do exercito e da armada. 

1 secretario, official r1o exercito. 
Capitães ou s;,bul. 

4 ajudantes de ordens .• \ tel'nos rle qual-

, . ( i~:a d~0:.f~rci~~ 

I Capitães ou subal· 
3 a"udantes de- ordens ... · terno de qualqu;r 

J 1 corpo. ou a:·maco 
' exercitO~ 

1 assistente, official superior do corptJ 
especial. 

Quartet-mest>·e qcne>·al 

Comparecem mais os Srs. Lopes Tro>ão. i Ca pi rães ou ~ul>1l· 
Almeida :1\ogueira e Thomaz cavalcanti. " · da · d d . wrn, .. s de aua!· 

0 S1•. P••e .. ldPnt:e-Não foi appro
vado o projecto n. 8 E. por não ter reunido 
os dous terços exigidos pela Constituição. 

E' annunciad<> a votação do pl'Qjecto 
n. 165 A. de 1894, reorganisando os estados
maiores do Presidente da Republica. do mi
nistro da guerra, do aju~ante general do 
exercito e do quartel-mestre general (2• di:s
,c)lSsão); 

,, .. -0 :sr .• Ovidio Abrantes (pel.a. 
'·ordcú) requer preferencia na votação para 
·_o,sY,1Jstitutiyo que apresentou a este pro
jllcto; , 
,: . .Corisultada a Gamara concede apreferencia 

~.~J~·~,:; ~:;~;:it --~~ -----· 

- aJU ntes e or ens .•. i quer corpo· ou 
"r ma do exerciw. 

1 as;,istente. official superior do cor; o ii· 
pecial. 

Paragrapho unico. Alem do e>tadn-mnin:. 
o Presidente da Republica teri um ;;ecrcull1e 
e dous officiaes de gabinete. e o minimo ~ 
guerra terá um oillcialde gabinete, que:er" 
civis ou militares. 

Art. 2.• O secretario e os of!lclaes do P1~ 
sidente da Republica, si forem funccionari~ 
publicas, perceberão todos os seu> 'l"enct· 
mento$ como em etrecti>o exercício de sem 
cargos. e mais a gratifica~.ão rte 500$ mensa~ 
para o secretario e de 400$ para os deu; 
outros; no caso contrario lhes sera arbtlra: 
da um gratificação até o maximo de I:OIIIí) 
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para o primeiro e de 900$ para os dous ou- E' annuncia•la a >otaçíio das emenuas otl'e· 

tr~,~ragrapho unico. Estas gratificações se- recidas ao projecto n. 157, de 189·1. 
rão pag-~s pela verba-Eventunes-do !'>Iinis· 
terio do Interior, quando não estiverem 
comtemplados em rubrica especial do orça
mento. 

O Sr. C:u•Io.. Jot•ge (J•da o>·
dem) requer u retimth\ t!ns emeudas que 
apresentou ao projectou. li>7, tle l~U·l. 

Consultada, li C.~mal'a consente na retirada 
pedida. 

Art. 3. • Os vencimentos do pe;soal' militar 
t'nw •1o estado-maior do Presidente da Repu-
blica. como dos estados-maiores rlas autorida- E~ seguida, é posto a votos e approvailo o 
des mencionadas no art. l'.constn.r<o do soldo segumte 
e etap:.;ccrresponrlentes as suas patentes, gra
tificação de est.:tdo-maior de 1" classe, criado e 
mais das gratificações especificadas na tabelh 
infrn.. 

~ldrJ.itico aQ Jll'ojecto n. 1!;7, rle 1894 

Art. 4.• O Presidente da Republica, sempre Os officiaes inferiores dos corpos c briga•las 
aue tiver de se apresentar em fl•ente as de marinlm e equiparados, perceberão os se
ú·opn.s, se f<tl'ã. acompanhar por otnciaes ge- guiutcs vencimentos: 
ncraes e superiores, que p<tra es::e fim espe· 
cial rorem com autccedeucia convidados. 'l'otnl 

A.rt. 5.• Os ofliciaes superiores ou capitiics Mestre......... wn:;;f!on 1?i0.,:non ~:>08000 
que forem nomr:1d0s para. esses cargos, p:1ssa- Contr:.t-mestrc.. 900::000 J:·)O>;•JO!i ~~110::0011 
riio immedi:J.tamente para o quadro extranu- Gtw.rdiiio ...... · KOSOIIO !O:J~GIJO 18'1$oou 
rner:J.rio. revertendo ao quadro e:!Icctivo Jogo 
que termine a commissão, que finda-se com li § J.o X os cmprc~o:; de tcrm e cmb:1rcn1los 
retirada de seus cb.efcs. nos nLtvios ttc l'(::•w·va, c1a ti.Lhrico ou des-

0 R tl · - :J.rm;u.Jos. vcncmfio JlCla t<~bella. 
tr~~I~: ."' evoga.m-se as isposlçu.es em coo- § 2.n }~os ~a.vios nrma.do~. mai:> r; o;u sol.~rc 

_ . . • • <t g,1'<ÜlhC<l<;.ao do cargo que exercerem e, 
Sao consHlerados prt•JU<hcados o proJeCto do quantlo em commissão nesses uavios o au· 

S7mtdo e o substitutivo tla Commissão de Ma- gmento de lU •;... ' 
rmha e Guerra. SahL dn.s sessiics. K de novembm r]P. !~9·1.-

E' o projecto~ assim approva.do, enviado ;i. cc,·,·c,:luo •• 7 __ c:n~:t .. :,_,:-__ Mi.J!I~c':,:~.,·,~,·.,'·:,'.t'ci:(CL"y'','.',,'c.o.- Ju::J 
Commbsão de Marinha e Guena, para re- .. -'~ u • 

digil-o para 3• discussão. 
E' tam!,cm approvarlo o parecer r!a 

Commis>ão de Orr;:wwnto opín<Lnún quo 
constitua projecto em sepa.mdo :1 emenua 
do~ Srs. Tor~u:tto :\l<,rcira c l.lricio Filho, 
ulr•:r<:ciu:t ao projcdo n. 137, rlc lllV4. 

O So•. Ovi<lio Ab••::..nte,. (pela 
ordem) requer dispensa de in ter·sticio par:J. 
este projecto entrar amttnhã em 3' discussão, 
sem prejuízo da impressão •la redacç-o1o. 

Consultada, a camara concede a dispensa E' o projecr.o a>sim cmt·udat!o npprova•lo 
cuida. em ~· dis.;us"ilo e ~n,·int!o a Com111i>~iiu •'o 
São successivamente postos a votos e appro- Or<_,amento p'lra redi:,ril-o par:. 3' di,cus,iio. 

·auo", em 2• discussão. os seguintes artigos 0 s ... llnc•·•~ul:ano d<• F 1·cõa ..... 
0 projecto n, ]57, <\e J894, (J1c/rt on/Cnl) requer 11ÍSpC11>U. t]C iuterstiCiO 
O Con~resso Nacional decreta: pam o projecto e~t''"'' 11a ,J•dem do dia ,[o 

amanhã, sem pt•cjuizo du. imprc.;silo Ja re
spectiva rcdacr;iio. Art. I. • O soldo e a etapa dos offi<:i<ICS ell'e

tivos e praças r!o exercito c da arniaua serão 
egulados pelas tabellas que acompanham a 
re.>ente lei. 
Art. 2.• Ficam remidas as LHvidas á Fa
en~a Nacional deixad:ts pelos runeciocario3 
ns e militares que succumbiram no ser
ço da Republica. 
Art. 3. • E' autorisado o Presidente da Re
ublica a decretar o~ necessa:rios credites no 
xercicio vigente e no de 1sg5 para a ex
cução da presente lei • 
Art. 4.• Revogam-se as disposições em con-

l'llrlO. · · . 

Con.sultu.d:. a Ctunu.r·a, concede a tlispensa 
pedida. 

E' posto a votos e approva:lo cm 1' dis
cussü.o o seguinte 

Pl~OJECTO N. !67 DE 1894 

O Congresso Nacional decreta : 
A:rt. L• Fica. o governo· autoris-ádo 'a, re

vendo os regulamentos approvados· pelos· 'de'~ 
cretos .ns. 2.922 de maio de 1862; 2;9'>.-<fà 
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2.9ZG de 14 de maio do mesmo anno, e 
n. 4.696 de lGde fevereil·o de 1871, reorga
nisar o corpo de engenheiros civis sob as 
seguintes bas~s : 

8', o conselho deverá. consultar sobre tod·• 
as questões importantes que o ministro jui: 
gar acertado submetter a seu exam.., ; 

1", consttl.l' o pessoal nos termos da lei 
n. 3.001 de 9 de outubro de .1894 dos enge· 
nl!eiros actualmente em e:xercicio de com
missões. no Ministerio rla Inrlusti"ia, Viação e 
Obras Publicas, <li~tribuindo-os pelas classes 
designadas na ta bella anne:x:a ; 

9'. os engen hei1·os de vias-ferreas da Unil•. 
serão nomeados dentre os engenheiros pe; 
tencentes ao c.orpo de engenheiros civis, pr,• 
proposta do director geral ; · 

w·•, os engenlteil•os njudantes, de 3' elas!( 
condu :tores de I' e 2" classes servirão na; 
commíssões que lhes forem designadas ~clo 
dirEctor geral, conforme as con venienciasdG 
serviço; 

2•. constituir o corpo de engenheiros uma, 
directo~ia technica do M.inisterio da Via,ito, 
eom um director geral, engenl1eiro civil, 
de livre nomeação de govemo, e que superin
tenda todos os serviços technicos da. União ; 

3", o corpo de engenheiros civis será. con· 
stituido por tres gr:mdes di visões ou secções 
!Ubor..linada.s á directoria. tecl!inica sendo: 

a) a. 1•, l~e viação, que supet·intenderb. to· 
dos os trabalhos de viação ferre11, rodagem 
e const.rucç{i.o civil, telegraphos e quaesquer 
trabalhos em qu<l entre a electricidade com 
llgente de força, locomoção ou luz ; 

b) a~· de hydraulica que terá a seu cargo 
os servtços de pottos, doc .. s, Cc\eS, C<ll!MS e 
quae.quer traballws attinentes a esse ramo de 
eJJgenharia ; 

c) ·a 3• divisão terá a seu cargo os trabalhos 
de abastecimento r1e agua pottt vel, mananciaes, 
açudes e quae::quer outrostrabnlllos hydra.uli
cos que com estes serviços tenham relações, ou 
quenãoestejã.oprevistosnasdivisõesanteriores; 

4', constar o pessoal de : 

1 Directo1• geral. 
3 Inspectores geraes. 
2.5 Engenheiros de J• classe. 
50 Ditos de 2·· i'.ita.. 
100 Ditos de 3• dita.. 
100 Conductores de 1a classe. 
200 Dito; de 2' dit..t. 

5', tocla a parte technica ou economiea das 
obrnspublicas que se fizerem na Capital Fe
deral ou Estudos, por cont11. ou com auxilio 
dos ministerios civis da União, será sujeitu. ti. 
direcção ou iuspecção da directoria ; --

6", serem os cargos de fiscaes das vias· 
ferreas ou qualquer obr .... publica subvencio
na•1a, que tenha garantia de juros, ou seja 
simplesm,nte concedi<1o pelos poderes lia 
União, exercidos pelo~ engenheiros do corpo 
de engenheiros civis que torem designados 
pelo director gel'al, scegundo a classe a que 
pel'teoerem e clas::;ifica çito da fiscalisação ; 

7•, instituir o coneelho de ouras publicas, 
formado do director geral e dos engenheiros 
que, como chel'es, dirigirem as repartições do 

. Telegrapho, Abastecimento de Agua,' Estrada 
de Ferro Centrat e dos chefes das diviJ;ões 
(a, b e c) de que trata o n. 3 deste artigo, 
sob a presidencia do ministro ; 

JJ•, todos os demais empregados sedi:G ~~ 
meados pelo governos, ob proposta do directm 
geral; 

12', commetter ao director geral do cor~ 
ue Engenheiros Civis attriDuições para ~ 
pedir instrucções aos inspectores para as i~ 
specções que julgar conveniente mandar l~ze 
em qualquer obra ou serviço publico, den 
do territorio da União ; 

13•, faculdade de designar o pessoal tecbni· 
co que deve ter exercicio ntts divers~s d; 
pendencias technicas da directoria do cor1o: 

14', as ferro-vias da Uniii.o, e quasquet 
outras obras publicas serão dirigidas por eo 
genheiros do corpo, nomeados :pelo gom 
sob pro:posta do director geral ; 

15', todos os ajudantes e ma.is peesoal\ 
eh nico a serviço em umas e outras ob,·ns po 
blicas serão de livre deei:,rnação do direct~ 
gez-al; 

16•, os engenheiros que se distinguirem jll: 
seu procedimento e merito scientitico, po 
rão ser mandados em viagem de instruc~il 
ao estrangeiro, si o conselho de obras p~ 
blicas, por unanimidade, julg~~l·o mereceo 
desse premio ; 

17•, o Governo fará codific:>rtodas as dis 
sições regulament.lr€8 em vigor, alterand{}ll 
na parte modificada pelas disposiç:ões de>~ 
lei, afim de serem applicadas nas administr~ 
ções respectivas ; . . 

JS", nenhum engen11e1ro eniraru paro1 
corpo de Engenheiros Civis, sinã.o como eu. 
nheiro de 3· clns•e quaesquer que sejam se~ 
titutos scientilk'os ; 

19'. todos os cargos techn'cos serão de 
cesso por merecimento, sendo promevidos 
engenheiros que torem propostos pe:o Conr 
lho de Obras Publicas ; 

20", os engenheiros mllitar~s nas condi(< 
do 'll- l, que pretenderem continuar perte. 
cer ao corpo de Engenheiros Civis, cte::e, 
préviamente obter reforma ou demissaol 
re~ectivo posto. O soldo que lhes compe. 
sera incluído no orllenado a que tiveretn.& 
reito como engenheiros civis ; 

21•, prover sobre a reorganisação rla • 
cretaria · d:e Industria,· Viaçao e Obras~ 
blicas, de modo a organisar-se conveníen 
mente a directoria technica, nos termo! 
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n. 2 ~ distribUindo pr~la~ t1·es lli\·is:"'lc.·~ n p~s- o c.-~ns~lliO rlc Olw:1:.- Pu!,lic:t5. e :u·t,it.1·n.r ~·-~ 
solll t!n.s :1ctua.es Lliredorb.s ltc Obras Puhlica.s v1· ff' - 1 1· ~ t' · 
e de Via~;1o ; ~n~;·tn1i~~~~~: ;l~~ ·~~~~~;a~~ q ~~1 ;~~:!

1~t~~ ;.~~~H~ i~~; 
22 1

1 commettcr ~o Corpo de Eng-ellhciros rp1e neUas f•)!'em commis::;io!:ndo:;; 
Civis o exame, vet·t!iC:tt;iio de n!nnos. or..,~a- '-'O• f.' ·t·üuh· que 1 ~u· 1 · · 1 · 'st tç-c .. de 

~~~!~~~1j~~;o:1~1~~li~~ ol;rus que tên~uun tle ser 0~);_;:~,;1~'n'1.~1·~-~~~~·,lj~c.~t1·~ • .',," d.~.· .• ~.m:er~1i1~,;1,i:,r,~~:oe~,~~~:l,_,::'.·;,~:.~_~of~_·.·~e~c.f'~? ... ·s.' 
.a) formular Ua.:::ei;:_11n.Y.a. ~oncc:"st2c~ 1lc pl'i· ., .,.. ::. ·~···= ,.. ..; .::: .. ~~...:. 

·nle~1os para CO!~Cc:.:~uo e Cf,nstrUC(;ao dc~ <~..:- nlu:h·ns ele 1··~ z ... on ::)l cb.sse. prec:ctlendo 
tradns d1; rc~ r o e outras rclatl r:J.S u. mtJllHJl'tL· S('fllPi'e p:·orJo.·;t:l. (!o d il·eef.ttt' gi·1';:l; 

::~ltr~~-d~~~;:::lt~~~~~·:~'.,~~~~l'~~~;,~i~~;~:::.:~.~~ ·i~::\~j:,~,~:·~~~:~'j
1

~
1

;:·~;~-J~i;;;f~~~~1~-i~!~~:~i,~,~1;~~;~~~ 
tomada. de contas, cxecw;Ü.rJ c org-nni.-.;a,;.t,J c~e l:o:iln élte!i.'S. c qnaCH}IWi" uut!'03 c:npt'O~:tliOS 
tarua~, s:cgur·ançn. do trarego c qn:u•:-:;fllltl' ou membro.::; Llu corpo C!OH"J rucnrsu ~~~~~·ajo 
serviços pertr.!ncentes à Hscalís:~çãu c'.c Lu(~::;: Governo; 
cstrn.das; 32". s;;r th attribuição <lo dir~ctot· get•al, 

c) reunil.~ tllementos para. or~:!.nis:v:;in de ou,•itlo o cnu:::c:!hn. a nome:lr:,:Io c d.enlis~i"io 
uma carta Hinera!'i3. dtt Uniã.o .. e pu.ra a c·on~ dos !nnc..;buarios t,·a Uir.st;tol'iu Uc categ>Jria 
fecção de t:m pla.no geral de via<;ii.o. ""lllpt·r- it:('t!I'ior; 
hcndcnCo os rios n:tvega.veis e vias 1~:t•J·c·a~: :1:}1, ser de lhTe nomc:1~.~0":o f1o governo 

d) propor na legislaç:~o rela.tiva. aos tlin~r· o pl'n~imrnto do.~ c:J.rg:t:; dt~ director gera.! 
sos ramos tle serviço publico a seu c:n·~''· n~ n insp~·ct.orcs~ de euü·:3 OJ cngi:nhúl"OS 
rnorUticações neces..:arit~, p~ra rnclhúl' cxc· üit'lü!rttl.ll<!S ll•'S b1·:no.s 1lesta. !ci. 
cuçüo de:-:ses serviçJs; ;\l't :!." A~ dl .. posi•;G,.:s I'0g'Hlili:-tentarcs att't .. 

e) pl'opor a divisão do t@;rritorio c1:t Uni:t.o nG:Ü.es :1~ licC!w:~.:::, aposcntttdo!·ia..- e m:mtepio 
em dis~rictos c.leoLra.s pub!icDsconfOrrnc~:e~~n- \'i~l!llLt'S p~ra. os ernpt·<.· . ..!·adHs tln. Srct·etaria. 
sellta~·em as conveniendu.s da. u.dmini~t.!'a:;:""lt); tlc \'i~t:-i""ta~ sru..1 appUc:avcls aos Ine:nbt·os do 

23l, commetter ti tise:tlisaç·ão. ~iJ•ccdi.o o curpo do !·:ugcnlleii·o.s Ciris; 
superlntcndencia da. Uit·ectodn ttc!tuicn. ttuln~ § 1." Fic:tln extlnct;::-;: 
os sarvicos relativo, IÍ. by<!rogt·apililL. ,,,,ll"'r- A ln>pcctorht de Ol!;·as P\l\Jlicn.s r la Capital 
vaçüo e dragagem dos portos, qua~quer que F~<lc:·al; 
sejn.m os contractos vigentes. A ln~pcctorin. t1c Portos Ma.r'itimos; 

2·P~ poder o gove:no,ouvidoo consr~llln 110 .\ ln:::pect: ... ~ria. tle E.:5-tratlas lte Ferro. 
obras publicas. contractn.l' E'rl!!Cnhc;r·os (•spc- O pes:oo:o:1l d0stas rcpu.rtir;õcs pa~:s;,r:·t a f:Lz:Gr 
cialistus de notorio sulY•r, p:wa in~pc·o~ion:u· pa1·te do pessoal do cOrJ!O tle Eng~nlteiros 
e rlar parecer sobre obras ll)'tlraulicns. Civi~. 

25'. estatuir no regulamentn QUC holl\·c:• ~ 2. 0 ?-;cnhum cn.~enl:\·ito. ou (]Ucm rtncr 
!}~expedir,. <\S COndições em que 11:.: ln!'t1ll'l'U~ f]ttc ::-t::ja CO:UO tal C;J!I~illCt<.!l.lO. I"JUC lli:l.t~a.~ 
tectmicosdo Corpo de l~n:!enhoiro:-\ ti\·i~chw:un t.lSiizcl' a:-; conúir;i\1.S d::.ll·lu. :-:.üül.ptl(lm·:·:. cou· 
sr:r considerados em ser\~ic~o :tcth·n.,""'xt.l·anl'•li· Litwar no excreicio de :··.ca c:u·go; ilc.:veado o 
mtrio, ord.inttrio e di$pÔnilJilitl!.ltlo neti\·o. (' ~'"'\'<!t'll'-' 1·ro·.~idancbr .so!n·c sua .. aposentado· 
ilwctira... · .. rht ou remo<:;:.o p<.\i'a ontro c:u·go nü.u tee.!mieo~ 

26·', li:t:!-1"" pr:tzo nl~txitno cm quo os ong"l!· §:Lu Os mernbr·o::; 1lo institu~o du::: en:.:e~ 
nheiros Uo corpo possam g:.sa.r c1a. lliip,mibi· nhcirns civis de Londres, e(_juipa.l~auos peb. 
lida<le inactiva, cominunuo a]Jena do vwu<t do !'esolução tle consultil. •'us >ec<;ÕC3 do imper·io 
cargo ilqnelles que excedee"m tal prazo. da tlxtincto Consoll!o do Eií:<trlo, podem se1• 

2í", e.5tatuir como r~grn. n. pct·~~pç~o ele mn:nhi'03 do corpo de Engen!:eh·os Civis; 
Ordenado Q.os engcnhcit·o:s do COI'p0,1pt:.t.Wll.l :::l 4." .As tli!'ô3dtWias '1C c_;:t;•ad<IS ~e ferro lb. 
declarn.dos cm disponi!Jiiidadc ac~h·d.. 1 Uui:to c '1 0::3 teie;..rmphos c mscrvn.1·ao sun.s n:1 .. 

a) c:onsidern1• co:no ern dispouil,ili,l:Hl.c I wi:listrn.:.~rre .. .- ant(?:!o:11:t.S pn.ra. o tim 1l~: SC'l'Clll 
activa a todo o engenheiro cpw. \iOI' !ht•..; z unicamente pl'ovr:!os c~s c:;tr~us de rheoctore.s 
maior, ou deliberação do ministro, tenha Ut.:I-, c tlem~l.Õ::i pessoal, Jto$ ~erm(!S tl? ~·\_)gul •mcnto 
xado o exercicio de sen cn.rgo. \ CX!H~1lalo pa1·a t::X('CGç·uo llestil. ~e1 ~ . 

28:', estatuir os casos em que os membros § 5. (' l~cOI':!ants:!.f.Io_ o corpo de E~cienhe1ros 
do cor_po de Engenheiros Civis tcnh:J.m •lirc,ito I Cil·i,, J:cb. expcll;~uo dn _rcspecttvo l'e;;ula
a perrepçã.o de ajudas da custo c pt'imeiro mc•nto. 110~ tc-n:lOJ c.lest~1. le~. somente _em VIr
estabelecimento, equiparando-O$ pelos vend- \tutlc de dispo:;Iç'.o legiS~ttlva poder<e s;;1' al
rncntos aos empregn.dos do Theiouro Fct!erul teraúa qual~uct· d:spo:;r~<to r~gul?-menu1r. 
para percepçii.o de r:1es vantagens; Art. :1.' O g"vemo Í1c<1~ <t;.;_tonsmlo a r···or-

~9' classificar as differentes a~lministrtt· O'::tnisar a secr..;ta!·u:t. tle Yta\u.O, no3 termos 
ções de obras publicas por categorill.S, ouvido! desta lei, aproveit:an<lo unic11mentc parll. a 
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reforma o pessoal existente, sem augmento 
de d1~speza o 

Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sã. o successi vamente posto~ a votos e a ppro· 
Vclllos em :2·' discussu.o os seguintes artigos do 
prr~ecto n. 114 A, de 1894: 

Consultada, a Camara concede a dispensa 
pedida. 

Em seguida, é sem debate approvada a se
guinte 

REDACÇÃO DO PROJECTO N. 168 ele 1894 

o Congresso Naciomtl decreta: O Congresso Nacional resolve: 
Arto Lo Os ministros de Estado perceberão Artigounicoo Fica o Poder Executivo au-

além de seus venciluentos, uma grL~tificação torisado a conceder ao !Jro Epit,tcio da Siiva 
rnen:<al de 1 :OOO:G pa,ra representação. Pessoa, lente da Filculclade d'' Dilo;~ito ,lo Re

Arto 2oo Revogam-se a,s(lisposiçõe~ emcon- ciCe, com o respectivo ortlenado, 11m anuo ele 
trari.oo licença, a contar de 15 do cor·•·ente m~z, u,fim 

de trc: ta.r da ;;m.nrle ele pessoa dr3 sua iamllm; 
@ ;:~~· ... ..::~r~::.<·,~-o't_~!J":: ~-"-:>I,.f"'<'L~~~ fÍ'f'(~ o r~ \revog::uJ·lf.; ~ts dlsposiç·~)0S em cun :.r;: rio. 

de;,!) l'Clque:.· tl~ .. -.Pt'H·_:~~ eh; intt'l':)tici:: ll~L!'G 0 1 S::lla ,:ilS ~·on1ntissiJ· s, ~:2 ele non-"'lllflJ'(_) rle 
proje<.:to 0ntra1' a .. mnllã em ::i" di:;eu:3sl!.oo W~'4. -Pum;1/ius cilcn!eneg;·o, pn:s!dentc.-

Consultada, u, Camara concede a dispensa F. Lima Duarte· 
pedirla. 

São successivamente postos a votos e ap
provados em ;2a discussão os seguintes artigos 
do projecto n. 166, de 189,1; do Senado: 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l. o Ficcl. 1wohihi•'o. tla •1aüt cle.,t.a !e i 

en1 cleante. o T't"cc=!li!I1'·:~tJ ~:e .~nrd·encindos no i 
p1·esi,!j(l de ]~r rn::.~•c!:-1 11: ,'-:(,:·,,··,~:r .. 

J-~.1·t. ·;? o O g·- •,-i_· no ~-Jl:·.t)(h.t ;-L ~·nt''O:.un· ás 
ant.o:·idades dos l'(Jspecti v"(>S Es: atlo~ us .,enten
cütdo,; que alli estiverem. 

Art o 3. o Parét o transnorte seo·m•o elos 
ditos sentenciados a ~"ns dc,stinos, ti~a abc1·to 
ao governo um credito de l50:000SOOO. 

Art. 4 o o Revogam -se as disposiçÜes em con
trarioo 

O !:"iE•o Cne1lho Ciintra (pelg m·1lem) 
requer dispensa tle interstício pa,r·a. o projecto 
11. 166, de l8U4, entrar ama.nllã em 3<> dis
cussão, 

Consultada, a Camara concede a dispensa 
pedi•lao 

E' posto a Yotos, approvndo em ,liscussão 
unica, e en viatlo (t Com rn L<sclo rle Redacção o 
seguinte pr·(ljfcto n. 168, de 189,1: 

O Congre,so X él,cional resolve: 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo a.u

torisado a ~oncecler ao Dr o Epitacio clit Silva 
PeRsoa., lente (h F<lcu1dnde de Direito do Rc
eiff\ com o respectivo ordenado, um anno de 
licenr;~ .• a contar ele 15 do col'l'cnte mez, afim 
de trata1' da saude de peswa de sua família; 
revogadas as disposições em contrario. 

O §r. NeEva (pela ordem) requer dis
pensa de impressão para a redacção do pro
jecto n. 168, que se acha sobre a Mesa. 

E' o projecto enviado ao Senado. 

E' posto a votos e app1·ovaclo em l" dis
cussão o seguinte 

PROJECTO N. 109 B DE 1894 

o Cong-re~3~):J x~tCÜ)!l~tl. cla~;reta : 
~\1•t. 1.'1 

:) 1 '~t>:~l;l'"': O ç·~~vl1~'1_C~·"• ~ 

SP-'·PC1 ita Ull qD·' lj11 1' qu.l ::1_.· · (Ji'd\::_ ;_!lln

pr<mwtte a t, al!qu!l.iclad:• puu:k:\, iJÓ ·c· scr 
exputm tle parte ou de todo o tcrrL.orio J: .. :
cional. 

Art. 20'' São c<,usas b<Lstantes para a ex
pulsão : 

l ',a condemnação por qualquer crime ou 
delicto previsto cm leis federae~. (1epois de 
cumprida a sentença ; 

2". a insufiicienc:a de recursos para prover 
6. suiL propria snbs:":tmcia ; 

3", os intere:'S(~:i (\a <>ltc;, puliticn.,conce~'nindo 
a. ordem c <t, se~·m•auçn. pul;licao 

Ar-to 3.' O '~cto d:t expulsi:i,o terc't a fót·ma. 
rle unt (1ecr:jto-no lH'Üll{"ir) e 08gT1nr~o c:tsos, 
expedido,· pelos po en:s executivo;: cstarloa.e:; 
011 pelo ftJdewl ; no ultimo >Ó peJo f'ede!'<'L 

Pa.ncgrnplw unicoo Os pc,:im·e:i eskt 1 0<10~ 
commnnic~1,rilo iimnediatamentte\ ao governo 
da Uniilo as expnl:oões que hou veren: clccl'e
tado, nos tcr·mos do present:J urtigo, ;re
stando minuciosclS infommçlíe8o O Poder 
Executivo Federal, ]IOJ' ~eu tun10, dará an
nualmente conta ao Congresso da execução 
da, presente lei. 

Art. 4." Aos expulsos comrnunicar-se-ha, 
em nota ofiicia.l,o motivo da. expulsil.o, danilo
se-lhes o prazo de tres <J, trinta dias, antes ele 
tornar-se efl'ecti va a mec1ida decretada. 

Art. 5. o Dentro L1o prazo assim marcar1o, 
podem elles interpor recurso ou para o pro
prio poder que a ordenou, si a hypothese for 
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a do 3" caso do al't. 2", ou para o poder ju-j . c) cessão dos terrenos devolutos e direito 
dichcrio federal, si <1. hypotllese for a dos ris.! o de desaproopriação de outros, durante o prazo 
E; 2' elo mesmo artigo. Só nestes ultimos o re- do privilegio, para o estabelecimento elas es
Clll'SO terá etfdto suspensivo. tações, amarração e cnsas elo cabo, observada, 

Pal'agTaplw unieo. O recmso ao Poder Ju- quanto it desaproprücção, a legisla~;ão esta
clicial·io consistirá na jmtiticação da falsidade dual em vigor; 
no motivo ullegado, feita perante o juiz sec- rl) subvenção annual de :S 17,125. 
cilln<tl. 

Art. 6." O estrangeiro que regressar ao 
· territorio da União, de onde houver sido ex
pulso, será punido com a pena ele um a tres 
annos de prisão. 

,\rt. 7." Revogam-se as disposições em con
trario. 

E' posto a votos, approvado em 3• dis
cussão e enviado á sancção o seguinte 

PROJECTO N. 75 A DE 1894 

(Do Senado) 

O Congresw Nacional decreta: 
Art. l." Silo concedi11os <lO Estado de Goyaz 

os proprios nacionaes situad0s no mesmo 'Es
tarle, e de que a Uni"ilo não precisa para os 
serviços federaes, a sn ber: 

l", a ca~a onde f••ncciomlY:t a Companhia 
rl·: AprendizPs l\Iilitares, hoje occup:tda pela 
r·l,l\·:t :v\ne!;)l; 

'· . ' 'Hl:tcio 1lo ,C'.'OF~r"O, entregue ao Es
:n pot· ·tct.o llo lioverno Federal (a viso de 

:21 de J tdh0 de lN tl); 
3 ', o edificio onde funccionava a intendeu 

cia municipcll da capital e que é hoje paço da 
a'Osembléa estadual; 

4", a clmcara comprada para residencia do 
bispo dioce~n.no; 

5", o antigo observatorio mete:oeologico. 
A~t. :!."Revogam-se as disposições em con

trarw. 
E'_rJOsto a votos e approvado em l" dis

cn:·<?~tO, salvo a emenda, o seguinte .artigo do 
]Jl'OJecton. ll9 A, de 1894. 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. l." Fic:t o governo autorizarlo a con

tracta.r com Richard J. Rnidy, ou com quem 
melhores vcwtagens otferecer, o assentamento 
de um cabo sub-Jl uvial entre Belém e Manáos, 
mediante as seguintes concessões: 

a)_privilegio por 20 annos, salvo, porém, á 
Umao e aos Estados o direito de estabelece
aorn, na mesma zona, as linhas terrestres 
que julgarem convenientes, ficando ainda aos 
particulares o direito de transmittirem seus 
desp~chos_pela linha que preferirem; 

bJ 1sençao dos direitos de alfandega e de 
quaesquer outros impostos pela exploração, 
para todo o material, inclusive navios empre
gados no assentamento e reparo das linhas; 

São tambem approvadasas seguintes emen
das 1la Commissão de Orçamento: 

Ao art. l". a, diga-se-privilegio por 30 
annos. 

Ao mesmo artigo, d, rliga-se-subvenção 
annual de·~ 17,125 durante os primeiros 20 
annos da concessão. 

E' posto a votos e approvado nm 3' discus
são, salva a em"nda o seguinte : 

Art. 2. nEm troCc1 de taes favores, é o con
cessionaria ohri!~·ado : 

a) a esbbeleeer, N.O referi:lo cabo sub-flu
vial, ramificaçí'íe~ p:1ra Pinheiro, ~lo,queiro, 
Soure, Cametá, Br·eves, Gurupá, i\I<tcn.pá, 
Alemquer, Monte-Alegre. Santarém e Obiclos, 
no Pará e Pirintins e Itacoatiara, no Ama
zonas; 

b) a fàzer funccionar a linha principal no 
prazo rnaximo de um anuo, e as outras no de 
l8 mezes ; 

c) a fazer reverter á União, findos os 20 
annos do privilegio, todo o materhl. ediiica
çõés e terTenos •·mpregados nu seJ•viç'; 

d) a dar pref~~rencia, na e,xperlil;ão, aos 
tele;gra.mmas ofliciaes e da imprensa, todos os 
quaes terão abatimento de 50 °/o, em relacão 
a tarifa adoptada ; 

e) a organisar esta tarifa tomando por 
base a distancia kilometrica e submettendo-a 
á approvação do governo federal, sendo-lhe 
vedado altera l-a sem acquiecencia deste. 

E' tambem l)Osta a votos e approvada a se
guinte emenda da Commissão de Orçamento. 

Ao art. 2°, accrescente-se, depois 1le Cu
rupá, Chaves. 

Ao mesmo art. c, diga-se-fazer reverterá 
União, findos os 30 11nnos. 

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

Art 3. o O concessionaria poderi, em qual
quer tempo, e pelo prazo do presente pri vi
legio, entrar em accordo com os governos 
estudaes a respeito do estabelecimento de 
novas ramificações. 

Art. 4. • São revogadas as disposições em 
contrario. 

E' o pl'ojecto assim emendado enviado á 
Commissão de Orçamento para redigil-o para. 
3" discussão. 

O Sr. Bricio Filho (pela ordem)
Requer dispensa de interstício para este pro-

54 
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jecto entrar ~:nanh~7 em 3• di~cus~ão, sem I Com _eiTeit.o o_>. h:J.~itantos do districto ,1 
prejuízo de tmpres,.to da re,pecttv<t re- Co!urnh1". que .tn.m~Is poderão goza1· da> .~ 
dacc:;ão · g;:.l1<-t~ <le E~tado. na.o cst.:'Io nas co:alküCs 

1J 
Consultado. ;t Co.m3.r3. conceile a ilispens:1 Dl:;t.r;cto F<••ler·al, que ele~p representante~ 

pedida. co~1_o o:-< ~~~ta.· los. q1te pn:-::sue os mt~Jn~ 

co;1tinú:1 o. 3· r1is~uss~o d~p;•0jecto ~.121 B, ~~~~~~snp~;~~~~?;õ~s:t~~~~~~~cin~~ste:m propc.Jd~-
de lti04, :1 qu:J.lll"' 1a stdo Hlter·romp<tla. Si ln um nrereito 1 ,.P .: .1· 1 • .t' <e ut~tl IG ,o, e lc tnpó0 pótl~ abrir lu c: a com o Prder l.egi,l~~i;·~ 

s:-:nuo nomeltdo: como sendo eleito e por ht; 
na o calha este :trgurnento que se avent:J.. 

O §:r. Thon1az Delfino como 
representante do Districto Federal. é obl'i"ado 
a insi~tir em um a.~sumpto indiire: ente"' aos 
repre.sentantes düs E>tado~. 

Discute compamtiv:~mente. n~mnent.~nno 
com as popula.;õts d'ts capirn.es dos Est.'lilo;; 
cm relação ús po;Juhçõe.; dn.s p<u·ochias •!o 

. \'em it Mesa, é. lida, apoiada c )JOi'ln Cun· 
)Unctn.mente em ilJ:;cus:;iio a seguinte 

Emenla 

~~tJ~~~r ~~~~~~~· co:lcluindo por vantagens Supprima·se o n. 8 <lo art. 4' da. lei n. s- d 
A impormncia que icem estas p:t.l'ochias, já 2 -J tle setembro de 1892. 

0 

~ 
por suas p1putações. jã por suas rendas. deve S•1la das sessões, em~2 de novembro de lSDI 
naturalmente f<~.cult:tr·lhe garantias que pos· -1'homaz De'(tno. · 
suem M capitaes. y· 1 ~i pequenos mun'r.ipioo sem vida quasi, lCa a' iscussão adia<la pela hora. 
trm rcpresenta~;i.o sua .• parecto jnsto que a Yeem á Mesa as seguintes 
parocllia, que está para & C~. pita I Federal 
como essel municipios p'1.ra os Estado,, te nba 
1<-trobem representantes de seus direitos. 

Estuda a q ue:;tli.o na FranÇ>t, Inglaterm, 
AmericadoNorle e Republica Argentimt. con· 
c:uindo que nos paize.; ci vilisados :os eleiçües 
õe fazem por re 1uen:ts zonas. 

Peloespirito mes:1;o da descentralisa~ão que 
predomina nas organimções qne relo t!eve1· 
de qualquer ordem aincla se póde sustentar o 
direito da parochia. 

Aquelles qt.e sã.o eleitos por di~trictos co· 
nhecem mais as nece..<sidades desses muni· 
cipios do que aquelle> que são eleito3 pm• 
gra.nrlr s zonas. 

I>ecZ·.nxçiJes 

Dedaro ter votado contra o requerimento 
pn.ra se1· nomerul:J. uma cornmissão enear~~
gada de apresentar as bases de refvrma do; 
reguia:mentos actuaes t'a Escolas Militares~ 
Supei'lOr de Guerra. 

Sala das se>ões, 22 de novembro de 1894-
Josd Dedlaqua. 

Declare:~ que si estive~e presente ti TO· 
ta~ito do ~veto ao project0 n. 8 E, deste "uno, 
fix:nn·'o a !'orça dCl terra, par" o e:s:ercicio do 
1305, vot,,ria pelo mesmo ,;e!o. 

Em 22 de novembro tle 1894.-T!toma: (;,. 
ualcanti. 

Dem:tis é neccssario que o governo tenha 
por toda a parte representantes em que possa 
confiar. 

Si subdividir-se o n·st.ricto Fedem! cm um Vii.o a imprimil• as seguintes 
numet•o maio:· de circumscripçües torna-se 
cada vez mais diffi<:il a victoria rle um parti<.1o 
em to•! os eLe; c garantida a repreoenta<;ão dtt 
opposiçiio. 

o voto allministrativo é um voto rc>tricto, 
locn l. 

REDACÇÕE3 

N. 1G5 B- 1894 

Rerlacçtio para :Ja. di.scussr.'Zo do JJrnjcciO 
n. 1GS A., tlo corrente anno: que rcoryat~isi! 
os es!ados~11UJ~CJ·es r!n Presi.rlc;?lc da l~cptr· 
bl:c~~ do m.inistro da [Jtterra, do qjwtanH 
genc1·al elo cxe}·c~to e do quar!el-mes:te gt'· 
neral. 

O Sr. Go·loy ap1·e;en.tou uma emcnJ:t con
stituindo o Di:ltrido fe<ler:J.l de um sú circulo, 
parecendo conrundir voto administrativo com 
vob politico e 1razendo inconnnientes que 
resnlta.m d:J. •'e:;consideraç:io das pequenas 
zonas, cujo> direitos slo melhor attendidos 
tendo representantes seus. Eru2ndn substitutim ao projecto tlo Scn~·lo, 

O Sr. Medeiros e Albuquerque defen<'en a qne Ol'g"l!lis~ os e:>tados-matOres do Prc;l· 
eleição do prefeito r' o Districto Federal com· dente da !te publica, etc., etc. 
parati>ameute com o Distrito ela Columbin., 
apresentando um:1 argumenhçãe tão forte I O Congresso N:lcionnl decreta : 
que quasi ex'me o orador c1e insistir neste Art. 1 -~ Os e<t<ul?s-maiores do Prcs!denle 
ponto. · da. Republw:c, do mmisleo da guerl':l, uo "Jn' 
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dante-general do exor~ito e do ~uartel-mc,t•·e I ,, rt- 3." O~ ,-cnc·imcntos do pr-s>oll millt.\1' 
general. ficam org.\mzallos com o segUiu te t~nto do C'St.ulo-mni(lr 1lD Pl'e~trloute J. 1 t~e
pessoal. pnLlic 1. Colmo do:::; ~st t•io,-m:uores t!.ts nntrJri-

rl.lde!) m.mewna.1l,•s nr :rrt. 11
\ con!:llarJn rlo 

Pr·e~:dente da Republica :::oldo c et<~p.t ~O:'J'r•spon.leote, as :::-u.ts pu.ten
tr~, gr.ttln.·.H;.w t.k c~t.~tlo-ma.ior de 1:~. d.ts ... e, 
CL'l:~Url e n.at::; das gl'at;!:ca':.~Lí65 e:::pecli!c.d;.\S 
na tal,ella infra. 1 chefe do estado-maior, a-ener,tl ou olllcial 

superir•r, do exercito ou da ~:trma,Ja. 
1 official superier adjunto, sendo do e:s:er

cit o e d:t a rmudn.. 
4 ajudantes de ordens, crqoitães ou suiJal

teroos do exerdto e da armada. 

1Jlinist1·o da yue1·ra 

1 secretario, officialtlo exercito. 
; Capitães ott suhll-

4 ajudantes de orJens .) ter·nos de qual-

.· ( 1~~~ d~0~S~rci~~ 
Ajulanle-gcneral 

\ Cap~tiies ou subal-

3 ajuuantes ue ordens .•• ) ~~8~0 ~o~p~Ju ;~ 
I arma tlo exercit11. 

I a;,shtente, official superior do' corpo es-
pecial. · 

Quartel-me st>·e genen<l 

1
Capit:1es ou subal-

2 njudantes de ortlen · .. ·. tornes ue qual-
o. ( i~~~ d~u~~~rcif~ 

l.asfstente, otlicial superior tlo corpo e;
pecral. 

Parngrapho unico. Além do estado-maior, 
o. Pres:dente da RepuLlica te1·á um secreta
rio e dous ufficiaes de gabinete, e o miuistro 

~:X.~~i'~i~ ~~~~lita~~sl::al d~ gabinete, que 

Art. 2.• O secretario e os otnciaes do Pre
sidente da Republic.t, si f ,rem l'unccic•nal'ios 
publicas, percebeJão todos os seus Yeuci
mcntos corno em etrectivo exercício •la s2us 
cargos, e mais a gra1ificaçiio úe 500$ men
saes para o secretario e de 4UO$ para os düus 
outros ; no caso contrario lhes sert\ arbitra
da uma gratilicaç:ío até o ma:timo de I :000.$ 
~~f~os~ primeiro e de 900$ pam os dous 

_Paragrapho unicJ. Estes gratificações se-
rao pagas pela verbr-Eventuaes-do Miuis

:terio do Interior, quando não estiverem 
contempladas em rubric.'t especitü do orça
mento. 

AI L 4." O PresiJenta da RepnLlicn, sempre 
f!Ua tn·er rle. se <lpl'esentar em r;·entc as 
tropas, s~ f.ri'U_ acomp .nlm.I' por· ofiidacs ge
n~rac:,:; e :;upet'i•Jl"C$~ q ~~~ rnra, eSte !i !O t!Spe
CiaJ torem C•)tn nnlecHdC!!Cia c::m\'itliulo~. 

:\rt: 5.u Os oHio-i:tC::i 81lperiol'eS 011 capitães 
que_ í~rem ~omeados pa!'a o~~e~ carg'O::;, p.l.~
~ara.') nn~etiiatU.IIlcute p·d'U. o quadro extra
nurnerario. l'~ver·te:uln ao quadt·o cfl'ecth~o 
lo~o que t~t·mtni~ a cowmis:;üo, fLUI.! linda-se 
com a retJr.ula de ~cus chcl'c::. 

Art .. G. 0 Rcvng:uu-sc as Uispo~i~;u:::s em 
contra.l'IO. 

TABF.LLA A QGE sg t:.El·'8RE O AltT. :Jo 

General. .. - . . • . • . .. . . .. .. f,õQ$000 
OJiicial ~npcr·ior·..... ... .. 4511$000 
Capitiio uU Subalt<JI'IIO..... :!00$00:1 

.:.V os estados-m .. ai01~C.> do m inislro da f!Ul!1'ra, 
ajadante-genert.•l e ~~tm·tel-m .. csêre ge .. 
neral. 

Official surmior.... .... .. 4CO~OOO 
Capitão cu sul>al terno.... 250)v0U 

S:tl;\ elas s :ssües, 22 1.le noveml,ro de 1804. 
- Ooidio "t!mwtes, r~btor·. -Salgado dos 
Santos, pt·esidente. - Antonio Jostl c/~ S;quei .. 
ra.- Tlwma; Car:alcant!, com restricrf,io. 

Pmjeclo do :Se>u<do n. 1G5 de 1891. 

O Congresso Nacional decr.,ta : 
Art. 1.• 0s e;!arlos-maiores do PI'esi,Jente 

dtt Republica~ 1Jo ministro da guert·a, do aju
danto-gonei·al <.lo •·:S:ercito e tlo quaitel-rncstre 
g,•neral Hcam ot·gt ... uizatlo;; com o seguinte 
pe:;soal : 

P>·esidente da R.·pu~lica 

3 ollleiaes de gnuinetc, ch·is ou militares. 
1 chefJ da casa militar, olllciul general da 

armadtt ou do exercito. 
4 ajudantes tle ordens. olllciaes superiores 

ou capitães do exercito, d:t armadu, da 
guarda nacional ou houorarios. 
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- • llh'l~St~·a da. G~.!c,·ra l s~n;:c!o FBneral'l 7 r1ü nOYC~nhro tlf~ 180 . .,! .-
Ufm!d~no do :i:mur'at Fontoura1 vice~J.l!'(~:;íd0:1ie 

l ~\~~{~~~~e~t;:~~~~~~~~0i~~f~~ ,:;,~:i~~~~:: i,;~~~\ ~;~;!;f~t7oi~~2;,-~[~1iiJ:~~)~~~l~J~,~~E: 
1 .a}udunte de cawvo\ou at'lW1 dl.l cxe1:áto. I G..lt<-<-nda, 4(1 s~<.::tetado. 

Ajudantc-gene;·al \ . N. 157 B- 1894 

1 :1jUdante de O!'c!an.S/C'apitâeS OU Stl.b::Jter .. nedacçi!opaHt 3;, diSCtGSSt10 rJo pr<~jec:o )'). t!íi 
l ajnçh\nte de ))CSs.onino:; 1le flUa!quer Cl:l·po ....1. do co>·rente ann.o\ dete'l·ii:t~nando çueo 
1 Qjudante de campo]ou :'«'!!1" ao exer·Cito. <otdo e a etaz1<' dos officiaes effec!ivos e pra. 

ça.s tlo e:ceJ'ciw e t.la a.rnwda. se_jant 1·eyalo~!o~ 
Ottarte~-mestre yr.me?·aZ pelas tabellus qt~e seyuem .. e á<i ou!ras pro-ct .. 

dr111cias. · 
1 ajudante de orclensiCnpitiíe> ou su:Y,11tce• 

:llO$Ile r1u:iqu~·: cm·po O Congt'l!SSO Na:3onal del!reta: 
1 ajudante de l'essa"\ou amw. tlo e:>:·3:·cíto. Art. I. • O Slll<lc e"' etc\]?'' dos oillciaes eiTll· 

Art. 2.0 Os o1Ticiaes do ga1-,inet~ do Pr~s~ .. ctivos e prtt(pS do r.::wrt1to o dú nrw;tlb set::o 
!lente di\. H.epnbiic<', si !Ure;n funccion:n·ios reg uin.dos pebs t~Uella:; que u.<:om;~:.~nh;_l!"!l a 
publkos, perecbe1·â.n tot\o:; o.s seus n~nd- presente .lei. 
1nentos como em etrectlvo exet·c.ic.~o de ::ens ..:\rt~ 2. o Fíc::~nt remid.:ts as dividas ú. Ftli:Cu~ 
c~rgos, e m:ds a_gr·:ttHicttçfio_ de 40~$ men~aes; da :;aciona1 deixadas pelos funccíon:ll'lo:; civis 
11oe~so c_ontr:.\r1o ~11;s sera. tLrbtSr;~c!~ ~rna. e rrüiltares que su.ccumbirora uo ~l.!r\·!ç:o Ü~\ 
gNtltic,,çao uto omwunc d•3l:OOú:;;, tamDem Republica. 

;rfl;~~~~~~l:~-i~:;~~:;:~~~~~~~~~:~~:~~~~:;,~~~~: \ ~&~~ÍuL~~~r't~~~~~~,:~e~~~~~~!~~: ;~;b:~,= 
temp1a.das t-m t·u~Jl'_io::~l. e~;;e(:hl dü n!'t;:tH:~?t~J.~ soldo G::o..t\i\c-:\tão Tn~.:.l 

Art. :). 0 Ü.SVend!BCUt.US do }w~s<.al ffii:Jt:u·, 1-'!e~t-.·0 JO:J$01)0 };lOt;OQO 2.50~000 
ta.uto Ja. ca::;n. milit<)l~ do !.-'r-::~id~nte du. H .. ~~~~~ Cor~t;.u:2i1~~t~·e uo:;OOD 130:~UíJO 220$0i~J 
~~d~s ;~~~~ig~,~~~~~u;;~"-;'~:t~or;;~ c~~~~t~;.K;od~ GmtrU.ilto.. .. 80$000 JO;J$000 1ti0$0ú'.l 
soldo e etnr~a co:r·1·espondenteS âs S!l:lS v a- § 1 ~uNos empregos de tel'r!t e omb,\1'~aúos 
tentes, c. mais das gnltiticaç:ües especirrcatlus no; n .• vi os ue rclser·va, em f:<l.>rico ou úesnr-
ll:t tabella inf,·,t. mttdos. vcncerito pela tabellt\, 

Art. 4.• o f>t·esidenta da RepuiJliCll, sem- § 2:' ?\os mwios armados, mais ·1 •;. :;ol,rc 
-p1·e que tlv~r !le se apresentar .en1 .. Et7o te ús ;.:t ~·t·atifl.i!<.H~i.o (lo c;.tr!l'o que exêt'<.:el'em. e~ 
tropas~ se t<tl'a .t\<:Otilp<.tnhat· pot~ D1H?t \0S ge- ,::~~ntlo em ·cnmmissão 'ne:sc:; navios, o uu
J1er·aes e supet·Jore.:.1 q11e, pn.ra. e5SO inn espe ... f;-mento dt; lO '(j,. 
cial .. forem com n.ntccetlcncht. cotJ\-idi.tdas .. \1·t. -i.~.~ E' n~Jtot·ls:\do o Prcsi'lcnte t!a ne .. 

Art. 5.u H.~,;vogam~~e :.:..s d~spos1çoe;;; em cou- r,n"b!ir'a. a, dr.Ctêlttt' os nc.:.:e.:5Stlt'ins creU i to.:; no 
rr~lrio. êxci·cicio vigeo\to e 110 tio 1895 paut ~ ele.-

\ cn1;fi.o th.t prd::.e:~ te l ci. . . _ 
TABELL\ A QUE.SE REFEKl!: o AR!. :;• I ,u·t. _5.' Revog-at!l-Se as <llspos1çoes e:n 

contrarw. 
lro c(LSa. ·miUta.'r· do Presi(lenle da l~ei;u.úl~,;c, 

GOO.')I)OO 

N. i- Tallella d' soldo e e ta?" qu.e devem 
perceber os o:tllciaes do exerc1to 

General. .•...•.•. : ............ . 
Ol'ti cia I superior ................ . 4üo:-;Ooo Grl\,lut"o~~o Buldo. mcns:t1 Et:l:p:t di:l.rll 

capitão ....................... ·· :JOO~OOO Maredlt!l ••..•..•. · · · 
Gene:·e<l tle tlivi&1D •••• 

eest.ados-ííUJ:·o~·es dn m-t"1l:"st'i~O da rJ~ICi'l~a, t3onet·;d de hrig;tdU.. • • 

utltml.e gcne>·a! c fJHa>tel-mcswc gc""''al ~~I~~~~;_:,;~;;;1~í:.'.':: 
Gr:1.titk:t<:ã.o ll\iajor~··.~····~ .......... ~ 

rfi • 1 300$000 Ca.pilão ............. . 
2apl~~~.'.'.~.'.' .' :: .': :::.::::::::::: 200SOOO 'Ienente ......... · .. . 
Subalterno ....................... ~. 150$000 Alferes ................ . 

1 : OOMOOO W~OOD 
800:';01)() 1 üi;Oúú 

60Sll00 !G::;UJO 
-1C0:';100 8.:;000 
:3Z02uoo ssouo 

280$U00 8$000 
200$1100 4.$DDD 
140::;.'000 . 4$000 
120$?00 4$000 
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Observações 

Continua em vigor a tn.belln. apprnv<erla 
pelo decreto n. 96 ,\, de 1 de noYeml;ro _ele 
1890, q Ut·: regul!1 a.s cliiferenL•s grat!ticctçoes 
f]Ue compe1em aos oflicme~ do exe;:cito, se-
gundo os cargos que exe!'cem . 

Os oíHei;ws dn.s gll~trnir{Õt:s r' o Par;;. Am~.
zonas e 1vüüto-Gro,:so percebe!'iJ,, nEvs <t f[Uilr
ta pctrte da importanci!1 d<t et:1.pa. 

N. 2-Tabelb do soldo que d~vem perc8ber 
os offici<:tes da armada 

Gradu:JçUe~ 

Almirante ................... . 
V ice-almirante .....•......... _ 
Contra-almirante ............. . 
Capitão de mar e gucrr:1 ...... . 
Capitil.o de fragata ............ . 
Capitão-tenente ............... . 
]• tenente ................... . 
2' tenent.e .................... . 
C1uarcla-marinlla ............. . 

Soldo mensal 

1: 01J(!o~1)00 
8()():~~i)(:0 

()11('$1)11() 
4110:1;<100 
3:21)~''10:) 
280:'::)0(1 
200SOOO 
l4tF:uorJ 
! 20~~tYIO 

N. 3 - Tabella do soldo qne dovem per 
ceber as praças de pret do ext~rcit·J e nr
nladJ., nos tern1os da. n1,:L1sago .G dirigida 
nesta data ,ao Congresso Nacioni\1 

POS'rOS 

<ll Sargento-ajudante ...... . 
d Sargento quartel-mestre 
~ ~ }o snrgt'nto ............ . 
~ ~ 2n sargento ............ . 
o .3 \FU!Tic•l ......... , ...... . 
~ 2 Sargento-lnandador .... . 
3 ~ Cabo, corneta, clarim c 
,2 o tambot• .............. . 

_-§ Anspe,;ada. c marinheiro 
c-;:: 

1

. de !·' c1 a.s·;e .......... . 
:3 ·2 S· ,]dado e marinheiro de 
~ 2 2~ cl: sse .............. . 
:;3 ~ Of'umct.e ............... . 
o-::l Mes•,rc de m·.1sic:t ...... . 
; ~Musico r1c 1" ehk:,e .... . 
;;; õ, Mus1co de :>·• classe ..... . 
t'"'IMusico ''e:3' clas:.:e •..... 
8 1 Telegl'a.pl1 is ta .......... . 

Obsc1·raçúes 

SOLDO DI \RIO 

~2S'I00 
:.:>~~! I(Jij 

lS:?:c,o 
]~ J():J 

;~75~ I 
2:$000 

$650 

S7iOO 

~;íOO 
~;:lOO 

2~:~~ lÜU 
j~:~, ,(l() 

~;TSO 
~;(j')() 

2$000 

Os vnluntarios perculJm·i'io, emqu:t"t'1 
forem prac;as de ]ll'd., rnn.is uma gratificaçiio 
ig·nal a qumta parte d<L ~oldo <

1 <1 Jlrimetr't 
praça. 

Os voluntario 
Heu tempo de 
fileiras com o 

e recr·utados que, findo o 
sm·viço, contir!U:1I'ern uas 

sem engajamento, perce-

berão mais uma gratificação iguol á metade 
do :.:ol'o de primeira praça. 

Os espin~·ardeints, conmhriros, serra
lheitos, ;.ell•_-,iros, cnr:,iuteit·os ele sep;e. co
t~llcí rCJ:~ 8 rerraUorc:":' ven(~;Jr;t n o soldo de cabo. 

o,, ~lt·ti I ices de fugo peJ'cebcr:\o soldo de 
9 .~ ~·1ro·pnto 

•Y Cl~ "'~àn1~tas, claritts e tn.m: ot·es-móres 
ti1wlJem percPb riio solcio rJe 2' s;trgr:nto. 

Sah d:t~: c:o:tuuis~Cícs. :22 de nov~:mbro ele 
1 S!Ji .·- Jo·7o Ln]Jr<s, p•·Jo:<itlt'.nte .-:![,.1/eil/a "Vo
f/lf,eirtr, rel;_1,tOI'. --- .·\ rth1! ,· I.lirJs·-lt1{!!1lSto JVJo;t
tene(!•'". -·Afci;Jr/o Gun;wb:lro .-"·iugusto Se
rcro. -i•. 1lfayri"h. 

N. 110 B-1894 

Rerl(lcçrio para 8" diswssüo do p1·ojecto n. 119 
A, do correnic 1m11o, que autorisa o yoverno 
a ronimcior cn;n Riclw.-rl .!. Reidy, ou quem 
1ilClll.rJi'C,<J; vantugens oíre-rcccr. o assenta~~~cntó 
rfe Utn 1'11/Jo ~·u!J-(11H'iul entnl Bet,:,n, Jlfanâos. 

O ~ongTcs8o Nacional resol r e: 

,\rt.. !. o Fir~;l. o ~0\'0!'Ilri n.utoris:1.1lo :t ccm·
tr:w~:ll' LOitl l:it:1ta!'rl .!. Rt·iLiy 011 Crllll f]Uem 
l'~''lit,ree ''!lllt.;rgt·nsoil'erl'et•r·. o HS~cnt:trnento 
de um ctun snldlll\'i Lí'tJIJ'r• rlr•l•'m e .\IlLD:cO:J, 
rnl·dJ;lntc ,Ls seguintes conCL-'~,::;Cw~: 

a) [H i çíliõgio pur :Jo aunos. salvo, pr1rém, 
i Utdio c !to~ !·:~ü•.do~ o dir·eito de estabe
le(·er, IL1. m· ·smn. zoua, <lS li nlms tenestreB 
que jul;.;ar·em C"ll''f'ltieutr·s. licaudo aiud:1 aos 
pa.rticnlal'f'S O direito r\; tran~mit.tir ~eUS Ô.CS
pa.e\los peht linha que prefL•rü•em; 

I;) isenr;iío dos direi tos de niJ';J.ndega. e ele 
quac~quer outr·os irnpo:;tos peh exploraçiío, 
par;;, torlo omatPrial, inclu~ivemtviosem
prc"gados no ;•:;senUt!llento e rep:1ro d<1S li
ult:t~ ; 

c1 ce~'iio dr:,s tecreno~ t1evo1ut.ns e direito 
c1e de:'<lp!·op iaç:l" de outros. tlnJ·antc o prazo 
do pri \'ilegin, Jl'•r<1 o e~tailele~iment.o ,las 
rsta(:(lt's;, atntn'r-iu;ão e ca,:-:as d() cab:\ ohscr
,.,l,i"· qu:tntLl i1. d~esilpl'tipl'lnção, a lt,gbhr;ão 
e~t:tdtln L e111 vig-(tl'; 

rl) subYeJH;ão :tllllU:ll de L 17 12:> <
1 urante 

os print<'ll'O>' ;;'0 a.nnos d:1 concE:S:.:;'io. 
A rt :.>." Em tru,·a. de tt1es f<t v ores é o con

cJ:ssi, lllê1J'io ol ri'Igado: 
"1 :c r•sta.1wlr,~r·r. uo referido <'<ÜJO sub-flu

vi cl. raJnitk:v:•·le8 p:ll'<t PinhPil'n, Mosqueiro, 
Srli:n·. C:wwt:L, BnwPs, Gnrupú, C!Javes, 
:\J;lt~il piJ., . \ ieJW[lWl', i\Ion!.e \.legl'C>, 8~ll1 tarém 
e Ohitlu . .;, no P<trit " htrintins e Itacoatiara., 
no A:dazonas; 

/Ji a. l<tzer Lime ·ionar '" linba principal no 
prazo maximo do um anno e as outra:> uo rle 
18 mezes; 
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c) a fazer re>erter :1 União, findos os 30 
nnnos do privilegio. totlo o material, edifica
ções e terrenos empregc1dos no serviço; 

d) a dar preterencb. mt expedição ans tele
grammas o!lidaes e <.!a imprensa. todos o.> 
quaes terão abatimento de 50 •;,, em relll.ção 
a tarifa acloptada; 

cl a or>ganisat· esta tarifa tomando por base 
a distancia kilometrica e suumettenr.lo·a à 
a])pt".l\'"a•.•ão do governo fe•leral, senJo-lbe ve· 
dado alterai-a sem acquiescencia deste. 

Art. 3." O conees,ionario poderá, em qual· 
quet• tempo, e pelo prazo do presente privi· 
legio, entr<tr em accordo com os governos 
estadoaes a rçspeito do estabelecimento de 
nova s ra m itie<tçôes . 

Art. 4." São re,·ogacJus as disposições em 
eontrario. 

Sala das OJmmi.;sões, 2:?. de no•·cmb;·o de 
J8D4.- Julio Lopos, presidPntc. - ;tttgustr; 
Jfonteneg,~o~ rdator.-.Alcindo (hf(mabara.
Albe,·to To•·r<s. - "h·thur Rios. - 1l1•gu•to 
Seoero. 

157 c -189-1 

Rdaç!TO j)ata !.Jl discu.ss(i;o do wld;"tivo des
tacado eol ;?a tliscussr.7.o do pto}ec!o n. 157.·1 
do corr·ente anno, (.(etcJ"tiúinando que o soldo 
c a etapa dos officíae• e{fecti·aos e praças d,Q 
e,?'Ctcito e da armada. sejam, 1·egulados pelas 
t·?bellas que oo m.esm.o acompanhao. 

15 annos, o •lireito exclusivo de fabricar aros 
de borracha adapttt<"eis t~s rodas dos vehiculos 
de carga e passageiros, em substituição aos 
de ferro commummente empregados. tkan.;0 
ex.ten~ivo á toda. a União esse privilegio vara 
o fttbrtco e vendo. da borracha preparathL e 
:J.ssim model-·da. 

l'eb leitut·a rlv. petiç~o e de um memol'ial 
queaaccompanha verificn.-se quen:io se trata 
deum:t invenç.üo <los p<:ticion;•rios nem me;;. 
mo de um a.p-arfei<;o:tmento p<.r elles no Ino•!o 
d.e compor. de prepar:tr ou d•• modelar esse 
importame produ c to d:l. nossa ílora. tornando 
indnstriul e economica a su:1 applicação nr.,g 
casos indicados na peti~ão; do contrario re
fcr~m-se vagamente a. algumll.s a.pplic11~Ues co
nhecidas da bor-racha prepara<\<> e a uma rle 
suas composicões tambem conhecidas e que 
nilo podem ser objecto tle monopolio indus· 
trial contrariantlo ao § ~4 do art. 7~ do noss•• 
codigo constitueiona\; e como ao mesmo tem
po faltam ans peticionarios as condiçGes do§ 
25 do mesmo arti,!;O. é a commissãodeparecer 
que esia petição SPj<t indeferida. 

Snh das sessões. 22 de novembro d•J 1894. 
-Lin< de Yasconcello.<, pr"sidente.-:1/meidn 
Gome.<, relator.-Ani.:;io de Abreu.- Jlliguet 
Perncmtbuco.-Paulino de Sou:;a. Junior. 

Yae a imprimh· o seguinte 

l'ROJECTO N. !30 A DE 189-1 

O Congresso Nacioral decreta: De:er,nina qve o mr,n!epio rlos officiaes da 
Art. I." Os vencim(·ntos. soldo e etapa annada e classe< amwxas, de g"e trata a,.,. 

do~ otlicíaes da brigada policial e corpo de s .lvçao de 2.'1 de sete,nu,·o de 1795, será 
lJ~'l.nbeii·os serão os mesmos ma,rcados pata I ?:_eoulado pelo rn.P,-:mo dect·eto qtte trata da 
os otiicia.es do exercito. montepio dos offieiaes do exercito. 

Al·t. 2. • Revogam-se as disfOôicües em 
coJJtrario. (Substitutivo ao projecto do Senndo n. 130 

Sn.la. das sessües, 14 tle novemb;·o de 1894. de 1894) 
- JotTO Lopen pt·e~idente. - A .. ·it!fttsto Seue1·o, 
reln.tor. - F. P. Uayrinl<. - Arthw· Rios.
Alu, e ida lYO[JU.c:·,·a.- A.lúe;·to :Z'urí·es. 

Vu.i a impr:rnir o :;eguinte 

PMtECEr:. l<. 127 DE 180! 

Indefere o 'J·eqHe:·i,J~ento em que Jligtu.:l .Tosê 
Ga2·cc.: e out1·o solicitcun concess,fo exclusi·t;a 
pct'J·a o (abdco e 1;r;nrla, por 15 arinOs~ da 
bor1·acha p1·eparada com, aJ)pUcaçi!o às rodas 
de t:clâcztlo.; em, suVs!ztuif·ãa às chapas de 
(e>·ro. 

Ao exa.m~ da Commissão de Fazenda e Itl· 
dustria. foi submettido o requerimento de 
Mignel José Garcez e Antonio ~·~ .~zevedo 
Martins solicitan~o do Poder Legisla\! v o, por 

A Commiosão de :Marinha e Guerra estudou 
o projecto do Senado n. no, de !894, ~uc 
trata no montepio dos olllciaes da armada e 
cJa:;:ses a.nnexas. 

Para melhor regularisar as leis que se rc· 
lerem ao montepio dos otficíaes do exercito 
com o dos officia~ da armada e cla•se~ 
annexas, a Commissão de Mal'inha e Guerra, 
attendendo ao art. 85 da Constituição, apre
senta o seguinte substutí vo: 

O Congre>so Nacional decreta: 
Art. I" O monte pio dosotnciaes da arm~da 

e classes annexas, de que lr,tta a resolu~ãD 
de 2:3 de setembro de 17%, será regulado 
pelo mesmo decreto, que trata do montepio 
dos officiaes do exercito. 
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J.J.'t. 2" Rovogu.m s J 

ctJntral'io. 

ri~O.JECfO N. ]:'.n DE lt;!H 

(DO :':EXAltO) 

cm scrr~ç·o~ q11e m<·nci11na.. crcditüs na. impor
tancln. total de. 2. u:·3~1:S.t~$H':: (~ · discus~ão); 

N. 1Bl ~de ltiH-L n.}Jpt'o\·a.udo íJ tredit.u :sup
p~e:r.entat· ';!!'. l.'k0~3iSI}':X:::l :t.IJC!"t<l p<'JO de-
11Ctn n. l:-3;J:l. tlt: :?.:! de ou:uhl'Otlu ]...;\Jt ú. 
Yet·b;<-C<tixa ''a Amol'Liza\iio-rulwica ll do· 
;a·t. i" d<t lei n. l!)l B, •.lc 3/J •le sctcrnbro t!e 

~~:~i~i~:;~\l2J~f~~i~~1~1t!~~~~;~lt'~~i~:,;~~s 
X. !X:3, ele lS!J.L ::tUV)risanrl~1 o cro

n~rno a. n.l1rir o crt.•d i t.o cxt.rnorllinario 1::' de 

~;~~~t;:~~I~~~~;~~Ei~:~~~n~.~~~~~:~~:~~;~ 
a~:cm·t]u com o:; c(.:ntracto~ <'elehracios. como• 
t,a,Jnbt'm a.s clue dizem respeito iL !l:o;C':llisnt;i'ín· 
!.los_ bi:rge-:; ngricot:t~, medit;:io c de~crimi .. 

o Ct•ngrcsso x~l.cionat dc<.:reb.: l:w:ao 11C t0rrns (~·· c.llS•~US:::f!.ü); 
\r' 1" O ~1011t pio 'r· c fi' · 1 N. !8-l, •'e JS!J-1, approv;w<lo o credito sup-

~~~ioe t~'~"~~~d.;a~,;~~~~;.:tlâ~1~r~:;r-:·;~;~ ~;E ~~.e~;;;i~~;te'h~ JZ~~~~i~t.g~~·r.~s!r1~1~ ,~~~?~~;~~ 
vitlido em duas p:trtes igna.<!S, c:tLen1]o uma i1, Exerciclos íiudu5-1'Ubt·1t~a :~t ~tn ar-t. 7" da 
ri uva, si el :a ::e al:har nas cond.k1i ·s esta.- ~~~~ia 1,_:11.:::1a~.;:.~,:l,t!e'·'e:~s'1,,l'ez1~.·lsJ~.:,~-~:~~~~;:ottl~l~'-.,1.Se;!:.~~.,P,1•,~rcar 
tuidas nesse regnl;t.ménto; e :1. outr<.t~ ;l,l .5 •· oJ ~ - w ... .u~..... ~ u "" 
fii!Jr·s s.ucet>sive1..:. n<1.. rurm.1, tLL lei. ~ 11<1 rtlad,J.S o~~r~.~ que _n:io ftJra1.n ~·ccln_matl;:~ ou satis-
tllnlb"'m ns condições t.:.C!ffi t reler l(L'l.t'. _retta.::::; oppo.L·tumunente (2' •!1::scus::ao); 

Par~:.g-r;tpllo unko. Ficn.m comprehenLlidos - N. 185. de 1804. anrnrisan1lo o go,·c.rn~) a. 
n;•. disposit;:ão cle~t;, lei, desde ~ d<tt, r' a su:t I abrir o crerlito extmo1·climcr i.-. do 8:JS:4~C;8S·10 
promnlga.ç·ao: os filhos do; ofikin.ts fallecHos~ para. o pagamento do excesso tl:ts d1:sper.as 
Cfil:mtlo :.::s viur;:.,s \.le:".tes estiverem 11~1'· r;.~m o scr\'iço rle c:Jlonisat;:1o no c~tndu do 
c;bem!o por inteiro o montcpio. Rto Gr,~ndc do Sul, no excr.:ir:iu d•~ l8!J3 (:?.• 

.·\.rt. 2· Revog:1m-sc ;.J.S Uisnosi;;ões e:n con· dtscus;.;a.o ); 
tr;u·io. · N. 140 ,\.de 1804, autorisarHlo o goYcrno 

Sem•.do Federal. ]:l ,·c ontubro de lSfJ.J. _ :\ dispen
1
:[ct· a qua.nr.i:ule 50:011~.~-,Plt·a S?lmr 

UiJt.J.ld:afl do ~tnumrl FOilhl!ra, vicC·Pl'C.'ir_le~te. o c~.SL'O; a. fraJ.!ata. ~tiJ/1/,:;:mtt~ (~· ltlSt!U~Sao). 
-Jo•in Pcrlrn liel(rn·t Y:e:nc. !" secr.:tario.- N. JO.l, clc 18_0-l.,te'·a!Hlt.nd~ em laYo_t· da 
f.il Di:>i~ Go•!lm·t. :!" secretario. _ .Tn·'o no1·~ Companhw. t:str:ada de l·err<;: Estt·ctt.o e 
Soarts ..~.Ycica, :;· seerc.;t{l.rio.-Jo:1kln~ (./,; úli- S. r n.u1cJsco no Clt'~pl!:t :1. Ctrnccs:::uo a. qnc ~c 
t:ira C~ttwula, .p sccrêtu.rifl. l'<~ft:"rC: o 1let.·reto u. ,S~Jü. de l~ tt~ outnLro de 

IB\JO. n:,:; termos t:O respec't YO contru.cto ( l • 

At.:hando-:::c a. h!)rn. rvlcantudn.. o St•. presi- di~~S~i~') ~c l~Q '- fixan•lo os \~cncimcntos 
~~~~v~~<:$i~na. pal\t :tma.nhfi :.1 St•guinte orclem elos empl"r~ado~ 1ln. E:-;trrulu. de Ferro Central 

tlu Hrazil (:!·' discu:;s:l.u): 
!\. 2~J. •te J8!J:.l, n.ntvri:san•io o Potlcr Exc

r:uti n; a cout:c,lcr liccn,;a.a. J:o""ra.IE:isco Ferreira. 
tlc slora.cs pnr;c imro;luzir no pniz r1ous mil 
tru.Uu.l!J<tdore::; lib( ria.nCis, scgr:mlo as condi
ções que cst"belcce, com a emenda do Sr. 
A. Olyntho e outro e p~rceer d<t Commissão 
Jc O!.n•ns Putl!cvs e Colonis.tçiio de 1894, con
sitlcru.ntlo o projecto desneeessario (:3' dis
cus::ã.o); 

~~bf€:Y~ d~~ l~;~~i~:,~.~ll~;;;i\~l~·~~ ~i.•Vet•lJO a 
ttbrit• o ct·ettito extraort.linario de Inn:oO:I~ 
pant cumprur as t(:rr:1s e <Jguas t!o Rio Co· 

x~~~~.~f~:c ~r~;:~:i~~,i'~e~~ n~;·t;;:~~~\To ~~;~ 
~![~~~~ de 25 de j:tne;ro ue ldU-1 p• di:icus-

x'. 15-1, do 189-l. :LUtC<ri.;:uJ<IO I) GOVél'UO n. 
abdt• o credito supplementttr'\lc l08:71:3$~)95,2 
J~ara. n.s olJ~·:;.s rlo IJrolonga.mento d8. E:stra1i:1 
tle Ferro :l~ Pot'co Alegre a U:·ugu<•·Yana no 
exerclcio l\e 18~3 (:3° di~cus>ão); 
· N_. ISO, de 1894, autorisando o governo a. 

nbrll', no corrente exercício de !Sg4, para os 

:;\. :'05, de 1893, mandando abonar ao ma
jor rdormado do exercito Eugenio Frederico 
clc Lossio e Soiulitz· o sol !o que deixou de re
cebe c· de 1862 n. 1864 (uiscussiio unicn.); 

N. 161, de 1894, ma.rcando aos escrivães da 
Córte de A ppella~.ão do Districto Federal 
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"Tenciinentos igua.es a.o escrivães do Jury e da 
Repart'ção da. Policia. (I• discussão); 

N. 98. de 1894. ma.nda!ldo contar de 31 de 
julho de !891 a antiguidade de posto na. pro
moção tio Dr. Eduardo Gonça,lves Ribeiro 
(iliscus;;ã.o unica.\; 

N. 14!. de !8éJ4. ma.nd·1ndo reverter-ao ser
,·iço actiTo do exercito o c"pit.:iore!brma.llo .Je 
ronymo Ferreira. Fr·an~a e interpreta o art.9·. 
n. 2. d:1, lei 11. MS (I• ,n,cus-<i0) : 

2·' c:iscussão <l0 proj<'ct' n. 10:3. tl• lS~H. 
antori:,ando o Po ,er ExecntiYo ... :i abrir um 
cr·e rito snppl0menta:· de :J7:0-17Sá rubrica 3• 
do a.rt. 2" da lei n. 191 B, de 3u tle setembro 
de !89:1; 

3" é\jscn~~ão r' o v:-ojecto n. 114 A. de 1894 
marcando a gratificaçüo mensal de I :000$ aos 
minisr.ros <le Estado p:1ra repr~entação: 

3· discussão do projecto n. lGG A. de 1894. 
pl'ohibindo o recebimento de s<"ntencia.dos no 
pl'esidio de Fernando de Noronha; 

Contimw .• ; .. io da. 3• discus~ão do projecto 
n.l2l B. r' e !8~1.!.'1 ispondo s·;bre as ~leições de 
que trat<'< a lei n. 85, de 20 de setembro de 
1894: 
;~ discm;:ão do projecto n.l89.de IS94.rlecht

rando r.la cnm petenc:a tln Sup;•emo Tribunal 
Pt:..Jer·al o j tl!_~~amc .. nto. tnerlia.nte reclamn.c;ão, 
da.-:o; q ue:Stüe~ relêtt.i. \·a::; à Ya!idade de as-3em
blé~t:-<::; :verrndoresnn presidentes do~ Estados. 
e:n c-.:tso derluplicata ou outro confircto sob,·e 
a legitimidade tlo seu e:r.:ercicio, e clispüe 
solJre os caros em que sómente podvr·>e
h:1. .1ar a inter>en~ão da juristlicção feder l. 
( Substitutivo aos projectos ns. 156 e I i9 
de 18941 ; 

Discussão unica do projecto n. lil.de 1S9í 
autoriz!ndo o Poder Executivo aconce 'e 1·a~ 
Dr. Jo:co Alvares rle Aze,·edo )1acedo.l<•rno 
da. r;scola Xacional de Bellas Ar~es,um :tli;;; 
de !tcenç•a c::.m orclenado; 

I• tli:>c~:;são projecto n. 182. (te !3)4. con. 
ceden,lo a CompA.nl!ia de E:;tradas ·'" Fen:. 
do ::iorte do Braúl pr.,ro~·n.~:i.o are tlrz~nil•r .• 
de 1896 do prazo marcado pe\t'a a cond:~<::ú 

~~~?~~~~~~:~.~~:~~~;1e ~~~:~~~~r~f":':,·::::.: 
no il.e Pt>rna.mbueo; 

Discussão unic~t do 11rojeef.o n. 178. de 
1804. autorisandú o go~P.rno a conceder um 
um a.nno de licença com orrlena,lü a .lacit:tho 
Dia:; Cardoso· .. 1' official •h Secreta,ria da h 
rlustria, Viaçiio e Obras Pnl,!ic;ls; 

DisCU$s(i.o unica do pr•'jecto n, ·162,tle IS-91. 
approvn.n:1o com modj lic~tç~úcs o co~lig~ ~ dê\s 
disposiçües communs iLs instituições rle ensino 
SllperiOt'. decretado pelo go,erno. sob o 
n. 1159. de 3 de tlez~mbro de !892; 

Prnjecto inicia.do no Sen;ul·'· ao qual n:'~on 
~anc~ão o Vice·Presidente tl:.L Repnblic;t (' que. 
na conlormitl:rde do art. :n;; :3" da Co: >ti· 
tui~ã.o. nbteYe llilltUel!a. Camara doas tC!.'\I)S 
do:; suffra..:.dos pr~stmte3 ; 

Disctl~:5iio umc:a dü projecto n. ' 
18!l4, do Senado. melliOrand,, a ref.q•m" 
tc-neme da armad<L l;a:nill·' de L·liis e 
e propõe modificações no projeétv n. :!.'iG 
de J8g3. 

Levauta.·sc s. sessão ás 4 horas e 10 mmuto> 
da tarde. 

3" discussão do projecto n. 119 B. de 1894, 
a.utoris:tndu o Go'."ern~ a. contrat;u• com 
Richard .1. Reidy. ou quem melhores v:>.n· 
ta.c:en~ om~reeee_ (1 as:;(·nta.mento de um cabo 
sÚlÍ·flu,·i:cl ~ntm Belém e )!anão~. mQdianto 1 
a.; condi~i:;~;: que esuthe!Pce; _ . . 14Z' SESSÃO E~! 23 ílE :>OYE)lB!tO DF. l80·i 

Coutinu:1ç:lo J.a. 3· dJscussõtfl do prruec,to 
n. 83. de l::l\i4.:wtori~:1.n<lo o Pé>'ler Execnti
VL) a reorg-nnis~t.t· o scr~Í\'" Uc immig-r:l<;f;t) e 
cúlonisa.c;i'i.l.l dn. Unifí.o. Ue eonfurntid:t 1e com 
as 1,ascs que apresenta; 

:3·1 discu~s:lo dn projc·cto n. ii A.. tlC' lX!J4. 
isentando de pag-amento dos impostos de im
portaçií.o e dii·eitos r1e experlient" os m;aeri~
es irnpo!·ta•1;,s para o sern~o da rllumma~a.o 
pu1Jlic-adit c:cpit:tl da B<\l.na.; _ . 

Continuac;.ão d:< 1' dtSCUSS>tO do prOJeCto 
n. 152. de 1894, prorogando por dous annos o 
prazu conccdl··lo :i.Estradade Ferro Leopoldma 
como cessiona.ria da Estrad• de Ferro de Santo 
Edual'dO ao Cachoeiro de It •pemirim; para. a 
conclusão <las obràs da linll"· entre estes rl.ous 
pontos. e dispensa a mesma companhia d~ 
C:onstrucçã.odo prolongamento da sua. estra~a 
desde a estação do Imbé, no valle do R10 
Grande, até a do Macuco; 

P1"Ctirl'!11cin. dos S1·s. Rosa c Si.l1~n tJ F'rtWI..'i•c3 
Veigtt (211 dct:-JWe$identc) 

Ao mcio-di:t rêspond~m :'t chnrn:1•!:l os Sr>. 
Ro;a e Sil1:a, Thomaz De!fino, Tavare,; •'<' 
L'\T:I Lim:t Raclll'Y, Fileto Pir,~s. tT:l!dt~l 
sà.J~::dn. :\uzusto ~{'Hiten~::ri'O, C:tt'](l~ rlt: Ko
YiH~S. R1·icio ... !ilho~ Hollundn. Lim:1. Vh·~·.irn~. 
Lttír. Doming-uez. Gusl:n·o Vc1':1s, EJuaruo de 
BeJ•rê.ln. Cliri$li!lO Crnz. Anbh1 Je ;\.l.~r.~n. 
Nogueir:t Par;1nn~uú, Fredct·lco Borg-es~ Gon
ç,lo de L·1gos, Thoma7. C:tvalc:wti. I!d•·f<~n;o 
Lima, João Lopes. Pedt•o Bnrg-e:::., :TO:-iÚ H•3íi~ 
htqu:1. August·"' S::'t'"ei'O. JntHf!eJr;J . .\yt•n::. 
Trind:.>de, Arthur t1rl;lndo, Tolenli!1" r!c 
Carvalho Percir;t de Lyra, CoelllO Cmtr·::, 
:\1edeiros' e Albuquer0ue, Miguel Pernmn
buco, Carlos Jorge, Clelllentillo do Monte, 
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Rocbo.Cavalc..'tuti, Olympio de C«mpos, .\Iene
ze; Prado, Gouveia Lilnu, Ztuna, So.ntos Pe
reh>:l, .Au9:usto de Frei!its, Neiva, 11ilton, 
Franci;;co :;o!lré, Tosta, ~LtnoelCaeto.no, At·is
tide; de Que'roz, Eduardo l..:.:tmos, Pauht Gui
m:trãrs, Vergne de Abreu, Flavio de At~aujo, 
Arthur Rios, Par11nhos ~lontene~reo, AthtlVt\e 
Juuior, Torquato Moreim, Gttl'àino Loreto, 
Antonio de Siqueira, Furkim '\Verneck, José 
Carlos, Frunçtt Carvalho, Lopes Trovão, Al
cindo Gnamtbaru, Alberto Torres, Belisario de 
Souza, Fonseca Portella, Enzebio de Queir·oz, 
Costtt .Azeve,Jo, Silva Cnstro, Nilú Pe~anha, 
Ft~tn··isco 8nntiago, Urbnno M:U'conrl,~s. Mar
tink, Ahneirla Gomes, Lima De:wte, Jnii.o Lniz, 
V;tz de Mello, Monteit·o tlt~B:lrt·us,.loão PBIJillo, 
Ferraz .Jnniot·, ~ortes .Jun~Ut..:h·;t~ Frnncbco 
Veiga. Ferreir<L Pires, Cupedino cte Sifruetm, 
Rotlolpho Abreu, Theotonio ll!agalh;lc,;, Ar
thur Torres, Paraiso Cttvalcanti, Gados Úll5 
Chagas, Costa Machadt.l~ Almeida Nogueira, 
Costa Junior, Gustavo Go:lo~-. :\dolpho Gor.lo. 
Vieir;l. de 1\loraes, Herculano de Freitas, 
Mol'aes Bart·os, Paulino Carlos, Cineinato 
Bt•:1ga, Frtlncisco Glieerin, Ü\'idio Abt·autes, 
Urb:tno Gouveia. Luiz Adolpho, P:tu1'l. Ebmos. 
Fr<Lncisco Tolentino, Emílio Blum e Fonseca 
Guimat·ães. 

~·\.hre-se a sessão. 
Deixam de com parecer com cansa particí

pad:t os Srs. Matt:t Bacelhr, Coelho Lislt:>a, 
Sá Peixoto, Euê:ts M:trt!ns. Bene•licto Leite. 
Costa. Rodriguc:5. Tort·es Pot·tugal, Fr·anci:5cÓ 
Bcnevolu, Hclvecio Monto, Franci;co Gm·;!"el, 
Cun\m Lima, Ch:LteauiJriallll, .:\Jartins .Jnniot·, 
Luiz de Andrade,,\l'minioTa vares,~Itn•ci"nillo 
Lins, Cornelio d:t Fonscc:t, Octaviano Lon· 
rciro, Geminiano Brazil, LOO\"ig-ildo Fil~ 
guciras, .José Ignacio, H.otlrig·u(~ Limn, To
lcntino elo; Santc•s, Sehsliüo LaUilnlpho, Mar
colina ~1om·:\, Cleto Nntws, Oscar Go:loy, Lins 
uc Vascoacollos, Erico Cnellto, A.~o;tinl!o Yi
•l:tl~ Ernesto Br:lzilio, B<li'I'O i<'ranct• .innior. 
Sebastião de !,:tce:·da, Pnnce <lc Lc(m, C:tr
Yalho Z\-lout•iio, llont:rtlve:; Rnmos. Luiz DJl~i~ 
Alva~o l3otelhn, Leonel F;Lho. Oct·t\·iano de 
Brito, L:nuouniur Godo!'rt!tlo. H.iLt:iro dt.: .:\.1-
Ineido, Vntbnla1·es, Pil!to da. Füu.::et.:a, ~ltnof.•l 
Ful;:encio, Simiio tla Cunha, Oieg"ttrio i\Iaciel, 
Lanmrtine, All're·lo Elli>. r\lv:~ro C;t:·v:dl!o, 
Carlos G trela. Duminc-;tes de Castro~ llino 
Bueno, Julio lle ~le5r1nita, l\!at•eira d:t Sil"a, 
Pa.du:t ~alles, .Toão de Faria. Hermenc;.dldo 
de Mornos. Alves d~ Ca;tro, Xavier <lo Va.lle, 
11:u-iano Runo; e Lanro 1Iuller. 

E sem cauS:\ os Srs . .fo;é :-I;ninno. Gasp;u· 
Drummon1, Lourenço de Sá, Gcnç:tlves Ma.ia. 
Fernandes Lima, Ame rico de M.<tto>, p,,ulino 
de Souza Junior, Laudulpllo de Mag-alhães, 
Domingos de i\loraes, Casemiro da Rocha e 
Alberto Salles, -

Cam•ra V. Vll 

E' lirla e s.~m rlebn.te appruvatla, a. acta. Ja. 
se~são ~t.n t~~cNlcnte. 

O St~. !•' Sgct~ETAmo procede a lcituro. do 
seguinte _ 

ES:PEDli>?\TE 

0111cios: 
Do Sr. I" scceet;trio do Seu;tdo, de 22 do 

corrente, com!nnnicando que aquell~1. Ca.mara. 
manteve~ por 26 contt·:t ~J voto~. <L t·asoluçiio _ 
do Cong-l'e:;,o "ncional. antol'imndo o Podct· 
Ex.t.:eutiYo a abr-ir o credito w;ccssal'io p:1ra 
pagamento do:; 'VOilCirnentvs rlCYirlos ;toS 
empl·t~ga~ro·::; tln. Gamara dos Depnta.ílo:; e do 
au:;mcnto dos ,~encimentos tios cmpeez:.ulos 
da Se(:rctnriu. do Sen:tdo; c rltll~ ncst<t. '"'data. 
roi CU\'Íatla :Í. Jll'OilllÜg'tt<;ÜO. -lnteirtttht. 

Do me;mo Sr. secret:crio, e de i~tt:tl data, 
enYi;:t.nrlo a.s emcnd<tS do Sen:.\dO a proposb. 
do Poder Exccntivo, lixttttdo a 1'orç:~ nanl 
para o cxel'cicio úc lSU5, ~.:unverthla. em pt·o
je~to d~ lei, velo. C:Lmnm dos !Jeput .. t!os.- ,\' 
Commi~s;.1:) du l\Iarinha. e Guerra.. 

Do Ãlinistet·io do:; Negados d:t Guerra, de 
22 1!0 corrente, envia.ntlo o requerimento e 
m::is papei,, em que LilUl'ind:t Blandina ,Je 
Siqueira Rocha c Zel'erioa. Blandina. de Si
queh·a. Ro~ha, pedem uma peusão.- A' Com
mi:;~ão de Peasüus c Coutas. 

Do Governo ~ln:ticipal tl;t Villa de S •. José 
,Jo C·d~;tJo, ti' 'l <lo cot·t·entc, pedindo que se 
dect·ete mna. lel pal'::t. l'úpre::;:;üo Uo furto dn, 
pt•oprietbdu .1nimaJ.-A' ComuJi;sfw úc Cou
stitnit;ão, Legislaç;i.o e Ju:ltiça. 

Rer1ueeimonto de BE.;•nardina. Pet'eir;\~ pe~ 
rlinclo uma pen;ão.- A' Conuni:;silo de Pcn-
5Ü!~S e Contas. 

O Sa·. Pre,.,i<lcnte- Ten,Jo sido 
iippt·oY;~tlo hontcm o I'Cqnerimcnto dn Sr. Emi~ 
tio Blnm, p.;riin•lo a nomeação de nnm com
mi~silo de cinco mcm bt•, s para i'01'11lulat• as 
IJa:SH!'i de r~..:org:1nis :ç~ã.o t.lo en~ino tla:s e:::;col:.l:l 
lltilit.tre;:; ~ ::;upet·ior de ij'lWr·r;L llfl. Rcpn!Jlica., 
n0111eiO pnra. a I'C!'c3l'i!b comml::;sã.o o.s Srs. 
Emilio Binm, Gabriel Sn.igntlo, Alm!.!i,l:t No
;.:ueira, Amcrico úe i\!:Ltto; c Paul:t Guima· 
rãe::. 

O Sr. Ovidio Abrante,;:;- Sr. 
Pt•esidente, .peltt votaçilo, que hontemtleu-se 
nc::;t;.L Casa, licamos retluzidos a não teP lei de 
roe~.;a::; ; porém, a Commissfío de .Marinha e 
l;uerl'~l, entenden·lo qne <.lS cous;ts não devem 
ficar nes,c pé, em reu nii\o, resolveu submet
ter it consideração do Congresso um novo 
projecto de lei, 

55 
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Diz o art. 40 da Constituição que as leis 
vetadas não podem ser renovadas nn- mesma 
sessão; e diz tambem o art. 34, § 17, que com
pete ao Congresso decretar annualmente a lei 
de fixação de forças. Si se quizesse anafysar 
estes dous artigos da Constituiç:io, chegar-se
ia. à conclusão de que o legislador consti
tuinte com cet"teza. não teve em vista com o 
art. 40 annullar o § 17 do art. 34. 

Parece-me, não só a mim como a toda a 
Commissão de Marinha e Guerra, que o ar
tigo 40 da Constituil;ão não se refere a leis 
como esta que trata da fixação de forças. 
Disto está ella convencidn- e não póde de ou
tro modo interpretar esse artigo da Consti
tuição ; mas, si bem que assim seja, a Com
missão não quer por si só tomur a responsabi
lidade da intel'pl'etação de tal lei, e, por 
isso, apresentando um novo projecto de tixa
ção de forças, pede a V. Ex. que, ou por si 
ou consultando a Casa, seja ouvida a Com
missão de Constituição, Legislação e Justiça . 

.l!:m todo caso. declaro em nome da Commis
são de Marinha e Guerra, que ellu esta con
vencida <le que o art. 34, § 17, não está em 
desaccorJo com o art. 49 da Constituição. 

Assim, a Commissão apresenta o novo pro
jecto que tenho a honra de enviar a Mesa. 

Art. 2.• Estas forças serão completadas 
pela fórma expre;sa no art. 87, § 4•, da Con
stituição e na lei n. 2.556, de 26 de setembro 
de 187 4, com as modificações estabelecida' nos 
arts. 3• e 4• da lei n. 39 A, de 30 de j ansiro 
de l89Z. 

Art. 3.• Os voluntarios perceberão, em
quanto forem praçds de pret, mais uma gra
tillcação igual à metade do soldo de primeira 
praça; as praças que, findo o seu tempo de 
serviço, continuarem nas fileiras, com ou sem 
engajamento, perceterão uma gratificação 
igual ao soldo de primeira praça ; e quando 
forem escusas, se lhes concederá nas colonias 
Ja União um prazo de terra de 1089 ares. 

Art. 4. • Ficam revogadas as disposições 
em contrario. 

Sala: da~ commissões, 22 de novembro de 
1894.- Antonio Jose de Siqueira, relator.
Salgado dos Santos, presidente.- Thomaz Ca
valcanti.- Ovidio Abrantes. 

O Sr. Medeiros e Albuquer· 
que principi.• por lam•mtar mais do que 
nunca a sua falta de autoridade, o direito de 
impor á atten,ão dlls seus collegas em as
sumpto de tamanha magnitude. · 

Tenho concluído. vozEs- Nôsouvimos a v. Ex. com todo o 
Entra ém discussão o requerimento do prazer e atteoccão. 

Sr. Ovidio AbranteS. 0 SR. MEDEIROS E ALBUQUERQUE não se 

Vem á Mesa, é lido, apoiado e posto em 
discussão o seguinte 

Requerimento 

Requeiro que seja ouvida a Commissão de 
Constituição, Legislação e Justiça sobre a re
novação do projecto de fixação de forças de 
terra.- Ovídio Abrantes. 

Projecto a que se refere o 1'e'guerimento 
de Sr. Ooidio Abrantes 

Para qne o Congresso Nacional resolva, a 
Commissão de Marinha e Guerra apresenta a 
sua consideração o seguinte projecto : 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1. • As forças de terra para o exercício 

de 1895 consta!"lo : · 
§ 1 •, dos officiaes das diflerentes classes do 

quadro do exercito ; 
§ 2", dos alumnos das escolas militares até 

1.:'<00 praças e de 400 pl.ra a escola de offi
eiaes inferiores ; 

§ 3°, de 28-160 praças de pret, distribuídas 
de accordo com os qnactros;em vigor. 

queixa da gentileza dos seus illustrados com
panheiros, que sempre o amparam com a 
sua grande benevoleneia, como o acabam de 
provar com tão lisonjeiros protestos. Mas 
não era dessa simples corter.ia, que o orador 
precisava neste momento ; era do direito de 
rorçal-os a meditarem o assumpto sobre o 
qual vai chamar-lhes a attenção, não durante 
o rugitivo desenrolar de suas palavras, mas 
bem outramente DO silencio das suas con
sciencias o com toda a sinceridade e toda a 
immensa gravtdade que lhe parece compor-
tar o assumpto. · : 

A Ca111ara sabe de que se trata. O Presi
dente da Republica negou saucção á lei de 
forças. Ora, por um laúo essa lei deve tie"r 
feit<> carta anno e por outro la· lo o art. 40 da 
Constituição veda que se discuta <loas vezes 
na mesma. sessão a mesma lei. Dahi, uma si
tuação sem tiahida. Em face ditito S•• es1à pro
cur-ando ageit;<r uma solução imprudente, so
lução de que sô '" vê a utili•lade presente úe 
tornat• uma •litlicolJade e de que não ,. co
gita nos graves, nos tremendos pJri;;os fu
turos! 

E' p;•ra elles que o orador vem pedir a at
tenc>io dos sens collegas, pedir com muita 
instancia, com muita dedicação, para que 
não continuemos no caminho em que temos 
estado. 
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As grandes difllculdades que teem assober- quando a lei a consignasse explicitamente, 
bado os primeiros Governos da Republica, não devia ser nsada. 
teem forçado mais de uma. vez a ageitar-se convem aqui examinar si não seria o 
interpcetações sophisticas a textos da Consti- art. 40 que deveria ceder, que deveria abrir 
tuiç-lo, para fazei-os assim concordar à fo!'ça margem a interpretações restrictivas. 
com os factos. Parece, no emtanto, que o A disposição desse artigo é a mais sabia 
systema vicioso se arraigou por tal fórma, possivet. De facto, quando uma lei atravessa 
que vamos no mesmo pendor. um grande numero de discussões em uma 

Qual é a solução que se aponta? Diz-se :<é sessão do congresso, ê de crêr que tenha sido 
verdade que o art. 70 da Constituição pro- estudada por todas as fa.ces. Si sóbe a san
hibe que se discuta na mesma sessão quaes- cÇão e dentro de 10 <lias, desce vetada, é de 
quer. projec!~s ~ue nella não tenham sido crer que as convicções do Congresso não se
san7crm~ado. , mas, como por o:ttro lado, é jam tão frouxas e mal as;;entes que voltem 
obngaçao doCongr·esso f>:-~er: lers an.'>uas!. é atraz: Embor-a o 'Oeto possa reunir em seu fa
claro que quando es~as le1s sao vetadas na~ vor mais de um terço, é de crêr que a lei 
s~ entende com ~llas o art. 40 .. » O que auto conserve a sua maioria. 
r1za essa conclusao ~ Um apborrsma de direi- . . 
to : «As leis não se podem interpretar pelo . Ora, 1sto que é ? razo~vel c~m uma le1 o~
absurdo." E' verdade, J?Orém, que pora esse dmaria que tem cmco ~rscussoes, amda ':'lars 
ageitamento interpretatiVO esquece-se outro o deve ser com uma le1 annua que tem oito : 
aphorisma: «Onde a lei não distin o-u e a nin- duas do texto o duas das emendas, em cada 
guem é licito distino-uiu- e o art~ 40 nada casa do Congresso. E' de esperar que uma 
distingue. 0 lei que passou por oito disc0:ss~es, traduza 

Um facto é, pois, evidente: litteralmente fielmente o _pensamento da ma10rm. Portanto, 
entenaida, a .Constituição não tem sabida al- o ar,t. 40 é matacavel. _ 
guma par-a o caso. E' forçoso entrar pelo ter- E verdade que a votaçao d~ hontem parece 
reno sempre elastico das interpretações. O dar um exemplo do contrario. A Camara 
orador traz a sua e vae procur-ar defenrlel-a. sabe, porém, o que 1sso que1· dizer. Ell!1 está 

As leis vetadas não podem ser reproduzidas actualmente em lua_ de mel com o. Pre;Jdeute 
na mesma sessão; ora ha leis que teem fatal- q~e che(ia e, _para; nao crear-lhe d!lllculdades, 
mente de ser concl uidas em cada sessão. - nao duv1dou r r ate mesmo ao repudio de suas 
Condusão ~ Essas leis não podem ser vetadas. proprias ideias. Mas a historia dos 'Oetos da 
(Apartes.) !{~publica ahi està_: o facto de hontem coo-

Respondem: o direito de 'Oeto não tem res- stttue uma excepçao. 
t~icçõ~s_; o art •. 37 !Ião as menciona; é uma Si, porém, a Gamara admittir qu~ o Poder 
disposrçao constrtuciOnal. Ex:ec11ttvo póde "eta1· leis annuaes livremen-

_o or-ador n~o o nega. Mas tambem o art. 40 te, figure esta hypothese. Um presidente, em 
nao tem restrrcções : fii•ma regra geral, sem lucta, com o Con<>-resso, 'Oeta o orçamento da 
excepções. Como, porém, é forçoso que al- receita, isto é, o ~rçamento sem o qual não 
g-u'!l ~os tl~ms ced~, ~alta ver onde_ convem se pótle cobrar um vintem de impostos. Que 
mars !nc!mr essa mevltavel conce:;sao. fundamento póde o Presidente allegar para 

O dtrerto soberano dos par!am:utos de~re- isso! lunumeros e variadíssimos: basta, po
tarem OJ•ça'!lento~ é a sua fllu"':a.o _essenCial, rém, que, por exploração politica, elle pro
o..sua funcç'!"' mat5 >:tlt<;• a su~ raw.o de s=r test~ contra determinado imposto e faça neste 
bistor1ca. SI a con;;titumte n~o deu soluÇ»:O sentido um appello aos soírrimentos do povo, 
a um caso destes, e que nem Siquer se cogt- a todos os recursos tão faceis de illudir, que 
tou da hypothese do -.,e_to em uma ler ann'!_a. se pooem levantar acerca de qualquer coo
Por sua natureza, ella mdepende da sa_ncçao, trilluição nova. Esse t~eto descendo ao Coo
QUe deve s~r nesse caso, mera formalidade·. gresso reune mais do terço; o imposto, po-
0 reconheCimento umversal. de;ta. ver~ade_e rém, é novamente votado pela maioria. Que 
tamanho que até es"olas phtlo:;ophrc:tS mtei- fazer? 
ramente oppostas á dernocr"acia, como por 
exemplo o Positivismo, rest1·ingindo embora 
toda;, as funcções dos parlamentos, reduzem
nas a e$a : fazer leis anuuas! Historica. e 
philosophicamente, é essa a attribuição sobe
rana das assembléas populares. 

Nenhum mal baveril, portanto, em reco
nhecei-o expli~itamente, sol vendo assim o 
impasse em que nós estamos. O que advem 
dahi? Uma p~uena diminuição de attribui
ção do Executivo, attribuição que, mesmo 

Ou o Cong-resso submette-se passivamente 
a tuuo qum:l1o o Presidente quizer, ou o paiz 
tlco~ sem leis de meios e, como esta solução é 
absur.la, o Presidente só tem uma cousa a. 
fazer : assumir a dictadur-a tin;mceim. 

O or-ador não está phantasiando cousas dif
ficeis e comolicadas; ;ão corollarios simplis
,;imos da doutrina que a Camar-a vae firmar. 

Uy Srt. DEPUTADO- Mas não se pôde r&< 
stringir o fJeto presidencial. 



camara dos Deputados-Impresso em 12/02/2015 15 28- Pág1na 5 de 32 

436 ANNAES DA CAMARA 

0 Sa. MEDEillO$ E ALBUQUERQUE - Jà 
disse mais de uma vez que, si não se póde re
stringir o art. 37, tambem não se póde re
stringir o art. 40 : ambos são gemes, sem 
excepções. 

Mas a regra geral do art. 37, além d" im
pugna~ão que o orador lhe faz, jit soiTreu 
outras. 

A Camara se lembra que., no correr da 
actual sessão, o Senado teve de discutir si a 
decretação do estado de sitio dependia ou não 
da sancção presidenciaL E ficou demonstrado 
que havia necessidade de uma lei organica 
que definisse o assumpto, estatuindo quaes as 
leis que independern de sancção. Na confecção 
dessa lei seria o caso de incluir a hypothese 
nova, que hoje se disaute. 

lS~~ SR. DEPUTADO- E a lei de forças para 

o Sn.. MEDEIROS E ALBUQUERQUE- Não é 
inpispensavel. A organisação do exercito esta 
feita por leis permanentes, algumas das quaes 
foram votadas no começo desta sessão. O or
çamento da guerra esta quasi prompto e pas
sou nesta casa sem reparo a esse respeito da 
digna Commissão de Marinha e Guerra. 
Logo, si as forças estão fixadas e si jâ ha 
verba para e lias, a. lei é dispensa vel. - Certo, 
o facto não é regular. Mais vale, porém, ca
hi;- nessa irregularidade venial, do que no 
crtme de romper a Constituição, de um modo 
9-ue pó~e para o futuro trazer complicuÇ(!es 
mcrtvets. . 

A verdade é que à Gamara vae enveredar 
por este mào caminho pelo futil receio de in
tri{jllS, mais ou menos babeis. E' preciso ter 
ma1s cor~gem para arrastnl-as; é prec~so, 
para obv1ar inconvenientes transitorios, não 
crear mais permanentes, irremedia.veis. 

O Cona:resso esta sen•lo como um individuo 
rico que tivesse uma eollecção, unic::t no seu 
genero, de vasos preciosos, mai que, a. cada 
pequena difficuldade passageira que tivesse, 
em vez de recorrer ao seu credito, procu
rando san:!.r esEe incommodo passageiro, fosse 
logo ven<ler algumas das mais b.l!as peças 
da sua collecção. E' o que se e;tà fazendo 
com a Constituição. · 

O orador ante• de concluir lembra aos seus 
collegas o que ha frequentemente nos livros 
de orações: o texto interrompe-se, o autor· 
abre um parenthesis e iuscreve nelle : « Aqt<i 
medi.ta~se sobre tal ou qual scena da paixão de 
Nosso Senhor Jesus <.:hrislo;~ O crente devt· 
ao chegar alli, fechar o volume, esquecer 
tudo quanto o cerca e evocar materialmente, 
evocar como em uma allucinaçã.o~ nítida e 
vivaz, a scena indicada. Santo Ignacio de 
Loyola, que foi :nos seus exercícios espirituaes 
um psychologo fino e saga3;, exalta como 
decisiva. esta pratica. Santa Thereza vae 

mais longe e garante que todo aquelle que 
der um quarto de hor" )JOr dia a semelhante 
meditação ficara salvo. 

A grande ambição do orador era obter de 
cada um dos seus collegas esse quarto de hora 
de meditação. 

Longe da Ca.maraf sem a suggestão incon
scientes das m•>ltidões, esqnecenuo-se de que 
estas idéas romm lembradas por um depu
tado moço, sem autoridade, nem taleoto, que 
cada um as resolva dentro de si, calm oe fria
mente, olhando o futuro, olhando o futuro, 
olhando o futuro ... 

O orador não se illude sobre a absolut11. 
inani<lade de seu esforço ; mas està conscio 
de haver cnm]>rido o seu dever. Oxala que 
ruais turde não tenha tle ver confirmadas as 
tristes apprehensões que o assaltam deante 
das teudencias da Camara e vendo de re
lance a historia politica de!>te c0ntinente, 
tão perturbada pelas revoltas ! (Muito bem ; 
muilo bem.) 

O Sr. Presidente- O nrt. 35 §li 
da. Constituição dispõe : 

« Compete ao Congresso Nacional "fixar an
nualmente as forças úe terra.» 

O art. 40, porém, prohibe que sejam reno
vadas na mesmafsessão os projectos rejeitados 
on não sancciodados. 

Vetado o projecto de fixação de forças sur
giu a duvidasuscitada:[pelo nobre deputado 
sobre poder ou não o Congresso Nacional re
novar na presente sessão a lei de forças. 

Cnmpre verificar si a disposição do art. 40 
comprehende ou não as leis annnas. 

Exactamente por causa dessa duvida a 
Com1nissão de Marinha e Guerra, que é a 
compete!lte para apresentar o projecto de 
fixação de forc.:u;, requer a. au<iiencia da _ 
Commissão de Constituição. Legislnção e Jus
tiç« para qu~ esta interponha o seu parecer 
sobre a questão, e em seg-uida. a Camara Oeli· 
berara definitivamente a esse respeito. 

Por ora cumpre-me apen"s accrescental' 
que nenhuma procedenci11. tem o simile invo
cado pdo nobre deputat.lo relativamente ao 
pr{\jecto sobre o divorcio. 

Este evidentemente não llÓ<le ser renovado 
na presente se•s:io de accordo com o art. 40 
da Constituição. 

O Sr. Francisco Glicerio
~r. Pt~l;'sideote, o meu illu;:,tra,lo amigo, o 
;oveu deputado por Pernambuco, com a au
toridade de sua. innocencia politica. impugnou 
o requerimento da Commissão de Marinha e 
Guerra. 

0 SR. MEDEIROS E ALBUQUERQUE - Não 
impugnei ; acho que a Commissão deve ser 
ouvida. 
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0 SR. FRANCISCO GLICER.lO ... porque S. Ex. 
acha que a disposição do art. 40 é impera
tiva. Não me parece assim, Sr.. Presidente. 
(Apoiados,) 

Si pelo art. 40 os projectos rejeitados ou 
não sanccionadiJs não podem ser suhm- ·ttiilos 
e renovados na mesma sessão leg-islativa, C, 
tod•via certo que o art. 34 d>' Constituição 
estabelece a imperativa obrig-ação do Poder· 
Legisl<ltivo leg'slar annualmente sobre as leis 
de orçamento e leis de força. 

Por consequenci:t e mister consiliar uma 
com outra disposição. Anterioamente a Con
stituição estabelecia~se a obrignção da legis
lação annual de força; depois e~tnbeleceu-se o 
preceito da nii.o renovação do projecto rejei
tado ou não sanccionado. 

Por consequencia o art. 40 deve ser enten
dido do accordo com v art. 34 que estabeleceu 
o principio imperativo. 

O SR. BELJSAR!O DE SoUZA - Do contrario 
seria absurdo. 

0 SR. FRA.NClSCO GUCE!R.IO-Assim me pa
rece que a. irnpugoa~ão o.fferecida pRlo nobr;~ 
deputado não tem razão de ser. Portanto, 
concol·do que a Commissão de Constituição, 
Legislnção e Justiça offereça parecer f"unda
mentado sohre o assumpto, e neste sentido p-e 
deria aos n1eus amigos que votassem o reque
rimento da Commissão de Marinha e Guerr.\ 
que terá de emittir parecer sobre o qual 
deve haver discussãb ampla no sentido 
de tirmnr a interpretação constitucional. 
(Muito bem.) 

Ningnem mais pedindo a valavra, é encer
rad~ a discussão e aiadda a votação. 

O Sr. Alcindo Guanabara
Sr. Presidente, direi em duas palavras o 
que me traz á tribuna neste momento. 

H a a1g-uns dias ou vi dizer que o governo 
tinha resolvido suspender por acto adminis
trativo u. execução da lei de ll de novembro 

~~ ~:~t~· ~ed~e~~:s~i~~t~~ ~':."~r~··~~li~i~~ 
que diz respeito a nacionalisaçã.o ~e navega
ção por cabotagem. 

Ao amigo que me deu est:t informaGão, res
pondi immediata e peremptoriamente qne niio 
aeredita>a na verrtade della. 

Conheço, por experiencia propria e de lon
ga data, que o boato é uma arma que se ma
neja fr~quentemente contra os ,-overno~ e 
qne exerce sempre a a~ção perniciosa do dar
do envenenado. 

Levei, pois, a conta de boato a noticia. que 
me chegou aos ou vi dos ; tanto mais ·quanto 
procurei no Diario OfficiaJ,, qualquer infor
mação a. respeito e narla encontrei. 

Hontem, porém, li no :Tomai do Commercio 
um artigo sobre o assnmpto firmado pelo 

no>so illustre collegn representante de São 
Paulol o Sr. Mor-J.·~ti e Barres, artigo no qual 
S. Ex. não só dizia que o governo hn.vi:L t;u:; ... 
pendido :t lei. mas ainda que havia procedlrlo 
rbuito acertadamente. 

Esperei que hoje o Diario Officia~ puhli· 
casse o acto do illu;tre Sr. ~linistro rla Fa
zenda, suspendenrlo :t execução d:\ lei c tam· 
bem nada vi. Nestes termos e como supponho 
que o governo não praticou este acto- tanrlo 
sido o nobre deputado por S. Paulo \;,nlln
formado- e o supponho porque acredito quo 
o governo não tem competencia parn prutl• 
cal-o, venho pedir informações no governo 
nest" sentido, f:tcllitando-lhe o ensejo ue dos
fazer o boato. 

Assim procedendo não tenho om vista de 
modo algum, negar apoio ou reculillr sol!da
ri~Ua1le com o governo actual. 

Sei que se tem interpretado sempre nesta. 
casa esses pedidos de informacões como outrns 
tantas demonstrações de desconfiança do 
Poder Executivo. 

Devo declarar, porém, que assim proceden
do não tenho o animo de cppot··me ou cronr 

~:~r~a~~~~ a~ 8~;:~~~ ~~~~~~~J~lâ~dã: oo~: 
triotas e desinteressados sustentai-o e npoft,J. 
O pum, que elle possa bem desempenhat••SO ua 
;,ua. penosa e ditlicil tarefa. 

E', porém, meu direito- e de !lo quoro 
usar, fazer· a livre critica dos nct<Js •lo go
verno, quando os maus deveres do t•opresen
tante da nação a isto me obrigarem. 

Nestes termos, mando á Mesa o meu ro. 
querimento. 

Vem á Mesa, é lido, apoiado o posto em 
discussão o seguinte. 

Requerimento 

Requeiro que a Mesa da Cnmnra solicite do 
Poder Executivo por intermcrtío •lu Mlnbto. 
rio da Fazenda as seguintes ioformnQOcg. 

I.• Si é exacto que por nc:to lllhulnlstt•utivo 
foi suspensa a exeeução da lei de li ole no. 
vembro de 1892, relativa à cabotagem no.cio· 
na! e promulgada pam regnlamentnr o pn
ra grapho unico do artigo 13 da Con•titui
~ão. 

2.• No caso atlirmativo, em que se fundou 
o Poder Executivo para fazei-o. 

Sala das sessões, 22 de novembro de 1894, 
- Alcindo Guanabara. 

O Sr. Eduardo RaJDOtil, (Est~ 
discurso dei.J;a de ser publicado., terado lido 
entregue em tempo ao orador.) 

O Sr. Francisco Glicerio diz 
que, ha dous aunos pouco mais ou menos, 



438 ANNAES DA CAMARA 

é commum vir o orador á tribunn, defenrler o 
governo do paiz. O seu silencio seria singular 
qu:mdo o novo governo assumiu posição ad
ministrativa no dia 15 de novembro. 

Pensava que o momento não era opportuno 
para entrar no exame do acto do Presidente 
da Republica em relação ao rtssumpto que se 
discute; mas aproveita a occaoião para fazer 
aos seus amigos da Camara e á propria Ca
mara, desempenhando-se assim do seu dever 
politico, uma declaração: a,pezar das ligações 
que tem com o governo actual, não é obri
gado a defender os seus actos sinão quando 
estiver de accorclo com elles! Mesmo porque 
o Poder Legislativo tem uma funcçi:io igual, 
no mecanismo politico da nossa Constituição, 
ao Poder Executivo. 

Mas pensa o orador que seria oppurtuno 
que neste momeNto a Camara assentasse em 
uma praxe discreta em relação aos requeri
mentos de informações dirigidos ao go
verno. 

A Camará já tentou esta,belecer uma praxe 
a propnsito de um requerimento relativo a 
negocias de Pernambuco e agora ella deve 
ficar firmada. 

Não crê que o nobre deputado pela Gapital 
Federal venha fazer opposição ao governo, 
porque confia nft capacidade politica de S. Ex. 
Si o nobre deputado representasse um par
tido de opposição ao novo Presidente e si os 
antecedentes da eleição, da posse e dos actos 
do novo Presidente determinassem a opposi
ção do nobre deputado, o orador comprehen
deria e daria parabens á Camara e ao paiz 
por ver que os homens politicas entravam no 
regímen normal dos partidos constitucio
naes. 

Não ha nenhum inr.onveniente em que os 
partidos tomem esta vereda, e o orador se 
acharia collocado entre dons sentimentos : o 
primeiro, é que o orador estimaria que a 
opposição tivesse como chefe um dos mais 
bellos talentos parlamentares do nosso paiz ; 
o segundo é que teria o orador de lamtmtar 
a ausencia, no seio dos seus amigos, do mesmo 
honrado deputado. 

A divergencia do nobre deputado em relação 
a um certo acto não quer dizer opposição ao 
novo governo. 

Deve dizer o orador que o nobre depu
tado, honrando-o com a sua confiança mos
trou-lhe hontem o requerimento que hoje 
apresentou e no qual não viu o orador incon
veniente algum. 

A principal preoccupnção, pois, é exacta
mente estabelecer a norma a seguir pela Ca
mara nestes assumptos. 

Propõe aos seus collegas que, sempre que 
um requerimento sejct apresentado; devendo 
ter lagar a discussão e a discussão sendo suf
ficiente para satisfazer os intuitos dos que 

querem ou critic~r os actos do governo ou 
dr f<endel-os, S8 retire o requerimento ou se 
deixe de voüd-o ou se rejeite, sem que isto 
impol'te no desconhecimento do direito inillu
divel que cabe aos representantes da Nação. 

Effectivamente, para que chegar ao governo 
o requerimento, si elle póde ter conhecimento 
delle pela leitura dos debates~ 

Isto é que parece razoavel. 
Si o nobre depubdo autor do requerimento 

concorda mm o orarlor, votará contra ore
querimento; si, porém, S. Ex. deseja aguardar 
a decisão do facto, para depois estabelecer-se 
uma praxe então o orador pedira ao nobre 
deputado pela B<>hia que vote tambem pelo 
requerimento. (Muito bern; muito bem.) 

0 SR. ALCINDO GUANABARA declara-se de 
accordo. 

O §r. Moraes Barros não ouviu 
o discurso do nobre deputado pela Capital Fe
deral, mas constou-lhe que S. Ex. se referia a 
uma carta que o or<ldor escreveu a reda{)ção 
do Jornal do Comme1·cio, aiiirmantlo haver o 
governo deliberado suspender a execução da 
lei de ll de novembro de 1892, Deve, pois. 
explicar a origem dessa aillrm<liiva. 

Por negociantes da praça e por industriaes 
desta cidade teve o orader noticia de que o 
governo transacto, entre os dias 12 e 15 ele 
novembro, havia expedido telegrammas as 
estações fiscaes dos Estados mandando pór em 
execução aquella lei. 

Esses telegrammas não foram publicocclos e 
da imprensa nada constou oillcialmente a res
peito. Posteriormente os jornaes deram no
ticia, tambem não o1Iicü11, de que o novo go· 
verno havia deliberado suspender a execução 
da lei ; o orador escreveu a respeito a carta 
publicada no Jomal, carta que transcrevia a 
varia que dava aquella noticia. 

Não tem, pois, outro fundamento a aillr· 
mativa do orador. Não entrou na intimidude 
do actual governo, nada indagou delle, não 
obstante as circustancias especiaes em que 
se acha para com o actual Presidente daRe
publica. 

Para escrever aquelle carta, repete, guiou
se unicamente pelas ínformacões da im
prensa, como para acreditar que o governo 
tansacto havia posto Am execução a lei, 
fundou-se nas informações dos interessados 
da praça e das industrias. 

A questão cifr'a-se em saber si a lei de ll ue 
novembro de 1892, que regularizou o mono
palio de navegação, de accordo com o preceito 
constitucional, é um fi lei exequível desde já; 
porque, si é, o governo actual errrou man
da'! elO sobrestar a sua execução ; e, si não o e 
errou então o governo transacto expedindo 
os taes te1egrammas. 
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A propria lei exige, no seu art, 7•, que a 
sua execução dependa de regulamento, e isto 
sô não vê quem não quer ver. 

A lei rlíz que a navegação de cabotagem 
só será reit~ por n~tvios nacionaes, e que 
navios nacwmtes suo so nqueUes que teem 
cmnmuodantes brazileiros, tripolaçiio de br.:-
2iieiro:> e que pertencem a. brazileiros ! 
Port.~nto, necesario haver uma matrícuht 

que diga qne o navio pertence a brazileiro, 
que o com mandante é bruzileiro e que os dous 
terços da ti"ipolaç>ão são brnzileiros. 

Sendo assim, sem essa matricula a lei não 
pódesor executada. 

Ontr;t disposição d;t lei cst>tbelece (art. 4 n.4) 
que os navios estrangeiros poderão continua.r 
• trnnsportar productos 11grico!us e fabris de 
facil deterioração. 

Pergunta. o orador si essa disposição, con
cebida assim genericamente, é exequivel1 

Qnem vae decidir qunes possam ser os 
prod11ctos agrícolas e fabris de facil deteria· 
mção1 

Níngu<'m ptirle ter essa atribuição sinão 
o Poder Executivo D•' regulamento que ror
molar. 

Provem que, sem o 'regulamento, essa lei 
e exeq11h'el e o oranor re,:on hecerà que o go· 
Yerno actual exorbitou (M«ito bem.) 

Fica adiada n discussão. 

ORDEM DO DIA 

Não havendo nmhel'o para se votar as 
materhs da ordem do dia, pass~·:Se ús m(lte
rias em discussão. 

SiVl successivameute sem debate encer· 
rn<los os artigos do projecto n. !93, de 1894, 
autnri>an<lo o Poder gxecut\vo a ttbrir um 
r.redito supplementar ile 37:047$ à rubrica 
3• do ;lrt. 2' d'~ lei n. 191 B, de 30 de setem
bro t!e 1893, tlcando a votação adiada. 

Entra em 3' discussito o pro.jecto n. 114 A, 
de 1894, marPando a gr:ttificução mens"l de 
l :000~ aos ministros de Estado ; para repre
sent:,çã.o. 

E' lida, apoiada e posta COllJUnctamente em 
~beussão a ~egu.inte 

Emenda ao p1'ojecto n.11.4 A 

Accrescente-se : - No exercício de 1895, 
para o~correr ao pagamento desta gratifica
ção, o Governo abrira o respectivo crodito.
AHgusto Monteneg•·o. 

O Sr. João Penído- Sr. Presi
dente, tinha pedido o. pahvrn para f.tllnr na 
2• discussão de~te projecto, quando, por en-

commoclos de sande, ti've necessid:vle de re
tirar-me ; e, portanto, só agora,, na 3• discus
são, é que venho fazel-o. 

Até hoie, Sr. Presi•lente, desde que 50. fez 
a Repul)lic.a, ten1úS Yividoem tlffitt ver.ladeira. 
baccll;lnal linunceirte; a ni\o do l'stado estil a 
sossohrar no> reei fes Ja bancarota ; só se pro
cura pretexto "[)ara gastar dinheiro quando não 
o temos. 

Senhores, eu, ~uando f,tzia propazanrla 
pel<t l<epnblicn, tinha. nns Rmi.!:os tão tole
r-antes quauto eu e com alies discutia totlos 
os dias- elles a me convencerem pt<ra n mo
narcllia, e eu '' convenccl-os partt a Repu
bliert. At•gnmentavamos muito amigavet
mente, esgcta.vàmos os argumentos que po .. 
diarnos apresentar, e. no separarmo-no~, sem
pre de boa harmonia, eu dizia-lhes : - gm 
todo o cnso o govcr·no da Republica é muito 
melhor, porque é mais bamto e mais econo
mico. « A h ! eognno d'al<nn lêlo e cego» que 
me embalou por muito tempo! 

Ull SR. DEPU'!' ADO -Mas nom por isso 
descr·ei:t dtt Republica. 

O SR. JoÃo PEXIDO- Não descreio, mas 
onssei por uma d_ecepçfLO qnant.lo vi a. nossa 
Republlcn, q11e devm ser modesta, -:conom1ca, 
sem fausto, ultrapassar" monarclua. 

Bn, quando combatia o üt'Ç<lmento do im
perio, sempre me revoltavam as 2espezn~ su
perfluns, sem razão de ~e:. Nao acce1~''va 
pa1·a o imperador o subs1d1o que ella t111ha 
porque o nchava demasiado pam UI!_! homem 
viver. Tão pouc<> MCClló. va a dotaÇao !?_ar<\ a 
rainha e para os filhos. isto pala mzao de 
que todo o homem casn<lo <.i obrigado a sus
tentar· a mulher e os filhos, si os tem. 

Pois '' Republie>\ foi adiante nestes esban
.i tmentos. Ruy B:wboz~ foi o A.quil<i"o que as
;olou o e>tmpo de nos;a> finanÇa>. 

Tttmbem o nosso sympttthico tende,·, ~ue 
foi ministro d" afrriculturn <lo governo pro
visorio te :, muitas culpas nestes desc~llabr·os, 
S. Ex. foi um ~shan.iadúr da primei':' o.rdem; 
não houve conce,;iio que S. E:c nao nzesse. 
E acho que S. Ex, não tlen em exploração a 
sua propria pe;soa porque os especnhtdores 
não podi;~m tir:1r vant•>gem rlella. _ 

O nobre leader deu t;l!lt<~s terras em Sao 
Paulo, que a superficle do Est:td? )láO hastn.:
ria para a~ conter. lsto em bene!lcto _de >n~l· 
vithlo' que mxnca prestaram um so serv1ço 
siquer no Estado. . _ 

Den pensõas 11. torto e a dirello, a quem nao 
as merecia. 

UM Sa. DEPO'l'ADO -Era praeiso comprur 
sym ptühius pat~t a Rep11bl ica. 

o sa. ,loXo PEN!DO- Er't um er1·o do g~
V<n·no provisorlo julg-ar que o pai r. não qu<ma 
a Hopubllcn. Não ~ra preci,;o compra!' adhe· 



Câmara dos Deputados-Impresso em 12/02/2015 15 28- Pág1na 9 de 32 

440 ANNAES DA CAMAR.~ 

sões a preço de ouro. como se fez, tendo-se 
contm_uado a. augmentnr os vencimentos, a 
~%~~~ :~~:~e~~~/azões de ser, "parte a 

:Parece que .i à é alguma cousa, quando de
vmmos >:er motlestos. 

Quem é que não teve autmento de venci
I!!ento ? Se_nhores, torlo o' povo continüu a 
VIV~I· debaixo da mesma jlres~iio, e um ope
rar!O tem de pegar !llt f,,I·ramenta p:ua g-a. 
nhar em duras horns Lle trabalho o pão para 
sua Dlfmerosa familia. Esse não se lembra. 
de pedir a ugmen to. 

p _SR. MimEmos E -~LBUQVERQUE - Qne os 
ll1Hl1Strns pt·ecis<.un de uma, vel'b<'l. pttrn. repre
sentação, toda a gente reconhece. 

O SR. Tno~r.u; DELTINO - Os salarios au
gmentaram. 

O S:a. JoÃo PENlllo Au~mentaram em 
uma proporção muito pequentt~ 

0 SR.. MoNTEIRO DE BARROS - Não se póde 
apanhar moscas com fel, mas apenas com 
mel. 

O SR. JoÃo PEmno- Mas tambem não se 
póde ter_ prosperidade com o fel e ''inagre 
dos esban;amentos. 

Todas_ as_classes tem aqui ad,·ogados, menos 
o con tnbumte que é o carneiro a que tosam 
a lã, pllXam a pelle e depois arrancam-na. 

Esse não tem quem o defenda. 
UM SR. DEPUTADO - Tem V. Ex:. neste 

momento. 

O Srt. Joxo· PENmo - A minha voz é uma 
voz sem valor (w<o apoiados). Só fali o por des
encargo d" con~ciencia ; de nada 1'ale o que 
eu d1p:o aqui. 

Ferreira Vianna, sempre que discutia aqui 
o orçamento, declarava . « imperio é o de
ficit.» 

Eu temo que neste camiohor, se poss:t dizer 
~~{u~i a algum tempo: A Republica é a banca· 

Os ministros no imperio ganhavam 1:000$. 
Eu ~cbava pouco, mas nunca '[le<liram t\u
gmeoto e nunc>t fnltou quem quizesse ser 
ministro. 

Havia-os até com ~hnndancia. 
Hoje, por honrn. do Brazil, não consta qne 

os ministros mettam as mãos nos cof•·es vu
blicos ; podem f<>zer alguma estr·angeirin!Ja, 
mas là roubar, não. Querem augmento rle 
ordenado ; mas vão servindo sempre e vão 
apparecendo todos os dias novos prcten
denV'S. 

Dizem, para conseguir augmento de orde
nado, que é preciso representação e por isso 
devem ter mais um I :000$000. 

Si é para pagar o carro, os 2:000$ jil. 
chegam. 

VV. EEx. sabem quanto representa em 
apolic-es da divida publica 5 •; •• o capit:d ne
cessario para produzir 36:000~, subsidio de 
um minist1·o 1 Nada menos de i20. 

Para seis são necessariosy4.320 contos. 

• O SR. JoÃ~ Pmnno - Elles n:io representam 
nwg-uem. E um aug·mento de 200 '/;. qnando 
~~t~e~~e~~~ ~~~eft~ã!o em proporção. Naila! 

0 SR. MEDEIROS E ALBUQUERQUE - Como o 
prvprio parecer ela Commissão de Orçamento 
diz, esta despeza ja é feita. O projecto apenas 
a regula. 

o SR. JoXo PENmo- Si ja é feita, é contra 
a lei. 

0 SR. li!EDEIROS E AI,BUQUERQ1:iE- V. Ex. 
sabe que eu sou o pae d<\ cre"nça, tenho de 
•lefendel-a. 

O SR. JoÃo PE:s-rno - i\fas eu que nfio sou 
pae nem twô rlelln., dou-lhe sempre para traz 
com o meu voto ! E' uma creança jti. muito 
taluda ]l:lra tomar mingáo ! 

E' preciso recuar carreira, porque do con
trario nn.nfragtunos e não ha rendtt quere
sista. a este gosto desabrido! 

Pam fingir que se faz economia, la rle •·ez 
em quando appm·ece uma emenda, düninn· 
indo fl!guma cousn. o a commissito diz lo!!o: 
« climinuiram-se aqui ,Jez contos.>> ' 

II! as là adiante augmenta duzentos e tre
sentDs em um serviço que póde e-pet·ar. 

A época. é calamitosa. Todos devem soft'l·er 
e contentar-se com o e:stríolameute ne
cessario. 

?\ada de luxo. Nós caminhamos paraare
pui<lic:\ de Veneza dos <loges,- a republica dos 
aristncratas. 

Isto, a continuar assim, é a republica {l'il' 
mach, não é a ver·dadeira republica com que 
sempre ,onhei e me embalei ! Não deicreio 
della, porque a Republica vive de melho
r-amentos e a monarchia, não é aquiJ!o 
meFmo. 

Todos tem sido muitó bem aquinhoa
dos. O par·lnmento tem um subsidio qoe 
:;ó é igual ao dos Estados Uni<los. Aiaua 
ba, apezar de terem este gordo subsidio. 
quem peçtt passagens gra~_is p:1r:1. cs~J·a<h\ 
de rerro e vapores. Eu Ja fu1 coo VirlaLIO 
para tirar passe ; mas dis·e peremptoria· 
me.ute : «Não senhor, o Est:~do me d~ 
um subsidio sufficiente e posso pagnr a 
minha pnssügem. » 
D~m-se aqui licenças por um anno a quem 

não p~ecisa de !las. 
0 SR. BELISAR!O DE SOUZA- Pelos pa>· 

ses gratuitos não vejo desvantagem alguma. 
O St~. JoÃo PE:s-Ino -Desfalca ou não a 

renda da União~ 
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o SR. ARTHuR ToRREs- Os deputados dos Eu digo o que Fert•eira Vinnntt •lisse para 
Estados Unidos são P"gos em ouro. o imperio: temo que sa po:s:t declat•«r th•qui 

- , . a poneo que « tt Repui>lica e " h<'ncnrota. > 
O SR, JOAO P~Ci!DO - M.ts tuclo é. propor- (ilfuito bem; muito uem : 0 01-adOl' é cwn-

~;~?~ll f~·aec~~ csoe~~u~m:2~s~st~o~~~~.n.lag;~\l~7,~ pJ·:mentado .) 
francamente que não ang-mento um· vintem 
sinfto para despezas prorluctivas e imprescin
díveis; para luxo não dou nad:t. 

o ministro fica agora com o ordenado ,Je 
200'/• mais. Não se tir<>m os ministros d''s 
classes dos mendiogos ; todos elles são ho
mens de recursos ... 

Voto sempre contra todos os aug-mentos de 
de>pezas improductivas. A Republica, a con
tinuar assim, vae pam a banca rota, fica es
patit"ada por falta de recursos. 

Nós por caus:t tios hrazileiros d~generatlos 
fomos obr-ig<ldos a emittir 80.000::000$ em 
papel-moeda. . 

Precisamos retiral~os da circubç;io; como? 
augmentando as rendas ! Elias mio c!legam e 
havemos de viver do emprestimo! 

O emprestimo tem limites, além de qne o 
cambio está pela hom da morte. 

Somos o rico hespaohol que gasta tudo e 
depois V<tC para. a prac~ ar·rotar que comeu 
boa lebre ~u:tndo comeu gato. (Riso.) 

A Republica deva ser modesta, muito sê· 
t-ia, muito virtuosa ; não póde haver bom go
verno, d,>mocrntico. sem muita virtude, 
muita dedicaçlio, muito patriotismo e muita 
abnegação. 

UM Sa. DEPUTADO- E' muito galão. 

OSR. JoÃo PENIDO- Isto é uma subs
tituiçã.o d'ls antigas condeco!'ações, ê <~té 
mais ridículo que as conrlecora('ões. Tem
se coronel ado u.hi nns pobr·es r.apengas, · nm; 
diabos. umas figuras nutitheses do milita
rismo! 

Faltou-se aqui em uma commenda de 
ColomiJo ; antes creassem esta commenda a 
exemplo do que se dá na Republiaa í'ran
ceza que tem a Legião de Honra. 

O Sa. MEDEIRos E ALBUQUERQUE - E' um 
tributo à vaidatle que toJos os homens pa
gam. 

O SR. JoÃo PENIDO - Pagne~se, mas em 
termos babeis e não com esta abundancia, 
com toda cornucopitt. Isto é ridículo ; são 
uns genet·aes de bol.>agem que andam por 
ahi e não valem nada. (Risos.) Os unicos 
dostes homens que teem porte militar são os 
Srs. Campos Salles e Glycerio (risos.) O 
mais não vale nada ! 

OSt•, Medeil•os e Albuquer
que- Sr. Prc;idcnte venho it triumm tli
ZtH' duas palavras eiJl atten<.:-<.to ao veneraudo 
representante do E>tatlo de Wnas Get·nes 
qne uc.tbou ele acld.nzir consider<tções, nli.ü.S 
muito justas no ponto de vista ge!'al. 

O que ll'Mluz este projecto nli.o é o aug
mento de de;;peza. A rlespew está feita ; a 
despeza continua a f;,zer-se; a 'lespeza 
llÜO (! il'I'PgUlHr. 0 portanto a verl.Ja
b:ventnaes - pMo muito hem comportai-a. 

O f]ne coo veria, porém, e cohone:o;tal-n, i~to 
é, deixar claro aquillo que o ministro porte 
gastar e não g->1;;t:1r de modo '' pot• cl~mmen
te fom da discussão qualquer acus"çuo neste 
seutido. 

0 SR.. CUPERTIXO D" S!QUElltA dá um 
aparte. 

O Sa. MEoEmos E ALnuQutmQ~E- Neste 
caso o ministro seriil deshoeosto. 

Destle que se lhe dil UIIHt verba pa.t·:t re
pl'esentacüo, si elle fosse lir~tr. além des~:t 
verba~ mais al.zuma, consa, nesse caso nao 
teria ju~tilica-:.ão nenhum•• o seu procedi· 
mento. 

Agora, quanto :'t sommo em si, n:to cr_ei" 
que niuguem ar.lle que :3:000$, " que Uca 
t·eduzido um ministt·o, sej" uma.snmma fauu
los:t. 

Como V. Ex. sabe, a maioria de nossos 
secretarias de !!:stado é tle homens que 
moram, que tem snns f"amilias em g::;t:l~ 
cl•'s muito distantes destt.. Capital. .\ po
>ic;ã.o de ministro to<ht t;;ansitorin, pouco du-· 
radoura~ e é necessarin f}Ue elll! mru;t·~uha 
a sua residencia aqui e tia sua famill<t em 
outt·o E~t:t,lo. 

A ultim:t :>llegàção, qne dispensa-me rle 
insistir nesta discus>ão e o que eu não rendo 
em regra grande preito, mas qne neste mo~ 
meato rendo toda, e ter ;l COmlllbsão ,,e Or
ç;tmento. que é (vou dizer feroz, e me par~ce 
que não ha nisso on·ens<>, é até um adJecttvo 
que Tiers dizia que era o m~lh:>t' elogto que 
se podia faz~·'r n uma. corumtssao) quan•lo a. 
Commissão de Orçamento, vigorosa como é, 
concot·dou unanimemente com este r•arecer, 
algum~ cousa llayia, e e !la ponderou todas 
essas ctrcumstancm.s. 

Em o que. tinha !"- tlizer, e que aliás já 
disse e esta repettdo no paretet•. (Hwta 
be>n.) 

Dech1ro a V. Ex. que voto contra o ang~ 
meuto de 200 '/, para os:saluriosdos ministros. 
Não estamo; no teinpo de ostentação! e 
de luxo. E' melhor que esperemos me- Nin~uem mai,; pedinuo a ptünvm, e cncer~ 
lhores tempos. rada :f discussão e adiada a vota~ão. 

C:unorn v. vn 
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E' se!fl debate encerrada a 3• di>cussão 
d? proJecto ?-· 166 A, do Senado, prohi· 
b~n.do o l'ecebtmento ele sentenciados no pre
S!dto de Fernando de Neronha · tlcaodo 
a votação adiaUa.. ' 

Continúa a 3' discussão do -projecto n. 121 
B, de 1894, do Senado, di~pondo sobre as elei
ções de que trata a lei n. 85, de 20 de setem
bro de 1894. 

ter·na dos Estados, que esses e outros colte~as 
representam. e 

. E sobe de ponto este meu pezar, Sr. Pre
~Jdente, quand? vejo a f1·ente da invasã1 n1eu 
lll!'s!rudo amtgo, pot• quem tenha até certa 
par.xao, o Sr. lir. Bricio Filho. 

O SR. Ba1c1o FILHO - Agradeço muito a 
V. Ex. 

co~C~s~:,:e~QUIM WERNECK- E' uma paixão 
O Sr José Carlos- Sr. Presi-

dente, venho a tribuna pat•a me oppor á O Sa. JosÉ CARLOs-Sim, conf~ssavel, por
passagem dus emendas i! presentadas pelos que é produzida por testemunha que conressa 
lllu~tres deputados pelo Pará e outros, ao ter_ vistó sste amigo praticar actos do mais 
proJeCto que dispõe sobre as eleições ue acr:solado patríotiswo na quadra uilllcil da 
qduee

18
t
9
r
2
a_ta .a lei n. 85, de 20 de setembro res1stenc>a legal por umor da Republi<>1 e 

essa coudncta despertou paixão. ' 
Tratando-se. Sr. Presidente, de assumpto O SR. BRtcrc FlLRO- Honra-me muito 0 

touo da vida intima do districto federal, q•1e juizo de v. E:.:. 
tenho a honra e orgulho de representar 
nesta Camara, entendi dever andar de accor- O Sa. JosÉ CARLos-Quanto, Sr. Presidente 
do com os lr!eus n?bres ~ompaah.eiros de ban- a dous outros collegas signatarios d:t mesma 
~da, e por ISSo, so depots de ouvtr a sua maio- emenda, applica-se o mesmo ;u·gumeuto, pois 
na, apresentei algumas emen>las, que já nã.o é justo que tambem queiram se envol
for:am approvadas em 2• discussão relativas vet• nestes negocias caseiros do Districto 
a mcompatibi!idades. ' ~'ederal. 

A principio, Sr. Presidel:.te, f<li muito mais O SR. PA.üLA RAMOs-O nobre deputado 
exigente ; mas, attendendo ás razões apre- esta enganado; aqui casei-me, aqui formei-me 
S~J!tad<~s pelos collegas, limitei as inconpati- e residi muito tempo. 
bthd<>des aos delegados de hygiene, escolares 
e :.po:;entadvs em cargosmunictpaes efedel'aes O Sa. Josi: CARLos-E tem filhos aqui~ 
além das marcadas em lei. Que benemerito e V. Ex.! Formado aqui, 

Admira-me, portanto, Sr. Presidente, que, ca.oado aqui, paga imposto aqui, tem filllos 
sem sermos ouvidos e só a ultima hora, vies- afJui, mas g:tnha em Santtt Catharina. 
sem os meus nobres coHegas de deputação, o sa. PAlTLA RAYos-Estil enganivlo, so•t 
Drs. Godoy e Thomaz Dei tino, apresentar no- et~geoheiro da est1·ada de fer,·o. ( . .J.pa>·tes.! 
vas emenctas contendo assumpto da m"ior 
gra-v:idade, dois tanto importa em propor que O Sa. JosÉ CARt.os-~ veiu por cubota;;cm 
o Dtstricto Federal seja consider-ado um só de Sant:\ Cntllarin pnr-,t llqui. 
distrfato, votando e«d<~ eleitor em \8 nomes, O SR. PAULI• RA)!OS- Nl\o h>' tal, vim de 
<lons terço.> dos membros uo conselho,e que o Pernambuco. Y. Ex. não vit por ahi que 
prefeito seja eleito por suffragio, o nã.o por vae mal. 
nomeação do Presidente tia Republica. 0 s J · c M 1 · c1 

Mas tudo isto é nada, Sr. Presidente, cm tarlo 'f• OSE ARLOS-' "' por <•m e e e;·u-
vista do que propõ·• o meu nobre collega o 
Sr. Dr. Thomaz Delfina, que quer que seja O SR. PAULA RAMos-Por Santa Cathat•inn. 
supprimido o n. 8do art. 4" da lei n. 85 de O SR. JosÉ CAn.Los-Então vein de San!;> 
20 de setembt•o de 1892, que iocomptltibiEsou Cathariua, e en me refiro a enti·!:lde depu· 
para a reeleição os. actuaes intendentes mu- tado. 
nicipaes. Uma dessas emendns, a que se refere aos O SR. Joxo L.oPEs-Mas uão ha. duvida que 
empreg-adosaposentadosemcargosmunicíw•es o Districto Feder;tl pertencs a toJa a nação. 
e federaes, vem assignada, Sr. Presideute, (Trocam-.<e muitos aportes.) 
por dous deputados pelo Parà, pot· um do O SR. JosÉ CA:ar.os-Não posso receber com 
Amazonas, por um de Matto Gros~o e por dous agrado o procedimento dess~s collegas vindos 
de Santa Cathariott; o qne ]lroduziu em meu agora na 3"' discussão do projecto apresentar 
espirita nma cerb estranhez ', por terem emenda contraria ao que já foi approvado 
vindo esses companheiros de tão longe se eo- em 2• discussão p31a camar>,, por iniciativa 
volver na vida intima do Oístricto Federal, ria deputação unanime do Distri"to Feder;l). 
quando é certo que ainda não ba exemplo de Não é correcto, não é de bon$ camaradtts. 
intervenção da nossa parte na economia in- (Apartes.) 
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Quanto, Sr. Presidente, á emenda apresen-J de Freitas, Germack Possolo e Leite Bor
tada pelo meu illustre coll~gl). rle bancada o ~es. (10). 
Sr. Dr. Tbomaz Dellino, pe1·mittindo a reno- ~ Vota,·o·m pela emenrla os Srs. intenrlen
-vação do mandato aos actuaes intendentes te;: Candido Benicio, Alfredo Barcellos, Julio 
municipaes, suggere-me no espirítoaiúoia de, de Oliveira, Fr<lnklin Dutm, Bustamant_e 
antes de tudo, fazer uma interrogação. Sà, Souza N~ves, Felippe Omloso, PI-

Muitos dos cidadãos que actualmente exer- nheiro Freire, Mai;t de Lacerda, Silva G?
cem o cargo de membros do Conselho Muni- mes, Augusto de Vasconcellos e Dias Fer
cipal da capital da llepuulica dos E:;;tados reira (12). 
Unidos do Brazil merecem ser reeleitos? Convém, Sr. Presidente, deixar saliente 

Sr. Presidente, talv'lz fosse_ o cnso de pe- uma ciJ·cnmstancia que muito me satisl\lz 
1lir-se de joelhos e de mãos post"s ti decro-1 como deputado pelo 1• districto úestot c;t
ta.ção de uma lei de exce~ção, que impedisse pita!. 
a reeleição de muitos dos intendentes,quanto Os intendentes municipaes representantes 
mais vir:se pro))or ·~o- Congre;so Naci_onal a das rreguezias que constitu7m o meu di~tricto 

. suppressao de disposiçao da lei que os mcom- votaram a favor do proJecto yroluomdo o 
patibilisa (apoiados) muito embora entre elles jo.:ro,e são elles : Dr. Dias Ferre1m, pela G~
baja distinctos ca.valheiros. (Apoiados.) vea; Dr. Alfredo Bai·cellos, pela Lag:oa; Julto 

o SR. THvMAZ DELFINa-Não posso res- de Oliveira,pel~ Candelaria; Franklin Outra, 
ponder a V_ Ex. em apartes mas o farei pela. de Sa~t" Rlla: 
d is ' Sr. Pres1dente,sao estes e outros fact•'S que-
epo • precisam ser tr<lzidos ao conliedmeuto d" ca-
_0 S_a. JosE' CARLos-Sr. Presidente, quando mara, para que e lia possa julg;~r d<t con

nao hv~~emos outras razões para contlenmar veniencia da medida proposta pelo Illu:;trado 
a reeleiçao dos aetuaes mtendentes, quando colle::a Dr. Thornaz l.lellino. (Apartes.) 
não quizessemos recordar o que alli trm1-se Jui;t,tmcnte no mesmo dia e ;i. mesm" hora 
d:>-do em ass~mptos d_o maior gravidade! tra- em qu'' no conselho Muoicipnl autorisava-se 
ztdos_ as pubhco pela tmpreos~ desta cap1tal e a continuação da jo;;atina em tnuos os cant?s, 
publicações otlicmes do propr1o Conselho Mn- praças e ruas mais frequentadas da hern1ca 
nicipal, bastaria I:; r a ~c!a da sessão de hon- cidade do Rio de Janeiro, ria trib~na da Ca
tem, de que n~s da noticia o Jornal do Co'!!· mara rlos Deputados lenntava-se .JuStamente 
mercio ri e hoJe, o que se passou com reb,çao 0 meu illustrado arni""O e r~presentante do 
a medidas propostas_pa~·a_a repre;;são do jogo Districto Federal, pa'h justitlcar a co_nve
descarado que c~mtmúa Irnpun~mente a e?- nienci:t da revogaçi'io dot l~i _que prohtbe a 
xovalhar os brioS desta capttal. ( .ilftuto reclekão de intendentes mu01c1paes ! 
bem.) Isto é admiravel. 

S1:. Presi·~ente, eis o exe_:nplo de que E nem se dht que a revogação ua lei não 
aqm~l? é. Diz a acta da sessao do Co~selho import;t na reéleição do mesmo pessoal; por
Mummpal : que, Sr. Presidente, não h'l qn?m. conh~ç..'l. 

«Emenda-Onde convier: A Ucenca de que como as cous;•s se fazem, J>l"IIIC1pillrneute 
trata o § l• não poderi1 ser concedida a ne;t:L capital, que não nssegnro. logo a volta 
menores. para o Conselho Municipal JUsta_mente do 

pe~sonl mais pel'igoso, uma. VejZ tlesmcof!lpa-

A 
Sn.la dnvs sessões

1
,
1
6 ria nDovemp~~o ~e 1~94_.- tillilizados os actuaes intendente;. ( Apo<ados 

Uf!'!'sto asconce os.- r. ,n,tetro crc&re. c apartes.) 
-8•lva Gomes.» Dizer 0 contr.trio é não conhecer ns cousas 

como ellas se passam na Capital Federal. 
Sr. Presidente, procurava-se com seme- F y E é umn. prova 

lhante prohibição arredar d<t vida vn.ga.~nnda O SR. ~~r:ro _ n.no.- .: x; e m~i<• não 
na exploração do jo"'O pelas ruas desta Cidade, do contrano, na? pe1 tencm a. st ~ . 't 't 
as crianças que por~biandamá vista de todos pt·e_parou ~.maclnna, e entret<>nto OI e e)1 0 

a se estragarem pelo vicio e pela libertina- mm to legitimamente. (H.~ outros apartes. 
gem que é a consequeocia d.- tolerancia dos o Sa. JosÉ CARLOS- Sabe Deus o que fiE} 

poderes publicos pouco escrupulosos da sorte custou ; apezar dos deruntos, que devem as
futura deste povo. (Apoiados.) ta r mm to satisfeitos em terem votado em 

Pois bem, Sr. Presidente, contra esta mim. (Riso.) 
emenda e. mui~as outras_.. todas indicadas para 0 SR. Barcro FILHO _ Ninguem con~esta, 
c?nter a Jogatma, qu~ Ja se tornou um~ ter- mas é uma pront de que o eleitorado é mde
rivel peste. ~esta cidade, vot~ra_m os mte~- endente. 
dentes municipaes Duarte Teixeira, Capelli, P . . . • 
Cuuha Souza, Benedicto Hyppolito, Carlos O SR. JosE CARLOS- E é por JSSO m~ffo0 
Rego, Ferreira Lopes, Bittencourt, Nabuco que todos os mezes, quando recebo o subsl ' 
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des~iuo um pouco r~ra missas por alma dos 
eleitores que já nlio -pertencem a este mundo 
( Ri.•adas.) · 

S~·- Presidente, lliD:J. O!Itra emenda que 
Imuto J?le. penaliZ<'U, foi a que otrereceÚ o 
meu d>stmcto e sympalhico amigo, collega 
de b.tncada, O Sr. Dr. Godoy. cuj,, auseneia 
Deste momento sinto de coroção. 

!ímitaclos. Sou ho:nem pratico,· e pratico das 
cousas brnileiras. coul1eço b~tStil.nte o q~te 
se pór!e accommcdar no nosso meio, e deixo 
de pnrte tüdos es5es pr-oce~so:s~ qne são muito 
b~ns pa.m outros executa !'em, ma,< não pal';c 
no>, que não dispomos aind~ do indLipens:t
·rel. p1·epn,·o pura os comprehender e ex~ 
ecut;n•. ( Jftdto lmn.) 

0 Sl.l.. THO:UAZ DELFI3"0 dá Um aparte. 
O SR:. J<'sÉ CARLos- .Mas quem nega isso 1 

Ell~s nao teem tomado parte nessas tt·:.-

O ]ll'efeito pum o Dislriclo Fcderaltlão me 
(lttre~e Mert"<lo ,) !nd tl ser e>eo lllido por sur
rragw. (Apoiados e o.pm·tes.) 

motas? . 
O SR. THO)IAZ DELFINO- Teem. 

0 SR.. JOÃO PENHJO- E' a iclêa mais li
beral. 

O Sa. JosÉ CARLos- Pois então elles que 
venham res110uder a v. Ex. 

St. Presirlente, tínhamos~ eombinru·lo fazer 
a reforma da eleiçüo municipal oo sentido de 
ser por tres districtos, como é para. a de de
putados ; de modo que o meu 1• districto, 
por exemplo, não ficasse ameaçado de ser 
s~ppl~otu.do pelos outros, e assim pud6~se 
e.te ~1str1~to o:fferecer uma list\'1 de llomes 
respe1tave1s, que ti casse a salvo das enxur
radas de votos qne uos veem de lon ~e. 

Compl'<bende a Cnmara que o l ,- rlistricto 
composto de fl'eguezi<ts como as da La"oa e 
Gloria, as da Candehtria e Sünta Rit"~ <lis
ponclo de pe>soal abundante em qualido.c!e;;, 
que pedem ser "proveitadas para se oro-ani· 
za_r UJI! grnpo muito especial de inteude~•tes. 
!Jao-e JUSto q11e :fique sob a ameaça constante 
das organisnçiles comhinad"s pelas populoo:<S 
freguezias suburbanas, ainda mesmo que la 
tnmbem tenha pes~oal identico ao do meu 
districto. (Apoiados; muito bem.) 

Subordinifdos a este modo dé~er as ~ousas 
politicas e municipnes deste districto, con
demno a emendado illustrado colleeu Dr. Gc
doy, que pede se.in todo o distl-icto fe~er~l 
considerado um unico dístricto eleitor~! · isto 
é, que a C;tmara re,jeite em S• discussão b que 
já approvou em 2", com applausos ge•·(te;. 
(Apoiados.) 

O SB. JosÉ CA>tLos- Sim, ê tl idêa mal$ li· 
ber-a!, 1li7., Sr. Presidente, aquelle vener:<ndo 
repnhlj~;tnO; e :1 Sll~ pn)(IYl';.l \J:1~tt1 f•ar'l ser 
por todos oó_s recebíehL como urna sP.Jl tçoç-.1 
do Ev;~ngelho. ( Apoia<los.) _ .. 

0 SR. BRICIO FILHO- V. Ex. me permitte 
um aparte 1 

0 SR. JosÉ CARLOS- Nuo; d,~p015 dnquelle 
velho repui•lic"no fa.llar. meoiuo oiio f<tl ht 
comn•igo. ( R;so; muito ~e"'·) 

O SR. Brucro FrLHO- Aqui somrs do. m~s
rna. itiade. 

0 SR. JOSÉ CARLOS -Não; elle tem mni~ 
expe1·ieneia; é :> tradu~<;ão •h id~de. 
(Apoiados.) 

O SR. J oA.o P:Exmo- 'i à pela e\ei\'iio qne 
vae bem. . · 

O Sa. Jost CARLoS- T:tlvez fosse um meio 
de fnzer ~s pazes com llluito;; c.-.udidatos que 
qller<m p<>r eleição, ain<h mesmo que me ar· 
t+-:s.cMS~ a g:1nha1~ a. inimisnde de Ollt.ros que 
se jull!'nm nas boa.s ;.!·raças do Prcsi·leute ú;c 
HepuiJlic;\ e rnerecedO!'l'S tle uru:c t,ü uomea· 
çilo. (Ap;;;rtes.) 

Sr. l'!·e,idente, pesando bem rs prot e os 
contras »iOd"- estou re5ol \'Í•!o ".nôr <le lado 
todo o liberalismo d:1 idén ,, vot:it contr:1 " 
emellrla <10 meu lUlJigo ur. Godoy. 

O prefeito deve con tirmar a s~r c.1rgo 
de nomeação do Preshlente r la Republic:•. 
(.~poiaàos; muilo bem; ap<<>"ies.) 

E ja que e>tou na tribuU(I, ~ tl't\t<Hno> de 
ne.zoeiDs íntimos do Districto F~ueral, ap•·o· 
ve!to l!. occnsião pnr:1 t\tzer :~lgnmas ded:m>
çõe> que carecem ser conbeciJas pelos meus 
amigo; IJOliti~os d11 circumscripcão que re
presento, e sir\";tm ao mesmo tem:po p:u·a o 
:.ctual Gowcruo conhecer o meu modo tle pr·o-

Outi'O ponto, Sr. Presidente, de que preciso 
tratar é o que se refere il. eleição do pre
feito. Comqunnto esta idéa seja muílissimo 
liberal e ambicionada por todoE, mesmo por 
qut~ é o complemento necessario d:t conquista 
que se fez, relntiv>1rnente à. o!'gan\s:•ção do 
governo local, tenho duvidas e duvidas mnito 
sérias, si já é chegada a occasiã<> de no <.lio
tricto rederal ella ser posta em execuç-ão. 
(Apoiados) 
· 1-lão tenho competencia por<> sujeit.-.r n 
--prolJOSta do Sr. Liorloy a umrt unt\lyse 
compm••tiva rom o que se dá em outros pai· 
zes que seguem e>sa pr:1tic;1, {lOI'CJ.lle. Sr. Pre
sidente, (ISmens conl!ecimentos ~e EtteJ·uturu 
politica e administrntiva, a não ser n noss" . 

.. p isso mesmo muito >.alteada, são por demais 

ceder. 
Não me tenho envoJvirlo proposit:tlment< 

em conS>' algum;J. que dign respeito à or
ganis.,ção '(lolicial do distrlcto, ['Orque en
tendo que não lm nece$Sidade de cterrub;ulas 
violenL«s : expediente pouco pat~iotico e ue
ceita velem uma situação, comquauto nova., 
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roas solidaria com os netos do marechal Flo-1 cav:\llo justamente em um ponto descoberto 
riano. 1la Hnh:1 qne examinav:l, llisse-nw, co1n voz 

A policia desta capital ca1·ece ser motlili- p:ms:t<l<L e impre;sion:1dora; «0 me11 cam:t"t
caUa, m:ts ca.lm:lttlente, para não se lJerdcr da., !:il'. CarY<I.!ho. sabe o que se Ueu com a. 
os 1Jon8 elementos que existem e ~ue nfLo po- tarb>rnga. e a lebre, quando ent•·c os bichos, 
dem se1· p stos de lado, porque sã.o deposita- lev:u1tou-se a duvida. li~ C}ual Llos dous corria 
1·ivs da tt·adicyüo do periodo dt\ revolt:1, que mai.s ~ Comprehcn1\e V. ~x., St•. lJt·esh\ente .. 
a minha experíenci:t aconselha nfLo deixar que ain<l:t mesmo <JU•' soubesse a historia 
pel'rler. inteir~. tive que dizet· ~uc nada s:tbia. (Ris«-

NfLo quero policia para manejar pleitos da"). Pois vou Cllntar-lhe, accrcscentou o 
eleitoraes, ao pa.ladar de politiqueiros tle pro- general: 
fissão, quero Jl':l'" garn.ntir a ordem o a pro- « Lev<ult<tda a duvida 0 de>pertado 0 io
prr~dade. (il1u•to bem. J. , . . .~ I ter·esie _enlt': a bichal'i<t, fol'<un tomadas ~otlas 

No meu po::,to de repre':eot:tnte d,t llolÇ-...to as \H'OVi,\cnclas. pa.r.\. ~~n\~ctua.~-':;c a ~ot'rtda .. » 
o Governo me encontrara :sempr-e pro:npto . · ., . . 
pa.t•a servir ao interess~ g'Cral. Não tleixami O !$!(.. 1-IEacur.,~ ~o ''.E I· H.EtT.\S -J a lta ve1·ta 
passar sem o meu protesto qa•>l~ncr medi<h baah-llmke,· n:t•tnelta cpoca? 
que pO:SStt vit·, no we11 entender, crca~ c::x- O SR.. Jo,E: lJA!tr.os- Se havi<t, estava a 
cep~ões. quaesquer que seJam, com preJutZu cargo tlo rato. (Risadas.) 
<.la c01lectividade. 

Não me auwtlnam nem me <.lemovem do 
proposito em que estou, tiS manobras e presi
pit<~ções de uns, os movimentos ambiciosos e 
desorientados de outros, n falta de apoio ver
<Jadeirnmente patrioticu do muitos, que só 
procuram o bem estar do seu eu; :;em atten
<.lcr antes ue tudo ns exigcncins politicas d:t 
nova plwse por que vae_ passar o ptlir., e á 
conveuiencia da r·~con='~t1tnição das forças vi
vns da nação. (.Muito bem; apoiadas.) 

Por isso, sr. Prcsitl(~nte, os meus ::migos 
serão os primeiros a me fazer justiça, por
que estou certo de que não o:; teuho desagra
dado, e, portanto, Sr. Pre8idente, nfto serit 
demais, nsando de uma plu-aso bem nccBit:t 
sempre pelo povo, dizer-lhes que no taber
llt\culo de meu -peito (risos) conservo guar
dado o reconhecimento que lhes devo; e para 
concluir o meu discurso, Sr- Presidente, peço 
licençot pnm referir á Cttmara o que disse urn 
di<t em Cur·upavti o valente c;.~bo •le g~<erra, 
o venerando gt.'neral Argolo, visconde de 
Itnp~rica. 

«Pois llem. continuou o g-ener:1l, escolhidn 
a e:-ilrc.ula. c marcada a distancitl, no dia rl;.l, 

aposta a concuncncia, como cr·a natural, fui 
extl'aordina.ria, e uma. vez colloc~tdos os con
temlor·es nu p:•nto de sahhla, em~u:tnto a 
tartaruga p !Cleutementc e~pcra vn. o si;.:nal da 
partida, a lebre pulava, cor1·in e deantc do 
>ea compctiúor l"azh• mil tliaiJruraS.>> -

O S!~- Btucw Fww - O juiz da parliua 
era1 ..... 

O Stt .. JosÉ CARLOS- O gcncml não entro11 
em detalhes, lll:tS creio que o st<a-tor oilicial 
era o ma.CclCO. (Risada.">.) 

c Annunciada n partitl:L sahirrtm os tlous, 
mas emf}unnto a ta1·t..truga, sempre com o 
seu c<Wlin h ar unit'onne, calmo e direito, 
a let.re dispar .• va até meio e<tminho, vol
tnva, úeixu.va-se tlcar atrús pat~,\. depois al: 
cunçar n tartm·ug:c, dando meil~ tluzbt de 
pulos ; em!im, qual não foi n. admira~ão da 
todo; quando a t•u·tarug;' chegou a.o ponto do 
Yencetlor nntes da lebre, ~ue licou em meio 
caminho deit:ula no chã.o., com ::1. !Jocca. aberla, 
guellu sccca, lingu:L 1!e f'õr·:t c cornple.t tnlcnt() 
e:;g-ottula de !Ot'Q·IS ! » (.t.1luitv belll.) 

Ulr S~t. DEPUTADO - E n poule tlcveria ter 
sido enorme! 

O sa. Josf: CARLOS - Não tenho certeza. 
do que se p .ssou depois ,~;, corrida porque 
no meio da decepçfLo geral o rato fugiu. 
(Ris!lClas.) 

Sr. Presidente, tive n fortuna •le sc•·vir mt 
guerra do Paragnuy às urút;ns desse ge:1el'al, 
quando elle com mandava o 2" cm·po do txer
cito e opB''"'-a na esquerda da linhtt que si
tiava Hum:< ytá. e eu, ainda be:n joveu, com
mandava uma pequen:t clivisão de chatas. 
armadas com forte artilhar•a ·~ rnortei:·o, na. 
lago•< Amborocn~. ponto tle a~oio <.le~sa 
mesma linha. Como de costume, em V!Slt>t 
às linhas, acompanha'""a o illustra generai, 
de quem recBbia instrucções para o serviço 
que me estu va con:iiado, to.lél!l de nm tratt:
mento tão bondoso, que me JUlgava. auto1·1-
sado a sug;.:erir alguns <>lvitres no sentido ele 
accel,rar-se n. marcha da campanlm. 

Todo:; os dias, ou por suggestão proprin, 
ou pela tle algum· camarad:.i do exercito, 
propunha eu ao general Argolo umn. pro
videncia, a.té que uma vez S. Ex. parando o 

Pois bem, Sr. Presidente, conclniu o gene
rnl: «O 1Ue11 nobre ca.tna.ra<.la, é lle.ite ca::;o a. 
leiJro e este seu velhó gene•-al é a tartaru
qa; O rneu c.una.r~vla quer corret· de mais, o 
caso não é par:l isso ; caminhemos com passo 
â<·mo e P<\ra alvo certo: !tu vemos de vencer.» 
(-'l'I uito bem.) 

Do facto, Sr- Presidente, esta. e outras 
lições me teem servi<.lo tle muito ; por isso 
ainda. destn. vez não me impressiona nem me 
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faz sahir fora do meu programma o que 
vejo por ahi estar-se a fazer. Não me incem
modo com os que querem correr e pular na 
frente ; tenho firme a minha vizad<t e neste 
particular deixo que outros sejam a lebre 
eu serei a tartaruga. (Risadas.) 

Hei de ch"gar ao marco do vencedor. 
Tenho concluído. (Muito bem; muito bem. O 
01"ador é muito cumprimentado.) 

Vem á Mesa, são lidas, apoiadas e postas 
conjunctament~ em discussão as seguntes 

Emendas 

Onde convier: 
No caso de ser approvada a emeo.da tor

na.ndo elegi vel o cargo de prefeito deste dis
tricto: 

Art.. • Não subsistirão para a eleição do 
cargo de prefeito as incompatibilidades do 
art. 4• da Lei n. 85, de 20 de setembro de 
1892.-José Carlos.-França Car1lalho.-'-.4.n
tonio de S iqueira. 

Emenda additiva a do Sr. Bricio Filho: 
Os aposentados, quer em ca.rgos munici

J>aes, quer em cargos federaes, qu.:: forem 
eleitos e acceitarern o mandato, consideram
se como tendo renunciado deffnitivamente a 
aposentadoria.- Medeiros e Albuquerque.
João Lopes. 

<> s~·. Tho:Dla.Z Delfino- Sr. 
Presidente, sinto necessidade de responder 
immediatamente ao illustrado collega, repre
sentante do Districto l<'eder.-1. 

s. Ex. ao começar ao seu discurso quasi 
que a!ludiu .•• alludht mesmo directameute a 
minha p"s;;oa, e foi desencavar (desculpe-me 
s. Ex. a expressão que não tem nada de 
oft'ensiva e significa apenas uma busca pro· 
cedida com energia) e foi desencavar nos ar
chi vos da Camara dos Srs. Deputados uma 
emenda apresen~ada por S. J;'X. '! por u~1 
outro companheiro de representaçao do dl-
stl.'icto. . 

s. Ex. queria mostrar que hav1a certa 
combinação entre os representantes do Di
stricto Federal, e que eu e outro dentre 
esses representantes f<tltaramos á combi-

lla~~~~itta s. Ex. que nesse momento lhe 
avivente a memoria. 

Quando do Senado <:hegou a. esta casa o 
projecto celebre,eonhect~o por lei dos.turnos, 
projecto de intencões smc_era~e~te ~Iberaes, 
mas que não tinh:~. appl!caçao a c1dade do 
Rio de Janeiro, e constituiu uma surpreza os 
seus hab;tantes na propria occasião e_m que 
ia. renovai' o seu governo local, reumram-se 

os deputados do Districto Federal na sala que 
occupa. o I • secretario, e ahi resolveram com
bater o projecto dos turnos, formulando de 
modo rapido o conjuncto de suas idéas sol,re 
o assumpto, conjuncto que a Camara pode· 
ria adoptor, concordando comnosco sem re
pugnancia nem difficuldades. 

creio que até aqui a memoria de S. Ex. 
coincide com a minha. O resultado do ac
cordo rn.pido entre nós havido foi o substitu
tivo, que assignei, que defen•li perante a 
Commissão de Constituição, Legislação e Jus
tiça, que esta Commissão unanimemente ac
ceítou, e que obteve o assentimento quasi 
sem discrepencia da Camara, quando teve 
de votar o projecto de lei de eleições muni
ci paes para o Districto Federal. 

Mas ao ter de entrar o projecto em discus
são vim a banca.da do Districto Federal e 
combinamos que não se apresentaria emen
das na discussão, para abrP-viarmos a mar
cha da lei na Camara, lei necessaria e •ur
gente, e agora chamo a attenção de S. Ex. 
para este ponto, abarta a discussão .•. S. Ex. 
apresentou uma emenda estabelecendo nu
merosas incompatibiEdades, o que nunca fôra 
objecto de cogitação entre nós e estava fóra 
do accordo de não demorarmos a discussão 
com emendas. 

E;;ta emenda, que trazia tambem a assi
goatura do Sr. Antonio de Siqueira. :!e ac
cordo com SS. EExs. e outros representantes 
do Districio Federal, foi modificada de modo a 
não estender tanto as incompatibilidades e a 
restringil-as ao razoavel. 

Vê-se, portanto, Sr. Presidente, que, si 
houve quebra de combinação e de accordo 
ella não partiu de mim. 

O Sa. JosÉ: CARLos dá um apartA. 
O Sa. Tuo~IAZ DELFINO-Estou mostrando, 

sr. Presidente, que houve u1na reunião em 
que o pens:1.mento mais ou menos geral foi 
apprehendido •.. 

0 Sit; ANTONIO DE SIQUEIRA-s!as, eu DilO 
estive pre;;ente. 

0 SR. THOMAZ DELFI:s-o-E' verdade,V.Ex:. 
não estava presente ; a reunião sem appa
rato nem solernnidade, não era da totalidade 
dos deputados do Districto Federal, e sim ua 
sua maloria. Mas, como dizia, o pensamento 
geral foi apprehendido, inserto no substitu
tivo que assignei, e que por convenção as· 
sentada devia ser votado sem ser discutido, e 
quem rompeu o accordo certamente toi o 
nol,re deputado, formulando a su'' ernend~-

0 Sa. Jos:E CARLos dá um aparte. 
O Sa. TaoMAZ DELFrno-Si este direito as· 

sistia à V. Ex., pergunto : não assistia 
t"Cmbem a outros representantes? Pois delle 
ninguem usou a não ser V. Ex. 
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Agora. na ultima discussão da lei eleitoral 
muuicipal, o Sr. Oscar Godoy propoz o alar
gamento da zona de escolha para os inteu
õentes e a eligibilhhtde tio Prefeito, e eu a 
deoencompatibili•lade dos intendentes, e 
defendi lambem a elegeuilidade do maiida
rio do executivo, e S. Ex. permitta-ma uma 
observação ainda sobre o accordo na occ~sião 
em que mais ou menos assent<lmos as bases 
em que devíamos propugnar pelos interesses 
do Districto, S. Ex. estn va firmemente com
nosco no que dizia respeito à eleição do Pre
feito •.. 

O Sa. JosÉ CARLos-E ainda outro. 
0 Sa. THOliAZ DELF!lfO ..• mas agor<t pa

rsce-me ter dado um recúo. 
O Sa. JosÉ CA!l.Los- Não ha tal ; ainda 

estou de accordoneste ponto. (Apartes.) 
O SR. THOMAZ DELF!No - Bem, não terã. 

sido muito fiel a minha memoria e não insisti
rei. Dou o dito por não (li to. (O Sr. Momes e 
Barros e outros Srs. deputados d<io apartes.) 

r.ras, Sr. PresiJente, liquidado o ponto 
pessoal, tratado com cavalheirismo por
S. Ex. não obstante ter ido busc••r ao archivo 
a elllenda em que minha mão risc«rá certos 
pontos ... 

0 Sa. JOSÉ CARLOS dá um ap.lrte. 
0 Sa. THOMAZ DELF!SO - Mas, liquidado 

este ponto, permitta S. Ex. que faça a com
pleta e cabal justificação da conducta do Con
selho Municipal do Districto Federal, justifi
cação agradava! a minha cousciencia. 

S. Ex. não tem razão, Sr. Presidente, está 
longe da. verdade, e deixe que lhe diga, em 
questão de tal impol'tancia e de tal monta 
não devia limitar-se a accusaç<ie~ vagas, que 
para S. Ex. podem parecer cheias de verdade 
mas que llt\ realidade não passam de meras 
p;\lavras soltas ao acaso. 

0 SR. JosÉ CARLOS-E n.jogatinn. de quando 
er-a? 

0 Sa. THOMAZ DELF!NO-Ln cbegarei.Sahe 
o nobre depuln.do o que fez o conselho a 
que por tul morlo referiu-se pemnte a Ga
mara, perante o Congresso, perante o pu
blico 1 

Organisou os serviços todos da a:lminiotm
ção loeal. Sabe o nobre deputado o que são 
estes serviços ~ São tão impo•·tantes e nume
rosos como os de qualquer Estado do Brazil. 
(Apartes.) · 

Pe•·guo to ao nobre deputado qual é o Estn.
do da União que tem serviços administrativos 
mais importantes do que o Districto Federal ~ 
(Apartes.) 

0 Stt. THO)!AZ DELFI:iO - Neste tmbalho 
':i;;:~t.os tio povo estivet·em na altura de sua 

0 Sa. JOSE CARLOS dá um aparte. 
0 SR. TIIO}IAZ DELFI:io-Quer O nobre depu

tado su.uer mais o que fizeram ? Nos serviços 
or;;an~sados_ esta compreheodido o de hygiene 
e ass1stencra publica, que é do mais alto 
valor. 

O Sa. JosÉ CARLOS- Oh ! vou propor uma 
estatua para cada intendellte. 

0 Sa · THOlllAZ DELFINO- El!es uão possui
rão os merito; extraodinarios dos que me
recem esl<IS manif<JStações, mas teem o ap
plauso da consciencia popular, applauso que 
existe sempre para quem bem cumpre o seu 
dever. 

C• Sa. José CARLOS - Por conta dos book
mal~rs. 

0 Sa. THO}IAZ DELFINO-Oh! tenha pacien
cia, V. Ex. quando cheg-a a esta questão 
tem manitestações verdadeiramente admi
raveis. Eu chego a questão do jogo e bool•
makers, já o p•·ometi, mas antes p•·~ciso dizer 
que o Conseluo Municipal do Districto Fe
der-al, ainda entre os ser·viços org-Jnisados, 
cumprehendeu us de im;trucção primaria, nor
mal e protlssional. Ha quem conteste a im
portancia extraordinar·iu. de um bom ensino 
profissional para o progresso desta cidade e 
ao paiz? 

O Sa. JosÉ CARLOS da nm aparte. 
OSR. THOM:AZDELF!No-Nãofaço apologias 

declamatorias, repulsivas it minha natur·eza e 
c<tracter, é ju;tiça; só justiça. Essa. corpora
ção póde ter defd tos. e os tem, mas são de
fi,[ tos commuus a todas as assembléas. 

O Sa. JosÉ CARLos-Pois V. Ex. canta as 
glorias e cu cauto os del'ertos. 

0 Sa. THO)IAZ DELFINO-Todn.n. assomblea 
é povo, e esta sujei!<\ a cor·rentes de pnixões 
momentaneas quo pertu•·bam os tr-o.~balhos e 
deliberações. E: esta Gamara esti1 ~ujeitil ás 
mesmos contingenoias, não tem commettido 
erros~ 

Tem o conselho commettido erros taml!em 
filhos da inexperiencia, c..u~as de erros oos;;os 
aqui igu~lmente e Dil Constituinte. 

O Sa. JosÉ CARLOS da um aparte. 

0 SR. MORAES BARROS - Os serviços do 
Districto Federal são, não ha duvida, muito 
importantes. · 

0 SR. THOllAZ DELFINa-E nem é isto para 
extr·anhar. pois q':e por torla a pa~t~ do Bra
zil republicano nao ha grande copm de ho
mens publicos experimentados. Essas cama
das de homens novos de governo que vem 
s:rrgindo, aprende, estuda e se aperfeiçoa 
a.IDda. 
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_ O_SR. Jos:E cu:LOs-Quaes são esses moços 
~~~~~;:os republzcmos que estão na Ioteu 

0 SR.. TH0)1AZ DELFL~O-Olhe V. Ex. para 
O? l_ados, tem na bancada que occup!t tres 
dzstmctos representantes do Districto Fe
d_eral na C<tmará e no Conselho Mu.ni
clpnl. 

Sr_. :Presidenta, os defeitos que existem na 
admtmstração municipal, são, ttinda em 
pMte, em grande parte, devidos ao re""imen 
dicta~orial uppli~a,.lo a esta cidade, pe~t no
meaçao de prefe1tos que não estão reconhe
cic\amP.nte na altura do n.lto posto on<le o 
ca\)r!Cho os_ c? I loca, que não conhecem os ne
gocioS n1untc1pnes, que vão administrar sem 
nenhum pr-ep:~ro, que não tem prmlenci.t, 
nem senso commum, que fazem emprestimos 
sem ju>tificação possível, que arrasam a 
cidade, determinando o esgotamento do erario 
municipal, a desmomlis-tção do governo local, 
e o augmento de impostos sobre o povo. 

Q<;ando houver no Brazil cidades que te
nham a expan~ão do Districto Feder-al, eu 
desejo sinceramente, para felicidac!e dessas 
cidades, que pos,am possuir udministração 
tão boa como a que possuímos. 

A cidade do Rio de Janeiro sofi're aceusa
ções quanto ao seu governo, pela extraordi
naria publicirlade que nella existe. Que ci
dade do Brazil tem publicidade igual! 

O SR. JosÉ ÜARLOS dá um aparte. 
0 SR. Tl!OUAZ DELl!I~O -Sou tambem pelo 

regímen de inteira luz, de publicidade abso
luta: quero-a o mais possível, porque é das 
instituições, porque é necessario e impres
cindível. 

Quanuo, Sr. Presidente, ha organisações 
p"rtidarias, fortes e bem estabelecidas, os 
deruitos da administração para as quacs con
coHem com os seus homens e$ses partidos, 
são atteuuados e descul p ui os -r;or el!es, pelos 
seus .iOJ·naes. pela~ suas directol'Ías, pelos 
corz·eligiouarios. Entre nó•, niio. Nn.ausenci<> 
de ag-remiaçües partidarias os pequenos rle-
1êitos são exaggt>rado.s, e as vezes se transfor
nl:un ern taJla$. 

Nunca, Sr. Presidente, nem mesmo no 
tempo da monarchia, quando a admin:stra
ção locDl em mais nccus~cltt, nunc~t e>ta ci
dculc chegou ao estaria de descalabro e ver
goulw de muit"s g-randes cidat!es da Americct 
do No11e, de New-Yor·k, Brooklyn, Boston, 
Philadelphia. New-Orleans, S. Francisco, 
Chicago, S. Luiz e Districto da Columl>ia ... 

O Sa. JosÉ CAR.Los-Dess<1.5 historias eu não 
entendo. 

0 Sa. THO:!.lAZ DELFINO- Li em Brayce ••. 
0 SR. JOSÉ CARLOS- Tudo isto aqui não 

produz eífeito ; basta dizer que la ha repuchos 

e. chafarizes p01: to_da a parte e que deitam 
agu~, e que aqm so ha ch<tfarizes sem a•ua 

Nao tem, po1s, ~pplicaçiio paranôs o q~e s; 
passa no estrangeiro. 

0 Sa. THO.!AZ DELFINO- MaS nesses paizo;; 
os governos locaes repudiam divirtas teem 
orçamentos mt;ito_ pesados, sobrecarr~gam 0 
povo de contribUIÇões para melhoramentos 
materines. Como a municipalidade do Distri
cto Federa~ não ha outra no mundo neste 
ponto de v1sta. 

Quasi não deve, tem uma divida insi•nifi
cantissimtt. Sabe V. Ex., que a mnnicipat?uade 
tl.e Parlz,.~ne é o 1node!o das :u.l:ministra1.0~ 
locaes, alzas. tem metade da di vidu. da Fra0ç,1, 
quando a França <ieve approximarhu11ente 
quatro bilhões de francos, Paz·iz, só P<triz, 
<.leve dous bilhões, e C<tdc\ hctbitaute dessa 
capital paga 200 francos aanuaes, na meuia 
de imposições. ' 

Agora, erotlro, o .io~o. a delemla Cartha•o 
do nobre deputado ! iz: verdadeira razio do 
a~<tque do uo!Jre deputado ao conselho muui
czpal. 

O nobre deputado possue bastante presti•io 
nesta Casa, tem força Je animo, talento ;,._ 
cupn. a tribuna muitas vozes e com brillzan· 
tísmo, nunca fica abandonctdo pelos collegas, 
quando falia .•. 

O SR. Jos:E CARLos-.E' muita bonua,Je. 
O Sa. THO~!AZ DELFINO ... e o o entanto o 

que tem conseguiLlo aqui em relação ao jogo! 
Já, ao menos, o reprimiu~ 

0 SR. JOSÉ CARLOS- Faço O passivei: ali 
está um projecto meu ; a 90 dias dependendo 
de parecer da commissã.o. 

O SR. THO:IlAZ DELFINO-Com todo o seu 
merito, com toda :t sua boa vontade, mui~ 
couse~uiu o nobre deputado mt Gamam, e no 
em tanto tão vi vau:eute accu;a o c<>n;e\lw, 
Sr-. Pt~esitl.ente, n~1o defendo o jogo, qne 1\&
testo, mas não me deixo lemt• pelas dec!a· 
mações vulgares que este vicio provoc1. 

Partt mim entre oook-mah:ers. frontões, 
lo terias, vrauos de corridas, niio sei f:zzer Jis· 
tincções, é sempre o az:tr que imperil e '"n· 
stitue a. snct essencia na pt·atica. E depois, o 
mercado dos metaes, este cambio com as suo; 
altas e baixas. coro as soas oscilações sing~ 
lares, que tanto preju.dica não sô a população 
da cidade somente, coroo a de tndo o Braz1i, 
'' que principio scientifico obedece, a que 
regra da economia politica? E' ainda o jogo, 
só o jogo, o azar. 

E com o cambio, o mercado de títulos po· 
blicos, elo Estado e das companhias. Pois bem, 
nesta complicação de elementos, quando a 
Gamara dos Deputados vacilla e recua pe
rante a logica forçada a que a obriga o co· 
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nhecimento comezinho das cousas, que demais 
ê qne o conselho munici p:tl vacil i e tamiJem ~ 

Note-se, poi·ém, a conduct;, do cousel!to mn
nicipal. A maioria <los membros da corpor;tçiio 
votcJ pela extinccão de book-makers, fron
wes, prados, mas como ba disposição de lei 
organicn municipal que pede maioria absoluta 
da n1embros que compõem o conselho para 
cartas medidas, est.<l. prohibiçiio não venceu 

1\Ias só ll1e direi nmn. cousa : é que o 
disirkto que represento é composto de 
el<ltto .. es tão bons, tão patJ•iotícos, tão bem 
intenciou;tdos como o districto do nobre 
deputado. 

0 SR. JOSE CARLos-Não hn duvida; mas 
muito mais numerosos p~ra supplantar os do 
meu districto. 

po~ ~~,:~~~ ~~~f~ipal, não obstante estar 
!ll~is aproximado do nobre deputado do que 
a Camtcr<t dos Deputados, foi entretanto tão 
accusado por S. Ex ... 

o SB.. J osli CARLOS- Mas o nobre deputado 
~eusa que eu louvo o procedimento da C;tmara 
não tomando deliberação sobre o projecto de 
extincção de loterias ~ 

0 SR. THO~L\Z D&LFI~O - 0 eleitorado do 
3' districto é menos numeroso que o do 
2• e quasi tão numeroso como o do I", e 
por isso mesmo, de accordo com a lei dis
trictal vigente o 1 o e 3' dão tres deptllados 
e o 2'• quutt·o. 

0 SR. THOMAZ DELF!No-Vo\lterminar Sr. 
Presidente, por demais occupei a a.ttençãe da 
cilsa, mas não podia. deixn.r de responder 
immediat.n.mente ao nobre deputado. 
o SR. JosÉ CARLos-E eu o ou;i com todn. 

a attaução ; sabe que sou sau amigo. 
0 SR. THOMAZ DELFINO- E eU retribuo a 

consideração que tne tributa cavalheiro tão 

l 
!lbtiucto. Sr. Presi<.lente, n. incompatibilidade 
de inten<lentes não se impõe por neQhum 
motivo, querdeordem pratica, quer c!eorrle:u 
logica ou scientific<L. A incompatibilidatle tia 
lei ot·ganica er<t de ordem pratiea, só pmticn. 
Pratica, porque as ultimas gestões munici
pae; du. mouarchitt não tinham provado bem, 
e aCamara temeu as reeleições dos intendeu· 
tes que mantivessem as nor·mas uutigas. 

Pratica, porque a Constituição do pt·imeit•o 
conselho muoici?al, após n. pt•omulga,iio da 
Constituição de 24 de fevereiro, et•n. por pe
quenos circulo>, e como o; el~itos que já 
tinha bastante impo~btncia e inlluench p.tr<L 
>encer n:c eleiç•io n••sse.c; prqnanos círculos 
po<lerÍU!llfll'GVaiCCC!'-SG Cltl fUOC<;õeô COil111Í~
tallaS para mais illlport;\llCia. e influeocia 
:ulquiriram, pet·petr:<mlo-se no Conselho. 

A primeira razão d;L ot·dcm pratica, Já o 
demoastl'ei, está por terra: entt·e a admilliS
Itac:io t•epuiJJic:mn e '' monnrchitL lia gr<tude 
e profunuaS rli fl'ereu<;.aS 11 t"i"'Ol' r!tt~nella. 

A s"gm1da nito t·e:;iste ,·, consileraç-:Lo de que 
o molde da constituiçiio do Cou-elbo muu•ci
~al foi quebrauo, e que a eleição :uhuinistra
ttva vae ser procidi<la, não mais nos cír
culos parochiaes, mas pelos tres grandes cír
culos politicas. 

E, por fallar em círculos eleitoraes, apro
veito o ensejo para. t·e•pond'3t' ao nobra depu
todo qu,mdo se referiu aos districtos que não 
o seu, 

Sr. Presidente, justifiquei revendo n. 
minha. memorht e cousciencin. a emeadn. tor· 
n::Lndo compativeis os membros da. ussembléa 
legisintiva local, qae souberam dignitlcn.r o 
seu mn.ndn.to, e d:~rtt administraçlio municipal 
uma grande elevação pelo que bem mere
ceram úa cidade e do p:üz, Unico, o Poder Le
gislativo local no Districto Fe:leml, não deve 
sotreer· um<l. lei tle excepçi\o violenta, injus
tis•imn. e sem resquício âe logic". 

Por to:la n. extenção da l~epublicil, os re
presentantes do povo nas assembléas que 
razem as leis estão sujeitos ao seu julgamento 
no dit1 úo voto· 

E' o povo a ultima iost,mcia o suberano, 
julgador, o supt·emo competente para <lizer 
.10 mer·ito ao dcmel'ito dos representantes que 
uma ve:t. se cnnfl:}riu. 

As::;im.ittstitlq<Iei a minha ementla e mostrei 
que aLsolutall!ento não faltei n. nenhum 
iLCCot·do com os representantes do Districto 
l!'edet·al. . 

Tenho concltrido. (•1fteito bem; mnito bem. O 
otador 6 mteilo felicitado.) 

O Sr •. Lhnu Dua1•te- Sr. Presi
dente, serei bt•eve e muito, oreve mesmo 
pm·q ue sou considet•aúo intruso no Districto 
[?ederal. 

l~13presentn o Estado de Minas, mas como 
conlwço algum'\ cousa deste llistricto, posso 
•lar a minlm opinii\o sobre as emendas apre~ 
sentadas pelo meu colleg<t. 

Ouvi com reli;dosn. atten~ão o discurso do 
meu llOU!'C amigo Sr. José c.,rlos de Carvalho 
~ue L<llou sobre as emendas "pt•esentadas, 
consi·lerando os actuaes intendentes incompa
tíveis para o Jogar de intendentes •. 

O nobre deputado combtLleu perfeJtamente 
bem no seu modo de entender o assumpto 
sobre esta incompatibilidade. 

Quanto á outra emendtt apresentn.da sobre 
delegados de bygiene, inspectores escolares, 
etc., o meu nobre col!ega ni'ío provou a razão 
de ser dessa incompatibilidade. 

Facit é pagar ironia com irodia, bem 
sabe. 

o SR. Josili CARLos- Deixei que V. Ex. 
viesse advogar a causa de seus collegas. 

Oamar& v. Vil 57 
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0 SR. LIMA DUARTE - Si a eleição do 
Districto Federal fosse feita por· freo-ue
zias, eu comprehendiria a incompatibilid•tde 
desses deleg:tdos de hygieue ; mas da fõrma 
porque essa eleição vue ser feita, ntio vejo 
razão pura que sejam incompatíveis. 

Ninguem mais pedindo a palavra, é encer. 
rada a discussão e adiada a votação. 

O SR. JosE' CARLos-Não quiz fulhw nisso 
porque tenho um cunhado medico nessas con
dições. 

0 SR.. LIMA DUARTE-Sobre este pontv de 
vista não lm incompatiuilidade de especie al
guma, ~alvo a excepção para os d~legados d;; 
policia e outros funccionarios nas condi<;ões 
destes que poderiam fazer pressão. Acceesce 
mais, Sr. Presidente, que estes commissarios de 
hygieue e assistenci:t publica, conhecem per
fdt<tmente o tlistricto feder-al e podem melhor 
do que ninguem satisfazer às necessidades 
hygienicas da Capital Federal. Pelo menos o 
regulamentos por e!les feito, se não é elos me
lhores não é dos peiores. 

E' opinião minha. Sou suspeito. Não posso 
nem devo votaJ· pela emend;t; acho que são 
collegas distinctissimos e que podem repre
sentar perfeitamente o districto federal na 
municipalidade. 

VozEs- Não ba sus~eita. 
0 SR. LIMA DUARTE - Nós sabemos que a 

Capital Federal necessita de melhoramentos 
hygienicos, e elles são medicas, po:lem me
lhor do que ninguem fazer esses melbora
mentos. 

u~r Sa. DEPt:TADo- Não faltam melicos 
na in tendencia. 

O Sa. L:MA DUARTE - Mas elles são mais 
praticos. 

VARIOS SRS. DEPUTADOS- dão apartes. 
0 SR. LDI!I. DUARTE- Emtl.m, e a minha 

opiniiio. Não vejo razão de ser para a em~n
da. Demais desde que não ha incompatibili· 
dacle par>t os actuacs iutendentc•s não deve 
haver para os deleg-auos e cuuunissarios de 
hygiene .•• 

E' o que tinha a dizer. 

Ninguem m~is ped~nrlo a pal:tvr,~, é encer
rada a cUscussao e acnada a votaçao. 

Vão a imprimir os seguintes 

PROJECTOS 

Parecer sobre as emendas offe>·ecidas na 3• d;,. 
cussão do projecto n. 136 B deste anno, guo 
fixa a despe:;a do },{ inlsterio da Fa=en~a 
para o exe>·cicio de 1895. 

A' Commissão de Orçamento foram PI'~ 
sentes as emendas sob ns. 1 a 9 apresentadas 
ao :projecto n. 136 B, de 1894, que fixa a de;. 
peza do Ministerio da Fazenda para 1895. 

As emendas de ns. l a 5 toram apresen· 
tadas pela propria. commissão e defendidas 
da tribuna pelo relator i!a mesma. 

A emenda sob n.ô elo Sr. Urbano de Gou>oia 
e outros refere-se ao cumprimento de Ullll. 
rUsposição legislativa; no entretanto, pat~ 
salvaguardar os interesses da União e os pro
prios termos em que foi concedi"o o la•or a 
que ella se refere, caso a Gamara approve a 
eruenda, convem que seja approvaua a se
guinte 

Sub-emenda 

Accrescente-se-sal voa bypothese do art. 2' 
paragrapho unico da mesma lei. 

A emenda sob n. 7 do Sr. Gouveia de Lima 
e outros concede a verba. de 56:000$ para 
acqui~ição de uma lancha a vapor e custeio 
da mesma, destinada ao serviço tlo pot•to de 
Aracajú. A Gamara reflectirit si .o porto de 
:Aracajú tem movimento commercm.l e nrlu:t· 
neiro que torne urgente a adop~-ão dn. emeu· 
da. quando portos muito mais impor~,ntes 
razcm o servi<,,o perfeitamente sem lauchH 
vapor. O relatol"io <lo ministt•o da J:,zcu•ln. 
rel~rindo-se :i.s necessldad~• do servi\'" nrlua· 
nciro uo porto e AI !">tndega de Srlrgipe noda 
cUz sobre o a-sumpto da emenda. 

No entretanto. si aCam:H"J. recnnhece:n 
ur"eneia ~.a adopção da medida. tiu:.:gertJa 
peÍà. emenda, convem que seja approvada a 
seguinte 

Entra em 1• discussão o projecto n. 189, de Sub-emenda 
1894, declarando da competencia do Supremo . • rle 
Tril.Junal Federal o julgamento, meclian~ A' !'~brrca _,-escalares.- da Alfan~~n , 
reclamação. das questões relativas :i. vali- AracaJU, accr~~c~nte·se 3o:OOO$,sendo 3u.OO~ 
dHde de assembléas, governadores ou pre- pHra. a acqmsrça_o de uma lanclta a vapol 
sidentes dos Estfl·los, em caso de duplicata 6:000$ para custeiO da mesma.. fere· 
ou outro conflicto sobre a [en-itimidade do seu A emenda sob n. 8 do Sr. Trmdade re F 
exercicio ; e dispõe sobre os casos em que só- se á. restituição :por part_e do Tl!esouro do 
mente pvder-se-badar a intervenção dajuris-~ dera!, da quantia depoSitada :por oxde;. ra· 
dicção federal. (Substitutivo aos projectos ministro da ~azenda na Alfan?-egaad a !n~U· 
ns. 156 e 179, de 1894.) hyba, como nnposto de gyro, Julg o 
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stitucional pelo mesmo ministro. O projecto 
de orçamento de que cogita de igual res~i
tuição ao Estado de Pernambuco. A commls
são, regularisande a materia, prepõe o se
guinte 

Substitutivo a emenda 

Substitua-se o art. 5• pelo seguinte: 
Art. 5.• E' o governo autorizado a entregar 

aos thesouros dos Estados de Pernambuco e 
Parahyba, as quantias provenientes do _im
posto estadual de gyro, mandados depositar 
pelo Ministerio da Fazenil.a. 

A emenda sob n. 9 dos Srs. Paula Ramos e 
F. Tolentino manda abrir á verba-Exer
cícios findos-o credito preciso para o paga
mento de vencimentos de di versos funccio
n~trios que por motivo da revolta ~bando,
naram os seus empregos. A Gamara JUlgara 
de justiça do ped1do e decidirá si os ditos 
funccionarios merecem que se lhes faça este 
íavor. 

Sala das commissões, 23 de novembro de 
1894.-Joao Lopes, presidente.-Augusto Mon
tenegro, relator. -Augusto Severo .-Arthur 
Rios. -Alcindo Guanabara. 

Emendas apresentadas em 3" discussão do 
orçamento da fazenda : 

Da commissão 

N. 136 R-Emendas da Commissão de Or
çamento: 

N. l-Ao n. 28-Accrescente-se, incluída 
a quantia de 14:400$, para d?us _arljuntos de 
procurador da Republica no D1strwto Federal 
a 4:ROO$ cada um e dons solicitadores a 
2:400$000. 

Additivo 

N. 2-Art. E' autorizarlo o governo a li
quidar e pagar ao governo d•JS Estados a im
portancta das despezas feitas pelo Tl1esouro 
dos mesmos Estados por conta da União, por 
motivo da revolta. 

N. 3-Art. Em igualdade de circumstan
cias serão preferidos para os accessos nas re
partições de Fazenda, os empregados que ti
verem os concursos <le lo e 2° intrancia exi
giuos por lei. 

N 4-Art. E' o gove~"nO autorizado a ar
rendar ou vender os terrenos d • Quinta da 
Boa-Vista aos proprietarios. rlos pre.iios ahi 
construidos com licença do ex-imperador, e 
bem assim os de que não precisar para a con
strucção de edificios publicos, salvo o parque 
e a área necessaria ás dependencias do museu. 

N. 5-Ao n. 12 do art. !•-Guindastes e 
elevadores hydraulicos. 

Eleve-se a verba em mais 16:622$500, fi
cando as diarias augmentadas do seguinte. 
modo: 

Guindastes hydraulicos : 
Machinista, 10$000 ; 
Ajudante. 6$500 ; 
Mandador, 5$500 ; 
Foguista, 5$000 ; 
Encarregado, 4$000 ; 
Auxiliar, 4$000; 
Elevadores hydraulicos : 
Machinista, 8$000 ; 
Ajudante, 6$500 ; 
Encarregado, 4$000 ; 
Auxiliar, 4$000. 

Sala das commissões, 22 de novembro de 
1894. - Joao Lopes, presidente. - Augusto 
Montenegro, relator.-Alcindo Guanabara.
Augusto Severo. - Arthw· Rios. -Alberto 
Torres. - F. P. Mayrink. - Almeida No
gueira. 

N. 136 B -1894 

Onde convier: 
N. 6-E' o governo autorizado a entregar 

ao Estado de Goyaz a quantia de 300:000$, 
resto do auxilio que ao mesmo foi concedido 
por lei de lO de setembro de 1893, abrindo 
para isso o necessario credito. 

Sala das sessões,21 de novembro de 1894.
Urbano de Gouveia.-Ovdio Abrantes.-Her
menegildo de Moraes. 

N. 7-Na rubrica escaleres da alfandega de 
Aracaju accrescente-se : mais 50:000$ para a 
compr·a de uma lancha a vapor e no pessoal 
mais 6:000$ pêtra o custeio e serviços da re
ferida lancha. 

S. R. Sala das sessões, 21 de novembro 
de l8\:i4.-Garcia de Lima.-Menezes Prado.
Geminiano Brazil.-Olympio Campos.-Ta
vares de Lyra. 

Ao projecto n. 136 B, de 1894. 
N. 8-Ao art. 5° depois do algarismo 

67:0.JO$, accrescente-se :e ao Thesouro do Es
tado da Parahyba a de 80:000$ mais ou 
menos. O mais como no artigo. ·· 

S. R. Sala das sessões da Camara dos Depu
tados, 21 de novembro de 1894.-Trindade. 

Ao projecto n. 136 B,de 1894. (Orçamento 
da Fazenda.) 

N. 9-Ao art. 7• accrescente-se : e os ven
cimentos a que teem direito os empregados 
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da dele,<raeia de terras. Mmmissões de Blu
menau. Itajally, Tubarão e o agente da im
migraçã.o d~ Laguna, em Santa Catharína., 
durante o exercício <te 1893. 

Sala. das se~sões, 21 de novem"bro de 1894.
Pauta Ramos.-F. Tolemino. 

N. 169 A - 1894 

Parecer sobJ·e as eowndas offereciàa~· ~a; 2"' 
discus$0:0 elo Pl"o}ecto n. 1.69 de ':e anno. 
qus OJ•ça a receita qe11·at pcwa o e:cm•cic;o de 
1.895. . 

Ao projecta n. 169 foram apresentadas 11 
emendas, das quaes cinco por iniciativa da 
propl:'i:t Commi$;;ão do Orçamento. 

A emlmda ~ob o n. l modifica a redaeção do 
art. I, n. 1 do projecto. 

Esta modificação tem por fim, obviar as du
vidas que na. pratica teem a-pparecido, Tela
tivas à cobrança de 30 •t. addicionaes,creados 
pelas leis orçamentarias anteriores e man
tidos no prqjecto de orçamento de re~eita para 
o anno vindouro. Assim redigid:1. esta dispo
sição não encontrat"á. mais tantas difficul
dades oriund"s de interpretações a que o 
texto primitivo dava lugar. 

A emenda sob o n. 2 està nas mesmas con
dições da emenda acima: ena encerl'a uma 
medida. que vem fixar um importante ponto 
de direito aduaneiro. 

A emenda. sob n. 3 da sanoçil:o legislativa a 
uma resoluçã.o que o Poder Legislativo, não 
muito regulamento. é obr·igailo a tomar 
sempre, que a incidenc!a. do imposto é modi
fl.c!vla. O preço nelle estatuido funda-se em 
equidade atê hoje seml're t•eeonhecida. 

A emenda sob n. 4 eleva a 25.000:000$a 
somma de 16.000:000 de bilhetes do Tuesouro 
que o Poder Executivo pude emitcir como 
anticipação de re~ei ta.. As circumsto.ncins 
anormat>s pelas quaes o pniz atravessou dis
p~nsalll mais rt~z0esno semic.lódettpoi<~.r ILidei<t 
pruposta peta eommi;sii.o. 

A emenda sob n. 5 modifica n conte..x· 
tura do art. 3" rlas disposiçõe; geraes em 
dous pomos : accresceu&a no wrpo do 
&.rt. QUó o empre~timo autor·iztv'o des· 
tina- se ao J'es:;.cate e"' todo ou em 
parte do pa.p•>l-moeda emittido depois de 6 "e 
setembro do anno passaria, e no § 2" permitte 
a subdivisão da operação de credito pelo 
mesmo paragravho permittido. 

A primeim destas modificações nada mais 
faz do que inscrever no projecto o pensa
mento que ~e encontr" desenvolvido no pal'e
cer· da Commissão; a segund<t dá. mais elasti
cidade a a;éção governamental, permittindo· 
lhe subdividir o emprestimo, conforme as 
:necessidades do Th1!30uro. 

O Sr. deputado Jose Carlos de Car>"alb~ 
apresentou quatro emendas~ Du as des1;1s 
emendas, as sob IJS. 6 e í, sao apresentadas 
no sentido de proteger os estabelecimentos de 
caridade. 

cumpre notar que a CommissàQ do Or
çamento, no sentido de augmentar os rendi
mentos dos estaueleeimentos de caridade, foi 
muito além do que o illustre deputa'! o pre
tendia. Em vez de propor a. elevação ao~u
plo da contribuição cobrada nas alfande!<ll 
em favor dos mesmos estabeleeimentos. éte
vou-a ao triplo, o que é muitosu!llcieute. 

No entretanto, as •'\itas duas emendM nre. 
t~ndem Jhvorecer ainda mais as ditas a.Sso
cíaçõl?ll de cv.ridade. 

Quanto á emenda sob n. 7, ella ;-em ferir. 
sobretudo, a navegação nacional subveneio: 
nada. 

Si a Gamara resolver se~undar ~s vista; 
do autor da emenda, será :preferiwl, por 
conveniencias da redaeção, qne approve de 
preferencía a seguinte 

Emenda $UbStitt<ti1la 

Ao art. 6" accrescente-se-Fica. revogudo o 
n. 2 do art ôOS da. Co~t>olidaçc<o das Lei, das 
Alfandegas. 

A emenda sob n. G está. nas mesmas ~o· 
dições rla antecedente, com a dilferença de 
que vem diminuir a rendl1 do n. 49 l1o otÇJ.· 
mento da receita, porquanto os 30 'I• ~que 
ella se rerere são arrecadados como renda 
g-eral e destinados ás necessidades ord.ioaria! 
do Thesouro. 

A Cu.ma.ra. julgarâ em sua sabedoria si dm 
levar a tê este ponto sua protecção a.os _esia· 
belecimentos de caridade, .ià tão bene:fic1ad0i 
pelo projeato da. Commissão. 

A emenda sob n. 8 constitue um verda· 
deiro imposto rte tonelagem. As emuaJ•caçi>lll 
em "'eml. i uclusive os paquetes, l!St.fto su· 
jeít~s ao impO$tO marcarlo no art. ~72. ds 
nova Con-olidctç<TO das Lei' da.< Aifand.:gas. 
imposto estabelecido conforme as tonelad,; 
das ditas embttrmtções. 

o cu.pitulo 8' do tit<~lo 7• da mesma r.o••'" 1 lid,>ç<IO, on<le se encontra. o artigo citado pela, 
emenda, dá. regras ~obre as desc:>r;,'1J.ó ~ 
emba•·caçGes e no art. 372, § 3", dispensa u' 
pil.quetes de cert:1s formali•lades para que sua 
d.escarg<t seja feita immediat<l:_mente . 

.-1 emend"' ,ujeita a concessao des;es ~~vor1i 
ao pan:amento do imposto de 50 reis por~~ 
nelada, e pnr cada :porto em que entrar I 
emba1·cação. . 

Assim, urn paquete de 2 . 000 tonelada~ 
pa.gar:\. o imposto ele 100$, imposto que ;<>II 
repetido em cada. porto em que elle cnf.rd!· 
e accl'eseentado ao que actuo.lmente ?!1 
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e que é tle 100;:;. Deante deste resultado a ser simple~. comprehen~irel e facilmente ap· 
Commissão e de parecer que a emenda não plicavd. 
de,·e ser a'opta·'a.. O Jlinho paga ji pel:c tarifn. 9.)400 por 

A emenda sob o n. 9 p1·opõe os seguintes mett·u cu bico. u:io contanrlo os adt!icionnes. 
impostos : O n. 3 d<t emenrl:t est<tb:·lcce um imposto 

l", 500 reis por tonelac\:1 de carvão de sobre a alfaüt, lonn;rem •'e ~'1':U1tle consumo. 
pe~.ra: A C:nnara. antes tle :te ·cito.r esta pt\rte d:\ 

2·•. :!0 rêis po1• pé corrente de ta boa do de emenda reilectiril. sobre a utilidnde de sobre-
pinho estrang .iro e 40 réis por pé corrente ~)~~r~g~~~a~~ia:~~~~~~~KfJ.a~f~~ ~e~~~1~J~ 
pa~;~ ~Oc~~{5°~~:}~rdo de alfafa estranaeira ao tran>J?Orte b:tr:t~o-de passageiros I!as 
tê 60 kilos e IS quando 0 fardo exced~r a ~_rantlcs cttlarles da Unta~. ~stas comp:tnhtas 

:ste peso; .]a luctam. com granrles dllliculd:trles,para, na 
4' 100 reis por sacco de milho e farello do quadra. actual e!ll que o cambto tem-se man-

Jlio ·da Prata. ~·~~ ~~~jj~s ~~,~~~~~~~~: cousermr as mes-
A primeira critica que se póde fazer a esta Quanto ao n. 4 a Com missão de modo ai-

emenda é que ella não se coaduna com o gum póde concordar com elle. 
systema r1e pesos e medidas seguido pela ,\.clm. clla contraria a. tot!as as regras da 
nossa tarifa. nossa imposição hwçtu· imposto sobre um ar-

A emenda falia em toneladas. pés e saccos. tigo de uma proce•1cncia determinada. 
quando pela nossa tarif:t_a medida de peso é Compre!ten·le-se que seja seguido em um 
o kilogramma e a de extenffio é o metro. systema de imposiçiio vari:tYel conlorme os 
Sob este ponto de vista quanto ao n. 4, a paizes de origem. e este sysrema de gmnde 
emen~a póde ser c1•iticada ain la porque se utili :ade j:t tem si·lo precouisado. com exel
relere a ~acco eem determinar o seu peso len1es razões ; não como meio t!e se obter 
certo. renda. mas corno arma financeira contra 

Quanto ao carvão de pedra, muito justa- paizes estr.>ngeiros. Isto constitue um sys
mente a tarifa declara-o livre de qualquer tema completo que modilicaria o adoptatlo 
imposto. até hoje por nós e que sú como medida geral 

Effectivamente o ca1·vão de pedra é tão poc1eria ser admittido. 
necessario para o organismo social moderno, A Commi~~ão comprehende e applaude os 
e quanto a alimentação p:>.ra o organismo intuitos úo nobre deputat!o, autor da; cmcn
animal. •'as, mas acha que o fim que eUe pretentle 

O ca1·vão de pedra é o grande motor niio e attingido por ella<. 
das industrias: el'e faz girar as nos~as fa- As eu.endas lU e li referem-se ao imposto 
bric.•s, mov .. r os nos;os teare;;, illuminar as sobre o t'u mo. 
nossas cidades. m.trchar as nossas locomo· Tendo ern considera~ão o que se lia ponde· 
tivas. Elevar· lhe o preço pela elevação do rado a respeito deste imposto, a conuni>siio 
imposto é encarecer o custo da prodncção apresenta o seguinte substitutivo üs ditas 
dos artigos de nossa nascente industria. já emendas. 
tão sobrecarregada pela exagerar1a alta dos Pel:t sn:t leitura, a Camam verá que o 
salarios. pensttmento da emenda n. 11 Joi attenuido 

O proprio Estado vem ter maiores prejuízos pela Commis>iio. 
com o imposto do que vant:tgens. Qu:mto tt isenção do imposto que se pre-

0 que elle perceber de imposi\;'.i.o irá em tende conccucr ao charuto nacional, a Com
grande parte no augmeu to de desembol~o q uc mi~si\o não encontra raziio q uc " funt!<L
elle fat·à com o pagamento de garantias de mente. 
JUros, etc. 

A Commissão, apezar de muito desejosa de 
augmentar os recur·sos da União, não acha 
que a medida proposta quanto ao carvão de 
pedra traga vantagens sérias e aprecia veis. 

Quanto ao imposto de 20 réis por pé cor
rente de pinho estrangeiro, e 41J réis por 
couçoeiras, poudera a Commissão que a 
emenda faz uma distinc~ão que a tarifa niio 
íilz e lança o imposto sobre o pé corrente do 
ptnho emquanto que a tarifa lança·o sobre 
metrico cnbico. Estes •1uas razões constituem 
grandes embaraços para a cobrança r1o im
posto que por motivos que são obvias deve 

Substitutioo <is emendas 10 e 11 

Substitua-se o n. 41 do projecto pelo se-. 
guinte : 

Fumo em bruto de produc~ão es
trangeira. p0r 500 grammas ou 
fr.ltção desta unidade.......... 100 reis 

Fumo picado, migado on desfiado, 
inclusive o manut>tctnradu em 
cioarro,-por 25 -<:rammas ou frac-
ção desta unidade, de protlucção 
nacional......................... 15 réis 
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Dito de proàucção estrangeira ..... 
Charuto8, por um, de fabrico na-

cional ........ _ .. -............ . 
Charutos, por um, de fabrico es-

trangeiro .... - .•............... 
Cigarros, de fabrica estrangeiro,por 

maço de 20 ou por qualquer frac-
cão excedente de 20 ........... .. 

40 réis finas, gnrgorões, royal, setim da Chi~a, ton
quins, risso e tecidos semelhantes e nao clas-

2 réis sificados, lisos ou entra'1çados, lavrados ou 
adamascados ; cord"alhas (n. 576 da tarifa) 

100 réis correia de ouro, de algodão ou barracha, I taxendas ou não para machinas (n. 1012 da 
tarifa) ; queijos, presuntos de qualquer modo 

Os cigarros de mortalha ou capa de 
fumo pagarão o dobro destas 
taxas. 

Rapé, por 125 grammas ou frac
ção desta unidade : 

30 réis preparados, conserva de qualquer quali
dade, sal v o as conjeladas, paios, linguiças ou 
choriças, caldo ou geléas, salames ou ex
tractos; pagando mais 40 °/0 os seguintes ar
tigos : bebidas fermentadas e licores,liquidos 
e bebidas alcoolicas ; cartas de jogar;arreios 

De fabrico nacional. .............. . 
De fabrico estrangeiro ........... . 

10 réis e carruagens e os artigos da classe 27 ; di-
60 réis minuidos de 50 °/0 as taxas do sulfureto de 

Sala das commissões, 23 de novembro de 
1894. -João Lopes, presidente. - Au,_qusto 
Montenegro, relator. - Alcindo Guanabara. 
- Arthur Rios. - Augusto Severo. 

Emendas a que se refere o pareeer supra 

N. l-Ao art. 1.0
- Receita ordinaria I

importação-Depois das palavras:-sal grosso 
-substitua-se pelo seguinte : 

Continuando a pagar 30 °/o os seguintes 
artigos d<t tarifa : os das elasses 15 e 16 que 
forem de luxo ou fantasia; os da classe 17, 
excluidos os de ns. 558 a 561 e os de juta 
que não forem de luxo ou fantasia ; os da 
classe 18, excluidos os de n. 599 a 601 ; os da 
classe 35 ; alamares, alcatifas, baréges, fran
jas, requifes, galões, ligas, mantas, mante
letes, cambinhas, camisas, rendas, roupas 
feitas, meias de linho ou de lã, tiras e entre
meios, transparentes, brocados, lhamas, cha
les, lenços, excepto os de algodão, fitas de 
qualquer qualidade, fróco~ flló. g-:Jze. laçll'~ 
pelucia, veludos, tHpetes, obras ou artefactos 
de, ou com madreperola, marfim, tartaruga, 
coral, ouro, prata, platina e pedras preciosas 
vasos e quaesquer artigos de louça ns. 5 e 6; 
lustre, canrlelabros e serpentinas de qual
quer qualidade e quaesquer artigos de vidro 
n. 2 ; moveis de madeira fina e quaesquer 
obras ou artigos de ou com ouro ou prata · 
perfumarias ; bijouterias de qualquer quali: 
dade ; figuras, bustos, estatuas, vasos e ou
tros objectos ou peças de luxo, adorno e fan
tasia de barro, louça, vidro ou metal ; obr<~s 
e artefactos de marmore, alabastro,porphyro 
jaspe e pedras semelhantes; pontas de Pariz; 
calçado de qualquer tecido de seda ou com 
mescla de seda ; luvas, espartilhos, gravatas 
chapéos e bonnets de qualquer qualidade ; 
pannos, casemiras, e cassinetas de lã, singelas 
ou dobradas, com ou sem mescla de seda, 
bordadas ou não e os não especificai!os ; al
paca, cassas de lã, lilaz, merinós, durantes, 
damascos, cacllemira,s, princezas, sarjas,sera-

carbono ; equiparadas as taxes que paga o 
macarrão ás dos biscou tos e bolachinhas. 

N. 2 - Substitua-se o ultimo período do 
mesmo n. l pelo seguinte : 

As taras para os líquidos serão as seguin
tes: 

15 °/o para os cascos que contiverem oleo s 
18 °/0 para os cascos que contiverem be

bidas fermentadas e alcoolicas. 
Para todos os outros etJvoltorios em que 

possam ser acondicionados estas mercadorias, 
reuularão as taras doart. 173 da tar1fa, para 
os" acetatos, ficando em pleno vigor as notas 
13 a IS da mesma tarifa e, bem assim, os 
arts. 25 e 26 dos preliminares da mesma. 

Accres~ente-se no mesmo numero : 
As aggravações de impostos deter~inados 

acima só serão cobrados das mercadorias que 
sahirem do porto de origem a partir de l de 
fevereiro de 1895. 

Sala das sessões, 20 de novembro de 1894. 
-João Lopes, presidente.- Augusto Monte
ne_q?·o, relator.-Alberto Torres.-F. P. May
rink.- Arthur Rios.-Augusto $evero.- Al
meida Nogueira.- A. Guanabara. 

N. 4- Ao art. 2° § 1° onde se diz: 
16.000:000$, diga-se 25.000:000$000.- Joao 
Lopes, presidente.- Augusto Jlfontenegro, re· 
lator.- Alberto Torres.- Almeida Nogueira. 
-Arthttr Rios.-Augusto Severo. 

N. 5- Ao art. 3°. Substitua-se pelo se· 
guio te: 

Para fazer face ao deficit que possa se veri
ficar no exerc1cio desta lei por insufficiencia 
de receita e ás despezas oriundas da revolta 
de 6 de setembro r1e 1893, constantes dos cre
rlitos extraordinarios e supplementares ap
provados pelo Congresso Nacional e assim 
como para proceder ao resgate do papel
moeda emittido depois daquella data, é o go
verno autorizado: 

1° (C:Jmo está); 
2°, a praticar no paiz ou no estrangeiro as 

operações de credito até o maximo de seis 
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milhõesesterlinos.-Joao Lopes, presid~nte.-' ro~.- lifa>·tins lunior.- Junqueira .1y>·e.<.
A<tff:"'to ~1o;!tenegro, relator.-Aiberto Ton·es. Fiaoio de ,\mujo.- Lui~ de ;\mirarle.- Fil· 
-.:11 thw Iúos.-Augusto Severo. guciras:.-:LoHrCnt;o de sr;.-FJ·cdcrico Bm·r,es. 

N. G-Addit.ivo: J!o~fe~,~~;~~~=Jo~~~~t~;,,~~~t~~~~~~·pa'::i1~1~11~~~ 
a) o~ :30 

11/o que comTletem á Fazenda Nacio~ 7~~~~-~t:!·i;~~:~~-"'./,~c;?_1:~~~c·•1·,,-, .•• t.~~1'01"1Lc:~a· 1J1 r1/.'.·,':,11,';1'·0'Í~. na! dedu~ido;;: do producto d<t a.pprehensüo . ~ - · - ' 
que fOI J ulguda pr·oce·'ente, como di>püe 0 -T>·:n,Z.,de.- SalltG.\' Pe>·ci>·a.- Tole.•tino de 
art. 651 do capitulo lf, ·1o processo adminis- 1 arvalho.-Roch~ C,vafcnnti.- Tolcntino dos 
trativo ~as apprebensões e multas, de que Sanws.-.:1Yistides Gai'l)17o.-Ta'l)qJ·cs de Lyra. 
trata o l1tulo X da nova Consolidaç•To das Leis - Gonç<tlo de Lago;.- Augtc<to de Freitas.
das Alfandeyas, >e!"à arrecadada em fttvor das Tu>·qt<ato Lopes.- Sil"" i:astro.- Fnmcisco 
instituições de caridade das sédes das respe- Gw·gel.- C. c,.,., __ Vivci>·os.- Edwrnlo da 
ctivas alfandegas. -Jose Ccrlos. Berrêdo. 

N. i-Accrescente-se ao art. 6':- a taxa a 
que se refere a Co».<olidaç•io das Leis dM Al
fandega.< cnmprehenderti. r.ambem os vapores 
nacionaes que gosa m de pri vilegi.o de paquete. 
-Jose Carlos. 

N. 8-0s paquetes e vapores de linhas re
gulares, nacionaes e estrangeil·os que preten
derem gosa.r dos favores do n. 3, do art. 372 
do capitulo VII da Consot:daçüo das Lei< das 
Alfanrlegas, pagarão a taxa de 50 réis por to
nelada de registro todas :LS vezes que derem 
entrada em qualquer porto do Brazil, quer 
p~1·a descarregar, quer para carregar.- José 
Ca,.los. 

N. 9-Fica creado o imposto de: 
500 réis por tonelada de carvlio de pedra ; 
20 reis por pé corrente para o taboado de 

pinho estrangeiro. 
N. 9-Fica creudo o imposto de : 
500 réis por tonelada de carvão de pe

dra· 
. 40 réis por pé corrente para as couço

elras; 
?DO réis por fa1•do cl~ ulfaf;t estrangeira, 

ate 60 kllos <1.e peso. e 1$000 para o lhrdo que 
e., ceder a este peso ; 

" 100 reis por sacco de milho e farello do 
Rio da Prata. 

Sala <1as sessões. 17 de novembro de 1894. 
-.José Carlos. 

N·. 10-Aon. 41 doart. 1•. 

N. 11 - Accrescente-se ao n. 41 tio art. 
!.•: 

O fumo picado, desfiado ou migado, manu
facturado em cigar·ra:;, pagara :;umente o im
posto sobre maço. 

Sala das sessões, 20 de novembro de 1894. 
-I. Tosta. 

N. 170 A- 1894 

Pa1·ecer sobr·e Ot:> c'mendas offe1·ecirlas na 
2:.t discuss(i() do pro}edo n. 170, rfc .. :o:le a.nno, 
que fi:ca a rlespe:;a rlo .:.11inisterio d(t Indas
tria Viação e Obre'< Publicas. 

A Com missão r'e Orç:>mento, tendo exttmi
nado as emendas o!Ierccidas ao projecto n.l7", 
emitte sobre c lias o seu '(larecer. 

Tendo o orçamento vigente consignado 
a verba de 50:000$ parn. conclusão do cdifi
cio acqui,;içiio de mo,·cis, utensílios c mon
tag>'m do< ltthoratorios da Academia do Com
mercio de .luiz rk For·n. no Estado •'e Wnas, 
prestou a e;sa iustitni.;ão inteir,·mcnl.e de 
camcter· municipal. 11a ~ual o Go:crn_o Fe
det·al nã.o exerce a menor fiscallSu<;uo ou 
inte1'fercncia um auxilio eficaz ti. sua fun· 

daXã1~tenção do legis!a•1or concc~endo-o foi 
apre1sar a instulla\•i'io da academta com um 
auxilio pre:-tado tle uma só vez. ? que foi 

Supprim:tm-se aspalt\vras- por um de fa- con·eguido, pvr .iâ estar ella funccwnando e 
br1co nacional- 20 réis. não para ser elle perpetuado em todos o; 

Sala das sessões. HJ de novembro de 1894. orçamentos da União, maximé tratando-se, 
-lgnacio Tnsta.-F. Sod,·d.-.4. Jfilton.-l,I. como .iti. foi dito de uma instituição de cara
Caetano. -Geminiano Braoil.- Gouvi!a Lima. cter local e situada em Estado populoso, ruw 
-Pcd1·o Vergne.-Meneze< I~,·ado.-L•nuz Ba- e florescente. 
cw·y.-Silva Mm·í:: .-Anisio de Ab>·eu.- Ed. Tendo. porém. a proposta do Poder Exe
Rnmos,- C. Zama.- Lt<i:: Adolplw.- Lopes cutiYO, para. o e.:cercicio d~ 1895. renovado 
Trov,io.-Carlos Nei'IJa.-Tiwmo~ Caoalc~nil, aquella cons1gnaçao, que nuo pórle ~er.con
-Paula Ram0s,-11Ioun7o.- Eu:;cvio de Quei-, siderada sinão . como auxilio ao custeiO da 
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academia, entendeu a commissão reduzil-a a 
15:000$, além das razões expendidas, pela de 
nenhuma outra instituição subsidiada ou au
xiliada ter tão elevaria subvenção, tenrlo 
aliá~ algumas_ dellas já prestado relevantes 
serVIços e contmuassem a prestai-os. ASsim 
é de parecer que não seja appro>ada a se
guinte emend.a. : 

Para auxiiio á. Academia de Commercio de 
.Juiz de Fóra, em vez de 15:000$, diga-se
liO:OOO$-. ficando a:>sim reduzida a consi<>na-
ção de 50:000$ do orçamento vigente. b 

Sala das sessões, 16 de novembro de 1894.
Lui:: Detsi.-Francisco Veiga. 

A commissão no projecto que teve a honra 
da elaborar, na parte relativa aos serviços de 
immigração e colonisação, entendeu ser de 
alta .conveniencia e proficuida~e separar esses 
serVIços, conservando a cargo 1\a União o 
primeiro ao qual está. elle preso por um con
tracto, aliás oneroso e sem vantagens com
pulsadoras, transferindo aos Estados o se
gundo, conservan,lo deste apenas uma parte 
a que tambem está. sujeita em virtude de 
contractos, a que não póde eximir-se. 

cisavam de um anx:ilio para tomarPJnai 
esse serv~ço. Pareceu justa :i commi>s~o e~~! 
ponderaçao!: tam b~m de accordo com aqu;J~ 
r_epr~sentaçao cons1gnou no prOJecto os au!i. 
!10< a colontsaç.ão que nelle se encontra. 

Assim, pois, não vê mziio que justifique a 
emenda abaixo, cuja :rejei~ão propõe. 

Emenda ao n. 3 (proposta da Commis>áoi . 

Restabeleçam-se. conservando como subor
dinadas ás respectivas delegacias, as hospe
darias do Rio Grande do Sul. Santa CMha
rina, Paranâ., Bahia e Pernambuco. bem como 
as agencias das cidades da Laguna e Rio 
Grande, :ficando o pessoal reduzido ao se
guinte: 

Hospeda>-ia..< de Est1·eito, Crystal, C!!rytiba,, 
Pa1·anaguci 

4 administradores .• 
4 escrívães •....•••• 
4 interpretes ....•.. 
4 guardas ........ .. 
4 enfermeiros ••.•.. 
3 medicos (Estreito, 

Crystal e cury-
tiba) .......... . 

2:400SOOO 
1:800$000 
1:800$000 

72<<$000 
720$000 

2:400$000 

9:600~09 
7:2Mil"<W 
7:2W~·~ 
2:~80~0;){) 
2:880$0~) 

Para execução desse plano, a commissã.o 
propoz a. conservação nos Estados das dele
gaci<~s de terras, como o futermediario entre 
elles e a União, reduzindo o pessoal de al-
gumas na. proporção da diminuição rlos en. 2 agentes na L~ou
cargos e serviços e transferiu aos Esta~ os as na e Rio Grande. 

7:200$00(< 

36:960$00) 

4:SOOS~Ol 

hospedarias com todo o seu material, suppri· 
mindo as r1espezas com a medição e demar
cação de lotes .e collocação de immigrantes. 

Semelhante plano está bem justificado não 
só por não pertencerem á. União as terras a 
demarcar e para onde são encaminhados os 
ímmigrantes, como tambem pela. difflculdade 
ou quasi impossibilidade de ser proficuo em 
relação a grande maioria dos Estados o ser
viço de colonisação promovido pelo Governo 
Federal. Muitos delles compenetrados dess:t 
verdade por si e directamente tem contra-
ctado a. introducção de immigra.ntes appro
priados ao clima, aos habitos e ás culturas 
respectivas, i'even•lo a Nação colher vanta
gens desse systema, em vez de concorrer 
para que sómente gozem do beneficio do au-
xilio federal quatro ou cince, como até 
agora. 

A commissão ouviu sobre esse plano a digna 
representação de Santa Catharina que ficou 
de inteiro accordo com e!le, pondflrando ape
nas que tendo este Estado e os do Paraná e 
Rio Grande do Sul sido conflagrados pela 
guerra civil, que desorganisou os serviços ~a 
administração local e perturbou-lhe• em •:on
sequencia todas as relações econoiiiÍcas; pre-

Hosped a1•:as rla Bahia e Recife 

2 arlministradores •• 
2 medicas ......... . 
2 interpretes •. , .. .. 
2 guardas ......... . 
2 enfermeiros •..••• 

2:400$000 
2:400$000 
1:800:':000 

720$000 
720$000 

4:800~00i< 
4:800~<)~) 
3:60i<~.-,oo 
1:4-10,.'-<li•í 
1:440$00•) 

16:1180$<·00 

57:8-l!J$000 

Sala das sessões, 17 de novembro de lS~l. 
-Paula Ramos.-.z.·. Tolcntino. 

A rubrica S é destinada. a attender a sm·n· 
ços que se prendem a contra.c·tos e foi restri
ctamente calculada;distrahir della 1.200:000$ 
para :fim diverso é pôr a Nação na. contin
gencia de faltar a. fé de contractos devida· 
mente celebr, dos; augmentat-a com aquella 
somma é promover o desequilibrio orç,men
tario destruindo com uma pennad:J. e !ong~ e 
aturado trabalho e esforços da co!DIDlssao. 
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Alem disso, o, _!lm_endo, e su~-emendo, o, qne Maracassumê a Turyassú no 
se refere a comm1ssao e que vao ahaixo tran- Estado elo Mar·anh1lo ...... . ~5:000$000 

:lo: ooosooo 
scriptas pari\ o fim a que se destinam não S. Mig-uel :t Santa Anua do 
podem ca~er na verba immigra~ão; 1tssim é Pancma, Estlttlo •'c Ala)!olts. 
a comrmssao de parecer que não sej<~m ap- Ancbiet.~ a All"t·c·'o Ch:wc;, 
pro·mdas. Itapcmirim ao Rio No,·o c 

D~t verl?_a destinada ã. immigraç:ão e coloni-1 Sttntn Cruz a Pitu Gigttnte, 
zaçtO serao des•'e logo entr·e~ues !I.OS gover-1. E;pirit.o Sttnto ............ . 
nadores d()s Estados r1o Ceara. Piaulry, Rio Gara[luava ao l'Orto d:1 Unmo, 

:lO:OOOo/)00 

15:000$000 

30:000$00() 

Grande do Norte e Paral1yba, re.<pectimmen- Paranú ................... . 
te. ao p1•imeiro a. quantia de 400:0011;l:, aos ou- Blumenau a La~;es, Santa Ca-
tros tres a de 300:0:1ll$acada. um, para serem thlLrina ................. .. 
applicados na construcção de pequenos açu- S. Luiz, Santo An"elo e Pal-
des distribuídos pelas regiões do interior dos meira.s, de Rio P~rdo a En-
mesmos Estados. cruzilhada no Rio Gr-..tnde do 

Sala das ~essões, 17 de novembro de 1894. 
-.Junqueira .A.yres.-..-tugusto Severo.-Tava· 
res de Lyra.-Francist..o Gurgel.-A.nisio rl.c 
.~breu. 

S 1.tb-cmcnda 

A' emendo, que apresentei ao projecto n.17 o 
depois das pttlavras-verba de immigra,-ão e 
colonização . accrescente-se- eleva<la de 
9.816:336$628 a 11. 000:000$-e no fim da 
emenda - como auxilio a colonizaç:ão na
cional. 

Sala das ·sessões, 19 de novembro de !894. 
-Junqueira Ayres. 

A commissão tendo ouvido o,lguns repre
sentltntes do Estado de Pernambuco e con
Yencida ~la inutilidade da delegaciia daquelle 
Estado e de pttrecer que seja approvada a 
saguinte emendo,: 

Supprima-se o, ve1•btt rlestinada o1 Delegacia 
de Terras ue Pcrnambuco.-C. Cintra. 

5" 

As emendas abaixo mencionadas.rel:lti <·as 
á constrncção de linhas telegraphicas c pro
longamento de outras .iâ. existentes, devem 
set• substituídas peht que a commissiio prop<!e 
em virtude de proposta do, Directoria Geral 
dos Telegraphos. Muitlts das linhas que fa
zem objecto daquel!as emendas estão contem
pladas na ]lropostlt referida, notando-se que 
para ellas já existe parte do material preciso 
nos_l,,caes de construcção por terem_sido in 
clu1das no orçamento vigente, estanao o rei· 
tante a ser recebido. 

A emenda substitutiva e a seguinte: 
Augmente-se a verba 5 com 180:000$, 

assim distribuídos para construc~.ão das li
nhas seguintes : 

Camara. v.vn 

Sul. ..................... . 50:000~000 

Ao art. 1" n. 5, a.ccresccnte-se: 
Seis contos para conclusão da linha tele

gr<>pbica de Henevente a Alü·e,lo Chaves 
5:000$ para a construcçii.o da linha tclegra
phica de Beneventc a Pi uma. 

Sala elo,; sessões, 17 de novembro de 1894-
Torquato 1llorei·ra. Atlucyde Junior.-(h!l .. 
dino Lorelo. 

Accrescente-se 20: 000~ para prolongamento 
da linha telegi-aphic.'t de Santa Lcopoldma a 
villa Affonso Claudio, Estado do Espírito 
Santo. 

Sala das sessões, 16 de novembro de 1894. 
-Galdiao Lo>·eto.-Torquato J1fm·eim. 

Ao n. 5 accrescente-se, após as pahwras
para at.tender o1 construcção das seguintes-
40:000$ para conclusão da linha entre Blu
menau e Lages e 35: fl00$ pa1·a a construC('ão 
da linha entre Joinville e S. Bento, em Santa. 
Catharina. 

So.Jo, das sessões, 17 de novembro de 1894. 
-Pwtla Ramos.-F. Tolentino.-Lauro J.l!u.l· 
ler.- E. Blwn. 

Ao n. 5, uccrescente-se: 60:000~ os ramaes 
do Engenho Central;t Vianna, do Bacabal a 
S. Ltuz Gonzaga e de Paruabyba a Amyoses. 
e dahi a Tutuya.-Bencdicto Lcite.-Gt<sl<tco 
'Feras. 

A seguinte emenda não deve ser acceita 
por est<Lr a commissão informa·' a que a verba 
proposta no projecto é sufficiente oara o ser
viço a executar no exerc1cio de 189:;.. 

Ao n. 5 do art. !• do projecto n. 170, 
de 1894: 

Onde se lê - 90:000$ para o prolongamento 
do ramal r'e Oeiras, S. João e S. Raymundo 
Nonato, etc -diga-se 150:000$000. 

O mais como está. 
Sala das sessões.!/ de novembro de 1894:; 

-Anisio de .{breu.- Tavares de Lyra. 
:;s 
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7' 100:000$ para o açude do Jogar Logradouro 
no município de Souza e IOU:OOO$ p:1ra um 

A emenda relativa ao porto de S. João da açude na vill:t do Batalhão. de accordo coma 
'!~~to~e;e~:~~-substi\uida pela que a com- lei n. 96, de 4 <1e outubro de 1802. 

No de~urso do mrcicio de 1895 pouco tra- Si~~~l;:,~,s_e~~~:[,:,' L~;bg~:::~.~,~~J~:4·-
balho pode ser e1fectuado na queDe porto por 
quanto para elle vae ser ainda encommen
dado o material preciso. que não poderà en~ 
trar alli antes do meiado do seo-undo semes-
tre daq uene exerci cio. " 

Emenda substitutiva da commissão de obra~ 
do porto de S. João. da Barra: em vez de 
500:000$ diga-se-700:000$000. 

Porto de S._ João da Barra, em logar de -
500:000$ - ''Jga-se - 1. 013:078$- conforme 
a proposta do governo. · 

Sala das sessões, 16 de -novembro de 1894. 
- H·ancisco Santiaqo,- Paulino de Sou.::a 
Junio>·.- Sebasti(io de Lacerda.- E1·ico Coe
lho.- Cos~a Aze,edo.-- Urbano llfa>·condes. 
-Ernesto B>·a::ilio.-Nilo Peçanl1a.- Ponce 
de Leon.- Silva Cast1·o.- Fonseca Pm·tella. 
- A.postinlw Vidal.- llfonteiro de Ba>-ros.
Almeida Gomes.- Belisa>·io A. S. de Sou;;a 
- Eusebio de Quei1·o;.- Ban·os Franco Ju: 
nioJ·.- Alberto Torres. 

8• 

Não póde a commissão concordar com a 
emenda que destina 50:000$ para obras no 
porto de Macahyba. porque as forças do Tb.e
souro não comportam despezas com serviços 
novos. que podem ser adiados. 

Ao § 22 do projecto n • 
Coasigne-se a verba de 50:000$ p[lra me

lhoramento do porto de Macahyba, no Rio 
Grande do Norte. 

Sala das s~sões. de novembro de !894.
Taw>·es de Lym. -Simao da runl1a.- Go.l
dino Loreto.- Oscar Gorlou.- Tolentino dos 
Santos.-Frttncisco Gurgcl,:_Anisio de .4heu. 
-Pinto da Fonseca.-Junqt<e;,-a Ayres.-Pa
ranhos .t.lior.tenegro.-A'ristlde.; Galvao.-l[Jna
nacio Tosta.-Pcd1·o 1le>·gne. 

Reconhece a commissão a neces~idade que 
teem certas zonas do norte da construc('âo 
de açudes, mas as circumstancias financeJr-ds 
actuaes só permittindo a manutenção de ser
viços jà existentes com grandes reducçõe~. 
que a Commissão propoz, não dão margem 
para o emprehendimento de novos, pelo que 
entende que a emenda seguinte não deve ser 
approvada: 

Accrescente-se no orçamento da agricul
tura, na verba-Obras Publicas 200:000$, 
para açudes no Esta.~o da, !'11-rahyba, s~ndo 

!O• 

Sendo o abastecimento d'agua. às cid~·'el 
obra inteiramente municipal entende a com
missão que· não póde ser approvada a se
guinte emenda: 

Acoreseente-se na verba-Obras Ptlblital 
-50:000$ para encanamento de agua da 
fonte Caldas à cidade da Barbalha,no Esíaào 
do Ceará. · 

Sala das sessões, 16 de novembro de 1891. 
-Silva Ma>·i:. 

11• 

Pelos mesmos fundamentos opina do meimo 
modo sobre a seguinte: 

Emenda à rubrica n. 22-0bras nos di>er
sos Estados: 

Accrescente-se: 50:000$ para au.'i:ilio e 
viação interna do Estado de Matto Gro.so 
(melhoramento da estrada de Cuiabi à cidade 
de Matto Grosso). 

Sala das sesões. 17 de novembro de 1894.
Lui: Adol1Jho. 

A rubrica 20 refere-se a estrada de ferro 
estrategica de Catalão a Cuyabú.. que tem 
de ser construída pela for~ lederal; esta e;
trada tem de ser construída em virtude de lei 
especial; a ella addlciona a eme!;l''a <t con: 
strucção de outra estrada, que nao consta a 
Com missão ter sido rlecretad-~. pelo que é de 
opinião que não seja clla approvada: 

Emenda à rubrica n. 20 do Orçamento da 
Viação: 

Substitua-se pelo seguinte: 
Para estudos das estradas de ferro de Cn· 

talão a Goynz e •le Sant'Anna do Parnna· 
hyba a Cuyabú. (150:0000 para cada mnal 
-300:000$000. 

Sala das s~sões, 17 de novembro de 1894. 
-Lui:: Adolpho. 

13' 

A proposta. do Poder Executivo não coo· 
signou verba para o prolongamento da Es
trada de ~erro do Sobral; para preencher es>a 
la.cuna foraJ:!l otferecirlas duas emendas. 
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A commissão estando informada que ha 
trabalhos iniciados no prolongamento e que 
a interrupção delles durante um anno acar
retar:, prejuízos, é de parecer que seja ap
provada a primeira firmada pelo Sr.· Bevi
Iaqua e outros: 

Emen•1a additiva ao n. 8 do projecto n. 170. 
1" Prolongamento ria Estrada de Ferro de 

Sobrn1-!5tJ: 000$000. 
Sala das sessões, 10 r1e novembro de 1894. 

6' da Republica.-Josd Bevilaqua.- Gonçalo 
de Lar;o.•.-llde(onso Lima.-P. Augusto Bo•·
ges.- Frede,-ico Borges. 

Emenda á verba 8"-EstradD. de Ferro do 
Sot.ml: 

Accrescente-se : 
200:000$ pam prolongamento da mesma, ,jú 

estudado. 
Sala das sessões, 19 de novembro de 1894. 

-Tlwma:; Ca,alcanti. 

14" 

A' rubricn 12 foi oiferecidn uma emenda 
elevando as consignações das 6" 7" e Sa 
secções. 

A commissão devirlamente informada é de 
parecer que seja acceita. a seguinte emenda 
sub;titutíva fJUe oiferece. 

A' rubrica 12 : 
i' secção-N!ulungü á Cnmpina Grande em 

vez de empreita• la 100:000$ di!!a·se: em· 
preilada :lOO:OOO$ e altere-se a· somma em 
con~equencia. 

Elevem-:>e de 420:000$ a 600:000$ a verba 
d~stmada a esr.r-J.da de ferro, 6" secção de 
Tunhauba ao Pi!:tr; de :J2il:U0fl$ a 500 UOO$ a 
>et·b<t sect;ii.o 7" de Guar abira a Nova Cruz. e 
de 1'70:0uO$ a 2.:;0:000~ a. verba 8" secção :\lu
lungú â. Campina Gra;1de. 

Sala ria~ sessões, 17 de novembro de 1894. 
Coelho Lis{Joa.-Sil~n Jla>·i::.-Trindark. 

15• 

Pelas razões expendidas na. emenda relatada 
5<!.b n .. 8 entende a commissão que tambem 
nao pode ser acceila a seguinte : 

Eit1cmlo ao art. i n. 22 do p1~jecto n. 170 
de 1894 

Mantenha-se a verba de 20:000$ do orça
mento vigente para as obras da obstrucção do 
porto i' a cirlade de Mamanguape, no Estado 
da Parahyba. 

- Sala. das sessões, 17 de novembro de 
~4. - Trini(ade, -Sil'W. llla1'i::.- Coelho 

' ·boa. 

15' 

Entende a com missão que estiL no caso de 
ser tt[>provada a seguinte : 

Aon. 17: 

Prolongamento da Estrada 
de Ferro Central. ...... . 

Idem idem ramal de Om·o 
Preto .................. . 

2.800:000$000 

400:000$000 

3.200:00~000 

Sala das sessões, 17 r! e novembro de 1894. 
F1·ancüco Sant:'ayo. - Er1U!.<>lo 1J1Yt::ilio. -
Fel·ra:: Junim·.-Fo1"te.-: .lrmqueil·a .. - rost(t. 
A,;evelo.-G. Lm·eto .. -S:'h;a .Mr.rri::.-Trin
dtJrie.-..:.Yo!fueinr, Par(J,110,r;tui.-C. Conttio.
Ani.;oio Sobtinho.- Jlodolplw .ttfJreu..-('v.per~ 
tino rle Sif)UCÍ?YJ..-Tfwotonio de Jfa[JnJIIf7cs.
F. ltfnJJr:nh.-Prwlino Crt.1·lo::.-Arthw· Tor
rcs.-Lima Dum·te.-JosC Carlos de Carvalho, 
-Li.ns Yr.zsconct.:lln.~.-Jlm·rw.-: Barros.- Gon
ralo rie La!JO·"--Jfc~·cu(wto ]?,·cita.-:.- Domin
.f/UC-" rie Ca~·tro.-J.?tio Peni.do.- 1\[onteiro ele 
Bm·ros.-Xila Peçmdta. 

17" 

A proposta do Poder Executivo não incluiu 
verba alguma para a estrada de D. Franci~c.~. 
no Estado d•· Santa Cl!.lharina: enti'f<tanto, 
tendo essa despem. sirlo inclni•la nos orça
mentos n.nteriores. os signa.tarios da emenda.,. 
representantes •h!quelle E>tado, ~tllirmando 
que com a quantia pedida ficará. a estrada 
concluida_ é a commiss;i.o de parecer que seja 
approYada a seguinte: 

Ao n. 22 accre.-;cente-se: 
Cem contos para conclusão rlas obras da 

estrada de D. Franci;ca. 
Sn!:t rias commi~sões, 2.'3 de novembro de 

IR94.-Ptwltt Rmnos.-F. Tolenliuo.- Lauro 
~llHile,·.-E. Blu·nt. 

IS" 

Pelas razões expendidas em relação á 
emenda sob o n. 8. não pó•1e a commissão 
propor a approvação da seguinte: 

Trinta contos para melhommentos do rio 
Itajahy-Assú. em !'rente ii. cidade de Itajaby e 
no log11r denominado Belxior. 

Sala das commis<iies. 17 de novembro de 
1894.-Pal<ltt Ramo.<.-F. Tolentino.-Law·o 
Mttlle•·.-E. Blv.m. 

19' 

Em relaç:io aos estudos na nova capital no 
planalto centt·al da Republica, foram ofi'ere~ 
cida.s duas e~endas. Parece á commissão qui 
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deve 'er approvada a do Sr. Urbnno de Gou- tavnm approvados antes de f.i rle setembro 
veia, ficando a outra prejuclicada, sendo in do anno pr,•ximo passado, p1·ivando delle a,~ 
cluida aquella na rubrica 22". que obtiveram apprvvaçiio depc>i~ dessa daUt! 

Não sabe a. Comrnissiio si algumas rlc,;;,., 
em prezas está neste ultimo caso, mas r~digíu 
a disposição. como se acha, por espírito tl; 

I• 

§ Para os trabalhos da com missão incum· previ silo; assim não .i u 11-(a no caso de >er 
birla. dos estudos da nova capital no planalto approvada a refer;da emenda. 
central do Brazil e publicação dos mappas e A ~e~ce1ra eultu:n~ al~era. comp~et.ameme 
relatorics, 300:000$000. o espmto da d1spostçao~ t1rando a JU>ta r,. 

Sala das sessões, 19 de novembro de 1894. ~~Íi~?;~ ~~Ja~C~~~~::~s;g;sçoy~ll~sfr~~~ ',i: 
-U,·bano ~e. Gouveia..-He,.,nenegildo de 11fo· ferro que naquelle periodo caducaram. qual· 
raes .-Or::dzo Ab,·antes. quer que fosse o Estado ou local cm que 

tivessem de ser construídas. 
A Commissão não possuindo dados e esela· 

recimentos por onde possa julgar ate que 
O Poder Executivo e autorisado a abrir ponto irá essa emenda gravar o erario pu. 

os creditas necessarios. ate a quantia maxima blico. e muito menos avaliar os motivos que. 
de 300:000$ para a continuação dos trabalhos determinando a falta de execução de con· 
a cargo da. commissiio exploradora do planalto contracto, produziram a caduc1dade des;., 
em que deve ser edificada a futura capital da mprezas, e de opinião que es>a emenda nao 
Republica. eeja acceita. 

Sala das commissões, 19 de novembro tle 
1894-Lam·o Mulle>·.-Paula Ramos.-F. To· 
lentino.-E. Blwn. 

20' 

Não deve ser acceita a emenrla abaixo por· 
que o seu fim e manter no orçamento a con· 
signação para a Estrada de Ferro de S. F an· 
cisco ao Chopim, declarada caduca e cuja re· 
validação não f<•i ainda rtecretada. 

Projecto n. 170, de 1894: 
No n. 7 do art. l" diga se- Santa Catha· 

rina, como na proposta.- S. R.- Lauro 
Muller.- F. Tolentino.- Paula Ra.mos.
E"'ilio Blwn. 

21" 

Ao n. 3 do § 4' fora.m oJferecidas diversas 
emendas. A primeira, fi1·mada pelo Sr. C. 
Cintra, propõe a sua suppressão. 

Encerrando a disposição que pretende a. 
emenda. eliminar uma medida de equidade, 
entende a Commissão que ella não deve ser 

Supprima-se o n. 3 do § 4' r1o art. II ~I; 
projecto n. liO, que fixa a despeza rio ~llm;. 
terio de viação, attinente á revalldaçao d:~ 
concessões caducas. -C. Cintra.. 

§ 4", n. 3. Em vez d~;--já tiYerem sidr, 
approva.dos, diga-se-Ja estavam :cpp~,.. 
vados. etc.-Lauro Mttller .- F. Towa:tHo.
Paula. Ramos.-Emilio Blwn. 

Ao n. 3 do§ 4" do projecto n. 170. de 189<: 
Supprimam·se as palavras- comprchen· 

didas nos Estados que se acharam em rel'<r 
luc;:ão. 

Saltt das sessões. l7 c.e novembro de lS~l. 
-1'a1:ares de Lyra ~ -Junqueir·a A..!J'i"C$ ~ 

acceita. A emenda seguinte está no caso de :e: 
A segnnda., firmada pelo Sr. L. Müller e approvada.. 

outros, propõe alteração ·na redacção, com Ao n. 6 do art. 1 •. 
a qual não concorda :' !=!ommissã~, P?r pa· Accrescente·se 11:200$ á. Companhi~ PeJ" 
recet'·lhe conter uma lllJUStJça. ~~ o mtmto nambum:· a de subvenção pelo enntrncto e 
da dispos1ção do n. :3 d.o § 4" f:•l ,a.Jvar em· nave~a~ao a vapot•, no r-10 s. Franc1·CO, a 
prezas de estrada~ de 1erro prtvadas rte ex· car,.; da m~sma companhia. innovado pc•r 
eeutar os re~pectivos con_t•actos ou.clausu1as dec~eto n. 1.791 de 4 de setembro do correnre 
das respt:ct1vas. concessoes, em vu·r.ude de anno. 
força. ma10r ev1dente, como a de lavras, a - d vembro 
guerr" civil nos Estados em que ~inha.m ·'e 1· S. R.- Sala das s~oes •. _ ~ ~~0,. e.-
opet>ar, como lõmitar e.<sas concesssoes. bene- ue 18~4.-Rocha; Ca~a.lca.ntt. Ca'lo> g 

. ftcio ou reparação á aquellas,cujos estudos es- Octa.~•ano Loure;ro. 
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N. 197- 189·1 

Ta.m bem esta. no caso 
se;ruinte: 

de ser approvada a Resolve a )WC.<c>·ipç,;o em •Jt<C incor>·ett D. M~
ria Joscphina Feitfl.t Liow ]Jara pc1·ccber o 
'illeio :-;oldo a que tem. ditcilo No togar competente substitua-se .Jahoa

tiio por Tapem. para que o ramal da. via. 
fcrren pnrt.'L desta. estação da Central de Per
nnmhnco em vez da. de Jaboatão.-S. R. 
-C. Cintra. 

A commissão entende que oadrlitivo se
guime pode •er approvado e destacado depois 
do orçamento. 

Additivo 

Fica. o go>erno autorisado a :permittir a 
Companhia Mail Great Southe:·n Railloav a 
consr.rucçii.o da ponte sobre o rw Quarahtm, 
no Rio Grrnde do Sul, afim de ligar a Estrada 
de Ferro C!uarahim a It.aqui, a ferro-via 
Oriental do Salto a Santa Rosa. esta tu indo no 
re:;pecti o: o contracto as condiçõe_s necessarias 
a ga1•antir us íntere;ses adua.netros da Re:pu
hlka. 

S· R.-Stüa das sessões. 17 de novembro 
de 1894.- C. Cintra. 

Propõe a commissão a segui~te emenda 
para corrigir uma omissão do proJecto. 

A rubrica 22. 
Pal"J. deSúbstrucção e navegação do Alto 

!tlpicurú de Caxias a Picos 60:000$000. 

26'l 

Pt•opõe mais a commissão para sanar 
en·os de re>isão as seguintes : 

A Commis~1o de Faz•)Jlfla, o In~lustrins, ex
aminando o requerimento e mais documen
tos, em que D. Mar i :c .Jnsephina Feital Lima, 
pede revelação da presct•ipcão em qne incor
reu pnrn. receber o meio solrlo ::t f}ne tem di
reito, relativo no pe•·iorlo •lecot•rido de G de 
setembro de l8.:J.'J. •lata cm 'lU e l'•dleceu sr:u 
pai e tenente rel'ormnrlo do c:xerr:ito :llig-nel 
~faria de Noronha. FeitaJ" •1té l~J de ;tg~hto 
do coi"rente nnno" e o abono dn. import:•ncia 
rel:ttiVn. aO Citado lJCrindo, :·L ra;.;l,Q de 5$~3:1 
mensaes, <lonrot·me lm.llllitou-sc per;t.nte o 
The,;onro l'acional, é de pamc ·r. :tltendendo 
;JO e!'itadorle pobt•cz:" da supplicanto qnc e\ la 
está no cnso de merect.H'II ;.:'l'll.l;a quo ímpett·a, 
pelo que propõe o s••gninto 

Projl!cto 

Artigo unico. Fie., r,;J.:vndn a pre;;cl'ip
çii.o em qne incorreu fl. ~h•·i:t Jo;ephin:t 
Feitai Li;nu., p~Lra. percehef' o meio soldo u. 
que te1>. di!·eito ,J., ,; de '"tembro de 18H5 " 
I'.J ue agosto de !89-l ; rcvo,;ad"s as disposi
ções em contrario. 

S•lla das cnmmissõe>. 21 de novembro de 
1804. - Lins Va.scencl!tlos, presidente. -
Ilrlefo>1SO Lima., relator. - Anysio de Abre:J. 
- Atm.eidn. Gon1.es. - JCiguet Pentambuco. 

N. 108 189! 

Iset~ta do pa.gaw1.ento âos impostos aduaneiros 
e direito~ d~ ezperl,ie;1te os ·ntateriaes im· 
portados pela canwra 1nunicipal de S. José 
de aLJm. Parahyb~t, ao Estado de Jlfinas 
(}eraes, para os seroiços da canalisação da 
a!}?l.a po!<.u;el e esgotos 

1". a rubrica 2 do o. II Esgotos onde se diz 
600$ a cada um dos auxiliares di :ra-se l :200$ 
o em wz de 2.081:312.$-500 diga-se 
2.774:312.SOOO ; 

2". no § L" onde continuam em. vigor os 
ns. L LI. III. IV, er.c .• diga-,e: Contmuam em 
'l'i~or os ns. !, U, III. V, etc. 

A Commi;siio de F:tzcncht e Industrias ten
do examinado o ref]nel'inu~nto em que a C..'t
mara mUI11Cip,tltle S .. Jo,fl de Além Parahy
ba, nn Eitaolu de 1Jinas Gera as, pede. iseno;iio 
de direitOS aduaneiros par"J. OS ma\el'laeS que 
preten·le im 0;urtortar p:u·a o servil)(! de ~tbas
tedm ,nto de agu". potavel e caoahsaçao de 
esgu~o.> na. seclé e tres dist1·ictos uo respectivo 
ffi:IO!Clp!o; S. R..- Sala das commissões, 23 de novem

bro de 1894. - Joao Lopes, presidente. -
Arthur Rios. relator.- :luqusto Mnnte,.egro. 
- "llmeida Nogueira.- Alberto Torres. -:
.{ugusto Severo, com restrições quanot as 
emendas ns. 3, 8. !4 e 21.- Alcindo Gua
nabara. 

Considomndo que a. Uni~o póde e deve pro
te~er os rmmicipios nas em prezas de reconhe-
cida utili lude public" ; . . 

con>idemotlo que se trata. de serVIço mu,1to 
necessario, deb;üxo do ponto de vista de m
teresse geral e da salub~idade ; 
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Considerando, finalmente, que por não ser 
tal serviço suftlcientemente remunerado nas 
pequenas cidades, não se pôde appella.r p:.ra. 
a industria privada, é de parecer que se adote 
o seguinte 

ceiroum credito e:d~·aordin~rio de 285:4:3'>?163 
pat·a a reconstrucçao de patoes de polvora nl 
ilha tio Boqueirão, e outro de i31 :580$. vm~ 
despezas com obt•as urgentes em diverso; 
estabelecimentos militares. · 

Projecto 
Art. _2. • Revogam-se as disposições em 

contrarw. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. • São isentos do pagamento dos 

impostos q_duaneiros e direitos de expediente 
os m .. teriaes importados [>e1a camar-<>- de S. 
José de Além Par,.hyba, no Estado rle Minas 
Gerae:;, pur., os tierviços de caualisação de 

Sala das commissões, 23 de novembr.J 
de 1894.- Joao Lopes, presidente.-.{/
meida Nogueira, relator. - A1-thur Rios.
Augusto Seoe1·o. - Alberto Tor_res. -:- At<!JHS· 
to Montenegro. - F. P. Mayr<nk. - Alcindo 
Guanabara. 

a!!'tla pot«vel e e>gotos na séde e tres distri- &!ando dada a hora, o Sr· presidente de
cfos tlo me>mo município; sendo observado o .signa para amanhã a seguinte ordem do dill: 
Que rlispõe o artigo 6" do decreto n. 947, de 3 
de novembro de 1890. Votação dos seguintes projectos: 

Art. 2. • Revagam·se as disposições em N. 15:3, de 1894, autorisando o Governo a 
contrario. abrir o credito extraordinario de 100:000$ 

Sala das commissões. 21 de novembro de para co ••prar as terras e aguas do !tio Co-
1894.- Lills de Vasconseltos, presidente.- va.ncade propriedade do Dr. JoaquimJosé•le 
Ildefonso Lima, relator.- Anysio de .4breu. Siqueira e su:c mulher, nos termos do coo
-Almeida Gomes.-MigueZ Perm:tmbuco. tracto de 25 de janeiro de 1894 (3" discusslio); 

N. 199- 1894 

Autorisa o Presidente da Republica a abrir no 
cor>·ente ercercicio um credito exwaordinario 
de 285:435$768, para reconstrucçao de 
poioes de polvora "a ilha elo Boqueirao e 
outro de 731:580$ para despe:as com ol!ras 
urgentes em di'llersos estabe~ecimentas mili
tares 

A' Commissão de Orçamento, foram presen
tes duas mensagens do Poder Executivo ao 
Congresso Nacional e enderessadas ~ Ca_mara 
dos ueputados por officios do Msm:;terw da 
Guerra de 29 rle outubro proxilno passado, 
pedindo a abertur:t •le um credito na imp<~r
tancia. d3 285:4:l5$i6S, para reconstrucçoes 
de P'<ioes <:b polvora na illla do Boqudrüo, de 
outro ele 731:580$, par<~ despez:1~ com obr'!-s 
ur~entes cm diversos estaueleCJmentos ml
Jit~res no actual exercicio, e a elevação da 
verba- Directoria de Obr•as Militares-do 
orçam·:·nto para o exercício de 1895, para 
continuaÇitú das ditas obras. __ 

N. 154, de 1894, autorisando o ;;overno " 
abrir o creditosupplernentar de 108:713$995,2 
para as obras do prolongamento dr; Estrarl;~ 
de Ferro de Porto Alegre a Uruguayamt no 
exercício de 189:; (3" discussão); 

N. 193, de 1894, autoristtndo o Poder Ex
ecutivo a aurir um credito supplementar de 
37 :04i$ à rubrica 3• ao art. 2• da lei n. 191 B, 
de 30 de setembro de 1893 (2• discussão.); 

N. 180, tle 1894, autorisando o governo a 
abrir no corrente exercício de 1894, para os 
serviços que menciona, credites na impor· 
tancia total de2.989:848$183 (2" discussão.); 

N. 181, de 1894, approvando o credito sup· 
plementar de 1.420:580$833 aberto pelo •IS: 
creto n. 1.852 de 23 de outubro de lo94 a 
verua- Caixa d<t Amortizaçii.o- rul>ric<~ li 
do art. I' Ja lei o. 191 B de 30 de setemhro 
de 1893, par;~ occorrer até o lim do co1·rente 
exercicio as despezas ja feitas e por fazer 
com as encommendas e assigna.turas de notas 
(<:" discussão.) i 

N. 183, de 1894. nutori&'1nrlo o gover· 
no a. ab1·it· o credito extraordinario de 
2.09,j:1:l5$8i2 para occorre ao.; pagamentos 
uão só de varias despezns por conta (b verba 
-Terras Publicas e Coloni:;ação-, feit,tsde 
accordo com os contractos celebrados, con2o 
tambem as quedizem resp~i~o a fi_sca.~isrlçao 
dos bur·o-os a "rtco lrts, mechçao e dtscrnmua· 
ção de ferras"(2• discussão); 

N. 184, de 1894, ap~r·ovando o c1·edito sup· 
plemeutar de 150:00G!$ aberto pelo decreto 
B. 1858 de 27 de outubro de 1894, a ver~~-

0 con!ITesso Nacional resolve: Exercícios nmlos-rubrica31 do at·t. 1•da 
A t t, E' outorisado 0 Presidente da Re- lei n. 191 B de 30 de setembao de 1893, pare 

public·a ~abrir no co~r~nte exercício llnan-1 regularisar a despeza ja eJiectuada e solver 

Conformando-se CQID a expo:;Içao de a~bas 
as mensan-ens menos quanto a esta ult1ma 
parte, pgr tef ;;ido já vota.d_o _pela _Camara o 
orçamento de despezas do Mm1sterto da Guer
ra para o exercício de 1895, ê de p_arecer a 
commissão que seja adoptado o segumte pro· 
jecto. 
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utras que não foram reclamadas ou satis- N. 141, de 1894, mandando reverter ao 
eitas opportunamente (2• discussão); serviço activo do exercito o capitão reforma-

;.~. 185, Je 189-1, autori3ctnJo o ~overno a Jo Jer·onymo Ferrerra. França e interpreta 0 
brir o cr·edito extraordinario de 898:4~0$840 art. !Jo, "· 2, da lei n. 648 de IS de a~osto de 
ara ptlgamento do excesso das Uespezascom 1852, (la discus::;ã.o) ; 0 

0 serviço de colonisação no estado do Rio 3" dis~ussão do projecto n. 165 B, de 1894, 
Gr•tnde do Sul, no exer~icio ue 1893 (2" dis- reorga ms•wdo os estados-maiores do Presi
cussã0); ~ent.c da Republica, do ministro da guerra. 

N. 140 A, de 1894, autoris.."lndo o governo o: o UJ udante general do exercito e do quartel
a despender :1 quantia de 50:0008, para mestre-general; 
$llvar o casco da fragata Ama,onas (2• dis- 3" discussão do prü,iecto n. l5i B. de 1894, 
cussiio); d.etermi~m~do que o soldo e a etapot dos otli-

N. 163, de 1894, revalidando em favor da. cmes ellect11·o~ e praç:1s •lo exer·cito e ela ,,r
nc.Ya Companhia g:;tr:u.ln. de Ferro Estreito e mada !5ejam rcguladt~s pelas tabellas que se
s. Fntncbco ao Chapim a. conce.:;:)ão <t qne ::;e guem e da .. cntr~1s proYidencias; 
refere o uecreto n. 896, de 18 de outubro de Discu~,ilo uuica do parecer n. 136 B. de 
189U,nos termos do respecti çocotltmcto (l" dis- 189•. sobre as emenda$ o!Tereciolas em 3" ub-
cussão); Cll>&to ao 01"\'"'UJento da ~'azenda · 

N. 1!4 A, de 1894, mnrcanrlo a gratificação Discussão unica do parecer· o.' 16~ A, de 
mensal tle 1 :OOOS aos minis\r·os de Estado, 1894, soure as emendas oJTer·ecidas em 2• dis-
para representação (3• discussão); cussiío ao Orçamento da Viação· 

N. !18, de 1894, lixando os vencimentos Dbcussil.., unic;t do 1,.u·ei:er n'. liO A, de 
rios empreg-ados <h Estrada rle·Ferro Centr·al 1894, sobre as emendas oJTerécidas em 2•di>-
do Brazil (2• discussão); cn>•ão ao úrçameoto úa Viao;ão; 

N. lüü A, de 189{, prohibindo o recebimento I" discus,;ão do projecto n. 15i G, de 1894 
de sentenciados no ]JJ'esidio de Fernanrlo de determinando. que os vencimentos, soluo ~ 
Noronha (3• Ji:;cussüo); etapa dos ofiicraes da br1gada pollcutl e corpo 

N. :~1 B,. .-de 1984. tlo_ Se~ado! disp9mlo de !Joml;eJrcs sejam os mc,mo, mareados para 
sobre ,,s ele1çoes de que ~ra.t~• ,, te: n, 8o, de 0~ otficmc> do exercito · 
20 de setembro de 1894 (3• d!Scussao) ; " . _ . ' 

N. !89, de !894, decl orando ua CO!llpeten· 3 d!SCUSS<W do proJecto D. 119 B, de 1894, 
ela do Supremo TritJuna.l Feder-..Ll o Julga- <~U~or1sando o. governo a contractar con1 
mento, mediante reclamação, das questões j RClhard J, l'erdy ou quem melhores van
relativas a validade de assembléas ""Overna- tagons .olferecer, o assentamento de um ca.IJo 
dores ou presidentes do> Estados, é~ caso de· sub-íluvial entre Belém e Milnitos, rnedinnte 
duplica!~ ou outro eonflicto sobre a le.,.itimi- as cond1çiles que estabelece; 
dade do seu exercicio; e dispõe sobre o~ casos C~ntinuaçiLo da l" di5cussão do pro.jecto 
em que sõmente poder-se-ha dar a interven- n. lo2, de 1894_. pmrogando por dous annos 
ção da jurisdicção federal. Substitutivo aos oyrazo cooced1~0 a ~strada de Ferro Leopol
projectos ns. 156 e li9, de 189! (!• discu~- dma, como cess10narm da Estrada de Ferro 
sã,); . de Santo E<limrdo a.o _Cachoeiro do ltnperni-

N. 24, t!e l89B, :tutol'isan<lo o Poder Ex- rim, para " conclnsao das .obras d:t linha 
ocutivo a conc:cder liccnç,, a Francisco Fel'· entr·e estas rlous pontos-e <lrspensa a mesma 
reira de Moraes, para intr·oduzir no paiz cornpanluL 1la. co~str·ucr,:u.o do_ prolongamento 
2.000 l!·abalh .• dore> liberianos, seguntlo as d" sua estra<la desde a estaçao do lmbé, no 
condições que estabelece,com emenda do Sr. A. vali e do Rro _Grau de, a_té a do Mac~co; 
Olyntho e outt•o o parecer d~ cowmissão de l" dJ:;cll,sao do P"0J.ccto n; 18:... de 1894, 
Obras PubliCii:l e Golonisa~lo de 1894, con- conce<~endo a Comp;~nln:, de hs~rarlas ue Fer
sidera~uo 0 rrojccro desne,ess:Lrio (:3• <lis- r·o do L~ort<: do B1·azrl p•·oro;!'açao até dezem
cussão). b!'o de I SQI) do pt·azo marca•lo par" a conclu-

N. :l05, de 1893, manolando abonar no sa? das ob:as ~<<S "stradas de rorro de Ara
major· rervrmado do Exercito Eu!:;enio !•'rede- COJU a Srm:w Oras .com ramal para a ca:pella, 
rico <leLo~sio e Seiulitz o soldo quo déixou de Do Estado ole S,"rg1pe, ~de Tatnandarê a Bar-
receber de 18''2" 1864 (discu,são unica): ra uo de Pernamuuco, 

N. 161, ue 1:,;04. marcando;cos esci"ivães da Continuação rla 3' discussão do projecto 
Côrte deAppellaçáodo Districto Fedet"<ü ven n. t>:l, de 1894, autor,zando o Poder Ex
cimentos ig·uaes aos dos escrivães do Jury o et utivo t\ reorgamsar o se::rviço de immigra
da Kepartição da Policia (1• discussão); ção e colonisaç;1o da União, de conformi
. N. 98 de 1894, mandando coutar de 31 de dade com as bases qne apresenta; 
JUlho de 1891, a antiguidade de posto na pro- 3" discussão do projecto n. 77 A, de 1894, 
moç-ão do Dr. Eduardo Gonçalves Ribeiro (dis- isentando de pag-amento dos impostos de im
cussão unica); portação e direitos do expediente os materiaes 
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importados para o serviço da illuminaçiio 
pulllica •la capital da B;;hia; 

. Di,cus-ão unica •lo prc>jecto n. I ii, de 1894, 
autorisando o Po<ler Execntivo a onceder ao 
Dr. João Alvares de Azevedo Macedo, lente 
da Escola Naciona 1 de Bellas Artes, um anno 
de licença com ordenado ; 

Dbcuss't unica do projecto n. 173, de 1894, 
autorisando o govemo l\ conceder um anuo 
de licença com ordenado a Jacintho Dias Car· 
doso, L• official da Secretaria da Industria, 
Viaciio e Obr:>.s Public:Js; 

Di:;cussão unic·ulo projecto n, 162, de 1894. 
approvn.ndo com modificações o codigo ~as 
dispo;ições commuos às instituições de ensmo 
superior, dect·etado pelo governo, sob n. 1159 
de 3 de dezembro de 1892; 

Discussão uoica do projecton. 125, de 1894, 
do Senndv, melhorando a reforma do !• te
musa da arm•\da Camillo de Lellis e Si I vn, e 
propõe moditicações ao projecto n. 25õ de 
1893. 

Levanta-se a sessão ás 4 horas da torde. 

l-13' SESSÃO Jm 24 DE NO"I"E)!BRO DE 1894 

Pt·esidencia dos Srs. Rosa e Silva e Thoma:: 
Delfina (1.' sec>·etario) 

Ao meio-dia responàem à chamada os 
St·s. Rosa e Silva, Thomaz Deltioo, Tavares de 
Lyra, Coelho Lisboa, Lima Bncury, File to 
Pires Gabriel Salgado, Eoéas Martins. Au
gustd ~lonteue~ro, Carlos de Novaes, Bricio 
Filho Holl,\nda~Limt\, Viveiros, Luiz uomin
gues,' Gustavo Vera.5, g<] u:1rdo de BerTe~o, 
<.;hristino Cruz, Anisio de Abreu, Noguetra 
Parana"U'l Frederko Borges. Gonçt\lo de 
Lct"'OS 

0

Th~maz G.walcante', llJet'onso Lima, 
Jogo Lope~, Pedro Bor·ges. Jo:>é B0vilu.qua, 
Trind .. de, Arthur Orlando, Tolentino de Ca:
valt!O, Pereira. d•l Lyrn., Coelho C:utm, Lutz 
de Audmde, Medeiros e AlbtHJneJ·que, :\!1g-uel 
Pernambuco Clementina do Monte, l<.ocha 
C;,valcauti, ;,ct.wiano Loureiro, Olympio •le 
Campos, Menezes. Prado, Gouveia ~trna, 
Zama, Santos Pereira, Netva. :I!IItou, !'r<>.n
cisco Sodré, Tosta, Manoel Caetano, AJ·Js
tides de Queiroz, Eduardo Ramos, ~au~a 
Guimarães, Vergue ~e Abreu.. ~eov!
gildo FiJo-ueiras, FlaviO de AraUJO, Rodt'l
gues Lin\'a, Sebastião Lanuulpho, Artllur· 
Rios Marcolino Mourct,Parauhos Montenegro 
Torquato Moreira~ Galdino Loreto, . A~n ton~o 
de Siqueira, Furqu1m Wernec!_{, Jose t;arlo,, 
Fl'a.nça Carvalho, Lopes Trovao,Oscar Godoy 

AÍci~do Guanabara, Americo de Mattos, lias 
~e Vasconcel!O>, Albert_o Torres, Belisal·iorJe 
"?117.3., EuzcbJO . de Qne1roz, Costa ;Azevedo 
S1Jva Castro,. ~110 Peç.•nha, Ai;ostin!Ju Vit!al: 
Eroe~to Braz1ho, Urbano Marcondes, Marrink 
l~lme!lla Gomes, Lim~t Du;;rte, João Luiz, 
v.az de Me!lo, JI:Ionteiro de Bc\rros, .lo;io Pe
n.Hlo, Ferraz Junwr, Fortes Junqueira, FPan
CISco Ve•gn, Ferreira Pires, Cupertino de 
Siqu~ira, Pinto ~a Fon~eca, Arthur Torres, 
Par~uzo Cavalcant1, Carlos das Chagas, Costa 
.rumor, Gnsta vo Godoy, Ao\nl pho Gordo, Vieira 
de Moraes, ~l>reulano de i<reitas, l>lorae> 
Barros. Panl1no Carlos, Cincinato Bea•1 
Frnocisc:o. Glicer·~o, Ovidi0 AIJra.ntes, Urb:~~~~ 
de Gouven, Ll!IZ Adolpho, Paula Ra1nos 
Francisco Tolentino, Emilio Blum e Foaseca 
Guimarães. 

Abre-se a sessão. 

Deixam de comparecer com causa pnrtici
pada !JS Srs: Matta Ba.cellar, Sá Peixoto. 
Benedwto Leite, Costa Rodrigues, Torrei 
Portugal, Fran"isco Benevolo, Hel v~cio :-100• 

te, ;l-ngusto Severo, Ft·ancisco Gurgel, .Tuo
~ueJra Ayre:;, Cunha Lima, Sil>a Mariz, Cha
teaubriand, Martins .Junior, Arminio Tav<~
r·es, Mar·ciooillio Lios, Coroelio da Fonsec11 
Carlos Jorg~, Gem.iuiano Brazil, Augusto d; 
Fre1tas, Jose IgnacJO, Atllayd3 Jurdor, Cleto 
N11nes, E1·ico Coelho, Fonseca Por·tella, Frnn
cisco Suutiag-o, Ba.::ros Franco .Junior, S8bas· 
tião de Lacerda. Ponce de Leon. Pau !ir, o de 
Souza Jllnior·, Laodulpbo de Ma.:mlhãe;, Car
valho lllour·ão, Gonçalves R11mos, Luiz Detzi, 
AI varo Botelho, Leonel r' i l11o,Octa vi o no Lon
rei!·o, Lamounier Godofredo, Vallanare;, Ro
dolpho de Abreu, Theotooio de l\Iagalb~es, 
Manoel Ful.~encio, Simão da Cunha, Ole;rario 
Maciel, Lamartine, Costa Machado, Alt'r·edo 
E \I is, Alvaro Carvalho, Carlos Garcia, Almei· 
•h Nogueira, Domioa:ues de Custro. Dino 
Bueno, Julio <le ~lesqíiit''· )>Jor··ira ,J,; Si Ira, 
PM.lua Salles, Hermenegildo d~ :\Iorae;.Aire; 
de Ca,tru. Xavier do Valle, Mariano Rtrnos 
e Lauro Muller. 

E sem causa o; Srs. Josê :IIarin.oo, Gaspar 
Drummoud. Lourenço de Sá, Gunçah·es :-ra;a, 
t-'ernnndes Lima, Toleutino uos Santos. Ki· 
beiro de Almeid;\, Domingos de IvlOJ':les, 
Casemiro da Rucha, Albarto S ,Jles e João do 
r' a ria. 

E' lida e sem debate approvad;\ a actcJ àa 
ses:;ão antecedente. 

ORDE~I DO DIA 

Não ha >endo numero para se votar as ma· 
terias indicadas na ordem do dia, passa-se àl 
matel'ias em discussão, 
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E'nttR em 3' dis;ussão o projecto n. 165 B, 
de 1894, reorgaDI$ando os estados-maiores 
do Pt·e;idente tia. Republica, do minbtro da 
juerra, do ajudante-;;eneral do exercito e do 
guartel-mestre general. 

ciaes qne as exercem não podem passnr nara 
o quadro extrnnrdinurio, quadro gtl•;. foi 
cr7ado para, o;; oilldae5 cmpt'e;ra.flos em com
nn,;sões extr.>nhas uo illini,;tel'io ela Gt!el't'n. 

Ac~.:re::;ce :1in,la q'.te no al't. 8.0 Jla, lei o Cnn
~resso. determiuou taxativamente o seguiu-

O Sr- U••bano Gouvêa- Sr. te. (Le). 
p~s1dente, pedi a r 3l:1Vra para ap1esenta.t Ot·a, si .dcvento cessar as Leansterencias, 
ligeiras considerações soore o projecto em esses oflict:tes qne . fazem ~al'te tlo e;taJo
di~cussão. m;dor do P!'csitleute da ltcpubliea. não po-

Coosiderundo, Sr. Presidente, este pr•:iccto l'lem ser· t!·and<wido:; pat·a este quatlro. 
com o que foi ~pees9ntndo por occasiiio do E quan•lo n~o houvesse e;ta lei. \to.virl a 
governo provisorio, nota-:se que naquelle que er·?ou o qu;,dro extrannmerario e que 
d:rva-se completa e plent1. hherrh>tle r1o ch2fe tlJ7.. (Le). 
do Poder ExecntiYO parti. escolher 0:5 SGllS ~lll- Jú pron:i ~no esta. co~nmissito nilo e extra-
xiliar~s de inteira e immedi:tb conihnç::), no uha ao Minh,;let·io d;!. Guerra. . 
po2so (jUe neste n, commissãn pl'ocuron especi~ .:\2sim~ pois, tt emenda. tem por fim suppl'i-
rtca.l'e até detet•ndnu.rdc quecorpoJevumsct' mit·o art. 5.t~ . 
tiraJlos os otfieiaes. C1·eio t~r ::t::;~im lig-e;ramentejnstitic:do o. 

Isto não pód·' significo r Sr. PresiJenle, emenda r1ue ma!lllo ao projecto em Jis
sinüo que que qn.eren1os entrnr n:is -;;erdeir;t:; cus::=ão. 
nor·mas, e por iss:., determina os o11ichlcs que 
estão no caso de serviço no cstil.rll)-maior. O Sr. Ovidi.n .l'.s...b~·.na~tc.s- Sr. 

Hn. no exercito corpos deter111in:!.1lose e~pe· Pl'0:::itlente. quaud...J tive o~cnsiiiu lf,~ npresen
cines para. estus cousas, é ex::do; mas dcH·in o ta r o :snb~titntin> <tc0tTa. do c~t:.vlD-m:do1• do 
meu inteiro apoio á e.st·t idén. da, CoJnmbi~ãu Pre:5i1lente d;t !~epubih;a. tninbtro lla Gn(:H't·a, 
st estes corros fossem h::tstantG tmmei.~o~o:;, J.in:hnle-gclli'.:!ral e ·1ll:lrtd-:oe:->tre general, 
que déssem pat'a. preencher t~!los est·--~ lo.:.!":~~ J pt·vcn:·ei lln mclhnt• modo po:5:ü·ve! nã.o !Jt·cjn
l'O~, e 111:1is ns cntnmiss.üe::; mllitat·es p~tra Cjltc I clic;-~r o serviço .Um; cm·[,.Js a.t·regime!Jt:.ttjo.s; 
.são muitm; vezes occuparlos. pobi qnu, Sr. Pr~:;idcntc~ hojr.: ó i:htilllavet 

Mas isto orla se da, e r:. pro•: a é qn11 nos \'C:l'·::e COii:o ~ • retit·:tiH d0 sr.:u::. t;O!"PO::i os o!Ii
E·tados. em g-eraL, servem cmn eng;cnlleil'0.5 daes qnc :.!. cllc3 são inhel'úllt(•:-;, var:1 occnp;l
dusobras militares o111ciaes de cor-pos arre· rem carg-os e enJPI'Cgos CJUC ,·erU.mleirn.mente 
gimentados, o q~'e é expressamente rrohiuido .

1 

pel'tencem aos oillciaes dos corpos tlo estado 
por lei. nlaior :ie exet·cito . 

.Assim., pois, Sr. Pt•esiJentel eston de accor- E não é :.:11 vara estes empregos ou com-
do mais ou menos com a commissfio em ~ll<l mis>ões que se retiram oJlieiac-s. I]Ue a meu 
ditrerentes cargos do estado-mnit)r <lu Presi- vet~ não lJat!cm ilc modo :dgnm sahir das 
dente da. Republica sejam occupaJos por esses fnncçü!~S qu0 cx•~rc:cm cm ~cus corpos. O ca.
olllciaes. pitão tlr. componhin, qna:1<.lo u ]>l'OtnoYillo, no 

Estou tambCJn de accordo com u. ementlatlo decreto cspecific:t-'c a compauhit\ e ~atalhão 
nobre relator da. commissão que no e:-;tndo- em que deve ser\·i1·. 
mnior do Pt·esi,Je,lte da Repnhlic:>, os t~jnrlan- No entretanto. vm· um pê~ll<li\O aviso, por 
tes rle ordens possam ser oflickts de qu:dt]Uet' nmn simples ])ot·ta!'ia do :-.linister-io d:t GuctT:t 
Jlfltente. se retii·~t etitc C:lJ•iti'io 1la rQmpau!Ji:L 11ara. 

'M:•:::., Sr. Presidente o 11m que me trouxe fJ uc roi p!'O:nnv ir! o pnr dcceüt•l, dt·b:aurlo 
es~edalmente ú tJ·ibuna foi npresent;u· nlll:t o.cephalo o logar. que então Yae ser e:<ercido 
ementbt ~llpprimindo e art. 5" do projecto por um tenente c às vezes pur um ali; res. 
que diz. (La). O major que e officittl imlcs~cnsavel nesse 

Sr. Pt•esit!eute. a lei qne creou o qnadro posto, que deve estar sempt•e a testa ~le seu 
extraordiu:crio determioo1 que ]lt1ra esse qua- corpo, tem sido retirado pum comt~tswes que 
dro SAJ'iiO tt·:msfet·itlos 0s ol'fich>es qne se podem ser desempenhada:; por oflicmes. ~ubal· 
acham empre~ados em misteres extraohos elo ternos e oflic>aes de outt·os cot·pos, Ja que • 
Ministerio d; Guerra. o nosso exercito não tem um corpo de estado 

Ül'a, a eommissii.o de que se trata, do esta- maior do exercito, como teem todas os outros 
do-maior do Presirlente da Republica, não é paizes. . 
uma eommissão extranha ao Miubterio da Sr 'Presidente, o commandante de corpos 
Guerra· hão é porque na pnrte re~ulamen- não póde. não deve ser destrahido desse pos
tar em' q11e trata de commissõ;s, vem o to; entt·etanto,tPm se visto cornmanda~tes de 
seguinte. (Lr!): corpos como ajudantes lle ordeos, detxa.!ldo 
. Todas essas commissões são puramente mi- assim o commando de seu corpo, que mu1tas 
lttares; e si são puramente militares, os odl- vezes w,e ser occupado por um alferes! 

Camara v, 'Vn 5~ 
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E' de lastimar que se tenha visto isto,e que disposições r~lativas ao soldo e gratifica~üe; 
ile possa continuar a ver. . que competem aos dliciaes do exercito e ma. 
. E. entretanto, quando formule1 o meu pro- rinha, e bem ass1m das classes anuexas e 
Jecto, prevendo com pezar que não dis- praças de pret. 
punllamos de oillciaes de corpos especiaeõ em c) Art. O Congresso estatuir:í. em ta. 
numero sufliciente para este :fim, porque bellas especiaes as ajudas de custo a que ti· 
~osso corpo especial é muito pequeno, muito verem direito os officiaes de exercito, armada 
limitado ; eu, para que não fosse prejudicado e classes annexas, quando em viagem de um 
o serviço dos corpos arregimentados, reti- Estado para outro, re,oulando-as de modo 
rando ~elles oillciaes que, como disse, são que, em igualdade de distancias, a quóta j]or 
necessar10s naquelles po>tos, estabeleci que viagem terrestre corresponda, no miitimo 
esses officiaes possam temporariamente (tem- ao duplo da que for devida pela marítima. ' 
porariamente, é preciso qne fique bem pa· d) Art. Os olficiaes generaes e superiore! 
tente) para o quadro extranumerario ou ex· de mar e terra oas guarnições do Pará, Ama· 
traordinal"io, voltando, en 1 retanto. para o zonas e Matto Grss,o perceberão mais a quar. 
quadro e:trectivo logo que cesse a commissão ta parte da etapa; os capitães e 1•• tenente; 
para que foram nomeados. - da armada e subalternos de mar e terra mais 

Entretanto, ja que meus collegas enten- metade das respectivas etapas. 
dem com toda a razão que este art. 5• vem e) Art. O olllcial de marinha embarcado. 
de a.lgum modo ferir as leis que já temos, não e bem assim o das classes annexas, recebe 
farei questão. em dinheiro a dill'erença entre a etapa diaria 

Não quero ficar incompatibilizado de, na e a importancia de ração de paiol, que actual
organizaç,ão do exerci to, cujo projecto esta· mente é calculado em l$200. 
mos confeccionando, apresentar minhas idéas Continua em vigor a tabella. approvada 
neste >entido; não duvido dar meu voto a pelo· rlecr·eto n. 96 A. de l de novembro de 
emenda substitutiva do meu collega de re- 1890, que regula as ''ifferentes gratificações 
pr','l·entação, ja que ella de algum modo vem que competem aos ofiiciaes do exeráto, se· 
evitar que a nossa. lei seja. mais ou menos gundo os cargos q11e exercem. 
ferida. As di:trerente! gratificações que competem 

Em t0do caso, e preciso que fique bem pa· aos officiaes i! a armada, segundo os eargos 
tente que o que tive em vista 1bi não me que exercerem, serão reguladas em tabellili 
incompatibilizar para, na occasião em que se especiae5. 
discutir a reorganização do exercito, apre· A tabella primeira sulstitua-se pela se-
sentar minhas idétts de accordo com o pro· guintQ: 
jecto primitivo. 

Era o que tinha a dizer. 
Veem à Mesa,são lidas, apoiadas e enviadas 

á Commissão de Marinha e Guerra u se· 
guintes 

Êmelldus ao p1·ojecto n. 157 B 

Àccrescente-se onde convier: 
Art. Os vencimentos dos medicos e phar· 

maceuticos arljuntos do serviço sanitario do 
exercito terão um augmento de 30 •j,. 

S. R. 24 de novembro de 18~4.- Paula 
Guimaraes. 

Accrescente-se nas disposições, como artigos, 
o seguinte: (a) (v) (c) (d): 

a) Art. Continúa o Poder Execu~ivo au-
torizado a. r.aver as tabellas de venCimentos 
dos oillciaes::<.la armada e das classes annexas 
em conformidade com os§§ 1" e 3• do art. 2" 
do -lecreto n. 144 B de 8 de julho de 
1893. 

b) Art. Em regulamento especial fica o 
governo autorizado a discriminar todas as 

GrAdu:~.ções Soldo mens!ll 

Marechal. ......... ( . 
Almirante ......... ( 
General de divisão .• ( 
Vice-almirante ..•.• ( 
General de brigada. ( 
Contra-almirante •.. ( 
Coronel. ........... l 
Capitão de mar e1 

guerra .......... ) 
Tenente-coronel ••.. ( 
Capitão de fragata.( 
Major ••••.•.•..•.• ( 
capitão-tenente .•.. ( 

f:Y!~~nte. ('a:r~~~-d 
Tenente ••.•.•..•.. ( 
2" tenente (armada).( 
Alferes ou 2• tenen-~ 

te do exerci to •••. 
Guarda-marinha •.• 

800$ 

650$ 

500~ 

400$ 

350$ 

300$ 

250$ 

200$ 

150$ 

Et:1p:1.d~rh 

I 

16$000 

4$000 

Sala nas sessões, 24 ne novembro de 1894.-
Coelho Cintra.- Jose Carlos.- Neiva. . 
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A etapa dos officiaes do exercito, armaria e Qnatt·o ajn•lantcs elo orJe'ns, ofll.ciacs do 
cla!'Ses a.nnexas será regulada pel:t tahetla exercito e armn·la. 
abaixo declara•1a, tomando para base a etap:I. O·l'\rtel •n• ·tt·c ~ •ucr·•l T tw 'o ·o s 
de p1·aça. de pretem guo.rni,~ão on~~e se achar sbt ... ~~· 1 te.- :ii~;~:-c: o' " - ea' .u u :t • 

~~~~:~:1: ......... ( ·nlo,.~,r ... ',_·,~.'o·.~)~.~~-r(lll.~e c~·l'.t:~tr~~p~::,:tm~i~l c~~~~;.~lr;li;~: 
.~!mirante ..••..•. ( 14 etapas de praça , 
General de divisão. ( 

12 
» Sala dns sessões, 22 tlc novembro de !80-l. 

Vice·almirante ..... ( )) » - O"iclio .-ibra,te>. 
Gene1·al de brigada( 
Contra-almirante •.. ( 
Coronel ........... ~ 
Capitão de mat' e 

guerra ••••••..•.• 

lO • 

7 

)) 

» 

» 

. Ning-!:'em pe_rlinclo a pala na, e encert'ctd<~ a 
d1scus~ao e :tdt. rd:c a Yotaçiio. 

Entrt~ mn discnssã.o unica o p:-~reccr n. ~:3GB 
de ISU-!, sobre as emendas oti'i;recido.-; cu1 3:t 
discussão ao or~alllenlo <1<1 fazcnJ<t. Tenente-col'onel .•• ( 

Capitão de ft·agata. ( 
~!ajor ............... ( 6 ,. O Sr. :Pau.J.a l:~amcs- Sr. Presi· 
Capitiio-tenente .... ( > dente,_ p':!o parecer apresentado pela illu't,·e 

, capitão ...••...•.. ( 5 ,. » ,. Commts~ao de Fazenda, Ye,jo que estu. não 
: I• tenente •........ ( comprehendc11 o espírito uu. emenda, que th·c 
I Diferentes sr1balter-~ <~ honra de apresentar ; e ê assim que, niio 
I nos de mar e terra 4. » , » tendo rhvlo parecer lt respeito, declimc de ona 
I e classes annexas. competencia partt a Casa, dizendo qnc e>tct 

Supprimam-se as observações da tabella j ulgilrá o pe.li•.lo como l'or de .in•ti,u., dizendo 
n. 1. ~~~ ~~5~n~,~~~or~arios Clll que>t~o merecem ou 

Sala das sessões, 24 de novembro de 1894. Con,·ém notar que não ~o trah de um 
- Thoma; Cu:valcanti. fn.vor, mns sim de U!fl direito atlquiri.lo. 

Ninguem mais :pedindo a palavra, é enceJ' 
rada a discussão e adiada a votação. 

Entra em 3' discussão do p:ro,iecto n. !57 B, 
~de 1894. determinando que o soldo e a etapa 
i dos ofll.ciaes e1Ieetivos e praças do exercito e 
1 da armada sejam regulados pelas tabellas que 
I ~eguem, e dá outras providencias. 

I 
São lidas, apoiadas e envia<1a.s á Commis· 

são de Orçamento as seguintes 

Emendas 

Supprima-se o art. 5'- Coe!ho Cintta. -
Utbano de Gouveia. 

A' emenda do Sr. Ovídio Abrantes ao pro
jecto n. 165 A, apresenta a seguinte emenda 
additiva: 

Ao art. 1• augmente-se o seguinte: 
! § 2.• O official do gabinete do. ministro da 
:gucrra,si for civil, será semp:e. tira~o dentre 
!OS empregttdos do mesmo mmtsterto, perce
berà todos seus vencimentos como em effe
ctivo exercicio do seu cargo e terá mais um:1 
gratificação especial de 350$ mensaes, que 
correra pela verba - 1• Secretaria de Esta
do. 

Estado-maior do Presidente da Republica 
-l':m vez de quatro ajudantes de ordens, ca· 
Pitães ou subalternos do e:xereito e armada, 
diga-se: 

A emenda. não vem t:onsign:a· o I1rincipio 
tle que os e!llpreg·ados teem ou não ~lireito ao 
pe-itlo que fizeram, vorquc esse t!ireito esta 
consagrado en1 decreto c avisos do 1\li::üstel·io 
úas Obras Publicas, de março e ::tbril. Esses 
!uncclonurios requerer,lm pa~amento, o mi
nbtet·io deferiu o requerimento o soliciton 
'Verba pa.ra. o pn.ga.mento. POi'tanto, o direito 
estã reconh8cido, e o que lidb~ <i tlcat" a Al
C.tndega de Sanüt c,\lhariua habilitada. com 
o crerl1tO parD. pag-ar-lhes. 

Parece-me assim que u emen•ln.; perfeita· 
manto procctlent0 e que a Carnam. não póde 
uei:<:>r úe l'cCOO!tecer O direito, que eliCS t 'em 
a este=-; -vencimentos. L\:i.o se tr.1t:t Uc til·ma:r 
p!'incipio; pOl'(JUe o direitn C;,tú reconhecido 
por a.visos c decreto:; dn rcspccti\·o miu!ste1·io 
e tr;·ltn.·se s1i fle h.dJil it:u· o :.:O\'J·rno com o 
crBt.lito uec~~::u·io para. o pagtlmento. 

São estas as cxplicaçiks <)tle julguei dc,·cr 
dar a Casa pi!ra que csto. mel~or poss:t orien
tar o seu voto tt respeito. 

Ningnem mais pedinuo a palaVl'a, é encer· 
r:vh a discussão e acliu.cla a votação. 

Entrn em discussão unicn o parecer nume
ro l• ,g A. de !894, sobre as emcn<hts o1Iereci
das em segunua discussão ao Orçu.mento da 
Receita. 

O Sr. José Oarlos muito '[louco 
tem a dizer n respeito tlas emendas que aJ<re
sentou, até mesmo porque <1 illustrada Com
missão adoptou algumas dellus. 
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Acha que as cousas economicas não são lâ 
das melhores, por is!;O · entende ser precisn 
tod•t a Cilutela na >ot<'~ão de au:.rmento de 
despezas ; por isso o orador é à.Uiado da 
commi;Silo de Orç •-mento. 

Todas as emBn,bs que merecerem n des
appromçã.o da honmda Commissão teem nmn 
tal o q11:'l ,iustificação, por isso que no en
tende,· d.o orador não se deve regate<ll' recur. 
sos para a. execuc?-o de obras que possam <la.r 
resultados vnnt>•Jo>os corn relaÇão ao au
gmento da for·tuna prrblica. 

As>an estão comprehendidos os melhora
men~os dos trechos dos rios nttvegav~is., cujo~) 
servt~os podem tra7:er vantagens para os ter
rltortos que esses rws b<tnlwm; e tambem a 
subvenção para. auxiliar, anim<1r e d.esen vol
ver a navegação interna. 

Agora estas subvenções que importam só 
em augmento de clientella para os apresen
tantes dos reS]Jectivos proj~cto> ou emendas, 
essas é que não são muito 1·aso:weis nem es
tão dft accordo c~m ~s exig-encin:s do mo· 
mçnto ailli.ctivo por qlle est1i passando o 
patz. 

Só tem que agradecer á Commissão a ado
pl)ão da emenda do or"dor, em que este 'Jledia 
20 e ella deu 30, em proveito & llumanidade 
sofl'redora .. 

Concorda com a Commissã.o a corrigenda 
que fe7. à emenda do orador, pondo em rela
ção furello e nlfi1fl\ em vez da procedencia
Rio da Prata - l'$tl';lll!!'eir·a. 

Quuoto ao t'arviio de '1-'etlm;qlle, como be•n 
diz o >>el<1tor· d" Comml;;são, é~ ala vauca da in
dustria, não tem a mesma éommis;;ão ra:ôio, 
o or·ttdor conhece esse serviço de abasteci
mento 1le carvão no porto do Rio de Janeiro. 
Além do que é importa•lo para tt Estrada de 
Ferro Ceu trai, e a maior parte é para a na
vegação, esta é feitn em gt•a nde parte pelas 
companhias estrangeir·as ; o que consome as 
peqM!Jll.S industrias é insignitieante relati
vamente. 

o imposto que propõe de 500 réis por tone
Jad:J. não é muito, de modo nenl.ium prejudi· 
cara as industrias, 

Feitas ~stas considerações o orador conclue 
declarando mais uma vez que está de pleno 
accordo com a patriotica cornmissão de Ol'ça
mento. -

O Sr. Augusto 1\lontenegro 
- Sr. Presidente, li~ eiras observac::ões me 
trazem â tribunn; em resposta ao discurso do 
nobre deputado da Capital Federal. 

Sobre ns emendas 'JlOr S. Ex. apresent!t
das, é preciso antes de tudo, fazer uma dJs· 
dncqão: e lias são em numero de quatro; duas 
eistinadas a benitlciar estabelecimento; 
de caridade ; outras duas destinadas a au· 
gmentar a :receita geral. 

Por conseguinte, as obsen·ações que o no. 
b•·e deputado fez a respeito das suru; dn11; 

ultimas emend<•S não teem de ce1-to c,11i. 
men t~. _porque, mesmo acMit,;s e !las p~:, 
commJgRao de modo algum vão apro•eil't· 
''OS estt~belecimentos que S. Ecc quet• ben~~ 
ficiar. 

Por conseguinte, a respeito destas d~'l; 
emendas, a comlllissão ticon desemua)·:;ç,,ia 
la consideração de beoevolencia e c'lri,lade 
que, t(tlvez, pesasse no seu juizo, cns{• ell~ 
>oubesse que a renda pro>eniente de,~e 
novo imposto iri:.t ]J•:tt~a ttlll<'t institnição 11ía~ 

Qnantn ;.\s nuas emend;lS rebtiv:~s ;1 ('S!u· 
belecimento~ de caridade, " connu!ó>llo •li>>e 
que ella já tinha benWebdo as dib$ in;ti
luições, até maio do que o r1oure d·'illlla•lo 
com o seu pl:tno; tinh:'ldado o tr:plo d'lt<JU· 
tribuição que actu,tlmentc é cobn1th mli:ul
iaodegàS; ao passo que o uobre dcput:1J~ 
dava apenas o duplo. 

Port,_,ntu, o nobre deputado não tem r~ziio 
quando sn[Jpõe enconti':U' um:; contmdi~(.lio 
em dous períodos do meswo pa1'ecer. 

Sr. Presidente, o nobre depntado tinhi1um 
ph'lno, dava o duplo dns contt·ilmi<,;ões t~ctmll· 
mente cobradus e mais os 30 •;, dus nppre
llensões c multa~. 

A commüsão, da.ndo o triplo no primeirl 
caso, e dispensando os dons ultimos, cr~i~ 
que foi mais benevola do que o nobre ilfrpn· 
tado, porque si os 30 % de upprdten;üese 
multas sobem com') S., Ex:. di;;:;e, n um3 
'ill•>ntia insignificante, o du;,lo clu::; coml'i· 
buiçôes sobem a muito mais. 
Po~ conseguinte, nüo hou>e por Jlnr·te Gl 

com missão peosnruento algum. de q uerar r~ 
"'atear meios_ de subsistencia aos estaiJelecf 
mantos ,PÍOS e de C:\ridatle d~ R;:;pub.lica. l'õlo 
contrai'JO,<lesrte que a cornmts,;ao to1 chmnilda 
"o estudo do orçamento da ~eceitn. elh accef 
tou sem divergencia, StHn tlis~ussii..o. s·~m OJl· 
po3ição a idea .iii aventad:t elll u;verso> w
querimentos dirigidos a est::t C:tmara pelre 
e~tabelecimentos pios, reelatnando auxll!Oi: 

Si a Commíssão de O•·çumento uecla!'(l' 
Cam<~ra que os 30 •;, das multas que o nobre 
deputado quer f;lzer reverter em ueneftcio rle 
esta.be lecimento de carirlad e vão destalCII 
a verba da receita ordinaria, é p:u'il- que I 
Camara saibn o que llota. . 

Um vintem que fosse distrahido da re.cel~ 
ordinaria., era dever da eommissão v1r ili
zel·o à Camara. . 

E' preciso que ella sniba que esta r·e~e;ll 
é receita ordina·ia da União; e que a emend& 
do nobre dep11tado, I!Íllda que .ern peqaetl3 
quantia, vae des ralear ~sta rece1ta. . 

Por conseguinte, é so sobre as duas emeo 
das que mil demor~rei a respo~der.. . ~ 

A primeira, crea urn novo 1mpo,to de ill 
réis por tonelada de c~rvão de pedra. 
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Sr. Presidente, o carvão ê livre, nada paga si vos pelos nrtigos que destin~m ao consum
ao entrar no Brazil; e, como disse a cnmmis- mo dos animaes, e dilllcilmento supportariio 
são, o e<u·vão e um gra~de elemento de pro- uma taxa mais, que certamente as rará ap
gresso. Mais valem mmas de carvão do que pellar para o poder publico afim de consef'uir 
minas tle ouro. rios contribuintes. que são os passag-eiros, o 

E entretanto, S. Ex. affirma que o carvão tlinheironecessarioparasnasdespezns. Qn:\nto 
destinado ás industl'ias no Brazil é relat!va- ao fl•rello, o nobre deputado concor·don. E:Tc
men te, em proporção mini ma, comparado etivamente não podemos taxar artigos de cert;\ 
com o carvão que é destinado ás companhias e determinada procedencia, e devemos aguar
de navegação. dar uma taxa para todos os artigos ou suppri-

E>tas companhias de navegaçiío, ou são na- mir o artigo do nobre deputado. (.1partes.) 
cionaes ou estrangeiras ; si são nacionaes, Já se paga um imposto de tonelagem muito 
vivem ordinariamente de subvenç1!es do Es- elevado, e o nobre deputado ele•a-o de uma 
tado e •·iio arrastando uma existencia iu- maneira extraordinaria •.. 
"lúria; si são estrangeiras, ou os corpos !e- 0 s J · c '1 · 1 
gi:>lativos isentam o carvão de perkc para a R. os~; ARLOS-" 11 louve engano. 
iíaveg~ção estrangeira, on então o carvão h:. . O SR. At:ousro MOXTEXEGRO •.. por~ue _o 
de fugir un lUo de J:1neiro, desde que esteja tn:posto de;·e ser pago em r'?da ro.rto ltrazt
sujeitó <-lO imposto, jndo procurar outros leu·o, e ns~un nem a na.vegaçao _naciOnal, nem 
portos Ji\'res em ~ue possa r.ba>tecer ,.;eus na t\ estrangeir·a por!em snr~põrlar 1sto. 
vios sem C[Ue teuhn de pagar i:npo,tos ; irá a Tenho conclur~<O. (JI1<:Io bem.) 
S. Vicente, irá, emfim, a outros portos que Ning-nem m:~is pedinrlo" p~lavrn, e encer-
convidarn, por :1ssim d1zer. pel;1. liberdade, rada a discussão c adiada a votação. 
este commercio de carvão de pcdrn1 que fez a 
fortuna ;le S. Thomaz, que faz a exclusiva o sr. Pre,o;idento- Sãorlunshoras 
import:~ncht de S. Vicente. 1h t:>rde c " lisla da vorla nccus:. apenas 
P~r e_onseguin!e, o impo~to soh_ro o c~rviio 104 deputados presento.,. 

faz lu:lr o cm·vao de pedra deslluado a na- A Me;ajnlg:t de scn dever, attendrn•~o á 
ve_z:1r;ao _estran7e1ra. . circumstnocia. de aclmr~se a C;1marn. rtnnst 110 

E. Sr. Pre::identfl', as \'"nntagens f'lU~ trnr1n fim da. tcrc:eirn. pt·oroga(;::i.f', c ú urp:encia. da, 
pal'<t o or·çarnen to ger:' l a ~;ercepr;ao. deste termim:ç\io dos tra hal h os, pr:dir n.os nohr·es de
imposto, não com~cnsarmm os meonvementes putado>, seu com: arecimento di<1rio, e a per
que <leile resultarmm. mànenci:. na Casa, para que possnm ter togar 

Clwmo a. att<•nção da C~sa. para esta consi- as votações. 
der:>çiio :ontes rle votar o imposto pedido pelo H« n:c orr1cm do rlia ma terias urg-entes c lei 
nobre deputado. aoouaes, que precisam ser "<"otadns ; e, ora 

o seg-undo imposto é de 20 réis por pé cor· ucontece não compnrr:cet· numero iegal para. 
rent~ de tabo:vlo de pinho. a votnção, ora completa-se o nnmero quantlo 

St•. Presidente, a. observação que fiz a este ;llguns dos Srs. rtep~tad.~s, que compareceram 
rRspeito é simplesmr:nte ~oJ.re n n1odo por que no principio da sessao, .Ia se te"!'' auseot~!IO, 
e>ta traç:\do o imposto. A tarifa taxa sobre e atisim ficnm frer1uentcmente mterromptt!as 
-metro cubko- e a ement!a taxa sobre - as votnçües. . 
pé corrente. Nesta:; coorli~u_cs. _pnrrt qne se possn ulttmar 

A conm1is. ... ão em seu parecer. no clcsr-Jo de os trahalho:-=. e tndhpensa\'cl, e a Me~n. pede 
simplilku· as t:J.rifas e de 1·emovet· ns di.~ct~l- inotunt,mente.aos nol1r~~ ':cr_!l t:ldos_eu! f'er<•l, 
d:>rles o:>s alfandeg-as, porque ellas .Ja ,;ao >eu comparecur:ento dJ,<rJn;tS ~~·s~ue,,_e que 
muit'"'· foi IJ.Ue estabeleceu o systema de me- se conservem na Casa até« termmaçao das 
tros cuhicos. votações. 

E' ditllcil o calcul~ de m~tros cuLic?S sohre Entra em iliscus;;ito unic'l. 0 parecer 
pé corrente, por mo IS pratiCO que 5eJa o em- n. liO A, de 1894, sobre as emeod:1s o!fere
pregarlo. rccidas em 9, discussão ao orçamento da 

Ç> terceiro im_Posto é sol·ra nlrafa estran- viar;:io. -
gen·n. As considerações que fiz uo parecer, 
creio ~ue não foram destruirlns pelo nobre 
tleputado. Vemos com que ditllculdades, luta· 
riam as companhias de tracção animal. 

Elias estão sobrecarregadas por imposição 
do poder publico ... 

"CM SR. DEPUTADO -Não apoiado. 
0 SR. AUGUSTO MOi:';"TE~EGRO ••• e pelo 

cambio baixo que as faz pagar preços exces-

O Sr. Nilo Peçonha vem ad
vo~ur aspir;lções economicns do Estado do 
Rig de .Janeiro. Elias datam tle muitos annos, 
nlentadns a"ora pelo espírito federul das in-
stituições politicas do pai~- . 

Nos orçamentos anteriores e em proJectos 
a parte, destacados até a sancção presiden
cial, tem o orador se batido com ardor, con-
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seguindo os fluminenses o ~sseutimento Je
gisl;;ti v o ás primeíl'as tentath·as pela auto
rio mia commcrcial e economia do Etado. :5el'
viços po~ isso mesmo foram. decret,.dos, os 
p1·iocip"es melhoramentos tive1~1m o seu 
inicio e nii<> é regul~r nem justo que fiquem 
e:n estn~nação, na auseuci:t cte verbas pre· 
eisns para o seu termo. (Apoiados.) 

!\,;;;te caso estiio os portos d~ S. Joã.o da 
B:uT~l e de: Ançn·a d()s Rr.!h,. enio movimento 
e cujo fnturo não deixam duvi<la:;, e que es
tão attest"dos pelas pr·opo~tas do governo 
passado, no orçamento r.le viação e obr·as. 

Dizem elles r"speito tambem aos interesses 
de )finas Geraes, de um lado, e do c;spirito 
Santo de outro, o que imporh affirmar o 
apoio de suas illustres represeota~-ões ao 
pronunciamento do Rio de Janeiro. (Apoiaclos.) 

A bn.rr~ do Parahyba não carece de sacri
ficios e nem solicita encargos onerosos do 
Thesouro Publico. Conhecemos todas as fol'
ças OJ.'Çamentarias da R~publiea e a tituaç~o 
das nossas finanl)as, bem como a progressao 
do nosso d•ficit, para não concitarmos a Ga
mara a maiores desfalques na receita geral. 

Mas, o que pediu o governo passado para 
o melhm·amento daquelle porto obedece a um 
pl<tDo det,!hado de trabalhos que vão em 
e!Tecti>idade. A propri<t C<·mmissão, pelo seu 
illustre relatllr, O S~·. R.iO>, comprehendeu e 
sentia n necessidade do melhoran:ento e a 
urgenciJ. delle, estabelecendo jti, uma >erba 
pura a coutinutwi1o do set•viço. 

Si bem que e1la esteja reduzida dt\ pt·o
post:~. gover!lamental, é,. eut;etanto, um de
poimento frrsnnt~ e claro, tnsuspetto o el(r
qu~nte, da sincerid,v!e ~o nosss esforç~ o da 
jostiç•t do nnsso appello a Cam,ra, (.4.po•ados.) 

O outro caso se ref€re ao porto ue An;:-ra 
dos Reis, cujo alran leg,.mento o or·ador teve 
a fortun<t de. n"' r;rimeira ses~iio do Con,qrosso 
da R.epu blié", propor it nssemllléa, luct:~ndo 
pela sua nppro\·nçi!o e pela sua roalitlade, 
atê o decreto de sancção pelo benemarito 
chefe do governo tle 23 de novombi'O. 

Hoje, o ~r1e quer niio é uma gt'õlnde des
peztl. Basta nesta mom "nto uma pequ<,nt\ 
>erbtt de 40 ou 50:000$ par:t completar os 
estudos ele que carece o porto de Angra. 
Lembr:t o orador á Camnrn que, ligada como 
foi a Estruda •te Ferro do Oeste a Angra dos 
R~is, tal localidade se1·t1 dentro e~a pouco um 
extr:J.Ot•dinllrio emporio commerctal. Aos po
deres da Gnião cumpre ~tten·ler para o facto 
e le<>isla.r como é precis '• para acautela!' 
rendas publicas,. àe futuro grandemente 
accr<JociJas. 

A "l'Rdece á Camn:ra a fineza com qne ou
vi o-~ e conta com o apoio intelligente ?a 
Com missão de Orç;l.l!lento. (Muito bem; mmto 
b•m.) 

. O Sr. Luiz Adolpho- Sr. Pr~ 
s1dente, quando apresentei emendüs so:11, 
viação interna no estado de .i\!atto Grooso jUl. 
guei que não tivesse sido r.ontemplaúa no 
projecto do orçamento a estrada de que ~ 
trata. 

Entretanto, noto que 1JOr uma ancrna!h 
mesmo uma exquisitice, os auxilias da 'l'iaçii;. 
interna do estado de Matto grosso acbam-;t 
contemplados na verba - Snbv,mção a Cnm. 
pauhia Navegação a Vapor- com a quilo!~ 
de 40:000$00. 

NeS>e caso, eu peço a retirada da minha 
emeoda. 

Qanto à outra emenda relativa a estrad~ 
de Catalão a. Cuyabà, tive em Yista, ao upre. 
sental·a impedir que se estives,;e gast<~nd1 
inutilmente dinJeiro com os estudos de um1 
estrada do ferro do Araguaya ao Cuyaba. 

Essa estrada parte de uma localidade dis
tante mais de I .000 kiiometros do ultim~ 
poto a que chega os tl'abalbos da Estrada 
de Ferro Mogyaua. 

Não póda, portanto, ser utilizado tão ce<lo 
essa despeza : e, além disso, ella refere-se a 
11ma estrada que atravessa terrenos desabi· 
tndos, pouco proprios para a agricultar~ 
porqu':l compilem-se de serrudos e chupadOe; 
ua sua quasi totalidade. 

Entretanto, d~ixa-se o trnçado por Sania 
Anna do Parnahyba, que diminue o perear;o 
dessa estrada em mais de 81'>0 kilometros e 
que atravessa uma .zona onde se acha desen· 
volvida a industria pastoril! E' uma estrada 
que viria, como já provei na sessão pa5S<t•ll, I 

resolver o problema da alimentação pnblie<~ 
nesta capit:•l e em outras cidades do littoral, 
que dentro em pouco ver-se-hão ohrigudas a 
importarem do estrangeiro o gt1do, :llim ~e 
que o preço da cm·de verde não se eleveda 
modo extraordiuario, como j:í. aco11teue não 
só nesta cidade como nas de Santos, S, Paulo 
e outras do interior do Rio de Janeiro. 

0 Sn.. NOGUEm.l. P AllANAGUÁ-lsto sómente 
por falta de communicaçi!o. 

O Sn.. Lurz ADoLPHo - A estrada. de S~nla 
Anua do Parnahy~a, passando por BahiJs, e 
dahi dirigindo-se às cabeceiras do Pequarr, 
da. CO!'rente de S. r.orenço, gnnhando as de
clividades da Serra de S. Jeronymo, segundo 
o traçttdo do engenheiro Pimenta Bueno, e de 
necessidade urgente e de grande vantagem. 
Já nãn fallo sobre o ponto de vista estrn· 
tegico, porque ::r. estrada de Araguay~ parn 
Cuyaba nã.o tem esse caracter, cnrbom a 
respectiva commis>ão se denomine commissãrr 
estrategica, porquanto Arag"aya é um ponto 
central, e a. estrada. · dirigi -se para. outro 
ponto central, porque Cuyabt1 ncba-s•.> & 
100 leguas de dista.ncia da· fronteira da Bo-
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Jivia,e a perto do 300 legnas dn. frouteira'do O SR. ARTHUR Rrns- .Já foi r!c,penrlidr, ai· 

Pa~~~0ê~y~ortanto, ttma. estrn<ln. estratPgira a G:i~i1~u ~I ~~~:~~~~·0 r~·~r COHta ~lc:5s1. ver-l.a, c jú. :-se 
qu~. f10.!'ÜOdO rlo Araguay:~, vú. ter a Cúra.hã. o sr· T!'t:'\D'D-r. y- .... , ' r.. 

outro tanto nã.o se po·le dir.er· com re!~v:ão ~. · .. · '· ···- ~•a.o :-.r~nnor. n. vcr11U. 10t 
a estarda de Siintn. Anna do Pnranahyha vot;ul;!, m.:S niiu rúnL cnt:·c•:.;ne ati~ ho}J. 
para nquelle ponto, por ~u,rnto es,a e:;t:·arla O SR . .-\I<TIIGR. Rrn; ...- Lo::o r; nm ser·viço 
vne ;\tt'a.Vt:'!'iSar rios, ~ue são todos affiuentes CJnr~ se vac iuimar e, po:·tHlto, ·.:: u.;a ::.erdço 
tlo Parag-uay, e flUe o!Te::recem n. nttveg-<.1ção novo. 
do S. L<mrenco, do Taqu<1ry e outros. o s .,. 1 - -

Concluindo. sr· Presidente, direi que, si a sêrviç~· p~:~~~\~~;;nf~~~~x~~a~~ep~~~e;~~i·l ~ 
camnm não <tCCt·it<~r n elevação d<t verha. de ir.rlisnePsavel CO'l'O ê e;s.· ,, 'J'te ,-. "·l'r·ra 

~~~d;~.0tS;,~~' :~~~J;~~,~~r~ :~ec~~~~r!fo~1 ~úg88 ~:,~~~~~~;si r !~de <n~~.\'cf~~~~~~·~:;o:~i;'"~~~\,~= 
não se podem fazer os estudos da estrarla <!e etiva ve1·ha; o qn·~ prt::tendo ó a. ~na. r·1:pt·o .. 
catnlii.o a G:1y<1Z, nem de Aragu~rn. parn dnc·cfio nest:L orç;l)nento, pm·a. que o go':(·rno 
Cn\"ab:~.; si a Cam;tra. di.Q'o, mio ncceitar e~sa tf:nh[l. meios de mandar prüce·ler a tJ:-Scl ohrn. 
~!é,·n~ão, terei occnsiã:o ~de funrlnmeuta!' um ~uando antes, pois. rio contrario, ter·iL mais 
projecto ~m separ-..;.tlo autorisa.odo o gcverno tarrle fle ga~t:11' 50 011 ôO;OOn$. porqne n. ci
a mandar proc,der rtos estudos da P.stmrla clarle de ~iaman::;unpe não pórie pr:·scindir <le 
de Ferro de S:mt'Annn. de Paranuhyba para seu porto, unico por onde ~ntr·am osa!1em 
Cuyabil. (Muito bem.) torlt~s as mercadorias de suo. producção c do 

seu consumo e ~ue, entr-etanto. cstiL qnasi 

O Sr. Trinda<le- Sr. Presidente 
venho apenas chamnr a a ttenção tln Casa para 
um equivico cornmettido pela illustre Com
missão de Orçamento no parecer em d1scussãn 
acerc.". das emendas referentes ao Estado da 
p"rltyba, que tenho a honra de representar. 

Essas emendas náo con:Oif!'nam verba algum:!. 
qua venha augmentar a despeza orçada pura 
o ).!insterio da Agr-icultura e Industria e 
apenas indicam a reprotlucção no mesmo or
ç:1mente> das ve!'brs jõ. consignadas, uma no 
orçamento em vigor e que não teve a devida 
n.pplic:!ção em razão da situ<1Ção critica. em 
qne se viu o ::roveroo pela revolta de G de 
setembro, e a outra em lei especial, mas de 
eiTeito tr,msitorio. 

Esta lei e de 1892 auto:"isando o g-overno a 
despen•ler :1 quantia d~ 400:000$ com a con
strucç:io de :1çurles nos r statlrs d:> P"mhy! a 
e do Piauhy. A este o governo mandou en· 
treaar a parte que lhe pertenci:c ; !'ecobeu-a 
e U:pplicou-a : :1 Parahylla, porém, nada se 
mandou dar. 

Uma d:ts emendas otTerecirlas o justificada 
pelo meu íllustre co!lega de representação, o 
Sr. B. Mariz, cons;gna :1 reprotlucç-J.o no or
ç·•mento em di;cussilo da quanti,\ de 
200:000$. paro o destino dado naquellil. M. 
l'iacht mais justo. 

A outra emenda refere-se ao porto de Ma
mangm>pe e indica a !'eproducção dn. consi
gnação no orçamento da verba de 20:000$ 
que 1l.~ura no orçamento vigente com destino 
a desobstrucção do porto da impnr·tD.nte ci
dade de Mumanguape, no mesmo Estado da 
Parahyba, serviço ui"gontissimo, porque 
aquelle porto a.cha-se qua.si obstruido. 

ohstrnirlo pelas areias trazidas pelas aguas 
torrenciaes nos invernos. 

Essas arein.s. encantadas em uma ~r;1nda 
pr.drn que existe no rio, produ7.irão a, Übstruc~ 
ção do porto que 1lc:1r~ completamente inutl· 
lis>tdo siniio se ~uebr:r.r essa pedra. • 

Presentemente. apenas peqno.nas omhnrca
çõ-~s .. e nas enchente::; das mat·ó.s~ attingO!:J o 
porto, que dist:.t rlo oceano uns 30 metros ; 
mais tarde n~m es3es vehiculos o nttingirão, 
em rnziio da accumu!ação das areias que au
gmenta. 

Or·a, tra;tando-sa de nm"' Jespezn minimn. 
em re!açiio n g'!'::Lnd~: ntilidade à agrif:ultuan. 
.. ao cornmercio <lo Estado d:c P<tr:t!tylJ:l. o ató 
do vizinho.R.iu r:r.w,le •lo Norte. a wmmi::l~ã.o 
nir.o dt:\~o ruga tear cs:ia. pCf]nena. verbn.1 aliü..::i 
CllDoi;;natla no preSC!lt·.: or•;amento. 

Sinto ~ue u il!nstre commissão procotlesse 
eom tanta i:rjn,;ti(!:c em relaç-:io ao meu Es
tado. que tem ~ido sempro esquecido nos 
orçamentos tlcsJo o imperio, o nüo acredito 
que ~ Cnmal".l dos Srs. Deputados n. apoie 
nessn. parte. 

Com I"ela,;üo á verba consignada para açu
des, :1 il!u:;tt•e commi>são commetteu ató urnn. 
rleshumanida<!e, negando-se a. dar de beber a 
quem tem sêrle. 

O mal dos nossos sertões é ::t raltD. de agua.. 
Esse nwl é que tem embaraçado o seu des· 
envolvimento e o seu progresso. 

Ha nnuos a P<trahyba. pede e inst:1 pela sa· 
tisf"ção de sernelh,,nte necessidade, e debal· 
de~ o mais que tem r.ooseguido é a consig-na
cão de verba, que llc,, no P''pel ; quando o 
Ceará, Piauhy e outr•os Estados,que :1lhi.s não 
são mais dignos de qtte o Parahyba, teem 
sido attendidos. 
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A repnra,ção <less:c in,justiça,Sr. Presidente, 
ê que venho pedl~ é e:;pero Ot1ter da propl'Ía 
íllu,tre conHnis,ão. (Muito bem.) 

O §:r. Cost.a Azevedo-Sr. presi· 
dente. n;\o posso concordar com o parecer da 
Commi:;são do Orçamento relativamente a 
uma emenda que tive occasiiio de oJferecer; 
foi approva<la e assignada por todos os meus 
illustres cornpotnlleiros da representação fiu· 
minense e po·.- d.ous distinctos deputados pelo 
Estado de Minas. 

Essa emenda manda restabelecer a verb<t. 
proposta pel<< governo par<' o porto de S. João 
da. Barra, que a commissão, baseando-se 
não sei em que fundamentos, reduziu·a a 
500:000$000. 

Parece que a illustrana commissão reco
nhece a urgencia e a inadi<l.biHd~de do me
lhoramento a fa.zer-se no p,wto de S. .João 
da Ba.l'ra, to.nto que cúmeçou 'j_)O!' conceder 
500:000$. e,tendo de interpôr parecer sobre a 
minha emenda. eJe....-ou a consignação orça
mentarit\ a iOO:OOO~. Está, po,·tanto. fóra de 
discmsão a utiltd"de rlo melhoramento, que a 
commissãoassignala eloquentemente, propon
do consignações tão eleYadas. em épo,·a de 
apuros fina.nceil"os. Mns, si i:sto e verdade, 
:porque não eoncoréhta commissü.o com a verba 
proposta pelo govet·no. que a fez baseando-se 
em estudos feitos pela sua repartio;ão techni
ca. destinada ao estudo dos portos marítimos? 
(Apoiado.<). 

Economisa;r nfto e não gastar, não é dimi
nuir arbitrariamente a despeza, desorgani
zando se:·vkos reproductivosJ;i votarmos \'er
bas insufficientes p:.ra esm serviços, \'CJ•ba.:: 
que como, no caso ver: ente, m;,l cheg-am para 
acq ui~içãu do material. longP. 1~e economisa.r, 
gastamos impro-:uctivamente. porque gasta
mos com acquisiç5o de mttterin,t e ::'Un. couser· 
vaQÜO. ficando o serYir;o por fn.zel'·Se. 
• E>ton info:·,1nndo pelo dit·cctor dtL commis
são technica que. quando n.l)resentou o or(:n.· 
me11t0 COtlt.:tV<L Clle. f[Ul< C p;·vtlSSÍl>tlal CliS· 
tinctissimo, com melhores totXhS carnbiaes 
do q:1e a.s actmtc·s. de mml • que a v< rha. ,J.n 
J:Ol~:OiS$ úc sua prupost~t aiuda c insuf· 
ficient.e. 

O porto de S .. Joii.o da Barra. p;•eciso infor
nlar a V. Ex~. Sr. pre:;illr~nte. e á hom·ada. 
Com missão do Orçameuto.cstit destinado a ser 
um dos centros commerciaes mais importan· 
tes do nos>o paiz ; elle h:'t de forçosamente 
ser o escoadouro r' os proctuctos de exporta
ção e importação à e uma zom.riquissimacon
stituida. no Estado do Rio. pelos importantes 
municípios de S. João da Barra, Cau.pos, lta
peruna, S. l'i<'el<s. Padua. Itaocara e :Monte 

.. Verde,. e Jtos Estados de i\Jinas e Espírito 
Santo pela zona. mais rica, .quiça, desse_s Es
tados. 

Actualmente mesmo,an tcs de receber 0ual· 
quer melhoramento, tem um grande moyj. 
mento de vaj)ores e navios:\. véla, e concot·re 
enorm .. mente p:t.l'a diminuir a sobreca1·"a 
desaJit'ontar os serviços da Estl'ana <1e Fe~r; 
Leo;•oldma e Estl."ada de Ferro Centr~ldo 
Brazil. 

Nós, precisamos, Sr. presidente, cuidar 
sériamente dos nossos portos, para que elics 
po~sam corresponder no desenvolvimento 
enorme que tem tido a -ç-iaçKo ferrea m 
interior do nos>o paiz. PreciS<Jmos sq5uir 0 
0x~mplo de todos os paizes ricos, que gastam 
fa.bulos;lmente com os seus portos. A França. 
por exemplo, paiz pequeno em extensão tr·1•. 
ritorial e q uc no entretanto tem despendido 
millutres de Hdlhõ:·s de francos com os seno 
portos, como a Gamara vae Yêr, de aponl:t· 
mentos que 0xtrn.hi do notavel trabalho de 
Cordemoy, sobr·e construc01Lo de portos e tra· 
balbos marítimo>. 

Assim a França, s~gundo estes ttpontamen· 
tos. tem gast? : com • · porto de Dunk.erque, 
ar.e H•92, 115.000:000 francos ; com o porto 
de Cttlais. ate 11:189. 40 .ou0.0110 francos; com 
"pot·to de Boulog-ne, até 18o5, 29 OOO.OiJ0 
fr .. ncos. devendo, porém. de>pender ainda 
com esse porto.conforme os o:•çnmeutos leitos, 
lR.SOO:OlJO rrancos; com o porto <'.e D1eppe. 
até 1890, 2~. 700:00'> t'r;~nc"s; com o porto 
do HaYJ.'C, até •889. 100.0!10.000 francos; com 
o porto de Brest. 19.578.000 fmncos; enm o 
porto Saint·Malo e Saint·Serwan, 30.000:000 
rrancos ; com o porto de Sables d'Olonna. 
11.6i5.5% francos ; com o porto de La Ro· 
che!IP, 25.440.000 fl'~.ncos ; com o porto de 
R•••·hefot·t. até 1889. l2.9G5.000 franco;; com 
o porto de cetre. até !S89, 45.000.000 fmn· 
cos, sem fa!lttr no; portos de o1a.rseillc. S01int· 
l\azarre e outros,onde se tem Hlito E> continúa 
a Jà2er-se ohras, que importarão em muitos 
milltõe; de francos. 

A França, Sr. :presidente, não poupa des· 
pezns p:u-a o melhoramento ''e seus por:.os c 
:tperleiçoamento r1e sua via~ão, e por 'sso !à 
não ha. e nunctt houve crise de tramportes: 
ao pR:o:so que nó~, qne dissipamos largamente 
com futili<l<tdcs. p<l.ru. poupat·. po.r01 equilihr1.r 
a receita. com o. despezu., longe d0 imit;u• os 
paize:; que não se poupam a sacrificios.quan· 
do se trata r1e mellloramento~ repr' ·dUt.;ti\o~. 
limitamo-nos a cercear as desp?z"s com Ol 
melhot·amentos de mais ree<•nbecida. uttlt· 
dttde para o nosso paiz (A.poiado<). 

PJ·ecisamos nos con•encer, Sr. pre;:identc. 
de que niio são d m .. is todos os portos da nwa 
costa. para dar sahida e entrada 110s ~eneros 
de producção e consumo do nosso •astissimo 
centro. l\ão nos il. udamos ; o unico meio de 
evitar crises de trans; ortes em osso pmz. e 
dar á rêcte immensa de estradas de ferro que 
se desenvolve no interior do nosso paiz, rami· 
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ficand~-se por toda parte, ni:ersos tr_?ncos. \ Procerlendo-se á cl!am:1da. verifica-se terem 
Um so ou poucos troncos nao poileJ".lO sus- se nusmta•lo os Srs. Limt\ Bacun• Hollnnda 
tentar a c?fa frondosa; con~.~titui1ia :pelo nu- Lima ... Lniz Ue Andra1lP, Rocha· Cavalcanti, 
mcr·o consweravel de ramo~. que se esp:tlham Uctav~:mo Loureirl~ Olympio de Campos, 
JlOr toda pa.rtP.. Alem dl$$0, <·SSeS troncos Al'istifll~~ r~e Qzc.·it·oz, Z..ienezes Prado. L(!OVi
devem esp ·lhar·se pelo uosso littor L apro- f!'iloo Fil;ru•·ir;;s. Rodri!:ues Lim:c, lllarcolino 
Yeitanci!J todos os no:;sos portos.afim de evitar :\loura, Tor<]uato il!or·éir·a, Lins de Vascon
a cre<W<J.O de c1d~d~ excessivamente popu- cellos, Jo~~ Lrl!r., Lim:t Dn:rrte, Arthnr Tor• 
losas. o çtue _se rlar1a SI ellcs fossem ter a uma res, Pilr:nzo Camlcauti, Costo Juuior e Gus
cidade so; ctdaàes populosas que, nos climas t:wo Godoy. 
intertropicaes, s>io essencialmente insalubre~. 
o que para nos sobreleva de importancia, O Sr. Pre:;o;ident,<~-Rcsponderam á 
como pn.iz immigrantista que precisamos ser. cl1ama•_la apenas s~_ St·s. derutarlos, pelo que 
(AtJOiatlns; j>wito bom). fica udrada a vot:rç<to das nwteria~. 

Si tndo o que acabo de dizel' e inrontest'l.· 
vel, Sr. presidante. não sei porqno raziio" Co~rtintin " di~:us~rro . UIIÍt'<l. do parecer 
commissão reduz nrbitrat•iamente as verbas n. LO "1, que ha\'m stdo mterrompida. 
pedi·' as para melhoramentos, como o de que 
se trata, e que são propostas pelas 1 eparti- O §r. Arthut• Rios vem :-esponder 
ções teclmicas, depois •'e apurado estudo. aos i\lustres rleputaclo> qua impugmwam o 

Qual o criterio de que se ~erve a commis- parecer flUe te\·e a. .honra. de re\at;~r, mas 
são para iàzer essas reduc~.ões? O . nobre come•:" por lemtwar· n Gamam as dr·cnmstttn· 
relatOr ,1;1. commissão foi de uma má yon- das especiacs em que se ach:c o eral'io pu· 
tade, devo dizei', de uma cr-<Jcldaue ex- blico, pam f]Ue destas cit'<aunstauch<s tirem 
traordinaria para coruo E,tado do Rio. Sup- os nobres <leput<<~.los a ex p!icaçiio <lo parece L' 

p1·imiu as verbas propostas pelo governo com que o om•lor procurou reduzir quttnto 
para. os portos ele Angra dos Reis e C:1oo Frio, poss<~·el :~s "'~"pez"" puhlic:~s. 
diminuiu a do porto de i\lacal:é e supprimiu A commis"iio, no iuiciat· os seus trabalhos, 
quasi a do porto de S .. João da B:.rt~. pois" teve em perspec:iv<t nrn deficit illlrnenso c 
tanto ~:;,porta a reducção r' a con~ignação :\. nií() tinlm :li<~rh perfeito conbecimr•nto de 
quanua que mal cheg-.t para acq uisiçã.o do ueopcw.i etrectnadas o que n::Lo h a vi;\m sido 
material necessario ás obras; ao posso que cotnnmnicadas nl:1da ao pal'i:unento. 
p~ra ourros Estados, baseada não sei em que Assim, a com missão prefe1·iu optar pelos 
inlbrmar;ões ou dados, elevou as verbas pro· córte< qne não desorg-anisassem serviços em 
postas pelo governo. vr-z de ngg-ravar ainda mais o contr-ibuinte 

Qual o cri~erio que serviu á com missão com impostos novos. 
pa.m reduzir as .-erbas p:-opostas para os por- Ao ter entre mãos a proposta rlo governo 
tos do Estado do Rio, e elevar as proposta$ em rel,çiio no Minísterio d:c Industria e Via· 
para os portos de Pernambuco e Victoria. 1 ç;1o, o orador sentiu um e<.:rto flc·sanimo, 
(Apa,.tc.<). porque a proposb con;ignarn. um nccrescirno 

De modo que. para() Estado do Rio, é ne- de <ie>Jle1.a de cet·c:c de 20.000:000$ sobt·c o 
cessario que a União faça economia<. ao passo orç:ll!Jento p:tOS<ttlo. 
que nos outrros Estados póde gasktr larga- llrn. a commissão em 1ralJalho preliminar, 
mente. (:lpo:ados). prOCili'OU avaliar ;1. verbtt totnl de ~ne po-

Quiz_era que a commissão me apresentasse •kr·la <lispôr cada relator' P!:ra os s~rviços 
uma. !!O con~ignuçiio que tOsse. no urçamento, d.n 1Uit11::,tcrl~ a. seu cM·gn. r Jcou er~tao tl_e
pata o Esttt·'() rlo Rio. Que verbas estão con- l'berndo qne o or·ç,mento d:> lwlustrm" Vra
sigui\lla~ n1 orçamento da União p:Lra serem r ção não deveria exc.ede.r de IOO.OOO:OUO$, sob 
applic;~das ao Estado rlo Uio ? pett:: tle desor·g-ttll!sar-se complelamenlo o 

Mas, appello da opinião da commissão para serVTço orc:~nreutarto. _ . . 
a decisão da Gamara, e conto IJ.Ue esta não Dennte droto o or·atlor nao podta hesttar, 
neg-o.rá ao Estado do Rio ajustiça a que tem emuora conheces~e_que ta assum'r p_erante a 
direito. (1\ft<ilo bem; mt<ito bem). Camam umn:_ posrç:10 P?nco syr:'pothtcit •. 

FiÜ<~ a discu>são interrompida ate a Ct•nclu
são da v-o~ação Lias mate1·la5. 

Procedentlo-se á votnção do projecto n.l53 
de 1894, reconhece-se que não lta null:!ero. ' 

Çorn reluçao ao serv1ç.o Ua. uum1graçao, o 
orador procut·ou separa!-o do de coloniS!lÇi\O, 
rleix:1ndo nquelle a carf<O da União, pelo 
facto <ie estnr elle preso a um contracto, ~ue 
es:á longe de clru:siricar de born e ele vanta
joso, porqne n~o preenche os tins e não com
pen>a os onus que trliZ ao Thesouro, 

O Sr. Pre,.idente- Vou mandar Quanto à co!onisaç-ão, 11ão teudo a União 
proceder a chamada. terras devolutas e nem dispondo del!as, não 

Ca&rnAr V, Vlf 
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deve tambem estar c:trregando com a grande 
despez·, de demarcação em alguns E~twlos. 

E~ta ~eparnção dos dGus serviçns redundou 
em grande economia no <Jl"Ç<Lrnento dtt Imlns· 
tri 1 e Via;:ão; e. si não foi mais longe a cou:
missão, foi porque mesmo com relaç·ão a coln
nisação o gouer·no !'ed.eral estü. ainda um 
tanto preso a contractos feito~ pelo governo 
prOVISOrÍO, 

Esclarece o·orador n C<tmam em re!;tção a 
outras economias que fez ainda, como a de 
4.000:000$ mt Estrada de Ferro Central do 
Brazil e outros. 

Em seguida, responde nos nobres deputüdo> 
que impugnaram o parecer, mostrando que 
não fez distinci;ão entre estes 011 aquelle~ 
Estados nos côrtes propo,tos e justificando a 
opinião da commissãor·eh\ti\""amettte ú~ emen
das apresentadas que estão sendo '.liscutidas 

Retira-se da tribun:l. pensando h a ver re
spondido a todos os argumentos apresentados. 
Está convencido de que não é symp;tthicaa 
posição de membro da Commissão de Orça
mento, e, como o que é bom deve tocar ti. 
todos, declara desde já que fará as suas des
pedidas dessa commissão. os que fazem a 
grita neste recinto contra el!e devem aQ'ora 
pass:1r pelo que ella passou l (Muito bMi) . 

O Sr. Coelho Li>• boa-Sr. presi
ll.ente, em vista das rleclarações cathegoi'Ícas 
que acaba de fazer um dos illustres membros 
da commissão de orçamento com rela~ão á.• 
emen~as apresentadas, devo sentir·we desa
nimado. 

O Sa. AltriiUlt R.!os-Ate fui ·condescen
dente. 

O SR. CoEr.no LISBOA.-V. Ex. foi condes
cendente, é verdade, concordanrlo com uma 
terça parte de uma das minhas emendas, mas 
não foi absolutamente condescendente p ·ra 
com a Parahyba quando. como principal 
golpe contra ella desfecnatlo, propoz a re
vogação do decreto n. Jí05 A de 30 de abril 
de 1894. 

Sr presidente, os pequenos estados luctam 
des~e " coloma, e não sei até quando conti
nuarão a luctar contra a prepotencia dos 
grandes estados visinhos. 

V. Ex.,um dos primeiros ornamentosde;;ta 
Casa, como representante do poderoso Estado 
de Pernambuco, v. Ex. mesmo o reconhe· 
cerá e no momento em que me dá a palavra 
deve guardar comsigo a con,·icção de que o 
~umilde batalhador da Parahyba, obe<1ecendo 
a voz-clama ne cesses, não vem mai• que le
vantar umprotestó, um protesto tal vez inntil 
contra o predomínio de que 'teem sido victi
mas e por muitos annos hã.o de ser· ainda 
to~os os pequenos estados que tenham a seu 
lado estados com força e representação sutn. 

cientes para. sn1Io6ar todas as ~spiraçiles 1le 
independencia e autonomia que aspiram, 
. 0 SR. COELHO CJXrR.~ da um apa~te. 

0 SR. COELHO LISBOA V. EX. (di,-i~iwlo·s< 
ao Sr. Cueiho Cintm) foi justamente o pri. 
meiro sig11atario do projecto que é hoje reJu. 
zido pel• commi~são de orçamento a uma 
eliminação completa, do decreto que crE:~'u a 
direç.ão dos trabalhos do prolon~a.mento da 
Estrada de Ferro Conde d'Eu, no E•tado da 
Parahyua. 

0 SR. COELHO CL'iTRA.- 0 projecto estã. em 
discussão. 

0 SR. CoELHO LISBOA- Foi do projecto de 
V. Ex. que partiu para a commissão de or. 
~.amento a idéa de de umo. sô vez revogar 
aquelle decreto,que tinha leva1Jo a um estaio 
pequeno a direcção dos trabalhos da estrada 
de ferro com cm·so em seu terrttorio. 

O SR. CoELno Cr.'iTRA-Não se justifica se
melhante acto como eu mostrarei. 

O SR. CoELHO Lrs:so.~- v. Ex. mostrará 
como proficiente que e, e senhor da. enge· 
nharia, tudo quanto possa depender de tra· 
balhos technicos; mas o que estiver fóra 
desses trabalhos ; aquillo que pertence sim
plesmente ã. politica geral, i administraç;1o 
dos esta'' os, ao direito que posso. ter o Es· 
tado de Pernambuco de administrar ,,e sua 
bella capital os tr<~.balhos a que se procede 
no; e>ta.;os vizinhos ê que eu não julgo 
\'.Ex mpaz de demonstrar, apezar do seu 
reconhecido talento e illustração. 

Este decreto veio apenas accelera.r aquel· 
les trabalhos, que emquanto estiveram sob 
a administração e direcção concentt·adas cm 
Pernambuco se atrasa,·am por demais e não 
ha duvida, Sr. Presidente. e todos nós o re
conhecemos, q ne depois que foi estabelecida 
a •tirecção dos traball1os do prolongamento da 
estrada de r~rro da Parahy ba e liga:çües com 
o Rio Gl'ande do Norte e Pernambuco, muito 
mais desenvolvida e acceleradamente mar· 
charam os mesmos trabalhos. 

0 SR. COELHO CINTRA. - Por conta de que 
ve1·ba! 

0 SR, COELHO LISBOA- Pergunt:J. Y. Ex, 
por conta de que verba 1! Eu lhe responde
rei : por conta da verba de Pernambuco, mas 
per·gunt · tambem: PernamlJuco fez por acaso 
lan~ar esse traç ,do no plano. geral de viação 
parar1armaiordesenvolvimento á Parahyba! 

Fal·o·hia com o fim de fornecer meios para se 
escoarem as mas merca·'oréas! Não, decerto. 
Foi por contar com a>grand<·S vantagens qne 
as mercadorias parahybanas trariam ao porto 
do Recife. 

O SR. CoELHo CL.'IT!t.A.-Foi uma questiio de 
tarifas. 
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O SR. Co~LHO Lrs~oA-Foi uma questão de 
tarifas! Amd:t assim Pernambuco vio na 
questã~ das U:rifas uma g•·ande vantagem 
para si e nao pa.ra a Pam.hvl>a, po1·q uan
to o Recife, a capital pernam,:ucana que tem 
sido d •sde a coloma o monopolio do norte, 
capilal que se ergu<>u formo>a e forte, por 
que tinha em si a concentração de torlo o 
commercio do norte,desde o Pani até A la
goas, hoje sente-se enrraquecer com a eman· 
ciparão dos Esta·'os e P'·lo commcrcio directo 
de cada um, de fôrma que se :1garra aos 
seus antigos proveitos tirados do curso r.los 
nossas mercadorias. 

sem por mim subscripto., e então di;;cutiremos 
esse as,umpto, 

0 SR. .COELHO . CL'\'TRA.-E' uma iujnstiça. 
que Jamais portera provar. 

0 SR COELHO LISflOA.-E' uma injustiça 
diz v. Ex., entretanto. dão-se todos os di~ 
confiictos nos nossos limites entre os empre
gados do Thesouro de Pernambuco e os em
pregados do Th•souro da Parabyba porque 
aquelles passam os limites de Pernambuco e 
entram no territorio parahybano. 

0 SR. COELHO CINTR.A. dá um aparte. 
Os Sas. GA.LDINO LoRETO E P AIJLA R.uros 

dão apartes. 
O SR. GLICERio-Pernambuco até dá depu

tados para o Espírito Santo e Paraná. 
0 SR. COELHO LISBOA-Si Pernambuco dá 

deputados para o Espírito Santo e Paraná a 
Parahyba póde se glori:l.r tam bem de ter dado 
du:rante a monttrchia senadores para Min:ts 
Gemes e Rio Grande do Nor·te, e dos grandes 
talentos que representaram nesta Casa e no 
Sen~do a !l.ntiga província de Minas neraes 
tem ~ Parahyba a glorificação em seu filho 
Srlvetl"'l Lobo. Portanto, quant•' á fertilidade 
de talPntos, a Parahyba não teme a compe
tencia de qualq ner outro estado. 

O Sa. CoELrro Cr::>õTRA. - Agora me:;:mo 
V. Ex. está dando uma prova disso. 

0 SR. COEUIO LISBOA- Obl'i:mdinho, mas 
passemos ao ponto principal, dizia eu que, em 
questão techinica V. Ex. tem a palavr!l. p~ra 
qual appellar·ei sempre ; porém em qut-srão 
de simples administração, estou firmemente 
convencido de que V. Ex. não con~eguirá 
prov:tr a vantagem qne haja. pa.ra o serviço 
publico il e que se tire da Parabyi ·a a direção 
do prolongamento de. Conde d'Eu e suas 
ligações aos Estaclos visitlbOs. 

O r1istincto representante do meu estado, 
o Sr. Si! va Mariz, no brilhante discurso em 
que <lefendeu a emenda por si apresentada, 
na qual reclamou o estabelecimento de açu
des no centro da Parahyha, disse que o nosso 
honrado companheiro de bancada. o Sr. Trin· 
dadA apresentaria em tempo uma emenda 
supprimindo o § 3• em questão por isto, 
aguardo a emenda do meu nobre collega, que 

A emenda qtte ti ..-e a honra de apresentar 
á Casa, pedia o augmento de 'Verbas desti
nadas à estrada. de !erro do meu Estado nas 
suas tres secções. 

A illustJ<•da Commissiio dignou-se apre
sentar um substitutivo á minha emenda, au
~mentaudo a Yerba •le Mutungú a Campina 
~3~b~~Jb'$~gg,r~ca de empreitad"s de lUO:OOO$ 

E' por isso que rligo que n5oposso deixar de 
render· h'•mcna.g<"m uo distincto relatar da. 
commissiio porque S. Ex. attendeu em parte 
a n'eu perliclo. dando-me a angmento de 
200:00<'$000. Mas o que S. Ex. não lez com a 
equidade qne nos impnzera o seu caracter e o 
•eu talento. lU medir a economia. obtida no 
corte· de verbas dos pequeno• com a. eco-
~~~~~t~~~~l.a pelo mesmo processo nos grau-

Diz S. Ex:. que o seu Estado é aquelle 
contra o qual elle exerceu mais o córte de 
verbas, chegando a cortar-lhe 500:000$000. 
Mas eu respondi em apo.rte áS. Ex. que ·para 
a Parahyba elle cortara mais de G00:000$000. 

.Já se vê que si formos cotejar as muitas 
estradas de ferro •'e cujo curso gosa o Estado 
da B>thia com a estrada unica de que goza 
a Parahyba, vemos que S,Ex:. não guardou a 
proporçãoque reclamara um estudo criterieso 
e justo. 

Quando vi, Sr. presidente, em um doe jor
naes da manbã, que dentro em poucos dias 
S. Ex. apresentaria o seu projecto de orça· 
mento de viação, no qual faria uma economia 
de 19 ou 20 mil contos, estremeci pelo meu 
Estado e pelos E>tados pequenos, porque sabia 
desdejti. que esta economia havia rle ser lançada 
em sua maior parte a conta. do; E:;tario fraco>. 

0 SR. CoEL!iO CINTnll.- Não a poia•los. 
O SR. CoELuo Lrsno.\- Sr. presidente cada 

um dos representantes dos gr·andes Esta,' os 
a voga com a força que lhe é peculiar os di
reitos dos seus Estarlos e produz a defe'& 
desses direitos de tal modo que não se póde 
accusar o nobre relator da Commissão por 
attender mais ao Estado que tem 36, 12; 20 
ou 18 representantes, quando a.ttenda menos 
aos Estados que tem 4 ou 5-

De fúrma que seria preciso que os pequenos 
Estados se compenetrassem da necessidade de 
uma confederação entre si para o 11m 0e 
quanrlo se apresentasse um melhoramento 
qualquer para qual~uer r1elles s~r este me
melhoramento subscripto pelos que compu
zessem aq uella confederação. 

Já uma vez fallei & tal respeito quanflo de
fendi as minhas emendas ao orçamento do in· 
terior, es~a conrederação teria poi' 11m levar 
á representação dos grandes a convicção de 



476 ANNAES DA CAMARA 

que os pequenos estados devem pezar algum 
cousa na balança do orçamento, nos processos 
das estatísticas. 

Em quanto estamos para conseguir isto eu 
continuarei sempre obedecendo á vóz do 
clama ne cesses ao menos cumo um protesto 
contra a partilha ilo leão. 

O SR. CoELHO CrNTRA-Não ha partilha r'e 
leão, pois que Pernambuco mantém com a 
Parahyba e Alagoas relações de irmãos que 
se estimam. 

0 SR. COELHO LFBOA- Mas Perna.mbuco, 
que V. Ex. tão nobremente representa nesta 
Casa é o antigo leão do norte ! •.. e tal se fez 
quando reprosentava o monopolio de todo o 
commercio norte r1o Brnil. 

Hoje não tem as garras tão afiadas a ponto 
de fazer estremecer os visinhos qur' nas 
suas luctas revolucionarias deram o sub
vidio de sangue, valor e talento, que o rnche
ram de glorüts; e V. Ex. ha de lembrar-se 
perfeitamente que desrle a. restauração de 
Pernambuco, em que o principal cllefe foi nm 
parahybano, Vida! de Negr~iros _;onde um 
distin,to filho de AlagQ:J.S fOI auxtltar fortrs
simo, Henrique Dias ; onde o fHllo do Rio 
Grande do Norte. Camaráo foi elemento de 
valor; e o filho r\a Ilha da Madeira, Forna,n
d.es Vieira, o bra,ço fone pelo auxilio pe
cuniario, si o leão s:õ restcntrou foi com 
o auxilio po·lm'osissimo das suas irmãs do 
norte e iniciativa dm·igen te de um ti lho da 
Parahyba. a. qual sempre contribuiu p:>ra_ os 
lucros, sendo victi ma ch1 part!lha de lcao. 

0 SR. MIGUEL PERNAMBUCO r'it Ulll aparte. 
0 SR. COELHO LISBOA- Mais adiante res

ponderei á V Ex. 
O nobre deputado sabe (crmtinnawlo a rliri

gir-se ao Sr. Coelho c:ntra) e o sabe tanto 
'quamo eu, que a Parahy~a foi c::tpitania, no 
primeiro seculo da exploraçao deste contmente 

V. Ex. sabe que e lia sustentou a sua inde
pendencia no segundo seculo. 

0 SR. COELHO CINTRA dá um a.parte. 
Fallo em nome da historia e V. Ex. só me 

poderá responder com a h isto ri:-~ .. 
o SR. CoELHo CrNTRA- V. Ex. é injusto. 
0 SR. CoELHO LISBOA- Nós estamos con

versando. 
0 SR. MIGUEL PER'IA~muco-A Parahyba 

já esteve ligada á Pernambuco. 
O SR. CoELHO LISBOA -Esteve ligada por 

pouco tempo mas sonhe tornar-se innepPn
dente. Foi uma questão de capricho da me
tropole,contra a qual rec~giu o caracter para
hybano. 

Já vê que V. Ex. não pócle appelar para 
1sso, porctue representa mais um revéz de 

Pernn,mbuco, que não poude conter a Pa 
rahyba como sua sul>missa e _Pelo contrario, 
foi coa,g-ido a vel-a de novo mdependente e 
sua collega. 

0 SR. TRINDADE-Apoiado. 
0 SR. COELHO CINTRA - V. Ex. é injusto 

em attribuir á Pernambuco outros sentimen-· 
tos que não os que sempre existiram, os laços 
de intimidade perduram desde a confederação 
elo Equarlor e perdural'ão sempre. 

O SR. CoELHO LISBOA-V. Ex. falla-me da con
federação do Equador; mas }• ntes dessa confede 
ração Pernambuco declarou a sua, indepeJ, 
rlencia, proclamou a H.epublica em dezesete, 
e no dia seguinte de Itabahmna. villa para
hybana partiram os pr·imeiros revolucionarios 
repul!licanos que ao chegarem ao Pllar fize
ram alto para arrPgirnentação de suas for
ças, já contando 600. homens, e ahi rec~bera:!ll 
a commissiio cl<1 Capital, que lhes traz~a, nao 
a rruerra,ma,s o convite para assistirem ás 
festa-; da Republica que já alli estava procla
mada. Entretanto, quando se falia em llisto· 
ria, parece sempre que foi Pernambuco quem 
lev;mtou suas azas sobre a Parahyba no.s 
movimentos. Sirva. isto d·j protesto, porctue é 
a historia qur·m falia. 

Prodamada a Republica na Parahyba, esse 
E~tado, que era então província, enviou um 
de seus filhos, o coronel .José Peregrino com 
forças bn.stantes pa,rn. auxiliar a proclamação 
da Republica no H.io Grande r1o Norteá re· 
ctuisiç;1o de:-;te, auxilio que se tornou efficaz, 
foi portanto com sub,;idios des!,a o_rdem que.a 
Parahyba entrou nesses pnme1ros movi
mentos. 

0 SR. TRINDADE- Muito bem. 
O SR. CoELHO Lrsn6A - V. Ex. de v e l em

brar-se que :1. agitaç{ío de 1848 em Pemam
buco ainda teve um sui>sitlio ela Para byl>a 
muito forte, no gran!le tribuno Borges da 
Fousec;1 agibdor ele primeira ordem, um rios 
oTandes 'elémentos do movimento civilis;1dor 
da(]uolle tempo. 

Sr. Presidente, desviei-me um pouco do 
>~s"umpto pelos apartes dn bancada penwm
lmcana, YOU porém recolher-me a elle, 
diz o nobre representante de Pernambuco 
que os lnços de amisade entre o seu e o meu 
Estado são os melhores possíveis, e apenas 
tenho a satisfação de, respondendo a S. Ex., 
•lizer-lhe qne esses laços de amisade datmn 
de muitos annos, apezar dos pequenos resen
timentos que possa ter a Parahyba, elo nobre 
vizinho sul. 

A Para hyba, Sr. Preshlente, foi sempre 
companh<3ira fiel 1ws revoluções pe1·nnm: 
buean;;s, por conseguinte Pernaml,uco _st 
qnizesse corresponder a tal 30lidaricdade nao 
teria motivos hoje para vir pedir a revoga-
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çEo de um decreto que estn.bel·"ccu a di- j:>lct~mente p:wa.lysndo, c não tetll ella outra. 
rc(;iiü d:tquelles servi~os lllliJltelle estado. espe:·anç:t a n:io ;er no mclltor:~me 11 to que re-

0 Sn... GALDIXO LOR.ETO- Perna.m:iUco JlÜ.O da~!J<lr e ~li(! lhe negou a. conuni:'5sã.o., eu 
Lucl·a. m1.tla. po;·U:u espet·o f!111J a CunlU.l':l. attend8rú. n essd. 

ú Sn.. COELHO C1~TRA -Apoiado. ~~~11~1~(tll1~~~ç~~~~loni1?us~{~·ed~~T~~~\. 1~~~~1;1 s~l:~~s~~~~ 
o SR. CoRLUü LrsnàA.-PePft~itarnente!... se nm:t economia mesqnillb<.l.. à custa. Ue uma iu

Pernambuco na< la luct•a, como diz V. Ex. deve .i n;tiç;t. 
Y. Es. acornpanlw.P-me nos 0Sl'orç~~s p:1ra (~~Inito bem., 1nuito bem. o or·ador é comp1'i-
o restabelecimento do ciecrelo ern finestUo. úWntado.) 

O SR. CoELHO Cr~TR.A-Xào tc:nl C;l.Limcnto. Ning·ncm mnis pedindo a prtlavra, é encer-
O SR. COEL:!o Lr.snóA- Dcmon:;trarci á rad.-t. a tliscnssã.o e adiada. a votat,:ão. 

Y. Ex. que tem t\ldO r1 c~·v·'illlento, l::ito fJ.ttando 
se di::;cutit· 0 sen pt•o,je:eto _ Entra em 1:1 d~scnssü.o clt) projecto n. 157 C., 

Sr. Preside:.::-tc., eontr·J. a cme:~dn. dt1 Sr. ~te- 1."0-1, dt:tet'll1lll<tndo flUe o:; vcncimcotos, 
Silv;J, Mariz rcclam ~ndo :.H.~UJles paru ai::nns soldo o etapa dos ?líi~..:hl~S tla bt·igada. policial 
E~t;tdo;:; do llOrte pr·onnntioC:-::-c a. illu:-;tt·e e corpo du boa1hewes ~CJ:un os lllCSmos tnar .. 
commi:;sã.o a.lleg.;nflo não se tbltar ck! o:)t·;:s cada:; p:n·a. O!i Oifichws dv cxe1·t:ito. 

já cumesstt<las~ Gste an;..:·rrwntu ó sohee tr;,fo clt··~:i,,,t~~~.~10e~1 ~'1';,1-1<aliu_;:,:l~- ::opt•.',;.~_-,'0'1'_<\, e enccrrad;.1. a 
tl\!shumauo, os nçudes são prcv:~ntivo:-; coatr·;l .............. ~ .... ...... ~ u. ... -s 

~ maio:· ctll:nni•illde de que tem sido ncJm- Entr~ cm :3• dis::ussão 0 projecto n. ll\J B, 
mettido o Brazil nuqucUn. zooa, tratn-::;e tl:ts Ue !81J4, <Ultü:!'l::5:.tnflo o 3·ovcrno a coutrl.t~litr
secca.s que a.ssolnrn as regiões s~~rt::.~K·jns rlt)S com H.ichat"tl ~1. Kr-.idy,. on. qnem mclllores 
Estado tl9 norte üe~de a. H:thia ''té o 1-"itmh.r~ vttntag-ens oiT,~!·ec~~!'. o assentnmento 1lc mn 
que traz a fome n !11iseria o cxOLlo c com% te CiÜO stt!.cllu via! ent1·o Belém e :.llauáos, me
muit:ls V8ZCS a tlesilonra. de l';mlilks inteira" dcante , 5 condições que estabelece. 
de repente expost;1s <\S agrur:.~:; ~.lejornnrbs 
horrorosamente lnde::criptiv!Ji:;! (Apoiados). N!!.iguem 1Jedindo t' pnlavra, ó encerr~dn. a 

Este argumento da i ilustre commissfio discussão e aLlintln. a v-otação. 
traz-me :~ idéa um medico, director de E' annnnde .. dt\ n, conlinuaoão da. 1 a. di seus-
um grande hospitn.l. qne desse ordem são do projcctü n. 152, de 1894, prorog-~tndo 
par;~ cootinuar a mc,Jicar os doentes jú pot· dous anuo> o pmzo conc~di•lo á. e>tradtt 
mechc;u.!os, exc!u~udo da meriicn.t;üo os que rle ferro Leopoldian. como cessiona.ria da es
de então em deante adoecessc~m, por e~ta tr:via de f~rro üe Santo E•luardo ao Cachoei
fórma coodemnad.os a morte. (Jiuito bem). ro de I tapemirim, para a conclusão das obras 

A emend<t com relação «o pol'to de :,rn.m- àa linha entre este,; dous pontos e dispensa a 
m:wgu;,pe loi tilmbem vart•irla pela commis- m6smn companhi:~ (h constmcç;lo do prolon
siio, que pretendeu negar uma pequena >erila grtmento da sua estrada desde a e,tação do 
Pt•l'.t um melllor·J.mento inrlispensavcl. lmbé, no -v:1.Jle do !tio Gt~<ude, até a do 

O po1·to Ue Mamm::tngu:tpc S1·. Pt•eshhnte, M~cuco. 
como disse o meu nobre companheiro •i o ban
cadt<, é um porto presentemente inut\1; en
tretanto Mammangu:tpc <•stentava h~ 30 
annos um commercio muito floresceu te. 

O porto de Mamnnguape t't·equentado como 
foi out'ora, e uão oLstt•uü.lo como hqie era 
um dos pontos pt'inci paas d:t nu vegação cos· 
teira da Pernambuco pur:t o norte, e ;tquella 
cidade esptühava o commercio pelo centro dos 
estarlos da Parahyba e Rio Grande do Norte, 
gue p~ocuravam aquelb prn~a de prefel'encia 
a cap,tal e ao Recife, pm·a pro-ver-se das mel'
cudol'ias de l ~ necessidade. 

Em -vista dati reclamações pelo ndiantu
meuto da hol\t, aqui termino aguardando a 
3• •hscussão para discutir a verbct - Estrnda 
de Ferro, e esperando que a. Gamara. atten
derà á. minha recbmaç-:LO c~>mo é <lejustiça. 

Entt·etanto, obstruido pouco a pouco aquelle 
porto, licou para.lysado de tal fórma. o coín
mercio daquellu. cidade que acha-se hoje cou1-

O !§r. §ilva Castro- Sr. Presi
tlente, ha dhts, 'Juan <lu :~e úi>cutiu o projecto 
n. 152, proroganclo por dous ccnnos o p1-a.zo 
concedido à estmda de ferro Leopoldina, 
como concession:tria da estra(ht d~ !'erro de 
Santo Eduarúo ao Cachoeiro de Itapctllirim, 
para o, concluslio das obr,\s da linho entre 
esses dous pontos, a clispensa a mesma com
p;mhia da construcção do prolongamento de 
,;ua estmda desde a estação do lmbé no valle 
do ltio Gra.nrle <tté a ele l\lacúco, o illustrc e 
operuso de~utado pelo dhnricto fedet"'i cuja 
ausencia deploro estranhou 11ão vir a esta 
tribuna um dos representantes das deputaçõeS 
tlumineoses ou espil'ito-santenso. Tive occa
,;ião de dizer a S. Ex. que em occasi;io oppor
tu n-t a depu tttção tlumiuense viria discutir a 
quest:lo. 

Começo, Sr. Presidente, ag-radecendo ao 
nobre deputado pela Capital Fede1•al o inte• 
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resse que dispensou :.i. bancada fluminense, o 
auxilio que prestou com sua.s luzes e >ua 
intelligeneia.. por isso que est(t disposto a. dis
clltir tudo que disser r<oSpeitu ao inte:·e.,$0 e 
â vid:t do Estndo da Rio ne Ja.neiro. 

A tra.nq11illidade d& bancad:1. fluminenae, 
sr. p1•esidente. estava no seguinte facto: o 
ter a. commissio como rela.tor o Sr. Alberto 
Torres, fluminense distincto e incapaz de 
consentir que os nossos interesses foasem fe· 
ridos. nem co.npromettidos sequer. 

Accresce que quem conhece o digno ílumi
nense 11ue dirige » ~strada do Ferro Leopol
dina. e sa.be que os seus a.etos são sempre 
pautados peln mais severa justiça. não podia 
deixar de estar tra:nquillo como nós. 

A questão é a seguinte e começo pel~ se
gunda parte • 

Ha. an.nos a Companhia de Estrada. de Ferro 
de Arerua.ma, quando não fazia ainna pa.rte 
da Estl'ada. de Ferro Leopoldina, vendo-se 
-vexa,la, aggravada mesmo pelas outras com
panhias. pediu um prolong.l.mento de 100 
kiloroetros que fa-zem da. estrada do lmbê ao 
Maauco. 

Tinha necessidade de procura r outra. zona. 
e libertar-se de outras companhias, princi
palmente da. Maca.hé a Campos. Chegou 
mesmo a fa:1;er estu"os até Jl'l~~'ll.hé e da es
ta.çã.o da. Conceição a. S. Fidelis. 

Hoje, porem, Sr. presidente, cessaram estes 
motivos, a. Companhia .Araruama f;~,z pa.rte 
da L.eopoldina, d.e sorte que seus interesses 
sao communs. 

A Companhia Barão de Ararua.ma. constl'ulu 
.(5 k.il()metros, aproveitando justamente a 
zona. que mais interesse lhe dava.. Restam 50 
k.ilometros de uma zona completamente este
ril e que nenll.um resultado póde d"r á com
panhia. não compensando os sacritlcios que 
ella. possa fa.zer com essa. construc~ão. 

.'>ccresee mais que os produetos de uma 
parte da zona. são escoados pela. serra. do Tl'i· 
buno e a outra parte pela. Estrada de Ferro 
do Triumpho e Santa Ma.gda.lena.. 

Convêlll ainda. que a Cama.ra. ~aiba. que cu.da 
kilometro desca estt·ada foi orçado em 30:000$ 
e que a. Uni:io garantiu 6 •;,.. Portanto os 5U 
k.ilumetros devem importar em 1.000:000$ e 
e ma.is conveniente para. a União a. não con
lltl'uc«Lo desse ra.mal. Alem disto a. compa
nhia. pediu a prorogação do prazo de dous 
&nnos para. um ramal. 

Os meus uobres collegas conhecem, princi· 
palmeate os dignos represttnta.ntes do Espirita 
s .. nto, a. tuturo•a. zona percorrida por esta 
linha. 

Acompa.nhia.enootou os seus trabalhos, mas, 
· at~eililendo â crise que bouve e não po

dendo obter do govemo do Estado os estudo 
de 'tU& necessita-va. nã.o pôde continuar e com
pletar o.s seus traba.lb.os. 

Em dnta de 28 de junho de'1893 a. Compa 
nJlia Leo.roldina reqnerou oo I!Overno a revi: 
s:~oo dos estudos pn,ra pode:~• thr.er a estr·1da e 
só e.m ~O d~ julho to i que os obr.eve. ' ·'' 

.Ja. ,.e pms:: C:•ma.ra ~U<l a tompanhia não 
pode at car v1vnmcnte a;; obras, pnr não ter 
o governo m<J.ndado os nstudos rt tempo 

E' pois de Í!lteit•J. justiça que :o Ca;nar.t 
t~ttenda no pedtdo da COinpa.nhia LeopoldiM, 1 
compnnhia. que tem servido grandemente 0 
paiz a que tem luetado com enorme~ ditlicut. 
dades. 

Entendo, pois, que a Commissão de Or(.a· 
me~to de>e ser apoitvla por· esta ·camara ~ 
ass1m a emenda <i ue apresentn1•ei <lm occ;Jsiful 
opportuna, satisf..zendo assim não s6 os de
seJos_ da. companhia., como da propria com· 
JlllSsao e de uma zona: Que pelo seu mereci· 
mento, que pela sua producçilo darâ. cow[de· 
ravel renda. 

Silo estas, Sr. presidente, as consldera~õe:: 
que tinha a tll.zer, 

Tenho concluído. 
Ninguem mais pedindo :1. pala.vra, é encer· 

rada a '1lscussão o adia.do a votação. 
E' sem debate encerrada a 1•' dis~ussão do 

projecto n. 182, de 1894, concedend!J 5, Com· 
pau hia de Estra.dM de Ferro do No t•tQ do 
Brazilprorogação até de?.embro de 1896 do 
prazo marcado par;1. a conclusão das obras da! 
estro~da.s de ferro de Aracajú a. Simão llia>, 
com ramal p~ra a Gapella., no Estado de Ser· 
~ipe e de Tamandaré á Barra, no de Pel'Dam· 
buco, ficando adiada. a votação. 

P<tss;~.-se á hol'a. do expeJlente. 
0 Sn. 1° SECRET.\RIO ])roce de[ á leitUl'(l do 

seguinte 

EXPEDIENTE 

Otncios : 
Do Sr. 1• secreta.t'io do Senado, de 23 do 

corrente, communicando que foi promulgad~ 
pelo presidente do Sent~.do a resolução do 
C• •ngresso Naciona.l dispo11do sobre os proprioi 
naciona.e> a cargo da Sant;~, Casa, de Miserh 
cordia..-Inteirada. 

Do Ministerio dos Negocias da. Guerra, de 
24 do corrente, enviando "' seguinte men· 
sagem. 

Srs. membros do Congresso Nacional-A 
lei n. 191 B, de 3 de setembro de 1893, no 
''rt. 5•, orçou a despeza ordinaria. do Mini>
terio da Guerra para o actuc.l exercício em 
29 959:815$357. mas, circumstancias impre
vistas, motivadas ]leia. cornmocão interna que 
se manitestou em diversos Estados da Repu· 
blica. e pela revolta de uma pa.rte da. esquadr.l 
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nacional, dada. nesta. capital a G daqucllc mez, 1 Despe~ a 
forç:u·am o Poder Exeeutl\·o, na ausencm do 
Congresso ~:.tci~na.l e 11e accordo com os pt•e- Di~tr:tmi~:J:o de credito 
ceitos con:::t1tucwnaes .. a abertut·a de ct·edir,os .:to~ E~t::t.do::;. ........... 2..S.979:·iGi$-SOS 
ex.traordinariOS, p:)l' decretOS ns. 1675 c 1710 Dl:-trJI.nl 1~~·1 Ue crc1hto 
de 15 de fevereiro e 5 de maio do cor·rent~ r•;~:1e;;!fl~ 1T~~;;1 ~~·dN:t: 92

:l:S:lS:3)3 

a;.no, no total de 32.000:000$, pelo que dnnal :>tu hoje....... ~.523:35~951 

foi :teva?~ _ o supprixnento de fundos :.t P~~~af'~~:~ g~~;:~u~~é 
6l.0o9:8lo:;;3o7. :Jl <lo outubro ........ r.o.2.<~:03''1~> GO.G70:G,9.l037 

Sem bases para um C<J.lculo exacto, j:i pela - ·· • 
impossibilidade de fixar-se o limite da:; forças Defiolt ••.•••••• :-:-::-~~ 1.7i~s~;Giõ 
p~trioticas que, reunidas :is do exercito, guar· Supprimonto polo 11••-
da nacionat policia e bombeiros. percebcra.nl :-;nuro !\:tcional p:u·:~. 

tambem além de íiJ.rdam~nto e equip:tmento .~~Fd~i~·~~,~~I':J~'d~~~: 
e daS Va,ntagens gerae.;;, iiS especiaCS lle Ctl.lll• ra, o:u not"e:J•bro COt'• • 

paohn.. inclusive etapa. doUrada, não compre- Li:~~i-}~;~;,·J;;·d~~~:~~;; i.OOo:ooo~o~o 
]lendidas na relerida. lei do orçamento, j:'t no Cop\"1 1-"eder.l clo 
porque nas difficeis emergeocias impostas ü. 1 de dc.zcmhro rutur,J 
Republica. convinha occultar os recursos que ~n~~~r~~:~~~(Z J:c~?;·: 

d
sedtrat;va de ol~tertpara a victtori!l d:llegali- ciclo................. 1o.ooo:OIJO$OOO 

a. e, ,oram aoer os os credi os a proporQü.o Rocl~lll•u.::õ(!!'t cy,:ist•!nt~~ 
das necessidades, pOl'qUanto SÓ na JiqUi<laçi\o de ougmcoto de cre· 

das contas, no desdobrar da despeza por1 eria ~.i{;_~ae~:~.~ 1111~~~~~: 
~~~~~~td~~~ a ÍillpOl'tancia dos COmpromiSSOS no~ Estados d:t União !. ,.,s:g;:íGf$724 ii .7,9:55.f$72i 

Como vereis <la demonstração junta, ele- CreriUo ncce;;;,.;;:l;=::::-:- '255ii~ 
va:se a 69.6 70:1559$997 a despeza escripturada 
ate 3l de outubro findo, o que determina um dc~~~~~;!~br~eâ~i~s~1::-~);:~~1,fi~t~~~.zr~1e~~ ~~~~~~ ~1~ 
deficit de 7.710:844$040.. $uur.n..- \'isto.-ltr~goso.- .A.• (.;ummissio de '"orça~ 

Altendendo a que o supprimento de mento. 
5.000:<'00$ !eito pelo Thesouro Federal pam 
as despezas do proximo mez de dezembro, as 
reclamações exbteotes de augmento de cre
dito para as Delegacias Fiscaes e Alfand~gas 
na importancia de 2. 78!1:564$724 e a liquida
ção das despezas na Capital J.o'ederal até 31 de 
março do anuo prox imo futuro na de 
10.000:000$. terão rle elevar aquelle rJr.jicit ao 
total de 25.500:409$364, venho pe•lir-vos a 
decretação de um credito·extraorrlinario de 
2.5.500:000$, para occorrer as despezas do 
Ministerio da Guerra ató a liquidação do 
actual exercício. 
. Capital Federal da Republica. dos f,;;tados 

Umdos do Brazil, de noverubro de 1804.
Prudmte .r. d• Mo>·acs Ba>">"O•. 

1894 

:Miniaterio da Guerra 

DWONSTRA.QÃ.O DO :ESTADO DO CREDITO 

Receita 

Orç~rnento da. despeza.-Lei n. ini B, 

c!~~:~::::~r~~~a~!o::~~~c~~~~ ~ . ."1675, 29 '9;Jg:Si5~357 
de 15 de fevereiro de iSIJí-.. ........ •• • iô.COQ:(J00$00 

Credito extrn.ordin:1tio-Dccreto n.1710, 
do 5 de maio do 189!....... ... .... •• 16.000:0C0$000 

~~ 

O Sr. Neiva- Sr. presidente, ter
minei o meu disclJrso na ultima sessão no· 
cturna, protestando f~mdarn~ntar um pro.ie· 
cto, uma vez que n:.o podta ser acceita a 
emenda que pretendia apresentar ao orça
mento da fazenda. cm z·· di se ussão. 
D~ixo de repro_duzirargumcntos quejáad· 

duzt sobre a JUStt<;a que peço se faça aos fieis 
e ajudantes de capatazias das alfandega.s,que 
estando no gozo do um direito durante mui
t .s annos, direito sanccionadoC por diTersos 
ministros. reclamações a~provada.s por in· 
spectores de diversas alfandegas e apoiadas 
porjnrnalistas c deputados que fazem parte 
desta Camara, d'lixo de reprodl!Zir ~.sses ar· 
gum~ntos e limito-me a apresentar um pl'O· 
ecto que tem por fim sanar aquella. injus· 
tiça.,e com o qual concordarão as deputações 
da Bahia, Pernambuco e Capital Federal.-

No projecto de orçamento e nas propostaa 
a.presantadas pelo governo para elaboração 
do·mesmo, deu-se uma nova injustiça. isto 
é, referente·ao porteiro da Alfandega da Ba· 
hia, estou certo que comprehensiva de to los, 
os porteil'Os de outras repartições identicas. 

Os empregados tiveram augmento de ven
cimentos a excepção dns porteiros. 

O meu projecto, portanto comprehenõe tam· 
bem essa. classe de funccionarios. entre os 
quaes figura o da Bahia cujos zelos e serviços 
são assaz conhecidos e distinctos. 
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Já disse uma vez, e repito; me é indi:fferen
te o modo porque se possa apreciar o meu 
procedimento; me e in'lil!erente que se diga 
que sou paladino dos interesses dos funccio-
narios. · 

Sei que ainda hoje se allildiu a este facto 
aqui na Ca.mara, e sinto que o nobre depu
tado que o fez não esta pre;;ente. 

S. Ex. zeloso das reudas publicas, S. Ex. 
dsfeude os interesses da cabotagem, e antes 
outros interesses munici paes e geraes, é esta 
sua norma de conducta. E si não sensuro voto 
em prol desses interesses; mas defendo os 
interesses dos funccionarios, dos operarias, 
dos artistas, emfim dos meus concidadãos, 
que carecem quem lhes defenda os direitos, 
attend~ as suas reclamações, naquillo que é 
de justiça. 

Neste sentido formulei o presente projecto, 
que sujeito :i. consideração da Casa, e que ê 
de tanta justiça que, j>~ disse, não faço ques
tão que vá ter ao exame do membro mais ri
goroso da com missão. 

A Comruissão de Orçamento é composta de 
cidae.ãos intelligentes e ,justiceiros; portanto, 
espero que ella o examinará e emittirá o seu 
parecer, qualquer que elle seja, é o que 
peço. · 

Fica sobre a Mesa até ulterior deliberação 
o seguinte 

PROJECTO 

Art. 1.• Os ajudantes das capatazias, os 
fieis de armazem e o porteiro das alfandegas 
serão equiparados aos segundos escriptu
rarios. 

Art. 2. • Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sala das sessões, 24 de novembro de 1894. 
-João Augusto Neiva. 

Continúa. a discussão do requerimento do 
Sr. Alcindo Guanabara. 

O Sr. AI cindo Guanabara.
Sr. presidente, o Diario Offi.cial, de hoje pu
blica o aviso do Ministerio da Fazenda datado 
de 19 do corrente suspentieodo a execução da 
lei de li de novembro de 1892 sob o funda
mento de que não foi expedido o necessario 
regulamento. 
. Esta, pois, sem objecto o requerimento que 
hontem apresentei ; as informações alli pe
didas foram hoje dadas otl'lcialmente : venho, 
pois, .requerer a V. Ex. consulte a Casa si 
consente em sua retirada. 

allegad~s por S. Ex. Penso ao contrario,que 
ellas nao colhem, porquP em verdade não ha 
razões que hnstam P''r.t justificar o r acto de 
,:~:bpender-.se uma lei constitucional por um 
SllU ~lcs a ViSO. 

Além dessa impossibilidade material que 
h:witt para o governo praticar o :acto que 
praticou, nccrasce '!no a falta do regúl••meuto 
não constitue embaraco esséncial a execu•·ão 
de umtt lei, quando para ella sott o mome~lo 
rutal. 

Contestei que o Coagresso Na.ciona! pudesse 
ndia.r a saa .. execução, quando aind~t uão es. 
tava esgotado o prazo nella consignado; 
com maioria de razão, poi;, conte~to ~ué 
po~sa o Executivo fazel·O, s~ja qnal for a 
razão para isso allegada. E não sou o unico 
a pensar assim. 

Sr. Pre;;idente, porque ainda hontem!i o 
parecer da com missão rlo outro rumo do Con
gres>o a que foi affecto o projecto da Cama:~ 
mandando archival-o por entender ~ne esta 
em pleno vigor o dispositivo con,;titucionnl 
que não ~óde ser revog~do sinão pela torm:1 
constante dn. nossa lei fund•unental. Assim, 
pois, à com pezar, Sr. Presidente, que 'ejo 
que. o governo longe de contestar, coniirma n 
not!Ch que me parece boato làl>o ; resta-me 
apenas a esperança ·.d.e::: que o indispenmel 
regulamento seja eifectivamente conrecc!o· 
ondo quanto antes, para que tambom quantll 
antes cesse a synalepha constitucional. 

Ninguem mais pedindo a palavra é encer· 
rada a discussão e adiada a votação do reque· 
rimento. 

O Sr. Luiz Domingues faz con
sideraçoes tendentes a justilica1· um p 'r! ido 
de inform,.ções:to governo sobre as conces
sões d" estrarhts de ferro d•lcl:tradas cadncas, 
a data.rde 6 de sP.tembro de 1893. 

A revolta de 6 de seterubt•o tomou propor· 
ções ue caso de rorQ:\ ma.iot· e por isso não 
póde deixar de ser altendida. no .i ulgamenlo 
das concessões, por sua influencia sobre o 
capital, cujo retrahimento póde ter por si w 
determinado a falta de implemento tle muit'IS 
daquellas concessões. 

As reclamações começam e o Congre.."Eíí 
precisa estar habilitado para julgal-as. 

Não se deduza, porém, disto, Sr. Presi
dente, que .dou meu assentimento ãs razões 

Oft'erece em seguida á consideração da Ca· 
mara. um projecto de lei para a revisão do 
regulamento e programma de estudos do ln· 
ternato do Gymnasio Nacional, no sentido de 
melhor attender as exigencias do ensino se· 
cundario e poder o alumno íazer no e,tabei:· 
cimento o preparo tão sómente necessa.rto 
para o curso da escola superior ou para o 
exercício da profissão que mire, sem neces· 
sidade de fazer o curso completo de sete 
annos do bacharelado em 8ciencias e letl'l'as, 
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mesclü. d0 seda; luvas, espartilhos, gra.vntas, i 8. 
cha]léos e bonnets de q<I:tlqller qllalídadc ; 
'Pannos, casimiras e cassinetas de lã., sin;;ela.s 
ou dobr<'"du:.;, com on sem mescla de swla, 
1,1ri\adas ou não, e os não especi~c«do; ; :tl
JlilCH, c:tS:ll1S de Iii., lilás. merinós, durante,;, 
a:un;tSCOS., (~tlChemir-aS., lJI'Ínceta.S, s·n:j:lS, S21'il· 
noas, g01·g-orões, my;tl, setim da China, tou
quin;, ris~o. ~ tecidos semclh,nte~ e niio clas
sHictvlos, lt:;o5 ou entranç;lrlo::;, lil\'l·a.do;-; on 
adam:tscados ; corcloalhtLs (n. 576 da t:~rifa); 
cot•rdrt. tlo couro, de algodão e horra.cha.. ta
che;~d:~s ou ni\o p:na. ntaehinas (n. 101·~ rht 
turifa.) ; queijo~, jll'Bsnnt•ts 1le qualqn~l' J!'I01lo 
prepu.t'ti.d(•::;, C<"~n~er\~a::;de qnal<]t11:..r <}U<Ili~hde, â. 
satvo ns cong(~l:·d~\s, l)aios~ linguiças ou 
ehou1·içs..~. c<11dos ou .gele:·1s, salatue~ ou ex
tri\ctos; paganrto mms 40 °/o og seguintes ar~ 
ti~o; : ~ebitlas timnentadas e licu~·e.s. líqui-

Dez por cento :tddicío
naes ::;ohr·J os irn po::;tos 
d~ expeàien te de ~eue-
1'03 livres fle llir·eito8 1lc 
importaÇilCI, phar·ôe::; e 
doeu.::;. Ficam supprimi
dus o~ iTnJI03tos d~ 10% 
adtlicionaes sohrt~ O::i di
l'eito" de e~petlie:Jte <las 
capatazias e arnJ;!?.eoa.
gt~m ... .. ·~ 

dl1s. e lJebid::s alcoolicas; car-tasdejo~ar; ar
reios c carrung-~ns e os artigos da. cl:1sse 27 : 
diminuid:ts de 50 '/o as t\txa;; <lo sulfnreto de 
C.'1l'buno ; eqnivar:uias ns taxas flue paga. o 
nHtCltrrão it~ dos ~iscouios e bolachinbas. 

Substitua-se o ultimo perio<lo do mesn:o 
n. l pelo seguinte : 

As tams para os liqnidos ser·ão as se
guintes : 

i5'/o para os cascos que contiverem oleos; 
18 "/o nara os cascos ~ue contiverem bebi

das fet·meutadns e a.lcoolic~s. 
Pai-a t .. do:; os outros envoltorios em que 

possam ser acondicionadas est>~s mercadorias, 
regularão as tnra~ do art. 17:3 da ta. rifa, para 
os acetados, !icando e:n pleno vigor as notas 
13 a 18 ua mesma tarifa e, bem assim, os 
arts. 25 e 26 ,Jns ptelimimtres da mesma. 

Accrescente-se no mesmo numero : 
As aggravações de impostos determinados 

ucimtt só serão coiJradas das mercadorias qu., 
sahil'em do porto d'~ origem à partir de I de 
fevereiro d~ I 8U5. 

São successivament.e postas " votos e ap
prova•l;\S as seguintes ememlas ao art. !•: 

Despacho maritimo 

5. Imposto M r•haróes •••• 
6. Idem de docas ...•...... 

Addicianaes 

7. Taxa~ nrldicinn:1es sohee 
os direitos ele importa
ção para consumo. na 
conformi•la<ie da lei n. 
25 de 30 de dezen1bro 
::!e 1891. isento dessas 
t~~as o papel pura im-
pressão ........•. ,. • •· 
c:~.~nn.l'3. v .. vu 

400:000$000 
200: OU0$000 

66.000:000$000 

Saltida 

Direito::; 1le 2 !6 o/• 1la. 
polvora fabrir"Hla por 
C'O-nta du. ~overno e (los 
metaes prc; ~iosos em )1Õ, 
pinha, bai-r:t ou ohr<~s; 
de l ~~ % il•l onT·o em 
barra fnntlitio na. C:\ &a. 

1h Moeda e de l % dos 
diamantes ; e !:-ohre a. 
impo1·t:tção do Dbt>·iet<> 
Fedei'l.'-1, de pl'tidn~to:i 
não su,jeitos ú <lxpol'tn
çõ.o dos Estados ...•...• 

Interior 

10. !tenda da fazewh •le 
:ianta. Crnz e outr-a; de 
)lropriedade d.t União .. 

ll. Imposto de 2 :;; % so
llre dividendos d«s titu
les da.s compauhi~ uu 
sociedafl~$ üOo11ymas 
com séde no Districto 
Federal. ............. . 

12. Juro3 das :~cções dtts es
tradas de r~r,·o d:\ Bct
hia e Perr.amhuco ...•.. 

1:3. Renrla. da Estrada da 
Ferro Cen tt·al do Bra.-
ltil .................. .. 

\4. Dita d:~s estradas de 
f.;rro custeada; pela 
Uniã~~~ ........ ~········ 

15. Dit;c do Correio Ge•·al 
16. lJittL dos telegraphos 

~.!lectricos, inc.tu:;ive a 
taxa de fr. 0.10 ouro, 
por pu!avra de tele
gr;m1ma, em parcurso, 
nos cab• s 1!:1 Bra:ilian 
Submarine Company li-
~ntterl .............. ... . 

11. Dita da Casa d:t 1\loada. 
18. Di.b. da lmpren>:t. Na-: 

ci:~nal e JJiario O(ficiat. 
19. Dit:t da Fabri~a de Pol-

vor-...L •• ••• • •••••••••••• 

497 

·10~:000$000 

10:): 000$000 

120:008$000 

3'2.0: 000$000 

120; 000$000 

30.000:000$000 

2. 50il; 000$000 
3.400:000$000 

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

650: 000$000 

1:000$00" 
i3 
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20. Dit..1. dn f .. brim de ferro 
de S. Jofl.o do Ipanema. 

21. Dita dos ar;enaes. • • · • 
22. Dih da. GaS(I d~ Cor-

recção ••. · .. ···•·····• 
23. Dita do Gymna;;io i:h-

cíoual •..••....•. • . • •. 
24. Dita do Instituto dos 

Surdos-Mndos ..•...••. 
25. Dita do lnstitnto Nacio

nal uc li! usic:1 ••••••••• 
'26. Dita de matt·ie<1bs uos 

estal!elecimerltos o!Ti
cbrs do instt'tlcçào sn-
periO!' ....... ~ ......... .. 

2'7. l>it-; da As~ístcncia elos 
Alienarlo; •••..••••..•. 

28. Dita nrrc;c::tdadu nos con-
sulados ............... . 

29. Dita dos pmprim; nacio-
11r~es ........ ~. ~ ......... . 

30. Fóros de tet•rG!l(>S de 
marinh" •..•.....•..•• 

:)1. Laudemios. ~ .... u •••• 

32. Prernios dos uevosit<l~ 
publicas ............... . 

33. Contrihuiçiio das com
pauhias ou.emp1·ezn~ de 
estro.das de ferro, snb
veuciooadus ou niio e de 
outras companhias para. 
<lS despez"s da mdpe
ctiv<~. tis::.~llsoQiio ••.•••• 

34. Imposto de sello, de ac
cordo com as t~-x,,s C8tn
belecldas pela lei da 30 
de novembro de 1891, 
elevado a 600 rei~ o sello 
tias procurações de pro· 
prio punho, qner ases
oriptaseassignadas,qner 
as ~ômeute assignadas, 
elevando a. 1$000 G sei! o 
de cada. despacho de im· 
l!Ortação,e;:~:aluido o sello 
sobre bilhetes de lo
teri:t e sobre divi<lendos 
de bancos, companhias 
e socieda.<ies anonymas 
com séde nos Estados ••• 

135. Imposto de transp01·te. 
36. Imposto de 2 "(. sobre 

· vencimentos e subsí
dios, inelusi v e os de 
Presidente e Vice-Pre
sidente da Republica e o 
olos membros do Con
gposso Nacional •.•.••. 

3i. Rendimento dll.s pennas 
de agna. _ .......... .. 

38. Cobrança da divida. 
activa .... , .. , ..•.. , .... 

1 on: ooo.~ooo 
'!7:000.~00 

27:000$000 

21 : OOOBOOO 

7:000:SOOO 

5:COO::)ü00 

150:000$000 

200:000$000 

39. 

40. 

lmpostorle5 ~{.sobre ns 
pres\:1 ções que as com
p·mbitls <le segul'os de 
vi<h~ estr~ngeil'as per
ceberem 1)elos novos se· 
guros <:ontra.ctados nr> 
Br-~zi! .. ~ ................ . 
I:npo;to ele 2 •y., sollr<3 
o ca pit~ l cl•' s l..teri"s 
ferleraes e <lo 3 'f, sobrr• 
o <las esladoaes, ct•j~ 
,·end:t de lii!IH:tes sa 
en·eetuar m C;> pilai Fe
deral, na. rór·ma das lei> 
em vígot~ .. .. ~ ........ . 

450:000$000 41- Fumo em bruto 
de procl ucção cS· 

20U:OO(};;OQ~ tmngch·a por• 5ú0 
grummas 011 fmc-

IO:OOn::;~oo ç,lo desta unidude $100 
M: 0('0$000 l'umo picado, ou mi· 

~ado por25grr.m-
3·':000,;;ooo mus ou f1·acç'lo 

Jest'l unidade de 
producçii.o naci
onal............ $010 

Dito •lesfiado de pro
ducção nacional. $020 

Dito (te prod ~c~ào es· 
600:000$000 trangeil':!. , • • • . • $0t0 

Charutos. por um, de 
fAbrico nacional. $002 

Idem, idem de fabrico 
~stra.ngeiro..... $100 

Cigarros, pot• muço d.., 
20 ou por qual
quer fracção ex
cedente de 20 : 

J)e fabrico nac.ional. $01 O 
De fabrico estrangeiro $030 
Os cil)<ll'ros de morta-

lua. ou . c~pa. de 
fumo pagarão o 
dobro destas t'l· 
::t!lS • 

8 6M·OO""noo Rapé, por 125 gra~-
• vv. v·;v mas ou fracça.o 
700:000.::;000 deata. unidade : 

300 : 000$000 

4QO: 00\J$000 

De fabrico D:\CÍOUal.. SO"O 
De fa.llricoestnmgeiro $00o 1.200:000:)000 

l. 500: 00~'000 42. 
- 43. 

1.200:000$000 44. 

. 700:000$000 (5. 

REClllT.A. EXTRAORDlN.A.RU. 

:Montepio da Marinha •• 
Montepio militar .•••••• 
Montepio dos emprega-
dos publicos .......... . 
Indemnisaç1ies. , . , •••.• 

70:00n$000 
. 300; 000$00l 

750, ooosooa 
l.000:000$00U 
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----------------~--------------46. Venuas d~ gcoeros e 
projlríos nacionnes ..•.• 

ji. Juros de r.apitaes na-
eiouaes ............... . 

48. Remanescentes dos pJ•e
mios de bilhetes de lo-
teria .•..•....•..•..•.• 

49. !!.~ceita eventual, com
preheodidas as multas 
por contravenções àe 
leis e regulamento; ...• 

Deposítos 

50. s .. !Jn on excesso cn tre 
os rocel.Jirna:nto~ c as 
r,~.;títuiç-Ues ........... .. 

100:00~'000 

3. 000:000$000 

!5:000$000 

3. 000:000$000 

:3 .51)[}; 111)0$001) 

E encerara,! a votaç.ão da emenda do 
sr. Tasta. 

o sr. Tosta, (pela o,·tle•»J- O art. 
!Gi t!o l'egh.:nto diz que <'S e.me.:(las snppres
siv:IS teem pT'ol'erencia na votação soh:'e 11ual~ 
quer ontl'a, _portanto d~ve_ SP.r v_ot·•rl:t antes 
dosnbstituttvod" commts~<tO" mmlm emenda 
suppre;sira do imposto tle dous reis e não de 
20 réi,:, cOII•O snhiu publicado no Dim·io Oflicial. 

A commis>ão mantem o impo;to de dous 
reis sobre os charuto; de f;~bric •çiio uaciooal 
no se11 substitutivo, ao passo que <\ minha 
emenda mn nrltt snppt'imir este imposto. 

Assim, nos tet•mos do 'lt't. 164 do regi
monto, deve a mesllla emenda ser votada de 
Jneferenci~ ao substitutivo, mesmo porque 
este contém muitas otttt•as disposições sobre 
as ~unes não llouve contestação na Gamara. 

Paro que a Camara se pronuncie franca e 
linemente sobre a minha emenda é preciso 
que esta s~ja votada antes do substutivo. 

O SR. l?RE3lDENTE- Vou submetter o sub· 
stituli>o, salvo a emenda do nobre deputado, 
que não fica prejudicada. · 

E' posta a votos e approvada a seguinte 
emenda substitutiva da Commissão de Or· 
çameuto. 

Ch:Jrutos, por um, de f<tbrico es-
. trangeire..................... 100 rêis 

Ctg:Jrros, de fabrico estrangeiro, 

F;~~~~ç~;~~d~~t~~~~02o:~~·:~~::· 30 reis 
Os cigarros de mortalha ou capa 

de rumo pagarão o dobro dest:ts 
taxas. 

Rapé, por 125 grammas ou fracção 
desta unidade: 

De f<tbrico nacional.............. 10 réis 
De f<lbrico estrangeiro........... 60 réis 

E' considerada prejudicada a emenda do 
S~. Costa ao n. 41 do art. !' (fumo 
m1gndoj; 

E' tn.mhem p0sta a ..-otos e appl'()>-ada. a 
cmemla.do Sr. Tosta, supressiva das palavras 
do n. 4.1:- Consmnos:- por um de fa.brico 
JJacional 20 réis. --

E' posto a votos e approvado salvo a 
emenda da Commíssão de Orçamento o se
guinte art. 2" ; 

Art. 2.• E' autorisadc o governo: 
1 '• a emitir bilhetes ã.o Thesouro ate a 

somma de 16.000:000$, como unt~cipnQ>ío de 
receita no e:~:ercicio desh>.lel; devenrlo, porém, 
resgatai-os até o fim elo mesmr; exercício. 

2', a receber e restituir de conformidade 
com o rlisposto no art. 41 ·h lei n. 1'38 · de 
17 de setembro de 1851, empre;<ando os sal
dos nas despezas da União e contemplando o 
excesso r]a<; restituições no bi\lanço do exer
ciçio, os dinheiros proc•dentes das seguintes 
or1gens: 

".) de emprestimo do eofre dos orphãos; 
b) dos bens de defuntos e ausente; 
c) dos ]_)remios de loterias ; 
d) dos depositos das c~ixas economicas e 

montes de soccorro ; 
c) dos depositas e outras procedencias ; 
3•, a rever as tarifas aduaneiras. Nesta 

revisã<> serão consolidados os impostos de 
importação para consumo de modo a consti
tuírem uma só taxa, para cada nrtigo da 
ta.rifu, aupprimidas as taxas addicionaes. 
Outrosim, a rever os impostos de expediente 

Suustitua-se o n. 41 do pr0jecto 
guiute: 
Fumo em bruto de producção es

trau;;eira por 500 o-rammas ou 
fracção desta unidaâe •..•.••••• 

de generos lhTes de direitos de importação, 
pelo se- de docas e pharóes, de maneir:t a consolidar 

as mesmas taxas, incluindo os audicionaes 
nas taxas origiuaes. Neste trabalho de 
modo (l!gnm potlerão as taxas s~rem abaixa-

100 ré is das; a futura taxa serâ o p1•oducto dasomma 
das diversas taxas actuaes. Fumo picado, migado ou desfiado, 

inclusive o manut\,cturado em 
cigarros,pot· 25 gmmmas ou rrac
Ç\l.o destll unidade, de producção 
nacional ................ ,. .. .. 

Dito de producção estrnngeua ••.• 
Ch~rutos, por um, de fabrico na· 

etonal . . ~ .... , ............. -...... . 

E' postn. a votos e approvada a seguinte: 
emenda da commissã.o a.o art. 2'- onde se 
diz 16.000:000$: diga·se 25.000:000$000. 

15 réis I E: posto a votos e approvado salvo a emen-
40 réis da o seguinte art. 3'. 

Art. 3 .• Para fazer face ao deficit que 
2 rêis possa se verificar no exercicio desta lei por.• 
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insutllcien.cla· de receita. e parn. liquidar as I tuad~ em. 'Virturle do decreto u. 11}.1122 da 27 
despe,.as oriundas da: revolta de ? setembro de agosto de !889. . . . : . 
de 1893, estabelemdas em crerlttos extra- . AI1. 8. • E a.utortsa.do o governo a exp&
ordinal'ios e SU\)p[emeutares approvadOS iltr revulament(l para :l. cobrança do imposto 
pelo Con:n-esso Nacional, é o Governo a.tl· de 5 'I• sobre as prest,.IJ(les que ns Compa
torisado ,a nhias de seguro de viua estl'angeíras recebe. 

1•, a reduzir as despezas vota.Jas para os rem pelos novos seguros oontractadO:s no Bra. 
diversos miuisterios, C0!!10 jul&"ar: couv-:•li- zil, estabelecido por e;ta. lei, sobre as seguinte 
ente, cotn po·leres p:1ra suppr1m1r servto;os oo.s••s : 
quo a seu juizo pud~rem eer dispensados, dos· I•, as companhias sãü obrigad •S, no nrn 
pedindo o respectivo ; .Pessoal. . . de ~~a semPstre e dentro •los düllS mezcs 

20, a praticar no P:•lz cm no e.xtrangen:o segumt~s, a~res~ntar e razet' pubhca1· um 
urna oper"ção de cr!Joiito até o maxuno de S€11~ relator lo minueioso àe tofla.s·' as pr~sta
milhões sterlínos. cõos ree<>~Jda.s. cor·resp?ndeu tes aos segu. 

E' tumbem -posta a voto~.e~pprovuda a ros .de VIda contracta.aos dentro do semes. 
seguiu te emenda a d•• eom un~sao de orça- tre , . . 
manto. . 2", o gov~rno fura mspe~lonar, qna.n~o 

• . . . • ttver motivos pal".J. suspett11r que e>:i>te 
Ao a.rt. 3. Substitua-se pelo segmnte. rr,,ude, os livros daB companhias, e vo.ri-
Para fazer face ao deficit que possa se v e- ticad•s as t;tlsida<.le~ dftS declar·açõe~ Ilas 

riftcar no exercício desta lei por in:;u,tficieneía mesmas, feitas D? intuito de det'mu lar 0 
de rBCeita e ãa·. despezas oriundas da revolta. fisco, ser-lbeõ-ha llnpo;,-ta a multa do olecu. 
de 6 de setembro de 1893, constante; dw plo da dil'ferença do imposto sonegado na de
credites ext:<>ordill.a.rios e >Upvl·~mentm·es clal'a1iio ; 
approvados pelo Congreoso N,!.llional, e 3•, as companhias que não se conrorm~
assim como P~l'll: procedt;r ao resg-ate do pa- rem com .o. Imposto estabelecido oast' lei 
pel-mocda emtttido depots da.quella data. e o sem prohtbtllo !azer novos contl\'"tos 
govorno autorisado: de se11:uros de v!L'la JJo Brcrztl, llrnit,.n· 

1• (Como esta~ ; do-se ellas a emboiStlr as prestaçaes dos 
2', a praticar no p.tiz ou no estrangeiro ~s ,;eguz:os vigente.s e a ~xecu.ta~ c.s eom

operaQDes de credito atê o ma.xlmo de sets promiSSos antei'IOrmente assum1dos, Fica 
mUhl!es sterlinos. entendido que as comp<Lnhías que "dat:or da 

I · de janeiro de 1895 Hz,,ram no•os se-
São successivamente postos a votos e appro- guros de vida, estã.o sujeitas aC> impo$~ 

vados os seguintes artigos : ereado ; .-. 
Art. 4.u Fica extensivo a todas as al- 4', o imposto, que noo for pago dentro de 

fandegas e mesas de renda, o prazo para 20 .dias depois de intiomtda. a companhia será 
o consumo das mercadorias susceptíveis de clescDntado do deposito que a mesma tiver 
eorrupçií.o de que tr<lh: o art. 254 § 2" feito no Thesouro Federal. 
da Consolidaçl1o das Leis das Al(an.degas. Art. 9.' O imposto de 2 y. sobre o çnpi· 

Ari.. 5.• O Governo da União continua- tal rias loterias feddi'MS e d~ 3 Yo sobre o 
rã. a arrecadar os impolltos de tranomis- ca.t•K>l dns loterias elta<ioaes será pago 
são de pro~Medade e de industrias e pz·o- pelos respectivos COIICessionados, antes 
fu!sões no Districto Fe·1erul para. com eUes t!e serem os r.-pectívoo llilh,tes expostos 
fazer face ás despezas com os servi~os da â v&nda. Os pl:.nos d.as loterias fetler;teo 
munioi.palirlade, actualmen1e a cargo da deverão ser approva los pelo govot·no. 
União e com a m~tarle •las despe1a.s qu~ Os planos d:o.s lotet•ins estauoaes dov~.-;w 
por lei competem á mesma municipa.lid,.de. ~e•· de1•os!tados no The,;onro com o> netas 

Findo o exercício o rhesouro liquid.aril. olti~i:tes emanados dos poderes pn licos est;t· 
as contas destes serviços e entregará o do:.Les, •los IJUMS resulta a sua nppr·ov"cão, e 
sa.ldo, si hotzver n. Municipalidade dJ Dis- julg .. dos conformes pcln mesmo The;oo
trieto Federal, ou receber·& deli:~. a diffe- ro. N~s bHhetes sera feito :1 declaração 
rença eutre a arreeadl!.Qã.o e o total das des- de- ser a loteri<>, federal ou estadO<tl, a 
pezas feitas. neste caso, ·. a. ·:gue estado e lia pe.rtence. 

Art. 6. • Fir.am elevadas ao triplo as A llscali!S!\Ção "diú loterias serâ feita par 
contribuições que são arrecadadas nas alfan· empregados . do. TheSouro que 1Jercaberão 
degas fa.vor 1ias instituições de ecrida.de, gratitl.caçào .de·6:000$ ~or auno, sen<lo .... 
a qne se retere o titulo 8, capitulo 15 3:60CJ$para·o:!iscal !;l2:400$ para.oajudantH; 
do Gon.salict~çilo das Leis d.as Alfandegas. S•rQprimida a.::actu·d tiscali~~o. Os conces· 

Art. 7-• R' autoris··tlo o governo a ins- siol!at•ios (\;ts' liitêrias r~ leraes e os dns lotB· 
crever no Thesour·o F~<leral como divida iu- rhL~ estl•lo:tes, cu] a venda de bílltetes se rlzer 
terna. fundada a emissão ern apolices, eJiec- i na Capital Fed~ral, entrarão p<~.ra .o The;ouro 
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com a q~nt~a. de 10:000$, pa.ra as despezas 
de flscalJsaçao, por quotas que serão estabe
lecidas pelo governo. E' livre à venda de 
bilhetes das loterias estadoaes na. Ce.pital 
Federal, desde que forem satisfeitas as for
malidades acima exigid"s e as determinada;, 
yor leis .e regulamentos que não furem mani
festamente cantrarias a esta lei. Fica auto
risada o g'O'I"erno a modificar os re~ula
mentos actuaes no sentido de deRot:'os de 
t\CCordo com estas disposi~ões. continua 
prohibida a entrad>e e a vend·, de bilhetes de 
loterias estt-angeiras no terl'itorio da Repu
b!iea. 

Art. 1 O Para o lançamento do imposto de 
pennas de agua a Municipalidade d~ IJistricto 
Fedoral é obr1gada a fõrnerer a reparti· 
ção fiscal comp.,teute uma côpia de lança
mento do imposto predial, pelo qual aquelle 
deve õer fdto. 

:c Paragrapho unico. E' autorisa•io o gover
do "limitar o consumo de agu;. da C:1pital Fe· 
dera\ por meio do hy,Iron:etro par>\ os usos 
que.niio forem domestlcos ou da. hygiene da" 
haiJJtaçOes. 

Ar!. 12. Revogam-se as tllsposicões em 
contrario. 

São successivament~ postns a votos e rejei· 
tadas as emeud"s do Sr. José Car·Ios (preju
dicat.a a substitutíva da Commissão do Or· 
camento) e as do mesmo S•mhOI' aos us. 
ô. e 8, selldo retiradas a pediuo de seu 
autor a relativa à ereação de novos im
postos. 

E' o prQjecto, assim emendado, approvado 
em 2• discussão e enviado à Cammissão de Or
çamentD. • 

0 Sr. President.e. - Acha.•se SO• 
bre a mesa e, como é materia. urgente, vae 
ser immedilltameute submettido à âeliooração 
da. camnra um pro~ acto do Sr. Francisco 
l!licel'io, prorogando a actual sessilo .lef,'isla
tlva. 
. Em seguida e sem debllte a.pprovlldo e en

'l!ndo a,o Senado o seguinte. 

PRoJECTO N. 2()3 DE 1894 

Pt'oroga a tzotual sessHo legislati<Ua ate o dia 
tO de áe=embro elo corrente an'M 

O Congt•esso Nacional resolve : 
Pro~og;~r a actual sessão legiSliltivn. atê o 

dia lú do dezembro do corrente anno. 

N. 153-1894 

O Congresso Nacional resolv~; 
Art. 1.• E' autarisa.da o governo a abrir 

o crerllto axtraordinario de lfJO :000$, para 
comprar as terras e aguas do rio Covanca, de 
propriedade do Dr. Joaquim José de Síqueira 
-.sua lllUiher, nos termos do contracto com 
os mesmos celebrado em 25 de janeiro de 
1894. 

Art. 2.a Revogam-se as disposições em 
contrario. 

N. 15~ -1894 

o Coogrsso Nacional resolve: 
Art. t.• E' o governo antorisa~o a abrir 

o credito supplementar da quantia de 
108.71~$995, 2 com ap]lliC:lção as obras ol.o 
prolongamento da Estrada de Fet'ro de Porto 
,\.L~gFo: a Uruguayann, no exercício d~ 1893; 
1icando assim augment:tda a verba. eonsignMa 
para tal fim, no art. 6•. u. 15 dt\ lei n. 125 B, 
de 21 de novemliro ele 1892. 

Art. 2.• Revogam-se as disposicões em con
tmrio. 

São successivamente postos a votos e appro
v;ulos em 2a. tliscnssão o~ seguintes artigos 
<lo nrojecto :1. 193 de 1894: 

Art. 1.• O Podar Executivo é autorisado a 
abrir pelo Ministerio da Justi')a e negocies 
Jnteriores mn credito supplementar de 
37:4i0$ á rubrica 3• do art. 2• da lei n. 191 
de 30 de outubro de !893 . 

Art. 2.• Revogam-se a.s disposiçõesemcon
tral'io. 

O l!!ir.A.r"thur Rios -(pe~ on:le"!) 
requer •lispeos,:o. de iote~ticio Ea.ra. o pro,jecto 
entrar amanh» em 3" d1seussao • 

Consultada, a eamara concede a dispensa 
pedid,t. 
~ão successivamente postos a votos e ap· 

p~ovados em 2• diseussão os se~ruintes ar
tigos do projecto n. !80, de 1894: 

O Congresso Naci~oal resolve : . 
Art. 1.• E' antor1sado o governo a abl'lr, 

no corrente exercicio de 1894, para os ser
viços arleante m<Jnçion:~,dos, os sa~uíntes ere· 
ditos. na importMlCll!. total de 2.939:848$183 
assim distribuidos : Sala d!l.S sessile8, 26 de novembro ~e 1894. 

- Gliceria. 
. 1. Pelo Mi nisterio da Fazenda. : 

São ~ostos a votos e a.pprovados em 3• d!S· I . · ncia de 
cussão e en viauos á commi,;são de Re~aeçlí.O o$ c;ed•~ supple~eu ta.r na tmpol"ta. 
seguintes 908.172~480 para . 
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Eventuaes - R.ubri<lfL 28 do 
art. 7• da lei o. 1\ll B, de 
30 de setembro de 1893. 
Pagamento de despezns que 
eofrcm por esta verba •... 

Exercícios Findos-Rubrica, 31 
do a.rt. 7• da lei cita•la. 
Pagamento de contas atra.. 
sa<las à Americm~ Bank Nots 
Company ................. . 

Item r. directoria. do corteio 
fra,ncez pelo transpOrte de 
correspondencia desrle 1889 
atil o 1' semestre de 1892 .. 

Liquidação das dividas da 
Companhia. Lloyd Bra.zileiro 

20:000$000 

234:391$900 

353 :iSG$530 

300: 000$00') 

II. Pelo Ministerio da Justiça e Negocias 
Interiores: 

Credito supplementar na importancia de 
466:500$ para: 
]'>olicia da Capital Federal

R.ullrica 13 do art. 2' da lei 
n. 191 B, de 30 setembro de 
·1893. Pagamento dos otll.
ciaes e praças ui timamen te 
refarroa.clos e dos que o fo
rem até ao fim do corrente 
exewicio- ••. , .. .. .. ... . . • . 26:500$000 
Obrt~>-Rubrica39 do art. 2• 

da. lel clta.da. pagamento de 
obr!lll em diversos editicios in· 
clustve o Pa.1acio da Presiden-
cia da Republica •..•.••.•.. , S""o0:00{).'i'000 

Eventua.as-Rubrica 41 do •• 
art. 2' da. lei. cítada,-?agamen
to de despw.as cómprehen
didas M art. 54· da lei n. 35, 
de 20 de j&neiro de 1802 e da 
djj!'erença.s de ca.m bio com a.s 
ilespezas dos pensionistas d:t 
União na Europa............ 90:000.~00 

Credito extraordlnarlo na importancia de 
721 :572.'$944, equivalente à ·i: 34.57õ,i,5 ao 
cambio de ll l'/2, para pagamento de m~te
ria.es adquirido nos Estados Unidos da Ame
rica do Norte, com destino ás Estradas de 
Ferro de Baturité, Prolongamento da Central 
•io Brazíl, Porto Alegre a. Uruguayana, SD
bral, Prolongamento da Ba.hia, Paulo AJJ:ouso 
e Central de Pernambuco. 

Credito extraorrlina.rlo na import.ancia rle 
613:60Z$759, para acquisíçã.o de material1·o· 
Q&nte para o. Estrada de Ferro Sul de Per
nambuco, 

.A;rt. z. 0 Revogam-se as disjiosições em con
trario. 

O §r. João Lope"' (zlela mle;n) 
l'equer •iispensa de inte1•sticio para o pmjeet:: 
entrar amanhã em 3• cliscussão. 

Consultada, a Cama.ra coneede a dispen~~ 
pedida. 

São suceessivttm!lnte p >stos a votos e ap. 
provado~ em 2" ([iscussão os seguintes aJ·ti!;\1~ 
do projecto n. JSL, de 1894: 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. L • 'E' approvado o credito supple

mentar de 1.42ú:õi:!Oi,;833, aberto pelo dec1·et~ 
n. 1852 de 22 de outubro de 1894. á verba.
Cab;a da Amortisação-. rubdca li do (lrl. ;• 
da lei n. 191 B. de 30 lle setembro de 1893, 
para occorrer atê o tlm do corrente exercici~ 
ás despezasjá feitas e por fazer com as en
commend!lll e assígnatura de notas. · 

Art. 2.• Re.,ogam-5e as disposições em con· 
trario· • 

Sã-o suceessivamente postos a votos e appro
vados <!m 2' discussão o.; seguintes artigos uo 
projecto n. 1~3, de 1894: 

O Congresso Nacional resolve: Ill. Pelo !lllnisterio das Rela
çõesExteriores.Credítosupple
mental:' na. importanoia. <lc ... 
Z3ú:OOO.~. par& ajudas de custo 
-Rubrica. 4• do art, 3• da lei 
n. 191 B, de 30<le setembro ile 
1893, pagamento de ajudas tle 
custo qll(l ter-iio de ser concedi
das com o preenchimento dil.S 
vagas no col'po diplomatico e 
COU$Ulat' ................... , 200:000$000 

Extraordinarias no exterior 
-Rubric~ 5• do a.rt .. 3° da. lei 
citada pagamento de telegram- . 
mas e gastos com soccorros a 
brazileirvs desvalidos e outros 

Art. I.• E' o govet•no autorisa.do a a.brir o 
cretllto extraordinario de 2. 096: 135$872 p:tt\1 
occor1•er aos pag11mentos não só da~ despczas 
reaUso.das e ú. r<.w li.Zar por conta da, vwtlli
Terras Publicas e Ct•lonisa.ção-e que lbr:1m 
&it:~.~ de a.ccordo com os contr-J.ctos ce!ab~a· 
dos, como tambem l\S que dizem re$peito a 
Jlse:üisa.ção dos lmrgos :~.g~ieola.s, mediçiio e 
discriminação da~ tet·ras. 

Art. 2.' Revogam-se as disposições em oon· 
trario. 

even tuaes. .. • .. .. • .. .. . . • .. . 30:000.$000 

IV~ Pelo Min.isierio <la Industria., Viação e 
Obras Publicas. 

São suocessivamenta postos a votos e ap· 
provados em 2• biscussão os seguinte artigo; 
do projecto n. 184, de 1894: 

O Congre;so Nacional resolve: ·"'-
Art •. 1. • E' app1.' jva(l.o o cre·1itó- suppte~ 

mentar be 150:0()~1~ aberto pelo deet•eto 
À. • 



pagamento do excesso das despezas com o I At•t. 1.• E' o govorno autorlso.do a dt',spon
serviço da colonisnção no E•twlo do Uio der até a quantia ele 50:000$ pal''' salvar o 
Grande do Sul, no exercício de 1893. casco da. fl•agata. Ama:;ona:s. 

At;t. 2. o Revogam-se as disposições em con- Art. 2,. Revogam-se as disposi~.ões em con· 
trar10. trario. 

n. 1858, de 27 du outubt•o de 1894 ,;. verba 
-Exercícios findos-rubrica 31 do nrt. 7• da 
Jei n. 191 B, de 20 de setembro de 1893, pat"d. 
t•egula.risar n despezn já effeatuada e solver 
outras que não ft>ram reclamadtle ou satis· 
feitas opportunamente. 

A~t. 2.• Revogam-se as disposições cm con- O Sr~ João ~o~~3ci (pel~ otdent) 0 St•. José Oarlos (pcl" 01,de"') 
tror10. . req'!cr ~tspenso. de nte · - 0 paul. que 0.~ requllr dispensado inter~ticio p!l.l'ltetue o pro· 

Si o successtvnmente postos a votos e ar· pro~e.cto~ ns 18_1, 183,184 ° 28<> entrem amanha jecto entre amanhã cm 3·' discussão. 
provados em 2' discussão os seguintes tu•tigos e1n 3 thscussa.o. 
([a projecto n. 185, do 1394: Consultada, a Gamara concmlg a dispensa Consultada, a Camnra concede a dispen.a 

I 
peditla, · pedida. 

O Congres~o Nacional resolve·: S:io successivamento postos a votos e appro- E' posto·a votos e appt•ovado em 2• dis-
Art. 1.• E' o govt'rno autoris:11lo a aiH•ir o vados e n 2.' <li8cussão o~ seguintes at•tigos cussão, salvas as emend:ts. o seguinte artigo 

cre,lito oxtraordmo.t•io de 898:486$8~0. pat'i\ do projectou. 140 A, de 1894: unico do projecto n. 170, do 18!14. 

Art. O Presi,lente thL Republica é antorisndo a despender, pela 
reparlição do Ministerio ''''Industria, Vinção c Obras Pui.JlicaE< 

J. Com oc:; serviços fetleraes, <lcsignndos na.s ~cguintcs rubric«ft, a 
quantia. de IOJ.l:41:211:(;523, a Htlm•: 
!:. Secretaria de Estad<•: 
Deduza-se da tnbe!laoxplicativa ll1:40(}.!; dos venci
, mentos do pc>soal da s~cr·etaria," nc~rcscidos 

sem tlisposi~ü.o legnl; 3:000$ <los ~enciment.ng 
de um o.manuenso additlo .••• , .•••.••..•• ,... 363:510.~000 

2.. Auxilies ti ogr·iculturn: 
Reduzam-se a 300:000$ ot consignn~i'<o para garantia 

dn juros ó.s mnprez.as tln ~ngenhos cenu·aes., e 
supprimidns a de 7 :200.~ do consull.t>r technico 
da industria so.charina o a tlo<Linntla ao Labo
ro.lol'io de Biologia, oxtinctos, o r·eduzi•lo a 
J5:000$o auxilio ti Academia <loCommercio de 
Juiz de Fóra........................ .... . • .. 574:307$000 

3. Agencio. Central de ImmigraÇ1.1o: 

petluzam·se da tabella: 4:200$ da consigna~ão para 
carvíio, 5:000$ de concertos c outras olespezas 
do material da ilha lias Flores; 30:030$ de co
modorias; 4:000$ de medicamentos e dietas, 

2:000.~ do expediente e diversas llespezas da 
llüspcilnria da Ilha elas Flores ; eleve-se a 
3J:OOO$ a consignação de aluguel de emlm.I"ca
ÇÕ(·& <la mesma llosp:· daria, antepondo-se á pala· 
Vl',,-,\Juguel-as seguintes: Acquisição ou-; 
Deduzam-se mais: 30:000$ de obras e deS]Jezas 
divet•sus e •1:000.$ do expediente da Hospedaria ' 
do l'inlteiro; nadelega.ciado Rio GrandedoSnl: 
!1:6003 do ajmlanLe, I :800$ do urnanueu,e, 
3:0UO$ do pagador, togares ora supprimidos, 
5:000:l; do expediente, 89:880$ da Hospeda
ria do Crystal, que ô transferida no estado re· 
spectl\'o; 137:200$ de commissões de estabe
lecimento de imrnigrantes, no !tio G!•.uule do 
Sul; 49-1:000$ do material da mesma com missão; 
3:000.3 do ajudante; 1 :SOO:j; elo amnnuen$e 
da Delegacia de Santa Catho.rina, que ficam 

~~,fg'~'~i~~l.~I~fe~?âa ~"s~g~gfS.r:r-asd;~~~m~~: 
sõcs }>ara estabelecimento de immigrnntes do 
mesmo esta•! o; 3!(\00$ do ajudante: I :200S do 
agrimensO!' na delegacia; 82:080$ da Hospeda· 
ria de Pat·anaguti e curytibn, transferida ao 
estado l'espect\vo e an:suu::; das commissõesde 
estabelecimento de immigra'ntes, no Estado dp 
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:Pa.ranâ; 72:3"..0$ das hospedarias da Ba.hia e 
Pernambuen transferidas aos re.~pectivos es
t,.,dos; 359:600.~ das cornmi!!l!ões de nucleos co
lonlaes nesses ~sta.dos. lteduzida a 1.80Q:Oii0$ 
a con•ignaqiio para lntJ•otlucção e Jocalisacão 
da tlunillas, ele, SElhiudo deUa 150:000$ para o 

EsttHio do ?m·aná., 200:Q(l()$ para o de Santa. 
C:ttluu•ina e 2ü0:000$ p>ra o <lo Rio Grandil do 
S•1l corno auxilio tJal'lt a coionia~~ção europaa. c 
5<J 'OOO$ ao de Matto Ot·o~so como auxilio ã. oo-

Ionisa r;iío nacionitl, Ded uza-so 4·14: 098$372 da con· 
, signi}Çã.o - ?agt~mento de transporte de immi· 

. gt'<l.ntoi e eventuaos, . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . •. 

. 4. Coneios: 
. D<•<l!i?.n-sc da tabella; 50:000;~ da COUSÍI(llflf)OO 
-V11ntagens esped.,.es a empl'egados-Bf\D:OOO$ 
dn.-:- Ohjeatos IJaro. expe•1iente " utensilios, 
170:000.~ d;,-'-Despezns diveroas-e 20:000.S da 
-lllveutuaes.. . . . . . .. . . .. .................•. 

:5, 1'el.,grllphos: 
Deóuzic!os d& tabe!la: IQ: 000$ tla insútll!lção de 
ohser vtttorios meteoro!ogicos e 20:000$ da liga. 
ç:io tclegravhica e semaphor·ica dos pbaróes. 
Elavadn..do 350:000.$ a'171.440$ o. consígnação
E•tabelooimentos de nova\\ linhas- ÍJM'Il atten· 
Çer A constrricção <llls seguintea: 80:000$ l'o.ra 
continuttção <ht linh!l. rle Caxias pelo vallo do 
u,.pictn·ú ~~oo <lo Tocnntin; 11m Goyaz, passando 
pela ci•lade <!!1. Carolina ; 90:000$ pam prolon· 
g;~meuto do r•amal de Oeiras, S. João e 8. RO.Y• 
mundo Non;ttP, pa.ra. a cnnstrucção !lo ramal de 
Colonht a Parana.gu<\ e para o de Perypery llQ 
lta maraty a entroncar na linha do Ceará ; 
50:00 •$ p•u·a e(Jiltinuaçiío da. linha de Machado 
Portell~. a Ca.r·inbanlta ; 50:000$ para. constru
e~ão da linhn tio ligação da cidade de Joazeiro 
na Hall ia i1 •le Januaria, em Minas, tocando 
pelas pDYOflf)Ões I•ibeirinhas ; 35:1l00$ para a 
ronsl.rurção <los ramaes do Anglcos a Macan e 
do Mossoró a, ·t\rêa Ilranro, ; 25:000$ plll'tt pro
long•mento da linba de Itabira a Ferros. S. Mi· 
guel <le Guu.nhã.us, Peçanh<\ e Sel'ro ; !0:000$ 
pn.ra pt•olongumento dlt. linha de Quelu~ a St\ba~ 

9.816:336$628 

8. 9'71!: 865$000 

rã ; 30:000:$ para prolongamento da linha de 
sete Lagôas a Inllaúma e l<ortuna, de Vista 
Alegre a Santo Antonio da Lagôa e TtahyraB e 
de So.nto Antonio d"' Lagóa a Jequitibá., e 10:000$ 
para. prolongamento da linha iie Mar de Hes
panha a Angustura, passando por santo An· 
tonío do Aventureiro . ... , . ; , .. , ...... , , , , , , • 

6. Subvenciio a Comp:whins de navegação-:- sub· 
stituiilas as consignações de 170:000$ á Compa.· 
nhia •'e Navegação do Ma~•anllão e 56:000$ para 
o serviço de cabotagem do Ceará. ao Parâ, etc. 
pela soguint<: : serviço do cn bolagem do Ceará 
:w Pa.r•iL com uma. viagem mensal ao porto de 
Tutoia, no Marunhâo, !68:000$ e elevada a sub· 
venção á mwega~o interna a vapor no E.,ta.do 
de Matto Grosso a 22:000$ para estende\·11. a 
Aq uidu.uana •• . , •....• ~ ....•... · · ............ . 

7. Garantia de juros de Estradus de Fert'O. Substi· 
tua-se a tahalla na parte referente á gtLrantia 
às Estradas de Ferro pela seguinte: 

ESTRADAS EM TRAFEGO 

. RIO GRANDE DO NOltTE 

8.90():000$000 

2. 932:940$000 

ES1'«A.DA DE FEltRO DO NATA[, A NOVA CRUZ 

(De()retos ns. 5877 de 
20 de fevereiro de 
187i",,6614 de 4 de 
julho de 1877 e 
6826 de ~9 ''e de-
ze!llhJ'Dde 1877).. 384:723.~678 

PARAHYllA DO NORTE 

f{STRADA DE t1ER1l0 CONDE D'ETJ H RAM~\L DE OABEDELLO 

( DooJ•etos ns. 5008 de 
25 de n b1•í! do 
1814, 6681 de 12 
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u 
1to seimil:Uro de 
1877elei n. 3141 
de 30 de outu!H•o 
de 1882, decretos 
ns. 9764 de 14 de 
julho de., 1887 e 
954 tle 6 de no-

.I: ... 
<I . 

vembro do 1890 ). 456:945$528 

PERNAMBUCO 
~ 

"·. 
ES'l'H.AOA OE FEHHO DO RECIFE AO ItUIOBIRO 

( neeretos ns. 5704, 
de 5 de agosto de 
1874, 6748, d_e 17 

:de novembro de 
1877 o 88221 de 

de dezcmhro 
· _de 1138·~)......... 350:000$0{10 

J'STRADA DEI FI>RHO DO RECIFE ,\ S, FRANCISCO 

(Dllcret.os ns. 1245, 
de 13 tio ou~ubro 
de 1853, 1020, de 
II de agmto tls 
1855e 17071 de g 
de julhode IlHO). 713:62ô$(\Of> 

I~STRADA DE FERRO DO RIBEIRÃO A.O 1IDN1TO 

(J)eew.to n. 471, d" 7 
de junho do 1800), 57:000$()00 

ALAGO AS 
.ll~TRADA 1)Ji: l•'mHI\0 C:Bi"\TRAI1 D.\S .\LAGOAS l'. Ut\MA.I~ DA. A.SSEJ\ffiLÉA 

(Decretos nij, 0043, de 
2,7 de novemhl'O 
de !875, 7805, de 
12 de novemht•o 

'ii! do 188fl e 10.2.'56, 
(!o 22 de julho de 
1889), •••• ' '..... 43(}:310.$000 

BAHIA 
ESTRADA DE FERRO DA DARIA. A S, l"RA.NOISOO E RA.MAL DO TIMBÓ 

(Decretos ns. 1602, <le 
14de maio de 1855, 
3127, de 7deou
t u b r o de 1882, 
8925, de 7 de 
abril de e 9082. 
de I li do; tlez em bro 
ele 188:'1)......... 1.250:000$000 

ESTRADA· !lE FER,HO OF.NTRA!' !lA BAHlA, !IA:MAES DA FlliRA Dili 
BANT1ANNA, DFJ OLHO n'AGUA E JJO OROBÓ 

(Deeretos ns. 5777. <lo 
28 de outubro de 
1874 1)71\7,de21 de 
julho de 1887e229 
de 2\J d·J tmwço 
(\e 1890)......... 910:000$000 

ES'l'RAUA DI!: F.ERU.O FUAN-UOAD NAZARE'I' 

(Drcrr.to n. Hl.125, de 
15 tle dezmnl.ll'O 
de 1888) . . . . . .. .. 53: 400$000 

RIO llE JANEIRO 
ES11HADA DE l<'ERIW JJA.RJ\0 DN Alt-,\.ltUAl\!A 

(DecJ·eto n. 10.2-15 de 
31 do mttio de 
!Bf\9) ........... . 00:000$000 

ESTHADA lJE l;oi'1HHO DO OARANIJOI~A h! HAMAT, lllil SANTO EOUARDO 

(Decretos ns. 5822, tle 
12 \\C. tiCZ('I11lH'O 

uo 1874, 5Jl8,do 
20 de Jmtl\'O tle 
1875 e lO.ll!l, de 
15 (!(I dozem bro 
da l888) ........ , 470:00()$000 
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"i ESTU:ADA PE F.SrtR.O CEN'l'JlAL DE l\lAOA.IIlil 
. ;i' 

(Decreto n. 10.121, de 
.' _ 15 _de. deze~nhro 
i de 1888) ..... " .. 

i ... 

7 4: 152$669 

MINASGERAES 

ESTJU I! A DE ~·En 110 1JJ~AS E RIO 

,(Decretos ns. 5052, t!o . : ~~7~:0 aó~~~ ~\~ f: 
i i',•tle sutcmbro de 
'fi ·J877 e 80!3-', do 8 

'' ',- tle maio de 1881). 1,084:06i$715 
l<;" ... ~ . S. PAULO 

ESTRADA DE FERitO MOOYA111A,Plt0LO!S"GAMEN1'0 11 C.lTAr,.i.O 
E II.U!AI, lJE 0/ILD.\S 

(Oe~retos ns. 3888, tle 
- '7 de jn,nelro •le 

ISBS, 9'155, tle 23 
da fe•·ereiro da 
)884 O 885 1!e OU· 

__ _ tubro ,1e 1890);. 300\003$00.) 
. (Ayisd tle 19 de junho 
.-_,_.de 1893. Pagn-

. me~ toem o1tro M 
cuJnbío de 27 rl. 
por I$0CJO)....... í!59:000$.000 

PARANA 

"· .. 

!•:: ., . 
. 'ts'fll.ADA DE J•"Eil.RO llE PIIHIINAGt1A' A GfJRYTlllA, PROI.ONGAMKNTO AO 

-· , POU'rO Alt.\WNAS E A' 1'0N'f.l. GROSSA E RU!AES AO RIO NEGRO 
E ANT()l\IINA 

.((lecreto; ns. 5!Jl2, ~e 
· · I do tnai<> dA 

I Si5, 7035. de 5 
'de ou\uhro d8 

uns. 10~ \t2 do 5 

dejaruliro da 1889 
o907, de 18 de ou· 
tubro de 18~0 ..• 1.344:442$989 

SANTA. CATHARINA 

ESTRADA DE FERRO D. THHREZA Ol!RYS'l'INA 

(Decretos ns . 570J , de 
121 1Ie outubro de 
1874. 7619, do 18 
de out.ub••o de 
1378 o 9528 de 5 
do dezomuro de 
1885)..... ..... .. 392:650.$861 

RIO GRANDE DO SUL 

ESTRADA DE FERRO DO RlO ORA~Dl'l A DAGÍ' 

(Decretoa ns. 7055 do 
26 de outubro de 
1878 e 79!1 de II · 
de dezembro (le 
1880) ......... , • . IHB;50l$73Z 

RS1'MDA DE FERRO DE QUA.RAI!IM A ITAQUY 

(Deoretos ns. 8313, de 
19 rle novembro 
de I •81, 8942, do 
ó <lemaio ''e 1883 
e380 de 9 <I e maio 
1\e 189J). .. • .. .. 36~: 000$000 

Ern const.rucçiío 

MARANHÃO 

ESTil.ll.llA Dll FERRO llE CAX!II.S A S • .TOSM DR OUAUI!l.AS 

(Decretos ns. 10.2-'iO. 
de 31 1IeaJtosto de 
1880 e 157, de 2:l 
<le ubrH de 1891) 60:000J;OOD 
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PERNAMBUCO 

ESTRADA DE FERRO DE TAMAli'DA!U; À BARRA 

~to n. 193 D, de 
30 de 'janeiro de 
1890) . ......... "' 60:000$000 

SERGIPE 

ESTRADA DE FEI<RO DE AllACMÚ A SUI,i:O DIAS 
) 

c,Dtetoeto n. 619. de 2 
t!cpgo;to de 1892) f>9:030$000 

ESPIRITO SANTO 

t;:;TRADA DE Ff:llRO OE VIOTOIUA A l'ltSSANEIA 

(Decreto.n. 574, de 12 
de julho tlo 1890) 60:000$'000 

lll!NAS GERAES 

llSTRAIJA DE FERRO ~IVZAliD!XUO 

(Decretos ns. 10.449, 
de 9 de novembro 
de 1889, e 846, 
de 11 de outubro 
de 1890)........ 100:380$000 

ESTRADA DE FEnno D~ ITAl\AU.g A 01\.UZ ALT.~ 

(Decretos ns. 10.432, 
de 9 <la novembro 
de 1889, 30f>, de 7 
de abt•il de 1890 e 
397, de 20 ele ju-
nho de 1801)... •• · M:000$000 

RIO GRANDE DO SUI, 

E~TitADA DE !'ERRO DE S.\NTA llAHIA A CRUZ ALTA 

(Decretos ns. 10.432, 
de O de no,·embro 
de 1889, 305,do 7 
de abril de !SilO 
e 307.de 20 de ju-
nho tle !89!).... :ZS8:720$000 

ESTRADA DE FERRO E mNAS DE S. JERONYA!O 

(Decreto n. 906, de 
18 da outubro <'e 
18\JO)........... 60:000$000 

ESTRADA DE FERHO DE PELOTAS ÁS OO!.ONIAS DE S. LOURENÇO 

ESTRADA DE l'RRUO PF.RDÕRS A CATALÃO E PERDÕES ,\ 11.\RR,\ l!ANSA i(Decreto n. 10.151, <lO 
5 de jttnei ro de 

(Decreto n. 862, tle 
111 de outubro de 
189J) ........... 2.056:824~000 

S. PAULO 

PROLONGAME~TO DA SOitOCAB.\N!. E RAll,\1, DE ITARARE 

!Decretos ns. I O. 090, 
rle 24 de novembt•o 
de 1878, e 874, 1le 
18 de ol\tubro de 
1890) ••••• , •.. ,... 3ll0:000$DOO 

!SOO •••• ) ....... . 60:000$0~0 

E1n et~tudos 

MINAS GERAES 

ESTlUDA DE FERUO DE ARAXÁ A I•E;SANI!.\ 

(DecrGto n. I 082, do 
28 de 110\'Cillbi'O 
do 18\JO).. .... ... 60:000$000 
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GOYAZ 

'i.l!lifRAJ),I. Dili l"'lliUW DR OATAl-lO A PAJ,MAS 

i. . • . • 60! 000$000 
~'erro Sobral. •.• , ..•....•...••.••. 

Ferro do Balurité: 
do material rod(l.nOO da. 3• se
da consignação para preparação 
se~o e 00:\100$ da de material 

mesfua SeCÇãO, 200:000$ Ja de JH'epat•açfio 
_ _ leitO; etc. tia 5!1. e 25:000.'}; na rc •tísão tios es-
tudos entre Humo.ytl\. e C•·ato .............. .. 

: Es~ra,la de Ferro 
Sul de Pernam-

, ;; .. bucoi 
';: Silbstitua.:se a t&bella 

. , ,: ': pela .~~guintu: 
~:-_-,; 1~ di visão 

' ·-,p~ •••••.•.....•• 
M&te:r lal ••••••••••••• 

2• diví~i.lo 
J;l6ssoa.l . • • • • • • • • • • • • • 
Máteríal ........... .. 
Pi~ rodante~ ..... .. 

· 3• 'divisão (Con-
atrueçã.o) 
P~olongamen to dé Ga.· 

ranhuns a Aguas 
Bellas : 

Pessoal ......... .... . 
Material ••.•••.•.• , .• 
Revisão de estudos, 

looaQão da lin oa., 
trabalhos prepiL
raWio;; e movi
mento do terrn ...... 

1Hl:213~950 
6:0tJ0$000 -----

780:635~021 
4 10:450$000 

125:213$95() 

_eoo:uou~oo I.?OI :085$~1 

62:825$000 
2:000$000 

300:000$000 
:1fl·l : 6~5.j;OOO 

13.850:440$100 
2()0 :000$000 

2.235:524$732 

I> 

~.281: 128$071 

11 SupJlrima-so. 
12 Es~rada de Ferro 

Centrttl de Per
buco 
Accrescente-se a 
tauella : 

Acqui,i~ii.o do mate' 
rial rodante, 2" 
divisão •••••••• ~. 700:000$000 

Peasoat,.,. ........ ~ •.• 

6·1 secç(TO" 

Timba.ü ha ao Pilar 
llO: 000~000 
I O: 0011~000 Material .••.•••••••• 

Empl'eitada., ••• l ••••• 350 : 000$000 
----------- 420:000$00() 

,;1.,-1 7•• secção 
< 'Ouarabira. a Nova cruz 

Pesijoal . , , , • , , , , , , • • 60: 000,~000 
Mlttcri<tl • • • • • • • • • • • • Hl:000$000 
·Empreitada, mo v i-

men to tle tei'I'IL e 
obrus ''e arte con-
traetadas • . • • • • • 250: 000$000 

-------- 320:000.$000 
8" sevçilo 

Mulungl\ a campina Grande 

Vlater!a,l ...... , .. • .. 10:000. o o 
Pessoal • . .. . . • .. . . .. oo: ooo.WJO 
Empreitada......... l 00:000. 000 

------- 170:000$000 
13 Su pprima-so. 
14 Egt.radot de Ftlrro Paulo Alfonso ...•. , ..••. ,,.,, 
15 Estmda do ~'erro da Ilahill. (;'mlongamentol--

Ocduzidos: 48:857$115 ela consignação diversos 
mntol'iacH Plll'l' olllcímts; 57: 295$ól7 do sobresa
!entos, nn 3" •li vi•iio; I <J:OOO$ tln-Di versoo m!lto
rirws; I O:ODO.'f; lii&-Oin•tt~ Novns-nu 4" <livi:-llo ; 
34:052$i.S00 llu.--TJ•ifhua O II..CUGtH:HII'iO~_; ~:J:;i(}5$~JH0 
•ln.-Mu.toJ'Iu.l tologl'llJlllico ; l30:UUU.}i dn-Mr-.t.o-

4.329:156$310 --172:098$695 
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ria! rotlnnle, etc.; 70:095'l;B4\l dll.-Matm•itLI, fui'· 
rau•entas-para as otHcinas a montn.1• no .Joa
zeiro; 44:889.$ da-M.ochina, fea•t'ILIII<lntas, etc., 
pu·a tt'tl.halhos em Jna·'eh•a. nas mesmas otllci-
DIIB, 5• divis.'io ................ , ............ , 

16 Est•·a••a de ~·e•·ro Central do Brazil- llmluza.se: 
1:200$ de 11111 pi'tLticante, 2:f>55$ de um lltui· 
llar na thewm-aria, 2:400$ de dous pr;üic.onles 
no Almoxaa·ifudo; 9:31i0$, de ta•os primeims 
escriptura.r·iosno escriptoriocentl'a.l do TJ•aft.!go; 
133.62:~$400 da- Gunrd~ts em gemi, mano· 
bre•ros, etc.-n~t Estoção Centml ; l·lfl: l·lli$.">~0, 
da. mesma c<~nsignaçiio para as estações d·· I" 
clru;se; 71 :55\l\;(i40, da idem, idem n11s estações 
de 2 closse; 64:581$580, da idem, idem para 
as estaç<i<•s de 2• classe; 52: IH?$780, da i•lcm, 
id,m• pa.1·u as de ·l·· classe ; 43:09;.J . ..:;200 dtt idetn 1 
idem I~tm as de 5" clusse; •1110:000$ da C<H•duç
ção •ln tr·ens I'", 00; 50 000$ d11 conducçào 1le 
ti'IIS olo Norte 200:0110$ da t•cpat·a~ito chl mtltc
riuii'OIIillllltn 1"', 60; li :800:!; da event.uaes, na 
ruiJI'ica material ; 281: 136$ dtt Opct'ltl'los, tt•a· 
lmlha•hH'CS CL<'., dtt conservação extt•aor·tlinnt•in; 
200:000$cJa IJOl'lllCiltCs; 80tl:000$ do lt•iiiiOS e 
acc~s~ ·t•i •S: 100:000$ du ~lator•inos divt•t•gog: 
110:000$ da l~vontunes, da rUlll'icaCon~m·1•nção 
or 'ina.littll oxtr·aor•clinnrin ; 20:1:000$ dtt Oh!'ils 
novas uns of1lcinas; 500:000$ tia Melhnram~·utos 
nns ollldn:t>: etc.,; IOO:OOu$ cht Obrús nnv~ts, 
mutcriull'Oflant.c C~tc., o elevados a. 3:000.~ os 
vencim!•Ulo· dtt pt•ofcssor;t da es ·oltL illlliOXIl ns 
olllciuas ........................ , ......... .. 

17 Prolongumonto tht Estrtulo. de llm•J•o CentJ•nl do 
fll'ilZil,,,.,,,, · · •, ... , .. ,, .... , .. ,,.,, ..•... , 

18. E$tl'nda LI<\ Fel'l'O Pol'to Alegr·o a. Ut'UlJ.Hilynnlt 
-l•e·'uztt-se: 30:000$ •lo Pessoal c 301J:ll00~ 
do Ma tol'íal cht 5' ti h'isiio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 

J9. ProJougamcnto da Est1•ada de l"er'J'O POJ•to Alu
gi•e o. Uruguo.yana. llc•lnza-so o. !11!0:1'00"? " 
consignaçáo Pessoal e Mate1·ml dn, mlministm~ão 
e llscalisa~ão; a 000:000$ a A~sontamemo da , ia 
permanente, pontes, etc., n üOO:OOl!$ a Cmll[ll'tL 

de mater·ittl rodante e lixo; n 200; OOO.$a cm• Ct\ 

a. 245:050$304 

24.440:030$355 

2. 800: 1100,$000 

3.06G:310$107 

de nramo; a 150:000$ a Editlcios e a 50:000$ a 
l~vent.uncs • ...............•....... , •......... 

20. Estrad1t de }i'erro Cat.a.lão a Cuyn.bá-Pm·n es
tudos <ht estrada u construi!· pela fm•ça feúet•aJ. 

21. Ol•ras Publicasno.l;o.pitall<orloral..,-!lcduznm-so: 
200: 000:(; dtt consignaçào Obras novas pam su p
primenLo do aglUt da capital; sup[H'imidas us 
seguinte$: <1:800$ do ajudante do chefe do tra
fego no es•wiptorio, 4:800~ do dous agentes de 
111 classn, 4:800$ de dons ditos de ~l' classe 
2: Hill$ de dnth n.iti<hLntes de compositor e im
Jll'i•Ssor, 2:555$ do t\i uthulte da olflci na telegra
pl, aica, orll "xtrnctll, no escl'i!Jtorio dtL Estmtla 
Rio do OuPOi 1 :825$ ptu·a. o atarrachador•, a. do 
2:1107$500 !lu um carpiuteil'o de 2" classe,I:460,-;: 
do anulnnte de pintut•, 2:0117$500 tio apontado!' 
gm•a.l,loga.l'es quo fica111 extinctos, 

Deduzidos: 0:000$ da. con:;ig-nação- Carvão 
Cardilf, 6:000.~ tia Lubi•illcltntes; 5:000:3 da l!i· 
ver•as, 12:000$ t!t~ DoJ•mcntes; 8:000$ tia Trilhos 
o access01'ios; IO:OOOA da g,•nntunes ptu•a au .. 
xili:u•e::J tlo sm,víço ntc., 20:000$ da. Obt•as nova.s 
etc., •ta. Estl'<\da. d(' Fm•t•o Rio do Ouro ........ . 

22. OlH'ns nos divct"sos E"'tiHios- 1\cdur.ida 1:1. consi* 
gnnç~tío r~s·1al technko, inclusivo o das secções 
em seis mcws tle escriptu' io, do csct·iplm•io te
chni1·o, da. Qommissúo de melho1·anumtoado Rio 
do S. Fl•ttncisco a 4:!: H•IS, a. 5'1;000:30 matei' ia I o 
fm'l'i\1lllHtti.\ das O{l\ei a~ da, 11\PSHH\. COlU!\1\S~\\.O; 
iueluida n de -tll:OOnSp:u·a.auxilio á dc~oh..;tl'tt
ct,•:io doAitn Toc:tntins <'lll Goyazef:O:OOO.~ pa.rn 
mclhm•anwnto •ltt na l'~g;t<;ào tio Rio CuyalJil cn1 
~latto G1·oss". Suhstitna~sc n tabolla l'Phtlint 
h Jnspct~toJ•in dos Pm•l.os :\lnl'iLimos, tJilO O ox~ 
tinclo polu. seguinto: 

1'\IAHANII.lO 

Obras <lo Ci\cs lia Sa
gt'0\110~ segundo 
ll COI!Íl'I\Cto •• ,,, 150:00[!.~000 

Fiscnlisaçíio.......... lO:Oi O$'l0\l 
1 60; 000$000 

4 . 220: OOO$Cv0 

100:000$000 

2.817:·102$000 
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MelfwJ•anwncos AJ,.\GÔAS tr<-
dos rios õ 

Pessoal e material. •• ··········· 48:000$000 Garantiu. do juros á 
companhiu. COil• 

OEA.RA.' 
cession ltl' i o. do 
confol'lllitlrulecom 

Garantia. ele juros á os decretos n. 904 
Ceara Harbou.· tle 18 do outubro 

~;:ro··;~''íõ22~d:;; 
· de 1890 e 808 de 

4 de maio de I 892 60:000:!;000 
23 ele agosto de Fiscttlisação .•••.•••.• 8:000$000 

~ 1892) ............ 292:44~00 ------ 08:0~0$000 
Fiscallsação., ....... , 15:00 . 00 

~ 

------ 307: 440$000 
ESPIRITO SANTO ~ 

RIO GRANDE 00 NORTFl l'ot·to da Victo,·ítt 

Porto ela Capitat P<:;soal e material. •• 200: 000$000 
11>·· 

·········· ~: z 
Pessoal e nuterial.,. ........... 200:000$000 > 

RIO DE J,\NEIRO ~. 
PARAHYDA Porto do 1liacalui t;;l 

> 
POJ'IO da Capital Pessoal e ma teria! ... 30:000$000 

Q, .......... I)> 

Pessoal e material,,, ........... l 00:000$000 ~ 
Po>'lo de S. Jo,ro ela > 

la·• 
PERNAMBUCO Barrtt >· 

Pm•to do Recife Pessoal e material. •• ··········· 5(;0: o l0$000 

l engenheiro-chefe ••• 12:00~00 S. PAULO 
I dito ~jud~nte ...... 7:20 ,: 00 
I secretario .. , , .••.• 4:80!00 PDI'IO de Simtos I auxiliar tecllnico ... 4:800 00 
Pessoal .............. 64:00 000 
Aluguel •'e casa e ex- Fisca.lisação e estudos . 30:000$000 

plllliente ......... 5:000$0(J0 l~xpediente, aluguel 
Conservol,lâo do cães. 4o:ooorooo de casa e trans· 
Dito. das pontes ..•••• 30:000.000 porte ............ 10:000$000 
Material. ........... 140:00;00 ------ 40:000$000 
Dragagem e obras •.. 500:000 000 Canal de Iuuape Eventuaes ........... 10:00 000 ------ 817:800$000 Pessoal e material . .. .......... (10:000$000 



P.AR.\NA' 

Pm'1o dtit Paranaguc! 

Pessoal e material .•• ·········· 70:000$000 

SANTA. CA.THA.RINA. 

POI'IO do Dc.,tcrJ·o 

Pessoal e material. •• 120:000$00:) 

Porlo da lAguna 

Garantia de juros ••.• 60:000$000 
Fisealisação ••••••••• 8:000.~000 

------ 158:000.$000 
RIO ORANDB DO SUL 

Obras dll ban·a 

Pessoal teelmico does· 
criptorio, aluguel 
de cas:1s o offiei-
nos ... , .......... 160: ooo.tooo 

Mntet•lal. ............ 40:000$000 ------ 200: 000.$00:'! 
:RlWE:Sl'lMENTO DO 

OANAL DO NORTE 

Margem Oeste 

Pessoal opern.rio •..•. 80:000$000 
Material ............. 160:000$000 ------ 240:000$000 

Margem, Léste 

< 
1 Pe~soal operaria .• , .• 40:000~00 

Matet•ial. •••.••••••• 60:000, 00 ------ 100:000$000 
Bm·ragcm c estacada 

do pDI'ID 

Pessoal. ............. 120: 000~000 
Material ............. 180:000 000 ------ 300: 000~000 

I 
Ob1•,ls do moll1e tl:~ 

btWI*il. 

Acqu isição do male· 
ria! .......... ;.. 250:000$000 

Vi o. fort·ea e outras 
i nst.alluções... • • . 80: C00$000 

Mntorial. míio de obra 
e construcção dllS 
estttea•lns e mo· 
lltes.. .. .. . .. .. . 200: 000$000 530 : 000;?000 

23. Dil'ectoria Guml de E,tntistíca : 
Incluída a consignação de 40:000$ pam recensea

mento e substituída a consignação de 10:000.$ 
11ar•a impressão peltt de fiO:OOO$parttncquisiç1io 
do material typographico neccS»ario e seu 
c.steio .................................... .. 

24. Transporta•la para o n. H. 
25. Transportada para o n. H. 
20. El'entuaes ................. . 

11 Com os serviços municipaes, 1tinda a cargo da 
Unilto em virtude do contractos o pot• conta das 
vel·bus espcciaes que no orçamento da 1 eceit-:t 
llws siio destinadas, a quantia de 3.024:47(1$">74, 
tt sal!et·: 

4. 7Bi :4G8$300 

2i2: 180$000 

50:000$000 

l. llluminaçiio publica............ . .. . . .. . . . . .. . 013:26!\$'37·1 

I
. 2. Esgotos, augmentada •• consigmt~iío <lo pessoal 

com 2:000$ !tO engon h e iro fiscal, I :200$ "cada 
um dos ajurhwtes, 000$ a cada um dos nuxi· 
liares e Gú(J$ ao amunu.ense. _................ 2.0tH :312.'f'500 

§ 1." Continuam em vigor• os ns. I, Jll, IV, VI o VII da lei 
n. 191 n, •'e 30 de setembro de 189:!, e nrt. 14 dtt lei n. 3307, do 
24 do novembro do 1888, que nuto•·iwu q Poder Executivo a resgatar 
as l!:stl'adas de Fet•ro do, Bahia no S. I•'mncisco o Recife ao S. Fran· 
CÍSCO, nos termos !lOS respectiVOS contractos. . 

"' tr:.~ 

"' rr. 
;>-!· 
o 
t>l 
1!: 
l.'r!l' 

"' t:l 

"' 
~-
o 
-1 

"' 5&• s 
t:> 

"' a; 
<O 

"'" 

§ 2.• As compnnlrías ou emprezas que gozarem de garantias de 
juros ou subvenções são obrigadas a entr•ar para o Thesouro Fe· 
dera! com ns quotas que lhes tiverem si<lo marcadas pelo Poder / at 
Executivo ou que constarem das tabellas, para' occurrencia das :::::: : 

~ 
"' ~ 
~ 

i 
3 

] 
3 

I 
~ 
~ 

~ 



::r:~~;.:_;.-··>-·~ 
:, ·•'d911paza• ,\e flsca.lisaçiio cre~tdas polo decreto n. 399, de 20 lle junho 
,,tde]891, instituída sob a al11u~uh\ da despeza não exceder a receita 
· proveu leu r.e daquclla at•t>ccaclaçiio. 

·: ·:. As ooulp11Itltias, em prezas ou oonci\S$imun·íos sem gl\1"1\ntil\ de jul'Oll 
,\:cu subven~ão, lloiLrn sul>ot•rlinad .s t\. di~posiçito anterior logo quo 
<'EII!Jam approvudos os e~~udos •lellnitivos· da t'eStoectiva. concessão ou 
· .emprehetldimento. 

:,:,:sã;o ·Ís<'lntotS il<>'>~a ob••igação 11S comp:>.nllias ou emprczns anjos 
oontmcto< ant~t·iormente celebt•ados, imrmzet•em cxpresMmente ao 
governo o.s despozas com o. l'B:!pecti va tisc•disRçiio, no\o sendo per
mlttldo. pot·óm, ao governo C<l!tce<lcr a essi<s compa.nllias ou em· 

_ prezas nenhuma novaçiio ou t;tvo•• do qualquer· espccie, sem quo 
:··.·~se subot•dinc á aquella obriga.~ão. 

' § 3." E' revogado o decrotu n, 1705 A, de ao do abril do Hle4, 
· § .4.• E' o Pod.m· Exeau ti vo auttn•isndo : 

· ':1~. •• t•enovar porclncn a.nnos, o contt·aoto 1lo navogaçilo 1\o.s lagôas 
Norte o Man::uaba, no Estado das Alag•illS, JlOl' concm·•·encla publica, 

.. pOO.endo elevar u. t'espectí\'a subvonçã<J anuuo.l o. 4<hOUO:Jp, <lllm a 

clausula do SCl'em feitas sois viagens rw1ondus por sBma.no. e de ser 
dcsobs~ruilio o cauul na sabida do Ti•apicho da Bni'ra ; 

2", a a·'dit....r contraeto com a oompanl1in que fnz o serviço de 
nn.vegaçito dn caiJotagom entre o Cea,r;\, c .o Pari>,, estn.bolecendo umn 
viagem lUonsal redonda ao pm•to da Amarrnção, e ouLm p,os portos 
de Gninu~rãos e ()ur!ltnpét'>\, pmlemlo por isso elovo.r a respectiva 
subvenção a: 200: OOO$OOH; 

3•,' n rcV<t!itliW Cl proJ'OgM' por um a.nna o pro.zo das coneei!SÕCS de 
EstJ•adas do l•'erl'o ~u,ios c.>tU<los dolllliti vos já. tiverem sitio appro
vatlos, ~Om1welw,ntH~1n.s nos ~st~t.dos que !-.le a~hat•utn tl,m ve-vohtQiio, e 
tiverem caducarlo dopois de O de setombr•o de 18!13 ou quo venham a 
caducar ato 31 tlo dewmiJrn do COI't'Hnte nnno, e bem Msim as con. · 
ee~sôes ou elnpl'('..zns de estt•a.d.a .. <:; de fel'l'O que nesse"" Estado~, no 
rctlwido pri>~o, tiverem ouspondiolo os trabalhos já itJioiados; 

Sala <las eommissõos, 13 do novembro de 1894. -Jmro Lopes, prc
sidente.-Jb·tlmY Wos, l'l'lator.-Auyusto Souero.--F. P. Ma11•·inh .. 
-AU>Orlo ~·m·•·cs, com l'CS~rlcções.-Aimcirl<t Naguei>·a.-Gançalvcs 
Ji'c•·•·Bir11, com rcstricções quanto ao 11, :1 tio§ 4•.-A~,ffUSlo Monte
ncg•·o, com l'll'iltl'icção qn:-.nw o n. 3 § 4•. 

E' n nnunciltrht n vot oçito das emo111ias oll'•J· 
t•ecid~~ om 2" discussão t\11 or,•t~monto d11 

·Viação 

São successivo.mento posttts !l votns e ~ppro-
VIHlrts ns soguintc~ mnomlas : · 

Gn.ri,ptu\Vi\. no Porto tia. União, 
t)',r"n;,\ .................... . 15:000$000 

30:000$000 Pr·ücudenuo-se á vototçl1o dtt •·ruonth olo 
.Sr. Lu!~ D1ltsi, rolal.iv;t ao ·:Uixillo i> Acatlo
mia do Cotnm.:.rclo li c Juiz do Fór••• vor·itl

;, ~-se q~to não hn. numaro. 

O Sr. P••e'ili<lente- Não lla nn
. mero no •·ecínto, ma" ha eviclenlemento nu
. IDel'O llU C omUI'a; OHIOO .Je IIUIIldtU' pL'UC<Jllot• 
·á._ chtumutu, rnmuluroi procede•· a num. nova 
votnç<1o. 

Os.-. Ii':rancisco Glico-..•lo(pela 
or{lom) 1\\z ohsorvnçiles sobm n auseucin ln
mentavel úe alguns Srs, detntlatlos. 

Em· ~<o~guillà ó llO-:-;tn tl votns !j r·(lj<~itntln ·;. 
einonlla. E'o Sr. LUi.7. lletsi. rolntlva {L A e Lula· 
m_la. tle cummc1•c1o do Juiz llo FÔI't\. 

Uo St•, Coelhn Cinlt•n : - suppl'inw-.;e a 
verhtl destinada á tlologaoio. (fe. tol'ras do 
Púrnambuco ; 

D;L Commissão do Orr,-amento, suh..ilitutiva 
d11 das Sr~. Torqua.to Morch••t o Godolino 
Loreto. · 
.tugmonte~so ~~ 

ns.~in1 distl'ilmi<.los 
nha~ soguintes: 

verha 5 com 180:000$, 
po.n~o construcção 1ltts I i· 

Blume-mu l\ lAtgPS 1 Snnin Ci\-
thttt•itla ••••.•••••..•••••.• 

S. Luiz, Sn11to t\n;:relo o Pl~)
tuBit•:.LS. (le H.in Potr"llo e En
~•·uzilhmla uo ltio Gr11nde 
do Sul ••.••••• , .•..•••..•• 50:000$000 

lltt Gommiss:io <lo Or•çamento, substitullva 
d•t tio Sr. l'ranciseo Santi:~go e outl·os: -
OIJI'll~ do pol·tu do .:i t Jui10 tht Barra.- Olll vez 
de 500:000$: - ilig·a-•e - 700:000$000. 

Marncassntné o. Turya<JSU no 
E~htdo do Mnmuhiio a •.•.• 

S. Miguel o. Santa Anmt (lo 
l'anema, l':sl ado dns Alagoas 

25:000$0001 Do St•. Josó l:levilacqna- prolongamonto 
tla IM1·adu ele ~·ert•o do SolH•al, 150:000$000. 

Anchiota a Alfrerlo Olmvcs. 
ltupomh·fm no ltlo Nnvo o 
Santa. Ct•uz n..-Pn.l.l. Uigunto, 
lo!tipírlto Snnto ••••• , ••••••• 

:J0:000$000 

30:000$000 

Da Colll'lli.;stiiJ do Ot'Q>Hllonto à ••ubr·ic:t 12 : 
- ?•l SQ'!Çi'i.o ~ .\JolllngU a. C:1 ~im GJ•;:wdo 
HIH Vf)Z(fe--. OIUJH'Oitndn. 100:000.1'- dig'll.•SO: 
-- muproftadn. :·WO:OOO$ o ttHm·.~-so a somiiH\
alll con~oqnonoltl. 
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câmara dos Deputados- lrnpt·esso em 12/0212015 15"38- Págtna 17 de 23 

SESSÃO EM 26 DE NOVEU:BRO DE 1894 513 

Do S~. Francisco Santiago e outros : 
Ao n. 17: 

prolongamento da Estrada 
de F~rro. Central.. . . • • •. • 2.800:000$000 

Idem 1dem ram..1-l de Ouro 
Preto. . • .. . • .. .. .. .. . . . • • 400:000$000 

3.200:000$000 
Do Sr. P~ula. Ramos e outros : 100:000$ 

para conclu.;ão du.s obras !L Estraaa D. Fran
cisca : 

§ Para os tm.balhos da commissão incum
bida dos estudos da nova !:apitai no plAnalto 
ceatral do B!rutl e puhlict~Ção dos ma.pp~s e 
r-elatarias, 300:000$000. 

Do Sr. Rocha Ca.valc.'lnti e outros : 
M n. 6 do ~rt. 1•: 
Accreseonte-se : II :200$ i< GOtllpauhb Pe<'

namllucaua de subvenção, pelo coolr<voto úe 
navegação"- 'l'apor, n<> rio S. Franci;,o, " 
eat'go <la m~sma comp<tnhh, innovado por 
deoreto n. 1.791, de. 11>9L 

Do sr. Coelho Gíntra.: 
No loga,r oom1•eteute substitu"·se ,fabo:>.

tão po ,, Tapera, plU'a que o ramal du li;: 
terrea parta d~;tt estação •la. r:eutml da Pet·
nambuco em vez d<.~ ele Jaboatão. 

Do Sr. Artltur Torras : 
AO n. 22' 
Acerescente-sa 30:000$ para'' construeç[o 

àa uma ponte sobre o rio Verde, ligando o mu
aicipio da Boa. Vista do Tremedal, no Estado 
de Minas Geraes, com o municipio de con
deúlla, no Estado da Btthia. 

E as seguintes emenda.s da Comrnissão de 
Orçarn~nto : 

P. rubrloo 22. 
Pru'a desobstracçãa e na vagação do Alto 

Itapieurú do Calias a. Picos 60:000$. 

Pro "Põe m11is a commissão para sanar erros 
de revisão as seg11íotes : 

1•, a ruhJ·ica. 2. do n. li Esgotos, onde se diz 
600$ u eH do. um d,,s allxiliures, 1li;.ra-se -· 
1:21.1()$, e em ve~ de 2.081:312$500 diga-se-
2.714:312$000 ; 

2', no § 1 • onde contiouam em "vigor os 
n!· I, II, lll, IV, Gto., diga-se: Continut•ru ~m 
11gor os ns. 1, II, lU, V, eto. 

&' pwto a votos eapprova.do G déStaea.do do 
orça~eoto par•• constituir prcüeato especial o 
segumte 

Gamam v. Hl 

Additi'to 

Fica o. gover:no autorisado t~ permittir a 
Companbta J!ai.t G;·eat .Sou~iter>t Ra;lWtf.y a 
construcç<io <la poute sobre o t'io Qn,tmhim, 
no Rio Gl~Lnde do Sul, t~.ti1tt de ligar tt Es
tr;c<htde Ferro Qual'ftllim '' Itaqui, tt ferro-via 
Ot•ient•ü do Sait'> a Santa R.os:t, est:ttuindo no 
t•espeetí.vo C')UHttcto a.s con~H~~ões necess~1.1'iê.\S 
a g;~rantir os luteresses <tÜllallail'os .j,, Repn· 
~l!ca. 

S. R..- St\.la d<1s ses;;ões, li tle novembro 
de 1894.- C. Cintra. 

Propõe ;l. corurnissão <L seg'liinte emeH(l.il 
par:1 CDI'l'ÍI!ÍI' uma OiiÜSdàO dO pt'Ojc,ctü. 

Sfi.o :snccessiv<:~.·:~untc po,;;t:ts tt votos ~ t•e.jei
tol•jas :t~ uíiiDtlla.s. dos Sns. Pa,u!:~ Fta.tnos, .fun .. 
~ueir" AYN•, Tot·qnr.to Mo1·eira, Galrlinn Lo• 
t·eto, Anisio d<> A br•tl, Sii v a Mnriz, Tl'i ndarlo, 
P:tnl8. rt:unos e Tu. v:u·e; 1.k~ Lyl':t.~ sendo roti
ra~as " requerimentos à · ~~us ~o tores ns dos 
S1·s.. P::.ul;1 a.;~rnos, Luiz Ad(~ll_)llo e L3.m·o 
M:ullcr·, e conslder·adas pr~jud1C;td•L:::.i p~l:t ap
p!'OYou;.1o das suh~titnti v a-s as e:uen~las dos 
Sl"S~ Ft•ancü;eo :;;.tutia:;o, Cod!lC l .. isl,oa, 'fh.o
mnz CavalOdlti e L;lll!'U :lfuller. 

E' o pro.iecto u. liO, ole l894,npprovn•loem 
segund<.~. fliiillllS:&iO, a~:it;n e1nend<ld.:J, é e a ~iu.dn 
á t.:omm!s~ão ti. o Orçnrn-euto. 

Veem ii Mesa as segaiote;o 

Declarações 

Declaro que 'Votei pela eroaml:~ SllbstitQtiva 
d>t Cotnmissão de Oxç:troento ilO n.. 41 do ar
tigo Jo do projecto a. 169. desta anno, porqM 
concordei com. a reducçiio do imposto de 20· 
para dOllS reis. 

Sala das sessões, 26 de novembro de 1894. 
- Tlwma; Oouatoanti. 

Declaro que votei contra o additivo of!ere. 
eldo ~ela oolruni>são, autorisando o governo 
a liqm~lar e p;1g1:1r ao governo dos Esta:los a 
importancia d;;s de~pezas feita;; pelo Thesouro 
tloo mesmos lêstw:Io~ pat· couw. <la Uaíilo, por 
motivo de revolt"-

Sala das ses:;ões, 26 de novembro de 1894. 
- FlaviQ de J.,.a,.ja. 

Dectaro que votei eoutril> a e!llenda. sup
preosi>"<' dn. verba. destinada it delegaci;i aa 
terra; de Pernambuco. 

Sü la <la~ sassõm, 26 de novembro de 1894. 
- Martins lunior. 
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Vae a imprimir:> se.,-uinte 

Il!:lMC,.i:o N'. 169 B- I89J. 

Rerlacr.ii.o ;m·a 3• disct<-"ão do ;wojecto. "· 1.69, 
do cor·ren,le anno, qy.e m~ça a 'l"ece.etlt !JC'rat 
para o c.;;ercici<> de 1.895 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.• A receitá geral da Republica dos 

Estados Unidos do Btoazil. pa!'il. o e:x:ercieío de 
1895, é orçada em 270.198:()00$, e será .rcali
sada. ('Om o pi"odueto do que ibr arrecadado 
dentro do mencionado e:x:ercicio, sob os titulos 
abatto designados: 

Importação 

1. Direitos de i rn portaç-ão 
para consumo. nos ter
mos da lei n .' 2.'5 de 30 
de dezembro de 1891, e 
das disposições legaes a 
que elln. se refet•e, ele
-vados ao triplo os direi· 
tos que pagam os pbos· 
phoros, e ao dobr() os 
que pagam o fumo e o 
!al grosso. continuando 
a pagar 30 °/o 0$ se
guintes a1•tigos da ta
rifa: os das classes 15 e 
16 que forem de luxo 
ou fantasia; os da classe 
17 exeluidos os de n&.558 
a 561 e os de juta que 
não foram de L1!Xo ou 
fantasia; os da classe 
excluídos os de ns. 590 
a. ilO 1 ; os da classe 35 ; 
alamares, a.!ca.tifas, ba
reges, f1•anjas, requifes, 
galões, ligas, mantas, 
mantelctes, camisinhas, 
camisas, rendas, roupas ·. 
feitas, li:Jeias de linho ou 
de.lã. fuaseentremeios, 
transpa~ente$,broc~ros, 
lhamas,ehales,lenços,ex
eepto os de algodão, fitas 
de qualqueJ.· qualidade, 

•. fró(l(ls; filil, ga.ze, la<;os, 
.•. ]le1lucia, vt!ludos e tape· 

, < • :tes; obr~s 011 artefuctos 
;:• ·. de;0op com madrepero- · 
;;;. la;)marilrn, tartaruga, 
;;:;; ;c!>J;&,l;our\'i;práta, pla.tlna 
ti>f,J;:~precwsas; vasos 
~~%-~~0j{f~;·;~::;~·~::~:,.::·,~ .. 

e quaesquer artigos de 
louça ns. 5 e Q; lustres, 
candelabros e sel.'J)enti
nasde qualquer qualida· 
de, e quaesquer artigos 
de vidro de n. 2; moveis 
de madeira tl.naequaP.S· 
quer obras ou artigos de 
ou com ouro ou prata ; 
perfumarias; bijou t~rias 
<lc qualquer qualidade; 
figuras, bustos, esta· 
tuas, vasos e outros 
objectos ou peças de lu
xo. adorno e fantasia, 
de< barro, lou-.;a., vidl'o 
ou metal ; obras c ar
tefactos dema:rmor<:,a.la.
bastro. porphyro, .JaSpe 
e pedras s<õmelhantes ; 
pontas de Pariz; cal
çado de qualquer tecido 
de seda. ou com mescl;1, 
de seda; luvas, espar&l
lhos, gm..,atas, chapéos 
e bonnets de qua.lq uer 
q ualídlJ.de; pau nos, case
miras e cassinetas de lã. 
singelas ou dobradas , 
com ou sem mescla de 
s~da, llordadas ou n~o 
e os não especificados ; 
aipacas, cassas de là,cli· 
1â.s, merinós. durantes. 
damascos, c,Jcbemira.s , 
prll!cetas,sárjas, ;erafi
nas , . gorgorões, roya!, 
setim daCbina;tonq uins, 
rillSO e teeitlos semelhan
tes e não clasliiftcados, 
lisos ou entranca,dos, la· 
vraõos ou adamascados; 
oo rdoalha.s (n. 576 da. 
tarifa); correia de cou· 
ro, de algodão ou ror· 
rocha, tacheadas ou· não 
para mMhinas (n. 1012 
da tarifa); ,queijos, pre
sun tos de qualquermodo 
preparados, conserva. de 
qualquer qualidade, Sal· 
"0 as congela•' as; paios, 
linguiças ou. chouriços, 
caldos ou geléas,salatnes 
ou e)ttractos ; pagando 
mais 40 •;, os seguintes 
artigos: bebidas fermen
tadas e licores. líquidos 
e bébidasalcoolicas; car· 
tas de jogar; arreios · . e 
carruagens e os artigos 
da elasse 27; diminuidas 
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de 50 •j .. as tn..."l::n.s do sul
fureto de carbono; e.qui
parv.dn.s as taxas que 
pag<:> O ID:tC3.1'r'"MJ Ó.B \\Os 
biscoutas e bolacltinlm.s. 

_-~,,:;'taras pam os liquídosse· 
rão as seguintes: 

15 'f, par~ cs cascos quo 
contiverem oleos. 

lS 'I• pam os r-ascos que 
contiverem bebida~ fer
mentadas e alcoolims. 

Para todos os outros envol
torios em que poss:~m 
ser acond.ícionad:os est<ls 
roercadoriast regulmiio 
as 1<'1rns do a.L·t. In da 
tari!il., pa.ra os acetatos, 
ficando em pleno vigor 
as nofus 13 a 18 da 
mesma tarifa e. bem 
nssim, os arts. 2.5 e 2G 
dos preliminares da 
mesma. 

A.s aggravaçiles de impostos 
<letermina.das acima só 
serão c'brad•· s das mer
c.~rlorias q1te salürem <lo 
pol'to de origem a. partir 
de 1 de fevereiro de 
1895. 

2 .. Expediente dos generos 
livres de direitos de con
sumo, na. conformidade 
da. lei n.l26,de 21 de no
vembro de 189-2, isentas 
as· sementes destinadas 
á lavoura. 

3. Expediente das capam. 
,;ias, elevadas as taxas 
a. i5Qréis e 75 réis. 

4· Armazenagem, eleva,1as 
as taxas a l 1/2. 2 l/2 e 
3 1/2 "f,. 

Despacho ma1-icimo 

5. Imposto de pharóes. 
5. Imposto de docas. 

Addicionaes 

7. Taxas a.ddicionaes sobr~ 
os direitos de iroporm
ção para consumo, n• 
conformidade da. lei 
n. 25 de 30 de dezemlJl'o 
de 1891, isento dessas 
taxas o papel para i m · 
p-res~ã.o ~ .................. . 

S. Dez por cento addicio· 
na.es sobre os impostos . 

::: 

de ex-pediont() lle genn
ros ltvrcs de direitos de 
import.'l.~ão, pl1ari•~ c 
docns. Fíc:tm suppri
midos os impostc>s (la 
dez ~or ceuto '-''lrlícío
m.es sobre os direitos 
de expediente d:~s cn.p:l.
t.."tzia.s e arma.ze1mgens .. 

O. Dlt•eitos de 2 1/2 ·• f,. .d ''· 
~lvora fal1ricnda por 
cont~ do governo c d<)S 
met<les precio;;os em põ. 
pinha., barra ou ob1-:>.s ; 
rlo l 1/'2 "/ .. do ouro em 
'b"-''ra. 1undído na <êasa 
da. Moeu3. e de l "/ .. dos 
di~.mantes ; e sobre a 
i mpol'tar,ilo do Di~ t ri c to 
Fe,ler:•.l. de product()s 
niio sujeitos à exportn.
çiío !los Estados ••.•...• 

10. Reno11 <la Fll-Zen,Ja de 
Santa Cruz e outr:J.s de 
propried<tr1e <:la União •. 

11. tmpostnde 31/:!."/• so
bre dividendos de títulos 
tlas companhias ou so
ciedades <>nonyma.~ com 
séde no Districto Fderal 

12 •. Juros dn.s acQues das es
tl'!Ldas de ferro <laBa.hi:t" 
e Pernambuco ....... . 

13. Ren'ln. da. Estrada de 
Ferro Centr<tl do Brazi L 

14. Dita rias rstrt\das de 
f~r~ custeoo<LS pela 
Umao ..•..••.......... 

!5. Dita do Correio GeraL. 
16. Dit-3- dos telegra.phos 

electricos, inclusive a. 
taxa de fr _ 0,10 ouro, 
:por palavra de tele
gramma. em percurso 
nos cabos da 4 Brazilian 
Submarine Company. 
Limite&. ............. . 

17. Dita da Cas;. da Moeda.. 
18. Dita da Imprensa Na

cional e Dillrio Offtcial. 
19. Di tu. d1> Fa.llric:~. de Pol-

vora ..•.•..• - ... -..... 
20. Dita da fu.~cica de ferro 

ele S. Joilo do Ipauema. 
21. Ditu. dos a:rsenaes ..... . 
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22. Dita da Casa de Corr;;- . 
cça.o • ....................... 

23. Dita do Gymnasio Na-
cional ••.•••••••••••••• 

24. Dita. do Instituto dos 
Surdos-Mudos ••••.•••• 

25. Dita do Instituto Nacio
nal de Musica. ••••••••• 

26. Dita de mat~ieulas nos 
estabelecimentos of· 
:liciaes de instrucção su-
perior •.•......•.•••..• 

'tT. Dita da Allsisteucia dos 
lúlenadoa ••.•••.•••.•• 

28. Dita aiTecadada nos con-
sulados •••...•..•••.•.• 

29. Di ta dos proprios nar-
cionaes· ............. , •.• 

30. Fóros de terrenos de 
marinila .............. . 

Sl. Laudemios .•.....•...•. 
32. Pl'emios dos depositas 

publicas .............. . 
33. Contri l:mição da.s com

panhias ou emJlrezas de 
estradas de ferro, sub
'lencionadas ou não e de 
outras companhias para. 
as d espezas da respe· 
cti va frScalisação ••••... 

3~. Imposto de sello, de ac· 
cordo com as taxa.' esta.
belecidu pela lei de 31) 
de novembro de 1891, 
elevado a 600 ri! is o sello 
das procura.çiies de pl'O
prio punbt>, quer as es· 
cripta$ e assigna.das, 
quer assómentea.ssis-na· 
das,elevando a 1$ osello 
de cada. despacbo de im· 
portação, . exoluido o 
seno sobre bilhetes de 
loteria e st>bre dividen
dos de bancos, compa
nhias e socieda.des ano
nymas com séde nos &!· 
tados. <1 ... 9 ... .............. . 

35. Imposto de transporte •• 
36. Imposto de 2 '/• sobre 

vencimentos e subsidias, 
inclusive os do Presiden
te e Vice-Presidente da 
Republica e o dos mem
bros do Congresso Na-

. . eional ................. . 
,,_. · 31. Rendimento das pennas 
~: .... ~- -. de agaa ..... ~. ~ .......... . >' .. as~ ~obrãnça. <).a. divida ao-
:;:;::. ttva ......... ". ........... . 
<:e~- Imp_osto de 5 °/o sobre 

:<< :, as. prestações que as .. .. . . . .. 

ANNAES D.à. CAMUtA 

comJianhias de seguros 
de vida. estrangeiras 
perceberem pelos novos 
seguros contractados no 
Bra.zil •••••• • •••••••••• 

40. Imposto de 2 •;. sobre o 
capit:J.l das loterias fe· 
deraes e de 3 '/. oobre o 
das estadoaes cuja venda. 
de bilhetes se ell'ectua:r 
na Capital Federal, na 
fórrna das leis em vigor. 

41. Fumo em bruto de pro· 
ducção estrangeira por 
500 grammas ou fracção 
desta. unidade ••••.•..•• 

Fumo picado, miga•IO ou des· 
tiad•>. inclusive o manu· 
facturado em cigarro, 
por25gramm"s ou fra· 
cção desta unidade, de 
producção nacionaL .••. 

Dito de producçãu estran· 
geira······--:~········ 

Cba1·utos, por um, de fabrico: 
estrangeiro* . ........... . 

Cigarros, de fabrico estran· 
g•iro, por maço de 20 
ou por q ualquel' fracl}ão 
excedente de 20 ...... . 

Os cigarros de mortalha ou 
capa. de fllDlo pagarão o 
dobro destas taxas. 

Rapé, por 125 grammas ou 
tracção desta unidade : 

De fabrico nacional. ..••••• 
De fabrico estrangeiro ..... 

42. M ontepio da Marinha. .• 
43. Montepio militar ...... 
44. Montepio dos empre

gados publicas •••.••.•• 
45. Indemnisa.ções ••....•.. 
46. V tnda de generos e 

proprios nacionaes ...• 
47. Juros de capitaes na· 

cionaes ............... . 
48. R~manescentes dos pre• 

mios de bilhetes de lo· 
teria. ............ · .•••• 

49. Receita eventual, com· 
prel!en•lidas as multa..~ 
por coutravenções de 
leis e regulamentoa •.•• 

100 ré~ 

15 réis 

40 réis 

100 róis 

30 rêi5 

10 reis 
60réis 
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l>•positas 

5(). Saldo 011 excesso entre 
os rec~bimentos e 3l! 
restituições •..•••.•.••. 

Dispasiçlles ,qerao.• 

Art. 2.' E' autorísado " Govel'D<'> : 

1°, a emítHr hilh•t"'" tlo Thesou~o até á. 
somm~ de 2.'5.000:000$, Mmo '>nteci;mçã.o da 
reeeita.IlV exercícío de:>tn lei; rl~~vendo., p.)rém, 
resgata.l-os até o rt m do mesmo exerc<do ; 

2", a receoer e :restituir, de contnnnirlad(; 
eom o dispo&to no il.t'C. 4t rla JGí n. 63.::!, d~ 
17 de setembro de 1351, empreg,.ndo os S<tl
dos nas despezas ria União e Cl>ntc,mpl<~ndo D 
excesso'das restituições no bal:<nç;o do exer
cício, os dinheiros procedentes da, seg-uintes 
origefJs: · 

CL) do emprastimo do co!t·e do~ Drphãos ; 
b) dos bens ele defuntos e auiente~: 
c) dos premíos de lf)teri;·~; 
ri) dos depositos d.k! caixas economicas e 

montes de soccorro ; 
e) dos dopositos de outi·as prMe•lenclas; 
3°, a rev-er as tarln:ts a.rlutt.neira:-S... Nestn 

reviSlill serão e<1nsolidados os lmpo;;tos rle 
importação 1-'~ra con,umo (!e modo a con
stituírem uma sd t8.xa p;!!"& cada ar-tign 
da ta.rif.,, sapprilllid~s as tHX:1;; Mdícin· 
n~es. OatPosim, a. rever os impost()S de 
expediente dos geoeros liv!·es 1le direit1.1S 
de importa<;ão, rle <Iucas e pharóes, r\e ma
oeil"'o.~ a oonsolídar as m~mas V•:X:os; in
ctuit~do os addicionaes nas ta:.:a.;; origl
naes. N~ste trabalho •le modo alg-um pO·· 
derão as taxas l!ef aJ:>ai::t>tdas; a fntar,. 
taxa será o producto da somma uas divet-sas 
taxas a:::tuaes. 

Art. 3,. Para r .. zer face ;tO rlejicit rt•Te se 
!)OSSU. variflc>'l" no exercício de:;ta lei, por in
snfficiencia de receita, c :l.:i desper.as oriunda~ 
d~ revolta de 6 de setembro •le 139:1, Mll· 
•mates da~ creditai! extraar<linariose suppJt:
mentares, a.pprovado pelo Cougre:;so ~a.cio. 
ual, .u.ssim como pa;ra. proceder ao resg..üe do 
p~pel·moed:t emittido de~ois daquella d«ta, é 
o govern<> autorh;a.lo : 

,\rt. 5." O Go"wno <h Uniii.o continUil.l'à a 
:trreca•lat· os impostos de transmissão li e pro· 
priedat~es e dlJ industrias ~~ pt•r di~sOe::; no Dis~ 
tricto Federal pnra com olles fazet· faee its 
<lespezas com os seJ·vir;os da.l\ln•licipttlidade 
actualmente n en·go dà. Uoi;lo e com a. me .. 
ta•!<:> dn.s desprzns Q>Te por lei competem i~ 
mesma rnunicipali\l:ule, 

Pinrlo o axr.rcicln o T!H:!::>uuto liqnirl;trh as 
coutH~ deateH ~r·t·iç(t;o; e o.nt.n~g'"<\t'Ü. o s::\ldo. si 
i>onver, á. Mntli•:ip:tli•ln•le •ln Di~tJ·icto Fc,le· 
rn.l, ou r ccehet·ft deli a n ditt,ren<;:~ entre a. 
aNeC,td:oção e o tol:li das•leS[•C%it,o f',!itn.s. 

A.r"t.. 6." FíC<tm elovM.lu.s :ln tt·ipln as cou· 
trihuiçõetS que Sii.O ;Jf•t·HC~trJaduS n;t;:> /df:wde
gas em th.vor lta.x instituiçü~s de ca.rida.i~e a 
qn" se refere o títn lo 8, capitulo 15 da, Co»· 
soli;laçl'ia rto Leis <(M .i1l{im<leg<c'· 

A1·t. 7. (' E' autnrif;;ndo o ~o\feJ'no tt inscre
ver r10 Thesouro Pcr.leral, como divlfla interna 
l'unllarla., a emiSôão em apol ices etrect<m<l:c em 
vi rtJtde do decreto n. 10.:122, de '27 de agosto 
de 1889. 

A1·t. 8.<) E' untorisado o governo a, expedil'" 
'·egtlhlmento para~- cohl'M<." do impcst~ <le 
5 "/• sol·re as pre~v,cõc:; qne as companhias 
rle seg'Ul'O d(! vida. est1·nnge!r·as t·~ooherem 
pelos novos seg-tH'n~ r.Dntl'aeh\tlüs nn Brfi:ZU., 
es!iibelecido por estn. lei, sob as seg-uintes 
bases : 

1." As com~anhh•s eli.o olwiga<lns, no fim 
dt·~ ca.da serne~tre e dentro fl()~·=:·dü•r:::. mezes 
~eg11[ot~s,. a apt'et.lent,te a t:t7.er puf~U(:~tr um 
r !l:ttorio m1nucío~o 1lc tod:1S ;ls prestaçõ•:~:s re~ 
Mhidu:>; ~or1·~spoudente~ <JO-; ~eg,1ro:::. de vidn. 
cootr·actndos rlcntro 1lo sem~str•o ; 

2.• O Governo l':ct•ú. ín,;p,ccionar, qn:m<lo 
tiver motiVOS flnrn. SllS!'(;Ílat• 'J.Ue existe 
lht~d<l, os livro~ <bs compMhins, e verili· 
Cit.• hlS ilS ra.lsiclwl1!S t1HS 1leelaJ':lQÕt;S rias mes~ 
n1n.s Ceit:ts no intuito de il~i'raa.Jn.r o fisco, 
.<or-lhes-hu. impoo;to a multa do llecuplo da 
•li tl'ér·~nr;:t do imposto ~on•Jh'U.do m\ dMla.
ra.çii.o ; 

3." .-1's comp:mlli:t:> 'f"C não ;;e oontorm,t
r<•nt com o itnp0st~ .,5taheled.lo ue~t:. loi serú 
p-t•ohibi;lo fazei' novos cuntt·i\cto~ ile seguros 
rle vida, no BrAt.il. limitando-;;e üllns a em-

1", a re,Juzir as rlespaza.s para os diverso> 
ministerios como julgo1P conv-eniente, com pc
deres para supprimir ser-viço~ que a seu juizo 
puderem ser dispensados, deo:pedindo o respe-
ctivo pessoa! ; . , 

bobt\r tlS prestações dos s13gurns. l"igentes e 3. 
eiecntar os compromissos anteriOT·tnente ~s
sumidos. Fico. Ant,.n•·lido que :tS compa.n\ua.s 
que a d:1tnr de 1 de ja.ueiro d•: 1895 ilzerem 
no"OS seguros de vida, estiLo s~j eitas ao Im
posto ereado ; 

2•, a. praticar no P<'1Z ou no estrange1ro 
operaçoes de credl to até o m<L:timo <ie seis 
milhões sterlinos. 

Art. 4,• Fiea extensivo a todas as alfan· 
degas e mesa.s' de renda, o pr,zo pa.ra con· 
suma rta.s mercadodus s11sceptiveí.s de eorru
p_ção de que tr:tt>' o art. 25-l §~·da Conso-
ttd<u;ao tlo.s Leis das A.! fandeg<MJ. · 

4.0 o imposto quo não for pa.go dentro _de 
20 dias depois rle intimada a compaoh1a, 
serft descontado ~o deposito que a mesma 
tiv~t feito no Thesouto Federal. . · 

Art. 9.• Oimpo:,to de 2 "/• ,;obre o capitS:l 
<bs loterias reueraes ou ~e 3 % sobre o capt
t,,l tla,; \oteri >S est:tdoas >el"':' paro petos re· 
spootivos concessiona rios a.ntes de serem os 
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respectivos bilhetes expostos à venda. Os 
planos das loterias federaes deverão ser ap· 
provados pelo Governo. Os planos das loterias 
estaduaes deverão ser depositados no The· 
sonro com os actos officiaes emanados dos 
)loderes pttblicos estadoaes dos quaes resulte 
a sua approvacção, e julgados conformes pelo 
mesmo Tltesouro. 1\os llilhetes serit t;,it<t a 
declaração de ser a loteria federal ou esta
doai e neste C:•so a que Estado ella perten· 
ce. A tlscalisaç:üo das loterias ser{t !'eita por 
empregados do Thesouro que percelJer,lo uma 
Q"tatiliC:Jç:to de 6:00,0$, por nnoo, sendo tres 
contos e seiscentos mil réis pttra o tisca:l e 
dous contos c qu<J.trocentos mil rêis para o 
ajudante, supprimida a actmtl fts:a.li;ação. 
Os concessionarios das loterias federaes e o; 
<las loterias estadoaes, cuja venda de lJilhetes 
se fizer na. Capital Fedem!, entrar<io para o 
Thesom·ocorn a quo.ntia de dez contos de réis, 
para as despezas de fiscalisação por- quotas 
que serão estabelecidas pelo Governo. E' li
vre a venda de bilhetes das loterias estadoaes 
na c,tpital Federal desde que forem Stt tisfeitas 
as formalidades acimn exigidas e llS determi· 
nadas por leis e regulamentos que n:lo forem 
m.'lnifestamentc contrarias a esta lei. Fica 
autorisa.do o Governo a modificar o regula· 
mento actual no sentido úe pol-o do a~cor·do 
com estas dispos1ções. Continua prohibida a 
entrada e a venda de bilhetes de loterias es· 
trangeirasno territurio da Republica. 

Art. 10. Para o lançamento do imposto de 
pennas d'agua, a Municipalidade do Districto 
Federal é obrigada a fornecer a repnrtiçiio 
fiscal competente uma cópin. do lançamento 
do imposto predial pelo qual aquelle deve ser 
feito. 

Paragmpllo unico. E' autorisado o Go'<'er
no a. limitar o consumo de agua da Capital 
Federal por meio rle hydrometro, pam os 
usos que oã.n forem domesticas ou da bygieuc 
dns lw.bitnções. 

Art. _li. Revog;lm-se as disposiçUes em 
contrn.rto. 

Sn.l:t das Commissões, 26 de novembro de 
180-1.- Jocío Lopo.<. presirlente. - Attg<L<to 
Jl.mteneql"O, relator.- .4.l'lhur Rios,- .4.u
gusto Sifve1·o.-Â.l11UJ.id<t 2'\fogueírlt.- .Alcindo 
Guanabo;r<L. 

O Sr. Presidente - Achando-se 
adeantada a hora, designo para amanllã. a 
sdgainte ordem do dia: 

Votação dos seguintes projectos: 
N. 190, de 1894, autorisanrlo o Presidente 

da Republica a abrir no corrente ex:ercicío 
um credito extraordinario de 285:4351';768 
para recoostruccão de paioes de poll·ora' na 
ilhtt do Boqueir-:to e outro de 731:580$ pura 
despezus com obr~>s urgentes em diverso~ 
estabelecimentos militares (2• discussão); 

N. Jô3, de 1804, revalidando em favot• da 
nova Companhia Estrada de Ferro Estreito e 
S. F-rancisco ao Chopirn a conce,sãfl ~ que se 
refere o decreto n. 8g6, de 18 de Outubro <!e 
1800, nos termos do respectivo contracto 
(1~ discussão) · 

N. 114 A, tle 1894, marcando a gratificnçilo 
mensal de 1:000$ aos ministros de Estado 
para representaçilo (:>• discussão); ' 

N. lü6 A, de 189-i, prollibindo o recebilllen
to de >entenciados no presidio <le Fernando 
de Noronha (3" dbcus>ão;; 

N. 118, ue 1894, fixando os vencimentos 
dos empregados da Estr-~du. de Ferro Centr,l] 
do Brazil (2" discussão) ; 

N. 189, de 1894, declaran<lo dtt competen· · 
cia à o Suprer_n,> Tribun:d Federal o julga
mento, medmute reclumação, das questões 
relativas il. vnliuade ele ussomblé;~s, go'-:ern;,. 
dores ou pre5identss dos Estados, em c~so de 
duplicata ou outro coo flicto sobre a legitimi
dade do seu e:xercicio e dispõe sobre os casos 
em que ~ómente poder-se-h,~ dnr a inter
venção da jurisdi~ão federal (SnLstitutivo 
aos projectos ns. 156 e 179 de 1894 (!• dis
cussão); 

N. 157 C, de 1894, deterrr.ínnndo que os 
vencimentos, soldo e etapa dos ofriciaes da 
Brigada Polichl e Corpo de Bombeil·os sejam 
os mesmos marc:tclos p.Ha os ofliciac, do 
exerPito; 

N. 171, de 1894, autorisanilo o Po•lct• Ex
ecutivo a ~ooceder ao Dr .. I<IÍÍ(I Al,·a.•·es de 
,\zevedo Macedo, leu te tht Escnla Nacional 
d., Bailas Artes. um anno de licença com or
denatlo (1li:;cussão uuicn) ; 

N. 12! B, rle 1894, do Senado, <lispontlo so
bre tts eleições de que trata a lei n. 85, de 
20 •le s~tcmbro de 1894 (3• discussão) ; 

N. 29, de !893, autorizando o Podct· Exe
cutivo a coucoder licen~'a a· Franci~co Jler
reil•" de Moraes, para introduzir• no paiz 
2.000 tMbalhndore~ li!Jet•iunos, seJ:undo ns 
condições que esta bolecc com cn.eodtt do Sr. 
A. Olyutllo e antro e parecer d'1 Commissã" 
de Obras Publicas e Coloui>aC)li.o de 189.J,con
•irhrando o proj~cto desuecessario (3• uis· 
cussão); 

N. 305, tle 1893, mnnd11ndo abonar ao major 
reformado rio exercito Eugenio Frederico de 
Lossio e Seilblitz o soldo que deixou de rece· 
ber de 1862 a 1864 (discus,;ão unica) ; 

N. lo!, de 1894. marcando aos e>crivães 
da Côrte de Appellação do Districto Federal 
vencimentos iguaes aos dos escrivães do Jury 
e da Repartição da Polic'a (la discussão); 

N. 98, de 1894, mandando cootat• de :Jl de 
julho de 1891 a :~ntiguidade de posto m1: pt:o· 
moção do Dr. Eduardo Gonç,üves R1be1ro 
(discussão unic:.t) ; 

N. 141, de 18!:14, mandando revertet• no 
serviço activo do e~ercito o capitão reformado 
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Jeronymo Ferreira Fmnça, e interpreta o 3• discus:;üo do projecto n. 181, de 1804, 
art. 9:, n. 2~ dal<;i n. G48, de 1~ de a;;osto approvanJo o ct·edlto supplcme.nhr de ... 
de 18o2 (1• d!scussao) ; . 1 .420:580S'8:l3 auerto pelo decreto n. 1.852, 

N. 1!9 B, de 1894. autorizando'' ~ovcrno rle :22 du outuiH'O ile 180'1. :i, ve1·:;n.- Caixa .ln. 
a contractar com H.ichat·d J. 1\.cidy, ou qnem Amor·tizaç~ão -t>nhrk:a. 11 llo art. 7oJ da lei 
melhores vantn.:;rcn~ o!Terccer. o '.'ssentnrllento n. 191 13, de 30 de setembt·o d., 1St<\ pat•a. 
de um cabo sub-Jlnvtal entt·d Bel em e :-.!mlilOS, occocrer nlé o li ui do cot·retüc exerci cio :i.s 
medi~•nte as condi<;ões quo c:\tilbclere (:J• dis despezns já feita; e pnr fazer com n.s encom-
cussa.o); mendns e ns!-;iznalura$ de uotas; 

N. 152, ele 189,J,_prot·og;~nrlo por· dons annos 3" discu>são "tio pr0jccto n. l::i3. de 18'J4, 
o prazo concetlldo a Estr-;•da. <le Ferro Leopol- autor·iz.tndo o ~over·no a abril· o credito extt·n
tlina, como cessionaría da- Estrada de Ferr·o ordioario tle 2.095: 1:35:)8i2- para occot·rer aos 
de Santo Eduardo ao Cuchoeiro do ltapemi- pagatuentos_ não só <.le varias despez;ts por 
rim, para a conclusão das ohr;IS da linha conta da verba- Terr·as Pnblicns ,; Coloni
entre estes dons pontos e dispensa a mesma sação- l'dbs de accur-do co111 os <'Ontractos 
companhia de construccão do prolongamento celebrados. como tam ocm as que diz~m re
da sua estrada desde '' estação do 1mbé, no speito a fiscalisnção dos hurgos agr-ico\as, 
valle do Rio Gr.tnde, até a do Ma.cuco (1• mediç-ão e eli"crimiuação de tet·ras; 
discussão) ; I 3• discussão do pr·ojecto n. 184, de 1894. ap-

N, 182, tle 1894, concetlendo a CompanhJa provando o craelito snpplementar <le 150:000s 
de Estt·adas de Ferro do Norte do Brazil pro- nberto pelo decreto n. 18c>i!-, de 27 de <Jutubro 
rog.tção até dezembro de l891l, elo prazo mar-~ de 1894, a verba -llXel'dcios tlndos-rubrica 
cado pura a conclusão das obras das estmdns 31 do al't. 7" da lei n. 101 B, de 30 <1e se tem
de ferro de Al'<ICajtí n. Simão Dias com ramal hro ele \893, par;c reguhlrisar a tlespeza jic 
para a <in.pella no Estado ele Sergipe, e de eJre•'tunda e solver· outrns <Jtte não toram 
Tamandaré á Barru no de Pernambuco (1' reclamadas ou satisfeitas ovpot·tun:unente; 
discussão); 3• discussão do projecto n. 185. rle 1894, 

N. 188, de 1894, determinando que tenha autorizando o govet·tlo " :i.bl'ir o ct·etlito e~
entrarla no Thesouro, com recita, n renda tra<Jrdinario de 898:48G$S40 para p;~gamenlo 
do D•·posito Publico ; marc:1 vencimentos aos do exces;o elas •les1•ezns com o set'n\'o t!e cc
respectivos funccionartos e autoriz:\ a nhcr· lonisaçi\o no estarlo do Rio Gr.:tHie do Sul, 
tura do credito necessario par" inrlemnizar o no exerci cio de l8\l3 ; 
depositaria publico de diversas despezas, coo- 3> d'scns>iio do pro,jecto n. 140 A, tle 1894, 
forme a liquidação qne o govemo tizer (l' autorizando o governo a despender a qnantJ<t 
discus~iio); de 5::1:000~, para sal v;u• o casco ela ft"<cgata 

N. 17:l, <!e 1894, aut<'risnnuo o governo a Ama.::ona.•: 
conceder nm annn tle licen~a com o!'denado " Discu,;;;:lo unicil das emendas do Souado:no 
Jacintllo Dias Cal'r1oso, l' offkhtl d:t Sect·e- projecto da Gamara lixando a. l'ot'Gil n:wal; 
tnria ii.a Industria, V!<.ll:ü.o e Obras Pnl;lica~ Dh')CU.iSÜ.tl nnicn. do projedo não ::;anccl~-
(<lisetmão ·uniéa); notdo 11. luZ, de 18~4, ,_,pprc~vando cmn mo· I~~ 

Discussi"LO unica das <!tnent1ns qne conteem lica<,;ües o eodigo das disposições communs as 
ma.teria novl1. nppt·ovada em 3" tliscnssão do institui<;ües de ensino snnoriot'. dect·<ltatlo 
Orçamento da Fazentl<t: pelo gov~l'!lo,sou ou. 1.159, de 3 de tlezem-

3• discussão do projecto n. 160 B, de 1894, bt·o de 1892; . 
(Orçamento da Red::Ui; Continuação dOL 8• discussão do pro.Jecto 

Discussão unic:t <lo parecer n. 165 C. do n. 83, de 1~9-i, autoriz_n~o o Po_.Jet• _t;:xec_:~· 
1894., t:iObre ns emendas on·erec·iclas ou 3a. dis~ tive a l'~org:l.nh;a.r ~ seev1ço tle m~umg-raçao 
Cl\Ssão do projecto n.-1n5 A, deste n.nno, que e colonis:.ção da Umao, de co!lformttla<.le com 
reot•ganisa os est;tdos-meiores tlo Présidentc tt~ bases que ap1•esenta; . _ . 
da Republica, e ministro da guerra, do aju- Discussão uni<!:t do pi'O.J~Cto nao sn_nccLO
dante general do exercito e do quartel mestre· nndo u. 1, ele 1894, reorgamsau·lo o Tri!Junotl 
genera.l; tle ç;onta~; . . _ 

3" di~cussão do projecto n. \93, de 1894, Dtscnssao uurc~ do proJecto n. 12::>, <lo 1894, 
autorisando o Poder Executivo " abrir um do Sena.do, melhorando· a reforma do. 1" te
credito supplementar de 37:047$ a rubrica 3 uente da armada Cn.millo d~ Le1lrs e ~lV<I, e 
po art. 2• da lei n. 191 B de 30 de setembro propõe motliticn\iies ao proJecto u. 2o6, de 
de 1893 ; 1893. 

3• disucssão do pro,iecto n .. 180, de 1894. Levanllt-se a sessão ás 4 horas e 30 miou· 
autori7Á'tndo o i(OVerno a abrn•, no corrente to;; da tarde. 
exercício de 1894, p3.rtt os serviços pue men-
ciona, credites na. import<tncia. total ele .•.•. 
2.389:838$183' . 
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Di::.;a.-se-Fnmo picado, mig-;1dCI ou df'Sfi.:tdo. 
inclU~.ive ·O manuf<-,Cttn•n,tlo em· c:go..rr'OS1 p('t 
25 ·~r;J.mmas ou rra.cçii:ú de~!.~-. unklado di~ 
pro~ucçáo naciom•l. -. 
~ala da.s sessões, 2i de l!OYembro de lS\l4. 

_ ,Jl. Caetano. 

M projecto n. 1G9. 
Ao n. '11, do art. l" : 
ttestabeleça-se o i!npósto ile 2 réiR sohre '' 

chal'Uto de l";dJrieu JJacionn.l ·-Augusto J[(fn

teJle!frO ~ 

110 p!'f\íecto n. !Gil, de 189·1. 
Emenda do m·t. 9•. 
Díg-:1-se : O hnposto d~-~ 1 (l/r. sobre o capital 

das loterias ferlor<•es e de 2 "J. ,;obre o c" pi t" I 
dao lotet·ilrs e~tadoae;; serà. Jl"go pelo,; •·espe
(:tivos conces::;ionnríos antes (h;:. i:iel·em os r cs
pectivus !,il!!des cxpo::;to.~ à venr!a & 

s. R. Sf!la d<~s ses~oes, 27 de novembt·o <le 
J89ol. - Frederico Borges.-- ]vfonteiro de 
Bari'CJS. - Lenvegildo Filgw.:iJ·as. - Gm1t;c1.lo 
de La.{/OS. - Ar~hur Torres.- p_ tlt:t.tJU#O 
Borges.- Arthur Orlamdo. 

Supprima-se o art 8" elo projecto n. 169, 
de 1"~4, p.:.1ra. fnrrua.r pr·cjecto :;e-pi!!""ailo.
Roúri!JUCS Lirnrt.-Coetho L~<boa. -EY!co Coe· 
lfw,-·p;~ede.1~it:o Bn 1'fJC.-::.- Erncst.o lJra.~il!:o. 
- M. Caetano_- Part1nAo.~ ~l1onlt!.w.:gro.
Peáto v-eryr~e. - Tolen.tino dos Santos. 

,tccrescente-se ao ar1:. 2" : 
§ 4.' Além tl~ revb:l.o gernl de que tr·;:ta, 

o -p;:;ragra pho ·nnler·ior, o g'Over-no or;;an•s;~rv. 
ifulllf:diatamente tariras di!Ierendaes, el0· 
v,.ndo de lO a 50 •;, a tarifa ,ctual e appli· 
~ntlo-as nos puizes e::truogeiros, ~oorormc ns 
conv~rdeneias da poli ti ~a internacíoual e ri
na.nceira. .. O goverÍlo procurara. por- este mndu 
ohtel", t;mto quanlv for ~o,~ivel, al6ru de 
outt'M vanta;.ren~, o abaixamento 11;, imp.,stos 
de ith.porta.<;ã.u no estran~ei1 o para. o:; nos;;o:o; 
geueros e o cquilibt·io orçamt<ntario.- Jle· 
áeiros e Alú>HJ!Ierq'lle-

Ao pl'o.iocto n. 16\l B. d(• I 8Q4 .: 
Na t·t1l•l'iC::t 41 (iii q•O>t.O <I e [!uno) SII p pr-i

m:tm-~e <IS V(~rb tS rehtlivns ao fumo Uo pro
dncçJo OtJ fnbr·ico n;,cional. 

~. [·L Srria 1b~ ·~ebsüc::: .. V f.ic novembro (te 
1~94.- Pedro F~rg;te. · 

\v Pr•rojer:to n. !nU 11 dc, 1894-0•·çamnto 
gf.'!\d d;1 n~cdta (:·? di:--:cu~!!fi.ct): 

Os ~~o1h.;JH.lO~ •lt.! rru:lllpt~-~r 1-·~pecie •. rp1e me
dir'l·Jfl (k: 17 }: :.:2 c1.~11lízHet1'o~l tll(l.l::; ;;o"/" dos 
r·o~pcctívos direitu:s. 

S. 1{. Saln da~ ses:\fl(·~, 27 de no-..&ótnhro de 
189-L - F'r(UÜ.rko l:tnf'JG.'>. 

Aoat·t. 10: 
Su;..pl·imH.·SH o panl.g-r:tphu 11nico. 
S;1la. d,:1s sr~ssti:~~. 2i de 1\0\"úHJhro d1~ 1804& 

ThrJ~ua:: Delflnn. - (J:a::tJ.r God'J!f· - .fusd ,\ui.C

r{co.- P'lldf]UtM W~:n ... nech. - Fran.ça Carvn
llw. - Lirts r.h Vascm~ccllo~.- ...tntrmio d~ 
Si'lueira.. - ;lfdrtrlo f.w:r.nrJ.(Jarr~. 

O Sr . .lt.<>dri,;,;-ues .l-ima.- P~rli 
a r.,alavra par-or. it(lf'~únt, I' tHfl;t. r~monda Subr-e 
n itr-t. 8° dú orça.nh;n to rlH rece1 ta. 

L.írtdt;.l.J"-rne-bt-!Í ii rrlí',(;r lí! .. '"{;lras (•(msiderfl,~ 
t_,:ü1~s sobl'e o as~urnpto (k:ste'~ nrti,!.jO que 11iz. 
( {,ê) : 

(( 1~· antrwí~;.~rlo o Govcr·Ho :1 cxrJedil' rcgn
LJtuentü p•tnl tt. eola a11c.;a do imr•l;~~o dt! 5 °f,., 
~t)l.rr! as pr-e;:o:t;~<;ü··s r1ne ;1S emnJifl.nht;l~ 1tn se~ 
g·m·o d~ víd<l. c:;l.l'angeii"'HS r·ec~ltm·:~rn pelos 
no"~os ~eg:ut'tl:; r·on tr;1c1t1 r.l~~s rao .1-wazll, etc. 

sr • .Pr-e:-.triBntr:. attent-Zendo it. naturc~rL rles
t!b.l companhias de St:;.,'"IH'O·.:tJ'; vid;l, fJIW entt•e 
toda::; a:::: compnnt'ilit:-; pó.!e~::;c dizc.H' que luerc.
ccn nm logat· rlc honro;t porqnr! a.~tjmúem rn~·us 
do qne outrns rpm.r--squer _n crrclll:n::\tanctas 
economic:-~s da. fa.milia, ~a.o ft:i.I.\OCI:t~õ~ de 
previdencitt. gn ranli~<J~ pnr ,!!I",tllrlt:s c.aPH!'-f:S 
fJIIf! ~~z t(;:t.:m cm movwuWtú no rhtlndo ~nte1r_o, 
t!Cnjl)S mntnn.rio~ porlr.:m <'Oin pt•estat,'OCS nno 
umÚ.o ... x:'; ~~f~t..~tJ:1:o. g-:1 r.1 n ti r om Cal".n::; du rlesns· 
tre um pl .. enlio :scgnJ'O c impt.~t·t?-nte parn .ns 

Ao nrt. 3• n. I, do pt•ojecto n. 
1894. 

;:o;,tws t;1mi!i.ns nue ti(:arn em ctrcumstu.ocu\S 169 í::, df} "l • 
liJili t:1s vezes prec:1 r!..:~ S. 

Su··primar;;e o n. I do :1rt. ~~. 
S- R. Sal;c das :;e:;;sões, '2i de aovembro d•; 

1894, - Tr.ndade. 

Pura oade convier : 
Fiel!. o governo ttutorisailo_ a elevar a:s tari

fas de 10 a 30 'f,, em relaçao aos r•scudos o 
dmne,ticos, hutros tecidos est1-ana:eiros, sin:i· 
lares tios fabtkados no lluh, cümo meio de 
fomentar o desenvolvimento da industria 

Nii,•t CCililprelll"'rllln o ~~pt,;ito e.x~lo.sí_vist:;da. 
cornmi~:;-;ão (jlle prnt~nr;t fazer lflCJdu· o ltn
po!itO sobre e~tü:'l t:or11p;tnhia.s de :;e~uros !ie 
v'<lu, deixaw]() de hHlO us outras eomp,nhlas 
~:e ::ieguros, comü sejam contra-fogo e ou-
tr<L"i. . 

:restas circumst:mcins, acho que este Im
posto não vae f,·rir direr;tamente a_s compa.
uhíil> de seguros, porque. em segu1da ellas 
podiam tü•.•r o excesso do 1mposto do mesmo 
s~gurado. 

textil. YTus, u. mim P••rece-me isto muito a:rgra-· 
Snk• cl a,s sessões, 17 ~~l _oovemb•·o de 1894 ·j voso para o mutmrio por um motivo multo 

- Gu$tauo Verao. - Vt1letrcs.- Berredo. Slfnple~. 

C!lm.al';l. v. vn 00 
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Sabe-se perreitamente que as companhias 
de ~e·uros ·cobrmu- prestaeões muito menos 
onerosas nos petizes de clima rr·io, como na 
EuroJ"'; emquauto q11e nos paizcs de ZO!J:t 
tropic:tl a taxa é muito m:lior. é de 25 "/• si 
me JlÜO me eng--.tno, a. mais d() que n;t Eu:·opn. 

Ora, Sr. Presidente, esta disposi~ão eneer1\1 
fl<~l'ante intraccào da Constitnição da União 
al~::n de q11e en vol re um P"rlg-o immen~Õ 
p:1rn a sociedotde br:t7.ilúira, .• 

O SR. ,-'.uGUSTo Mo:n'EXEGRO- Nib crei:L 

O Sa. TRINDADR ... por·qne ar;11n o Po:ler 
Executivo de 11m arbítrio tã.o grande, que 
!tlz tremer. 

Ne.~tas comJiçõe~ <J indiv-iduo segut~,ulo, 
nbm ~e Jl''g-;'r uma prestacrro muito JUais ele
va'b., tem de juntar mabo a~cre~ci!:lo de 5'io 
de imposto- 0 SR.. AUGUSTO MOXTE:<EGRO - E;ta ui;:po. 

lião venho, portanto, npresentM' uma sição c~lú. em toda~ :i.s leis 
emenda propl'iamcnle rednzin::o o imposto, O SR. TR.r~DAmt- Si está cm to•bs Uõ 
não; desejo que a illu,tJ•ada eornmis;ão uc- leis não deve continnar, porque infrin~e 
ceite :1 minha emcll<la, e pedirei mesmo à Ca- tres preceitos constitncio~aes. .. 
nmra que nttenda licm a esta questão, apre- A Constituição Federal no art. 34 com
sentando uma emend•• p;lra q11e este art. 8• mett~ e:n~lu:>Si"lt<neut,; ao Congres;;o: 
s~ja destacado rlo pr-ojecto de orçamento e «Orçar a. receita, thar a despeza ferlerttl 
constitua um projecto sep .. m<lo, p"ra. então, annnalmcnte c tomar as contas d:1. rcceltlL ~ 
com maiS' la.rgas b11ses, podermos d!scií.tir a despeza de ac1da exc••cicio financeiro». 
questão e votar () que for jnsto. Ora, o art. 3• commettondo ao Poder E:.:e-

Devo accrescent"-l' em :;accorro dt!. minha eutivo a. a.ttribnição rle reduzir a despez,, 
emenda, que jà om 1S9l a Rep11hli~a Argen- eou~el'e-lhe implicit .mente '' competenda de 
tinu reza m•,smtt propaganth ~ont:•;:, e;tas Jhar '' despeza, qu:tnto import:t autoris<el·O a 
companhias de scgu•·os, e o p:trlamento desse rerinzil-a. -. 
paiz decreto•! o imposto em ideniicas conrli- M:as cst11. attribniçitl: que, pett sua impor· 
cões ao;; do actu~l que a commi~sã.o propõe. tancla o legislador· coristitncional torna I! ri
Foi votado o pi'C\iecto e ns companhias que vatimmeute do l·•gisl<tdor, não pôde por este 
não di,;pullh:un de mais de 7 1/2 o;. p:1.ra. as ser deleg <d' a Olltt·o poder sem inrmc,'iio d~ 
su:~s.<lespezas viram-se obriga·lt\$ a. retirar da Coustitni<'ão (lê): «R.egnhtr a a.rree;trlnç:ln 
RepubliClt Argm1tina. · e •:>. distl'ibuição das •·e:HhS fe,leraes. » E' 

:O:o :mno immedhl!o. o Governo reconhc- ta1ni>em ".ttr·il)llição prhativa do C-1ng-res;o. 
cendo que tiuha sido muito rig<>t'ist:. ne~ta M:t~ n. diSiJO.;ição do n. 1 do nrt. 3'-acom
meúido., fez recahír o imposto >Ob1·e as ou- mette no Poder Execntivo quanto import~ 
tL·us companhias· de seguros, excluiad9 just:l- d<.lP :t. estB a. attl~iboição de strpp2·i?ni'i" scrt:iço 
lllénteas comp:tnhins âe .segmos de vida. at- que a seujui~o poJe,.,.,. dí$pensado. 
tende~do a que ellas repre:!cutu.vão um A iofr;tc.,:ão con.titncional m•Lnifest.'1.·5e 
,grande fim de e~ouon1ia. politiea. . 1 rrincipalmente nu te :1 Liisposição do n. 25 do 

Lembro estot cir.:Uln~t meia .i llStamente para ref•"l'hlo ;trt. 3-1, que •·esa « crear ou ;:nppri
pro,·al' :i com missão c :1 e:\Sa a opportnnidade mir- "mpmg.is pttiJ!iccs f.lder.~es, lixar-lhes,., 
tla emenda que :•presento. :1ttríbaícões e ~stiplll:>r·lhes o~ vencimentos 

O Sr. ~Iedeiros e Albuquer·
·ctne. (Este discw·so deixa. de ser pvblico,rlo., 
temio sido ent.·egue e;" tempo ao o1·âdor ). 

O S~· .. Trindade- Sr. Presidente, 
pedi a p.,Ju:na unicamente par,, impugnar u 
dl$[<O;;íçii.o <lo pr<\jocto que se ach:t em discus
são, r-efer·ente ao n. l no seu urt. :l.• _ 

Assim procedo mais P•<m justilic:.1r o meu 
voto em relação à medid:t contldrt llesta dis
po>ição, que n~t e>rerança. de se.t• « mialm, 
emenda adoptada. peh C<•tnara dos Srs. De
putadQS. 

Diz o !trt. 3° (Lê): 
«E' o Governo autorisado: 
o 1~, a reduzir 3$.despezas votadns p~m os 

.. diversos minísterios, como juigar conveni
.. ·,··_ :mte, com poderes pttra su pprimir serviços que 
?"--': a_saujuizo·podçrem Slr dispensados, daspe-
·~·· _dmdo o raspeettvo pessoal. ~ -
~..::-. .:;.. . . . 
~~~'-.·:.·. 

t2'~;_~_· :. ~
~.tfJ.:~:::.~.~·~: :,.::a.;;;•t• 

( ~rt. 34 n. :!5 da Cuu;tit.niçãa). 
g;t,, :>ttribuicüa pr1vntiv,. 110 Congresso o 

art. :3• do projecto em discussão commetta 
tambem ao Podct· E~ecr>ti v o. 

01·n, um:t disro>i\l[o dest•t ordem. qu~ in
veste o Poder Execulivo uA poderes e~trnor
din<>tÍOS coQferhlos pela Constituição só no 
con::resso nã.o pode oer adoptacla por ~te 
COIU .. prejui,;o puhlico. 

Admira que a. Co;umissão de Orç:nncnto, que 
tão zelos<\ se ha. ~ostrado pelas prerogativi& 
do Congrcs~o levando seu e~crupulo ao pot1~o · 
;\e ea volver-se até em actos de mem :tdm•· 
nistro~ão do Govel'!lo pa.soudo ceusur;•ndo 
fúctos incl uido3 n<\S a.ttribuieõe.~ privativas 
deste't como nomeações e dc1míssões tle agen· 
tes do correio, venha a got-a iuvestir 110 Go
verno :\Ctunl de _tamanho poder·, cedendo
lhe até attribuiçües que não podem ser tron· 
sferid•ts. · 
Pa~eee~me, Sr. Pre~irlente, que essa di::;po

sição não póde ser adoptada. pela casa, 
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ElhL encerra infrucçlí.o p:>tcnte de preceitos 
ciMOS ol:> Constituição cm ma teria ele attri
Lnição ue poderes e envolve \lm perigo 

pt~;,~~~Ú'eshmdo-me ]lor este mot1o 11ão tenl10 
c!ll Ylôla pôr em duvida a seriedndc e bo::. le 
do i\ lustro cidatlüo ~ne se nch:> collocado no 
po·lcr· supremo da !ia~[o, pois prestnr·ci a e-sse 
citl:llli"LO o humilde apoio ~uo ,;empr·e preslei 
no hcncmerito geneml a ~uem "~uelle ~Ul!-
5utuiu. emqnanto em· meu conceito a ouser
vancia' d:< lei fOI' :t Stla norm:> de COilllucta. 

Acho que semdhan1e "ttrilmição qne lhe 
qner ontorfrar a Comn.i;;,olio de Orç:~mento 
(:onstitue vertlndeiro pres1mte 1le grego. 

Nestns contlições, vou otrcrecer umacu:cndt1 
5nppressivn. d::. •li,posi(:âo, contida no n. 1 
•lu n1t. 3' !lo projecto. mnis co1ro p1·ntesto it 
;na adopção, si esta realis:•.r-se, do ~llc como 
espel'nJIÇ:1 de que clla sejt1 adopiatla. 

O Sr. Fretler.•ico B01•ges pediu 
n palavra para :t]ll'Cientar uma cmeuda cm 
:~"'discussão no orçnmcnto ge1·al da. receita. 
Em tempo foi upres~ntwh à honrada Com
luissão de Orçamento uma peti~ã.o tle indus
triacs relativamente ao impo:)to soUro cal
\':tdos. 

A dign::. commissi'i:o, naturalmente n t:u·c
f;l[)a Cêlnl muitos athzcres OUC Hw estu.vúo 
a!Iecto:;, deixou •lc tonmr ,:m con>idera~ftO 
essa petiçrro. que, entret:mlo. n. wou ver·, 
sendo atleudidv., traril para o li,;co intere,;,;e 
import:mte. 

DcíJo_is de ler a petição, o ornrlor púnur:ra 
que a t.u·il<t cla:;,;illca os tlircitos de cal•:arlo 
sómante om dnas c;:thcgorias : :t 1' :tlé 2Z 
centi:nett·os tle eompr·iu•ento e " 2" do rn:ds 
•le 22 cenlimctr·o>, nott1ndo-se que 2Z centí
metros corrc:,pomlem a a:: pontos aa coeala 
tl~ SHI•llteii'O. 

E' pat•·ntc que, com rel~çiio no cnl~arlo de 
17 a '2:!. centimetros. n mão de oUr·a não 
esta absolutamente tnxada para o impor
tador, :to passo que o l'abdcante iutportando 
a ma teria pritnn png:. por el!a o mesmo que 
p:u·a o calcado de ndt1ltos, t•esultando dahi 
um:t tliLTer·en(:a- cxtmordinari:L de preço qnL' 
o tlsco tem de reee\.Jcr·. 

lsto sómente com relação propri:>mente ás 
rnn1agens e couvenienci:ls fionnceiras. 

Si s, considemr sobre o ponto de vista da 
protecção que devemos ás classes oper;~rim:, 
diz ainda o orador, ós crianças e ils senboms 
empregadas nessa industria, ainda <i mnis 
uma razão para_ que a Cnmaru, em vez de 
duas, estabeleça trcs catheg-orins, !J"ra taxar 
devidQmente o calçado entre lí e 22 centi
mch·os. 

, Chama 5t atteação da Cam:lra e especiul
, mente a beuevolencia dz• honrada Comrnis~ãu 
i de Orçamento pam este ponto. 

Quantlo a. .lign~1 cnmmbsã.o se esforça pant 
ang1nenta1' a. receita. coi·t;Jndo i_lrol"uwlu.mente 
na~ :i<3spczas public:lS, qu:u1do o seu pensa· 
mc1~to d cquililJI"at· o or~.rnnento. acredit~1 flUe 
a descobcr·ta tle ntn:\ llmtel'ia tr·ibntavel como 
·!~ta, C}IIC se justltiea por tod~·~ ns lll('~ti vos, ú 
um j\i'cscnte que a nobre con:rnis~rro 11i1o tlcve 
desprezar. 

O orador· teve a honra de, com outros cül
le.!.!;.':::.. otrerecer mnn. cmouJa. rúlati\'amenle 
ao rmposto tle que a nobre conunis,;iio sele:::
brou p:11':1 ns loterias. 

A nobre commis::;ão tr~xa. ::ts loterias fede
r·ncs ct'm 2 ·•;,, ::obrt? o seu c;~ pitnl e as esta .. 
doae.s com:.:·~; ... c calcula a rc~pectiva. receit;.L 
em 400:000:;000 anunaes. 

P;trece que a nourc commis>ão foi t!cma
si:llbrnente ,;evcJ-a na lix:rç;To deste im
i'osto. 

A Cnmar':t conhece os IJenctlcios que resul· 
tão dessas loterias Jl:U" cstalJelecimcntos 
pio;, de instrueçü.o, etc. 

Deve-se attemlcr a que enormes ucneticios 
já são tirc1dos tle:-;::ns loteria~, de sorte quo 
este :tu~mento de imposto quasi que import:c 
um imr:Õolo prohiuiliYo. 

O Stt. AtG\JSTo Mo~·rE:NEut~o- Nlio npoiudo. 
O Sn. FltC:DEl,tco BoJ:GES- Assim pensando, 

o ot•mlot• o mai~ algnn:o; collcgas :lpl't-!Senta
raru uma emenda. rednzincto u in:J}JO!-:tq :;obre 
as loterhts feolcr·aes a 1 "J_, e soure as loterias 
c:;tad ttaes a 2 u /r .• 

P:u·cec qr1e a l!onrad:t commi;são foi nmito 
par·ca no ealcnlo do rcsultuuo deste imposto, 
11ue ententl.e s~ elcv:.~rit a muito wuis. 

tl c;rlculo (h~ conHili~>iio ó de 400:000.~, 
cnlcnla o Ol'<H.lor quu ~cl'•l t<d \·c.: do duLro ; 
~JOO:OOU~ iu1nuina 'JilC pt'Odnz.irit. súmcnto o 
imposto de l'V• soht·e :>s loteri:ts li:uet·nLos. 

Scl'ia utu Ideal. que os potlercs pu\.Jlicos 
r:oll~e~uissem eliminar tudo quando tem o 
car·ac'ter 1lc vicio. que nos coa::stituis~emos 
nma ~ocic,!alle verdadeiramente angelica, 
vit•tuosa e ltonc~t:t. 

Não estú longe dessa prop:tg:tnda, e o orador 
-;cria o pdmeiro 11 "l'l'i:nHlir hquel_les que 
··onseg-u issem um desideJ'alltnl. tão U1gno de 
louvare~ ; mas não se d.:ve ir alem d"s ten
tativas generosas dos povos nmis adiantados 
na ci vil1~Hção. _ 

,\S naçõeS CultaS O[O vretcudernm llUDC(t 
exting-uir, por meio de impostos prohibitivos, 
as loterias ; ao contrario, o que o poder pu
lJlico <leve f:Lzer é re::rular o modo tlesse jogo 
::rerolrnento tolert1do·. cortar os abusos ou evi
tai-os o mais possível, tirando delle todo o 
pro,--eito, isto é, :fh:wnd? resultar p~·tt " so
cietla•ie certos uenellc\oS, como seJaO a sus-, 
tentação tle casas pias e estailelecimentos de 
instrucção public;•, como eiTectivamente não 
bn qnem se proponha negar os resultados 
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e:x:tr~lOl'dinarios que nesse 5erJtido teem-se 
tirado das loterias. 

O SR: GouvliA Lt!IIA dã um n.p;:..rte. 

organisação constitnciona.l dos Estn.rlos ~ pe1. 
te~1c:ntes :tos mesmos nos termos da Consti· 
t!llçao. 

0 SR. FREDEIUCO BoRG-ES- Portanto, O 
que P"rr<ce é que, sem o orador se atrastar 
dos eal~nlos d<t honrttda ccmmis;ão, chegar
se-ha a fim muito ma.i~ se.~uro com I'elaçã.o 
á renda que ~e espert\ desse imposto, !•edu
ziodo-o a 1°/0 Jmra o <·apitai da loteria na
cionttl, e a 2 o;, p:tm o capitul d<.•S loteriw; 
e~tudoaes. 

Sala das sessões, 27 de novembro rle 1894-
A.u_qusta Montenegro. 

Com esta emenda apresentorà outra rdati-
. vamente ao imposto >Obre o calçado, divi

dindo-O em tres dasses. em vez de dua~. para 
que a terceim aiJranja o C11lç"do de li a 
22 centímetros, de modo a evit>o r os p!'e,joizos 
que te<·m tido r> ô;co, a inrlnstr·h nacio"al, e 
os opera rios, rHulileres e crh1 DÇ'<S que applicam 
a. SUü acti··.tid::\de ~·l r~SSie tr;.I\J~dho. 

Esperando que a lwnradil commis,ão. que 
tanto tem se esrorçMJo p;\ra desempenhar 
cabalmente a sna dillicil mi5;:ão, prestarà 
a devtda attenção a est>' entenda, o <•ra•Jor 
sento-se contlildo, que a. Ca111ar.t tomará m1 
devi•la consideraoão :os observaçue; que t'e1. 
em ordem " l"und" menta r as emendas que 
a.preseui<'t.. (Muito !>em..) 

Ningoem mais pedindo a pal::>xra .é encer
rada. a di:scus,ão e adia•la a "Votação. 

E' sem •Jebate enceJ·J'"d<l a discussão uuica 
d<J parecet· n. 165 0, de 189~, sobre :os 
ameúdas ot.rerecld:.1S na 3• discu~•ão •.lo pFo
jecto n, H\5 A, deste anno. que reo•·~aois:< os 
estados~mawre~ do Presid•·nte d<t Republica, 
do ministro da guerra. do aiu• Jante ç:eneral 
do e:serctto· e úo quartel-me>tre gener-al ; 

Eotra e•ll 3• discussão o Jlr<tjeeto n. 193, 
de 1894, autorisando o Poder Ex~cuth·o a 
abril: um credito supplementar t.la 37:047$ á 
rulmca 3• do art. 2' da lei 191 B de 30 de 
setembro de 1S9;; ; 

Ninguem pedindo a p:tlavr" é enceJ·r:<da a. 
discussão e adit\da <c vnt\>ção. 

Entra em 3• discnssão o projecto n. 180 de 
de 1894, autori>"ndo o go~erno a abr·ir, no 
corrente exerc1cio dé i894, t<nr:t os serviÇQs 
que ·mencion><, credito;; oa imp<>rtancia tot<tl 
de 2.939:848$183; 
· E' lida, apoiada e E>nviad:~. il Commissfio " 

seguinte 

Emewia 

A o projecto n. 180 de 1. 
A.dditivo ao n. 1 do art. 1 . • 

. . :Fica, o governo autorísado a r,brir no eor· 
__ . i:en~. exerciclo. á verba- Rep,sições e Resti

_. :tuH:oe~.o preciso credito pa.r, pngar a.os 
;, ;~.tadP~d~' Uniã~ a divida ~I·oveniente dos 
,:;:;1~:po~tos. &mêadado.s durante o período da 
E---r~:f:~:';·:·:.::;· ,~- .: .. :- -... -.~ · · 
'ici."~1W~L·;;:{\{: ~·+. · 

Nin"u"m per!indo a, p~-la.vra, ê encerrada à 
discussã:o e adiada a. YOt"-GãO. ' 

Entm em 3• discnssão o projecto n. 181, 
<!e lR94, at>p•·ova!Hlo o ererlilo supplemen~.r 
·Je 1.4~0:580:3$S:J:lahel"f.o JUlio dem·eto n. 18.52 
de 2Z de ontnbro de l '394, á verba- C;úxa 
da Amortização- rubric<> ll do art. 7" da 
lei n. 191 B de 3[! de>etemhro de 1893, poro 
occorrer, até o fim do corrente exereicio, ill 
despezasjà f.;itas e por fazer eom as encom
rnendas e <-tSSignalura.s de notas. 

Ningtletn perlinrlo a o:>lavr.• é encerrada ;~ 
d•scuss:lo e adiada a t"Otação. 

Etl\r:. em 3" discussão o pmjccto n, 183 
ele 1894, antorbando o Go,·ern•J a altrh· ; 
credito extraordmario de 2.091\: 135$872,par~ 
occorrer uos pu.gamentos uáo ~ó de vari<tl 
desp~zas por cont.1. <la \"ert.a- Terras Pu
blicas e Colonisa,áo-, feitas de ~ceord<> com 
os contr<teto5 celebr·ado;;, ~orno tamhem as 
qne di zeul r~~speito á ti_sca Ji:;nção .. dos Gurgos 
agrieolas, medição e descriminação de terr'IS. 

Ningaem p~•!indo a palavra é encerrada a 
diocuosáo e adiada a votação. 

Entr-a. em S• -dbou;~ão o projecto n. 184, 
rle 1894, "PJW<>van<lo o decreto suppleme:l
tar· de 150:000$, at<erto pelo or·ed1to 11. 1858 
de 2i de outubro de 1894, à vet·br.- Exerci
dos findo,; - rubrica. 31 do :trt. 7" d<~ lei 
n. 191 1:1 de 30 <Je setembro de 1893, paro 
t·e~ul<u·isar a despeza ja eíTectuada e sol~er 
oott-as que não Jor·<~.m reclamotdas ou .;ati;;. 
feit<ts opportunameute. 

Nin.guem pe<limlo a. palavra e eneerra.da a 
rli,;cus.:lo e adhtla a votação. 

E' àt:uneiada a votoção das materias. 
São succ~ssivameote po;,tasa ,·otos e appt•o

V:.Ld;As as segunites : 
A:-t. 1.• E' autorisado o governo a liqai· 

dnr e pagnr l\O gover::o dos Estados a ial· 
port;•ncia •h•s despezas feitas velo Tbeoouro 
dos mesrr10S Estados por contt\ ola Uniã.o, por 
rnotivu da revclta. 

Art. 2. • Em igualdade de cireurnstancÍllii 
serã.o preferidos t"n'a os accessos oasre~ar-
tiçõe> de Fazen•la, os empregados que t1re
rem os concursos de 1" e 2• entran~ia. eXIgidOS 
.por lei. · 

E" postn a ..-otca e rajeitada a emendada 
Commissõo de Orçament•J autoriswdo o go· 
verno a ar,·eodar ou vender os terreuos óa 
Quinta da Boa-Vista. 



E apppr•ovaclo o asshn omondado om 3" discussão e cm cotn
~llSãO de redacção o seguinte projecto 

N. J:J6 n- 1894 

O Congresso Naciona I decreta : 
Art. 1." O Presidente rht Republica á nutorisndo n despendei' 

ll6la l'cpJu•tição do Ministcrio d1t llazenda a quantill. do 00.540:3,13$185 
ilistrlbuidn. pelas seguintes V!ll'has: 

l. Jtwos, amol'tisaçilo e mais des-
pez:a:; tia divida oxlel'ntt 

Como na tabetla ................ . 

2. JuJ·os, amortisa(u'fo e mais tlos
pelns tios mu1wesUuws tuwiouaes 
de1868. 1870 e 1880 

C:Omo na tl11Jellu. • •••..••. , •.••••• 

8. Ju?'os, miiOl'tisaçtio e mais des. 
peuM da tliuida lnlema f'wuladll 

Como na tauella •....•• , . , ...•.•• 

4., Jm·os dtt tlivit/a insori]llll mio 
fundada, antm·im•as ti mnissc1o 
das apolices e ptt[/cmwnlo cm 
dinlwiru elos quantim ln(twím·es 
a 400$000. 

Como na tabella •.........• , .... , 

5. Pensionistas 
Augmentada a consignaçíio do or

çamento vigente com nntis 
, 680:906$770, sendo 400:000$ 
para occorrer ás novas conces
sões, funeral e luto, e 
280:906$770, resultante do nu
gmento e rliminuiçãoque houve 
de maio de 1893 a março do 
corrente anno ; tudo como na 
tabella ..................... . 

13.387:808$000 

o. oas : B05:j;OOO 

18. III :612$000 

7:000$000 

4 .224:587$960 

O. Apmwtttados 
Augmentntln a verba do orçamen

to vigentccommllis 175:G97$310 
para satisfazer as novU» con
cos:IDe~. incluida u. quantia de 
IOO:OUO$ pura tts aposentado· 
rins que so possam tlnr no ex
oJ•cicin, monos 50:000.$ que n 
votatht ptua o col'l'on.o cxm•cicio 

7. EmJWi!{Jllfios das Repattit~ões e 
loyares erl.'tinctos 

Menos 100:000$ que no orçamen
to vigente pot• tel'etn sido n.pl'O
voltndos divm•sos empregados, 
como mt tabelltt ...... , ....•.. 

8. 1'he ... ortrt• Fetle1·ot 
Pessmll-i\Iantidtt a verlm do orçn

numto vigonto, como na htbolln. 
Mutorinl- Augmcntadt\ a verba 

tlo orçauH·nto vigente com 
mais 30:UUO$,pelns razões dnttns 
tut !abolia ......•............ 

{). 'l'dlnwat de Contas 

Pns'OJtl- ~lnnti!ht a VE1rl>a do Ol'Ç!l· 
tnunto vig_c11te. cnll\OIItl tnhclln. 

Mnterinl Augnwuhula n verba 
do Ol\'HHJnnto vigente com 
mais lü:200$1l00, peJas razões 
tlntlas na tabetla •...•.......•. 

10. Nec.!ebe.-<lr•J'ia da Capital Fedel'f.<l 
Po_.:sonl -Como nu lnbella ...... . 
Material - .Angmeuhvla a \'erbn 

do Ol'f.'HIIlOUto \'igPuto com mais 
lf,:.(.HJ$, pl'OI'Ciliento do nu
gmoulo tlus « suhu•10S c.llls sm•
\'C>Bte.-; », do (<. aequisic.,•i\o de es
tnmpílhas de Sl'tlo ndhcsivo » o 
de «COilllllÍSSUOtle 2% UOS par· 

3.21l8:61l5$388 

500:000$000 

. 001: I 00$000 

96:000$000 757: I 00$000 

320:800$000 

40:200$000 30 I :000$000 

I 85 : 390$000 
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a. verba do 
.Jl:tehto, oomo na tabella •.• 

., .. ,~l·,àl"'-Augment.ada a verba do 
tr;•orÇ~ment\l vigente com mai~ 
W58ilBO$ para attender as des
~;;~s :!J:numeradas na ta.oolla. 

\lliT:I>essoo,r--oomo na tallclln, havendo 
i~Ü! \\ [ ô'áeçrescimo d(> I ,goo:J;,com que 
n"'j' ('~"'$e~leva igual qtiantia,que sem· 

I):Ji,~pre v;~nceram os dous a~udantes 
· '· · 'Uttrda·mór, de gt•u.tiflcação 

,, ,,. ... L•~·· alimentação ........... . 
\'H· Mawn~tl-Augmentltda a ver\m do 
:,• · .. · orçamento vigente com mais 
• :JZ:OOO$, para o serviço tn10gra· 

·pJtico, como na tll.i.Jclla •.•.•••. 

Comprmhia <le !JMai'UilS 

Na. conforml11arle du. taJmlla. nppro
. va.tla pela Gamam, dependente 

ainda deappl'Ovaçao rlo Senado. 
. Expediente o outras despezus,como 

, na tabella .................... . 

Ca1mtasi~'s 

Psssoal -Augmentaua u ve••ba do 
orçntnento vigénto com as es· 
pecificações constantes da 111-
bolla. ••.••.••••..•••.••••••. ~. 

GUirtrla.ste.s e e~euwlm•os hyth·cwlicos 

Col'no IH\ Li1.lmlh\. •••••••••••••••• 

86:380$000 

149:000$000 

121: 182$501} 

7i7:000$000 

85: 11:\(}$000 

454:800$000 

I :000$000 

8!11 : 007$500 

43:•Wf.t~OO 

Deposito ria t>o<um·a 11<1 ilha tlo 
JJoqtteirao 

271 ~770$000 r CoJno ·nu. ta.bellu.. • '. '• • • • • •, •,, ~ • 

270: [82$500 

Serviço !IU11'itimo 

Como na tnuoll« ................ . 

Bat·clls de vigia 

Pcssoal,-Com os nugmentos dis-
criminados ll<t tu.~ella ....... .. 

Materlt\l-Como 11(1, ta.~clla ... , •.. 
Os vencimentos dinrios (Ol'IUll cal·· 

cuiudos na razão de S05 dias 
utets. 

DI) ESPiltl1'0 s.lliTO 

Posso:tl-Como na tnbella ........ . 
Mate•·ial-Augmontada a vm•ba do 

•>l'çamento vigente em 1:4013$. 
como demonstr•a a tabella ..•••• 

Capa laMas 

Pessoal-Tmbnlhadores com o au
gmonto constante dn tabcllll.,. 

l\Jaterla!- Sendo 70:000.'1\ para 
acquisiç:i:o do 1nate1•ial IIu
ctwmto nccessario, inchtsivo 
UJIU.\. lttticlm a vapor ••...•...• 

Esc«fcl'es 

P6ssoal - Com o augmento con· 
stanto da tabel!a ............ . 

Material-Corno nu. tal11olla, ..... . 

Ji(wçrt tlos gmcrclas 

Nn conlbl•tn1c.lacle lJn. tn.bella. npJll'lJ
vnda 1mln Gnlnt\.nt.~ tluprnHicnt[) 
n I tllltL du. nHI•t•ovn çlio • I .v ~·onn~IQ-. 

98:600$000 

4:000$000 

155: 140$000 
71 : 280;)000 

53:340$000 

6:968$000 

5:670$000 

70:800$000 

$ 
500$000 
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nA BAJliA 

Pi!SSoal-Como na tabella ...•.... 
,Material- Atlgmentada. e1n mnis 
' 7;250$, segundo a demonstração 
, da tabella .................... . 

Capa la aias 

PeifÍ'oa.l - AugmentudtL a verba, 
com o accrescimo do.s diat•ias, 
c9mo úiscrimina•la ente so ob· 

. sel'Va. na tabolla .• ,, .. ,, .. , , , 
Ma.terial-Augrnentado.a consigua· 

ção tio orçamento com50:000.~, 
para a compra de uum nova . 
mnchinu, destinnUa no sm•viço 
da capatasia o concm•los d:t 
exlslonto, acquisiçíio tio um 
guilidaste, dons Mcensm·cs hr· 
dmul\cos, 12 cal'l'os para con
ducção , te mercadorias, uma 
barca tlo regi~tt•o e nnm lan
cho. a vapor do marçlw. stn•t.h\. 

Lcmclws a ~\'JIDI' c //Ctl'ms tlc viyia 

Pessoal - ~!antitla a verba do m•
çarnento vigente com o nccres
cirno r las diarins dos mm·inhoiros 
tle 2$ a a$. como !Ut taholla .... 

,. Escalm·cs 

. Pessoal- Augmrntadas as tlint•ins 
. '. dos patrões e mat•inhoit•os, como 

na tabella .................... . 
1\latorial - MantiUa. a verbo. do 
or~amento vigente, como na tn-
,bella ......................... . 

· Fo1•ça dos fflllmlas 

·;:, P~~sonl - Na confot•midntlo do. tn
·p · beJia já. approvad11. pela Cnmara, 
~q ~i: . 

207:200$000 

19:050$000 

116:ül0$000 

50:800$000 

7~:125$000 

lll:•l5S.$000 

8:000$000 

dopendonto n.intlt\ ttJ· nppt•ovn.Qão 
rlo Semulo ..................•.• 

Mntorial- Cmno ua ta.l:Jelln .•...• 

DE Al\AOAJU' 

Pessoal - Mantitl1~ a consignação 
do ol'çamonto vigente, como na 
tnhella ...................... . 

~lalot•inl- Com o ncm•escimo de 
2:0·JO.:f;, sobt•o o orçamento vi
gente, conlbt•mo a li\Lc!ln, , •.•• 

Capala>ia• 

Pesso·•l - ,\ ngmentmln a tliat•ia dos 
srw\•entes do 1$000 a :2$000, como 
llll tnbelln ....................• · 

~lntoJ•ial- ~!antida 11 rcrba do 
orçamento l'igonte ....... , ...•. 

E'$<'{(/ en-e:; 

Possml- Pntrão, elevnndo·so <le 
50$ tt üO$ a consignação mensal, 
cnluo na tnhelh\ ....•....•..... 

Homacloros, elevnmlo-se <lo ·!0$ t\ 
50$ mcnsaca, como llll tabolltl .•. 

~lnlol'inl- Mantida 11 l'erba do 
orçamento Yigoutc ............ . 

li'oi'Çtl llos g111mh1s 

Ntt confOI'Illitlado oltt tnbclla appl'O· 
1•nda poli• Camtli'IL, dependente 
nindn da !l.Jlpl'OI'Il\'àO do Semtdo . 

\Jlo-: :\IAOBlÓ 

l'o>Sot\1- Mttnt\t\tt ll YOl'bO. tiO Ol'Çl\· 
mento vigente .......... ,., ... . 

Matoriul - Augmcntudns sobro o 
orçtttncnto vigonto algumns con~ 
signnçõcs na. itupot•latlcia de 836$, 
contbrmo a. tubclla., ....... . 

120: 1\00$000 
3:000$000 

42:120$000 

7:600$000 

7:200$000 

1:000$000 

720$000 

6:000$000 

I :000$000 

15:900$000 

88:700$000 

5:708$000 
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mm;l,i( ; .. . . . 
~~f;f!•;'. · ' · .. · . Capala•ias · 

j~~~~o~I- Augmimtarlas as diarias, 
,.,,. '·" : eomo. ro. . ta.balla ..•••••••..•.. 
~!r'Materh•l -Mantida a. verba do 
:'ii'. <l:lrçaillontó vigente ............ . 
r~i -'1;'' ~ .... _, · • 

i/i I , . . Lanchas a uapOl' e ctcrd ores 
'W'l>!JSsoJli, :.,-' Angm<l!ltada a tlíaría 
'i,: ,,dos marinheiros de 2.$ a 2.$500, 
·:\\. a mensali'' ade <lo .p:ttrito de 
i:::' , 6!$250 a 00$ o augment.ndo o 
'' :. • · .numl!ro.dos mmadores de 8 a 12, 
t ·como na t•bella ............. . 

: J.f:àterln 1-Au(:rrnonta.cla 00111 I :000$ 
. ·a. verba do orçamento vigente, 

como fiiJ, tuboUa .............. , 

Força ~os goordas 

Na. conlbrmidarle da tabclla já ap· 
provada: pela Camn.Pn, depc,n

:' · dente ainda da a.ppi'OVnl!iio ·do 
senado ... ~ .......... .•.•....... 

· •MaterlíÜ"'- ManUda a verbu do 
o;rçamento vigente •.•• ,, ..•••.. 

DE PENEDO 

;,/Jl'eSsOat - 't·tantitla. a verba do 
,(1:~:';. 'otea.lnênto vigente ..•......... 
?•l!laterial - AugiiJCntada a verba 
. , . do orçamento vlgentecom3:67B.t 
: :: para oçcorrer ao aluguel daS 
·,,:; casas pa.ra o. Alfu.mtega. e pa.J'~> o 

destacamento de linha. e 4 'dilfe .. 
. . ~ca na. asslgnutura do Diario 

Official, como se vê na tabello. •• 

Capalaaias 

.Pessonl - Augrnentada a vorha 
\ · vo.ra. OCCOl'l'er a.o h.Ugmon Lo do. 
- ê:l\a.J.•\u ''o 1$000 u. .}$800 <.lul>lo t...t.·u.-

~" . 

18:315$000 

200$000 

13:177$500 

2:300$000 

21:600$000 

1:000$000 

42:1~0 

6:7'88$000 

balhadores 111TecU vos, na confor· 
mirlnde d:t tabelln., .......... . 

1\lntoJ•ifiJ - Mantida a verba do 
or•ç:unento vigente, ....... ~, .. . 

Escalm·es 

Pessoal - Augmentada o. verba elo 
orçtuncnto vigente para satis· 
fu.zm· o u.11gmento da> mensn.li· 
da de~ do patrilo o dos remnllores 
c dn.s ruçnes ..............•. 

Matm•iu.l- Corno na tabella, mun
tidn .. u. vorhu. rlo col·rente exer-
oicio. t t o O ' t I f t I o I I I I O O 4 O o I o 

Força dos guardas 

Pes>oal ~ Na c:mformhlade da ta· 
boll(l jli uppJ'OVIula pela Gama· 
rn., dopendento ainda. (.)a itppro~ 
vnçiio tlo /jenado ............. . 

Matorial-Augmentada a verba do 
orçumento vigente nm 698$ 
pelas rnzões da ta:.,eJta ....... . 

llE PERNAMRUCO 

Pesson.I-ManLida a verba do orça
mento vigente .. ,. 1 •••• •••••• 

Material- ,\ugmentada a verba 
com mais 5:806$ para re
tbroa.r a..;; r•uhrlcns do «li:xpe
rllNJ!€1>. <1;\cquisi~ão e énoarler • 
nação de li vt•os•, «Concerto e 
reiorma de moveisP, «Publica· 
ção •1o cditaes », « Assigna~ura 
do Diw·io Offlo!al », «Serviço 
tt•Jegl'uptJico», ((Agua c ussoiO•J, 
Qtc .• corno so den1onst.ra. nn. t.n-
!n~IIIL. , ~ • , , , • , , •• , . , , , , , , , . , , , 

2:754$000 

400$000 

$ 

600$000 

ll: 100$000 

848$000 

297: 200$000 

lk;: t JB$<)00 
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Gl.t.pata.sio.s 

;,.. Pesiróal ~ Augm!'ntada a vePba do 
'tJ . OO~rente 0X6l'Cicio (10ffi 21:060$ 
!l· P\\l'll, oqeorrer ao accrescimo 
• . das ~i11rias, confm•me a.tu.bella. 
.q Material- augmentando-se a ver.; 
~. · ba parti compra do matet•ial ro
t:t, . danta' UI'~ente e indispensavel* 
' d,e um gumdaste a vapol' e. de 

l\iil!' Ianolla tti.mbem a mpor •• 
~a1·cas ile 'lligia e esca!eres 

Pessoal- Como na t•1bella ••••.•• 
.. Material- ltlem ••..•..•..•....• 

Fo1·ça dos gt•m·tfas 

Pllll!!oU.l - Na conformidade da ta
'b!llla, jtí. 11Jlprovmla pol• Cama
r!', •lo pendente aind!J. da appro
vação do Senado •.•• , . , ••..••. 

l\faterial - Como na tabella ••.•.. 

. DA PARAllYBA 

PeªsqaL- Mantido. o. verba do o•·
Çf\mento vtgento ••. , , ..• , ...•• 

:MU,Í'\'l'Íl\1- Augmentada a verba 
e9,m mais 156$ para reforçar as 
r,ul,lrlcas •lo «. Publicaçõ•·s tis 
Cd\tles>>, «Despezaa judiaiaes• e 
«,A,ssignatura tlo Dial"io O/fi· 
cJal»-, cotno na ta.l;>ella. . .••..... 

únpacaaias · 

·Pessoal- Augmenta•lt~. 11. verba do 
orçamento vigente com mais 
1:196$100, resnltante do aug
lnento das diarias, conforme a. 

; <1 tallella ...................... . 
' .Materi&l '- Mantida a vet•ba do 

· Ol;Qil.mento vigente .•.•..••..•• 

164:910$000 

88:(}90$000 

60: ·180$000 
9:200$000 

120:600$000 
I :500$000 

58:340$000 

5:812$000 

10:196$100 

400$000 

Escalet'68 

Pessoal- Augmentwla a verba 
para occorrer ao accresclmo nas 
diarias, n11. conformidade da tt~.· 
bella ........................ . 

Material - Mantida a verba do 
orçamento vigente .•.......... 

Fm•ça dM guat'das 

Pessoal - Na conformidade da ta
bella t~.pprovada pela Camara, 
depundente ainda tia appro VIl.· 
ção do Senado •..•...•.•....... 

Material - Mt~.ntida a verbtl. do 
orçame.nto em vigor . ........ . 

DO RIO GRANDE DO NORTE 

Pessoal - ~lt~.ntidtl. a verbtl. do Ol'· 
çamento vigeute ........ , ..•.. 

Material - Com o accresoimo de 
6$ pat•a «Assigut~.tm•a do Di«ria 
O(ficial» ............ ......... . 

Oaf)atados 

Pessoal -Augment11.das as t\íarlas, 
COlllO ntl. tabelltl. .. , . · • ..... · · · 

Material- Como no ot•çamento em 
vigor ................ , ..... .. 

Escole1·es 

Pessoal - Augmeutatla 11. mensa
lídade dos remat\ores de 45$ a 50$, 
conforme a tt>bella ......... , •.. 

Mat(lrial-Gomo no orçamento em 
vigo1• •.• •.........•.•....•••.. 

Força elos gua1·· las 

Pessoul-Nt\ conformidade da ta
bella approvt>da pela Ct~.mara, 

5:520$000 

400$000 

18:300$000 

200$000 

42: 120.$(>00 

5:1:i82$0DD 

4:500$000 

750$000 

6:780$1)00 

650~000 
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'"'·"·~amaa da a,pprova· 
~:uo,~:senaao.-•.....•... ~ ..... . 
lUi'li!J+como no orç11mento vi-

·-···~··'············· 

'iifiPessoaJ.,..c.Comó no orçamento \'i-
~~~}>'geitte·~.-.................. ~ ........... . 
'!i.:Materlal"'-Dhnlnu Ida a verl.ta do 
:i'/ oNio.inento viaente em 4:5J4$, 

eoncedi•lo a 
e á creação de 

do2%aos 
pela venda de as

visto supprimiP-se a 
reunt va ao alugu'e! da oosa., con

f . forme se vê na tailella ......•.. 

Onpala>ias 

' Pessoal-Augmentada a verbo~. por 
·:· terem sido clevadns as díarrns~ 
· ·· éon forme a tabella ............ . 
: Materiai..:_Elevado de !50$ a 300$, 
: · conforme a tabella ..... , ...... . 

Esca/eJ•es 

, Po.osoal-Augmentada a mensali
,.: da.rle do patrão, conforme a ta-

beiJa ........................... . 
·.Material-Como na tabella ....... . 

Jib>·ça dos guardas 

Pessoal-Na conformidade da ta.
, bella ,iá appmvada pela cama· 

ra, dependente nintla d" appro-
- , vnçiio do .Sena,lo ............... . 
Mo.Wr1u.\-Comu no orçamentA:. vi .. 

gon ln ••••. , • , • • .•• • .... , , • o ••• 

12:300$000 

100.~000 

119 :i00$01J0 

7:868$000 

35: llJo.tooo 
300$000 

B:960$000 
350$000 

33:000:WOO 
150$1jQQ 

DA PAU:iAUYfiA 

Pessoal-Como no orçamento cm 
\'igor ••.•... o•o•••·•····•~o•• 

1\lntel'la.J - Au:::montt\da n verba. 
eom mais 710$,como nn tabclla 

('upala<ius 

Pes!!Oal-,\ugmcntada a VCI'b.'l. com 
maislo-J$. emno na tabelht •... 

Mllte••ial - Augmentada a verba 
com mais 50$, como no. tt1bolla. 

bt'scalel'es 

Pessoal - Augmentada a verba 
pelo augmento das mensalida
des do prctr•iio, mar•inheiros o 
rações ••..•.• o . o ..... o ••.••••.• 

Material-Como na taballa ....•. 

Fo,·ça dos guardas 

Pe•soal-Na conformidade da ta· 
hella jí• r•pprovada pc\;; Ca· 
mo.ra, dependente ~tindr\ da 
upp!•oynçiio do Senado ....... . 

JtO ~~ ARANIIÃO 

Pe;;soal-Como no orçamento em 
vigor •..•••...••.. o .......... . 

Material~ Augmentada a verba. 
com o. quantia de 4:4013$ para 
reforçar algumas rubrlcas,como 
se vê da tabella ............. . 

Capa ta J ial 

Pessool-Augmontadtt a verba por 
so ter augrnentado as dlarias 
corno ae "\'Õ tfn. tnbeJla. o ••••• ~ • 

l\.I1Ll.orini-Como tul. L1.l.ol ln •.• _ ••• 

42:120$000 

5:-100$000 

I : ooo,;;ooo 

200$000 

$ 
I :200$000 

13:500$000 

!4'2 : 700$000 

8:768$000 

43: 200.~1?00 
f.?! 400.-p.IQO 
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IJW't~•I.S O .f)StM{IJI'tJ,\' 

Pessoal--A tlgmenttdn u \'fH'h!l pm• 
ter sillo nugm()ntn<ln n mcnsn
lithulc do~ patrõus, Clll'{llntulro 
o J~emwloro3, · como sn · võ tht 
tabellit ...•.•• ,., . , ... , .. , , 

Matm•inl-Como na lab~lltt ...... . 

I•'m'çlt. tlo3' .rJum·das 

Pessoal-Na conformidade •la la
lwlla já npprovatltt pela On
JtHll'll, dotumlonln nind1t •ln 
o.ppt•ovn<;Ko <lo flol\tlllo, .• , •.. , 

DO Jli\H,\. 

Pessoal-Como no Ot'Çamcnto em 
vigt'l"o •••o o• o o o o O o .•••.•.•. 00 

Mo.torlnl- Augmontndn' n V<ll'hll 
com a quantia de 7:812$\lnl'n 
reforçar nlgnmns rttbt'icnf:t c 
pnt'<t occorret· ao pagamenlo •lo 
1lffitl. HO\'U. cotnmissiio do 2 % 
uos pat•Lienlnres pcltt venda elo 
estampilhas, como 1m tuholla .. 

Capttt<tJias 
n 

Pessoal - Augmentnda a vcl'llil. 
ptwo..occort·er ao u.ugmento tlas 
oiarhts, como se vê'"" t.\bella. 

Mo.terinl-Como na tabel\a ... , .. , 

Ortcs((([m~ « Caça1oJ' », ((tJiso « ,')o,·-
. zeclello », lancllas a vap01·, bm·cas 

·:.,:' ·do 'l>iyía 

bi: Plísson!-Como mdabolla .. , ..... , 
:::J!!' ·Material-Mantida a '\'orba do or,:+F ' : ço.mcn!o vlgente.,, , ... , , , , , . , 

J~~;(~\L. 

2[i: 5'/0:)000 
:i:300.)00\l 

33: 000.~0()0 

ZHi : ôOO<?OOO 

21: 13<lSOJJ 

li>3: !SMtJOO 
25: 1 oof;ooo 

70:-100$000 

52:0()0:~000 > 

J.'iH"f<l l/ti~ f/tiH•'•ftiS 

P~eson\-Na. Clmful·mi.h~do da tt\~ 
hei h\ ji• 11 pjH'oVotda peht Ca
mara, tl~p 'llol0tllo aintln tla >\P· 
pro~'nç-ão tln Senado . .. o •••••• 

~rnwrinl-Gvmo no orçamento em 
vigol', ...................... . 

nt·: :'tL\X .\os 

l-'t'ssonJ--Como no orçamento d-
gl~nt.c .. .......•.... o • o • ~ ••• ~. 

~IntPrinl- Augmotttndn n vtwbn. 
com lH[IlUll ti R de :20l\$000, como 
1111 tall'lla .................. . 

C!tp(!ta;i.~s 

Pr~soal--Augmentada n, nwba com 
n. ímpoi'taneia t.lc ~l:\120:? para 
oceut't'Cl' ti.O angnwnto tlos Yt'll· 
ciml\nh~s, como ~e vó ntl.. ht-
l.wlltt ....................... . 

~luteria1-t:omo no orçamento Yi.-
g(•nto .................. ~ ... J', 

J·:~·.:alcl'e~ 

Pessonl-Augmr.ntadu n rm·ta Pl'l' 
cau:Jn do augmento dos VPJWi
mcntos tlo patt·ão, rcm:uloH'S o 
t•at;õe::; ............... ....... . 

~ln lerit\1-Cnmo no or;;amento Nll 
,·igOl' ..... o ••••• o ••• •••••••• 

l"orçn · tlo • [Jt!W'1hu 

Pessoal-Na conlot·mitla'Ic tlt\ ln
l>rllajti ·•PJll'O\"atlll pela Camnt\1, 
dcpJndonto a:ntlu. da :.tpllt'ac,::lo 
tio .::-irnutlo ... , .. , .. ,, ..... ... . 

~lalerinl-Como no orçtuncnto vi· 
gente .. , ... o ••••••• o ••••••••• 

l ~i : !}00.~000 

I :350;!;000 

8:1: 700.~000 

!l:7!lo$ooo 

l j :800~000 

7:50l'$000 

$ 

2:5008000 

39:300$000 

1:000$000 
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a. verba do or-
vigente ............. .. 

- Augmont~tda. a vel'ba 
quantia do 505$ para re· 

forço.r o.s rubricas de-Publica- . 
çõe~ de editaes o assignatm•11. do 
Diarli>O/f/có"l----:,eomo na tabella 

O.patazias 

. PêsaÓai~Auginentadas as diarlas, 
· :'como se vê na tauelln ........ . 

: MateJ•ial-como na tabella •..••.•. 
:<·· 
!, Lqncha a vapor 6 escalares 

; Pessoal-Como no orçamento vi-
, ·gente ......... .................• 

Material-Mais 500$ para «Expe· 
diente do. Guo.rdo.-morio.», como 
na._tfl.bella ... ........... , .. , ..•. 

· Fm·ça dos guardas 

· Pessoal-NIL conformidad 11 da. t~~;
bella já approv;itlo. pela Ctomara, 
dependente ainda da 11pprovação 
.do Seruulo .. .•........... ,. ... •. 

Material- Manos 500.~ do que no 
orçamento vigente, como na ta- • 
bella . ................. · .... · · .. . 

DE PARA.l'IAGUÁ 

Pessúa.l-Como no orçamento em 
_ vigor ...•.• ; .•.•...•........ 
Ma.ter!M-Ma.is 706$ para. reforçar 

as rubricas de «Ex po·' iente»,<<Ac· 
Quisic;ii.o de H vrOID> e «A$signo.
{url"- do Di-<t?"io 0/"flciah~ cumú nll. 
t.u.bo.l\u ..•. .•..•..........•.• ~. 

L'. 

282:000$000 

17:01B$000 

195:624$000 
6:000$000 

59:700$000 

9:500$000 

159:600$000 

2:000*000 

58:340:Ji000 

3:21B$000 

'' 
Capalazias 

PBssoal-Como 1111 t:Lbella ........ . 
Matm•ial-1\ t~gmon~a·•a 11 consigna

~1o «R••p;>t'O 1!0 1natorial ftxo o 
t•odu.ntm> mun IL quo.ntia de 300$, 
como mL tabello.. . .. , •.•....•..•• 

Lancha a Vll])OJ" e e.'icaltH•es 

Pessoal-.lugmentauo.s o.s lliariaa, 
c.omo na. tu.bollu. •. ....•... , •... 

Mate!'ial-Augmonta.da a rubl'lca . 
«ltefornm o concerto de oscale· 
res>> com IJ. quan Lia. de 200$000 .• 

Fm·ça dos gucwrlas 

' Pessonl-N11 conformidade ela ta
beiJa já 11pprovll.!la peh< Co.mar11, 
dependente ainda do. approvação 
do Senado . ............... ~ ..... .. 

Materio.l-Como no orçamento vi· 
gonte ..... ............ · · •. · .... · · • 

DE SANTA OATIIARlNA 

Pessoal-Como no orçamento vi-
gente ......................... . 

Matorll1l-Augmentada a impm'• 
tflfilli<t do I :400$ para rerorçar 
ntgumas rubric~s, como ~e vê no. 
ta.bella .. ........................ .. 

Ca.patazias 

Pessoal-Como no orçu.mento vi-
genOO •. •••• , ................... . 

Escalcros 

Pessoal-Como no orço.mento vi-
gente ....•..••.•••..•.•....•.• 

Material~Como no ot•çm.monto vi-
g~tlte . ..•..................... 

5:986$000 

1300$000 

14:490$000 

2:700$000 

13:500$000 

550$000 

58:340$000 

6:348$000 

6:000$000 

4:9.20$000 

800$000 
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<.ii 

.Phrça dos lfttardas 

Pesso!LI-Na conform!rlrule da ta
bello. já approvada pela. Camara. 
dependente ainda da app~ovaoão 
do Senado . .. , . ~ •.. , ..• 9 •••• I •• 

DO Rl() GRANDE DO SUL 

PessoO.!-CJ•eado mais um Ioga.r de 
flel do tllesourei ro,como na tu.bella 

.;Material- Augmentada a verba. 
com a qu11.ntia tle 1:062$ -pn.m re
forçar as rubricas (Jc «Expedien
te», «Luz e illuminação em dias 
festiVOS» e<As$ignatm•a do Dia.-io 
Offlcial», como na tabel!a ....•.. 

Capataz ias 

Pessoal-Au•nnentadas as dia rias, 
como na talmlla .............. . 

Materiul-1\lais 500$, como na ta-
bolht o o o 1 o o 1 O o o 1 • o o o I tO 1 o I O I o t 

Baraas~ lmwllas o escaleres 

Pessoal-,-Augmcntntlos em 4:480$ 
os vencimentos dos patrões o 
mnrinlt~iros, como na htbelltt. 

Matortal-Como no orçnmcmto vi-
galltê . .............. 4 •••• •t ••• 

Fm·ça do~ gum•das 

Pessoal-Na conformidade da. ta
bella jà approvnda pela Ca
mo:rn. · dependente ainda da 
approvaçiio do Senado ....... 

DE POUTll ALEIOHE 

Pessoal-Menos 2:400$000 pela 
l.mppt•essiio de um fiel de tlle
soureiro, como na tabella..,.,, 

15:900$000 

125:000$000 

7:888${)00 

411:350$000 

I :000$000 

28:680$000 

7:060$000 

üô:000$000 

169:000$000 

1\fo.tel"i[l.l-Augmontrulo. {l. quo.ntia. 
de 12$ •. resultante dEL dilfe· 
rença. da a88igmttura do Diada 
Officicl.l, como nn. taôel1a ••.• ••. 

Capataz ias 
Pessoal-Aug-mentadas as cliarias, 

como na to.bella. I ... , ••••••••• 

Material-Como no or(,)amento vi· 
gente ....................... . 

Bm·câs, lanclws e esaalt:we~ 

Pessoal:-Como no orçamento vi. 
gente ................... : ... . 

Ma.terinl-A ngmontado o custeio 
com a. quantia. tle 1 f>OO.f;, como 
na tabella .................. .. 

For-ça dos uum·d as 

Pessoai-N:t conformi<!:vh; da ta
beli<L, jít uppi'OVnda pela Ca
mura, 1\epomlent.e ainda da 
approvução tio Senado ••.•...• 

HE UUUGUAYANA 

Pessoal - Como no oJ•çamonto vi-
gente ..•.....•....... , .....• 

Material - Augmcntiult~ em 32$ a. 
verba pura t•eforçnt> coll> 20$ u 
t•ubrlca- Lm. e illuminu,•ão
e com 12$ a assignatura do 
Dit.,•io OfJieilll, como na tabella 

OapataJias 

Pe~soul - A ttgmotltadus us !lím•ins 
na impot'ltlncio. de 1$080, como 
na tuhcl!a ..... , ....... , , ... . 

Material - Augmentada a vtwba 
com t 00$ com que se refoJ''a tt 
l'UUl'ÍClt-RPparo e COllSCl'Vação 
do material-, como na tabella 

19:086$000 

63: 480$1JOO 

12:400$000 

6:1'l60$000 

3:000$000 

36:000$000 

58:340$000 

2:262$000 

8:430.$000 

~: Iü0$000 
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it~~.'~;BkA!tts , lmfcti.hs · ~ tJS06l m•es 
r~:~r·!J{" 1 ·,,,_._ • -· ' - · , - • - ·-

!1\:áf<l'mli.tei'IIi.r-'-'como no orça
nelíit(J-.:viaeiíte • I o' o •' o o 

'Pessoii.I...;;Na confol'midado !la ta
>:t: belht j!i. approvada pela Ca
·_;.-' :·)ll~'L1'a.! dcpautlente ainda da. ap 

Senado . .••..•.•• 
no Ol'çamruüo ''i· 

DE CORUMllÁ 

Pessoal-Como no orçamento vi-
,,, i··gehte .• ~.~··········~········· 
:r.lltterinl- Aug1i10utada a vet•lm. 
· coma. quantia de 176$ para re

fOl'çar .us puuric:lS>' Hlumina· 
çãO.», ·(t.Assignn.t.u••it do lJiario 
0(/lcial»i <<Agua. e n.s-scio», 'eo1no 
na tn.bclJa.l 4 o t o • o • I I o • ' 4 I I I I I 

Cli)J{II~t•im 

Pessoal- Corno no orçamento vi-· 
gente ..........•....•.•.... * •• 

·. Material - Augmontrulo com a 
quautitt do 9W$, como na tabeiltt 

Escale••es 

'Pessoal-Augmcnf.mht a vel'ba pot• 
· ter-se atzgmentado o numm•o dos 

l'Cinudorc:l de ll a 12, como 
11a tnbclln. •. , ~ ................. . 

. -:_!liateria.l- A11glll0nh•du. u. vcrl.Ht., 
' como na taiJalla ...... , .. , ...... 

Ji'orl'a elos !JHW'(Ia~ 

Pessoal-- Nu confc_n'll1it1tul1~ •la ttL
. bc-l1;t. jú. 1.1.-lltH'••VIUht ll(!ll\, Cll-

15:420$000 

73: 50rJ;j;•lOO 

3:000.~000 • 

58: 3·l0.~000 

2:018${)00 

8:400$000 

I : 500.$·100 

8:0·10.~000 

400BOOO 

nuwo., deJ>endente ainda <lll ll]J-
provnçâo do Senado ............ . 

DE S, PAULO 

l'cssoal-Como na ta6e!ltt •..•••.. 
Mtttcrinl -Para esta despczu, Ca· 

patnzius e ontras, confm•me o cle
ct•cto n. 17·17, de 3 da julho do 
189:1, > • o f O I o I I O I I, • I o o I o I o I o I f 

DE JUIZ Dfl JIÓI\A . 

Pessoal-Como na labeila ........ . 
Materia.I-P:wa esta despoztt, ca

pn.tnzius c outPa.s, confol•mc- o 
!ICIJI'Cto 11. I U7, ue 3 r! e julho 
do 181H .••••••• , .............. . 

DELl-:GACIA Fi$0Afr DO RIO Glt.AXPE 
IJO SUL 

Pessoa I -Como lliL Labolla e orçtt· 
ntento vigf.'-nto ..•..•.••. , ...•.• 

ForçiJ {isc~tl 

Como Jl(l, tal,ellu o orç(l.mcnto vi-
gontn ..... , .............. : •... 

~laterl(l.l- como na tabolla o m•ça· 
tneJ~t.o vigente ..•.............. 

Pon:outayam rara- (.(; cpbntnça ele 
1·endas no; uamicipio& onrh! niZo 
c~çi.~fcm rrp((rtiçües dn U-,n'aa 

SPgun~o a taL~bt •.....••..•...• 

·1.-J, Ddeyc~das Fi8ca..:s 

S, PAULO 

Pcssonl- Corno ntt tnbEJia ...... . 
~rn,tm•inl- Ct:mo IUl tnlJCft(L ..... . 

18:300$000 

228:200$000 

230: 800.$000 

Hia: soo$ooo 

171 : 200.~000 

I ·1 : ·l00$000 

189:000$00~ 

50:000$000 

135:000$000 

·1!1: 200ê;~OO 
l 1: 0.00.$000 
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i, [ ~IINAS OEHAEs 

TIIEI\E!IINA 
~ 

R 
o 

Pessoal- Como na. tabella o or~a-
Pessoal - Como na. to.belln e orça.- ro 

mento vigente .•.•. ........... ~ .. 4'i:200$000 
ntento etn vigor . ... , ....•..• , , . 14:800$000 

u 
~ 

Material- Augmentada com mais 
Mate1'íttl- como na to.bella. e orça-

• ~ 

6$ de asaignatura. do Dial'io 0{-
mento em vigor.· .............. 3:480$000 

@ 

{lai<~l, como na labt,lla •...•.•••• 6:838$000 
I; 

3 

OOYÁZ 
~ 

" D 
ro 
3 

OUYADA.' 
' Pessoal - Como na tttbella e orça-

Pessoal - Como na tabõlla o ol'ça-

tnento cm vigor .... ~ .............. 14:800$000 ~ 

Mn.tet•h\1- Como na tabella e or~a-
~ 
~ 

monto em vigo1• .• , ............ 16:400~000 
tnento mn vigor .... , .......... 3:2í0$000 .. ~ 

Matel'iol - A UMmcnta<las sobro o 

t<l 
~ 

lmpm·tancia que se p•·estmie t~eces· 
"' 

~ 

m•çamento vigente as verbas de 
"' 

N 

-Expedlentl\-com mais I :600$, 
Hll'itt pam a cle:tpf!Ja CQill a co-

li>! ~ 
o -o 

ÕJ'(UlÇC& elo ~·endas nos m-HI~ivipios 
• 

de- Ln:~. e illuminu .. c;ão mn dias 
t>j 

~ 

5 

de festa nacional -com mais 
am que nclo ha t"epm·tiçãe.s da li: 

w 

50$, de - Assignatul'R tlo IJin· 
Uniao, contorme a tal.>ella. ..••• 86:000$000 

c; 

!:i ~ 

1•io · 0(/lciaf. - com mais 6$, e 
----- 275 :500.tOOO w 

14. Me ;as de ;·endas 
D 

tlelluzmdo·se tltiS verbas-Acqui· 
t:l 

slçiio e encadcL'lHlÇiio de livros-
· Na conrol'mithHln da. tabella, au-

t'l 

a qmtntin. tlc ROO$ c "'' tlc-Pu-
gmentmlat\ Vel'OO do orçamento 

z 

bllcaçKo de etli(ac•-100.'}, ttulo vigente em 34:248$075, em vil•· 
o 

como na tal.>cll<• ............... 5: lSS$000 

<l 
tmle llo tlugmento de r<>mla~ 

t'l 

do ai gnuu1s tllts me&t\S e do. con-
~ 
tJ1 

C0l\11'YIU 
tinuaçilo tht tlespeztt com a. de 

;::l 

Mr!<'«lid, que niío pôde ser sup· 
o 

Pessoal- Coroo na tabdla o m·~a-
lH'imhla po1' não tet• sitio ainda "" 

menlo em vígot• . ...•...... :, , 14 : 800.$00J 
a~li instctlln<ltl n. tülitntlegt< e 

t'l 

,·,; :Maleriltl- Atlgmont~ttlas nu voL'· 
uao ser prova vel q lll'l C$t<t po>st~ 

.... 
00 

bns do-Luz e lllnnliut\~ão ptll'l\ 
vil' a nmcciouar ~inii.o no ex;-

o 

os <lins de festa uncion11l - com 
e1·ci~io seguinte . ............. 272: i8:2$000 

ti'-

mais 50$ de -DespezM judiciaes 15. Cu.sH (lu. illo4Jdtt- íJ t·~s9lHC 

- cotn 1nais 30$. de - concei•los 
CIO CO~I'<J 

e t•eforma de 1UOI'eis-co1n mais Mo.uticlas as vcrb(l.s para .. o-Pessoal 
!00$. de - Assignatura llll Di<1~ 
t•io Officiat - com mais 0$, o 

-e-Mt\tet•inl - do ot•~amcnto . 

diminuída. a consignnçilo de 
Yigettte .••••.. , •• ~ •.•• ,,, .•. , 740:500$000 

!· 
-Acquislçüo e encaderuaç[[o tlo 

i(i, 1 mprcns<t J.Yctdoual ~-t « Dim·io 

·i 
livros-na. im.portuncin. de 500.~, 

Offioial » 

tu<lo como nn tn.bélla .• , , , , , , , , 3:71 S$\lOJ Pcs.soul-Mantida. a. consignnçüo..to I Ol'Çt>IU<mto vigente .... , .••. ,. 715:000$000 
&; 
Clt 



,,. 

·· :uateriai-Diminuida. da ronaigna· 
, .. ção do orçamento vigente a. 

: quanLia de .2:000$, de accordo 
. com a. ta bella ................ . 

·1'1. L~bm·atm·io Nacional de A mz· 
· lyses na Mfando,qa ria Capital 
· Fedem& 

. Pessoal-Mantida a.consigmtQií.odo 
(lrçamento vigente, . , . , . , , ~ . , . 

Material-como na tabella •..•. ,, 

J.B. At!mini•tt·oção e custeio das 
.. fa•emlas e despewas """' os Pt·o· 

prio.• Nacionaes 
M~ntitla a consignação do ot'ça~ 

mPnto vigente e mais ~t c.le 4$ 
para despezas com a. Com panhía 
de Esgotos, como. na tabella ..• 

19. Ajudas de CH-•Io, M;tnt.ida. a. 
consignação do orçamento vi-
gente .. ..........•.....•..... 

20. Grati.f1caçlio po1•. :uwuiços tenl·· 
pOl'ai'IO.f e eáltrao••rlímwíos. Au· 
gmentada com mais 40:000$ 
pa.rll por•se em dia a tomada 

. de contas do> exactores. a con· 
signação do orçamento vlgente. 

21, Juf'os diverso•. Como na. ta· 
beUa. a·or<,'~mento vigente .... ~ .. 

22, Juros dos bUheles do Tlw
aouro.- Como na tabeil>!. e or· 
~amento vigente . ........... . 

28, .• uros dos emprMHmos do 
Cnfr•e de Orphaos. - Oomo nn. 
1abella e orçamento vigente .• 

24. Juros dos Depositas das ('aia;a$ 
Economicas e ftlmttes tl~ Soa
Vm··ro. Como na. to.holln., quo 
pctlo sobreo orQn.mentovlgonto 

253:000$000 ------

õl :201l$(100 
12:200$0(10 ------

068:000$000 

63: 4.00$000 

82:160$000 

20:000$000 

60:000$000 

50:000$(>00 

480:000$000 

650:000$000 

mais 1.680:000$ pela razão do 
augmento das quantias dellO· 
.sitadns, principalmente nu. éaa 
pi tal Fedetal ............... .. 

!15. Commissões e Corrcragens. 
Como na tabclla e orçamento 
;tigente., ..................... . 

26. Dilferenço de cambio, - AU• 
gmen ta da. a verba do orca· 
mento vigente em 9.43<1:51JO$, 
segundo o calculo t\a t•1bcllo,,, 

21. Obt•as-A ugmeil tada a ver•ba 
do orçamento vigente aom mais 
38i:OOO$ e assim distribuloa: 

Capitu l Federal o E>hulo do 
Rio: Como"'' tabellio 747:000$; 
l!.!sl!Hio do gi'i[)iritoSnnto,50:500$ 
para péiJUêllOS repnro;; e aon
clust\o das ohrns dn Alf.,nloga; 
"st.1do tln H;ohin, 104:000.$ !'<H'!\ 
r·e~lleflO., repams, ~uhstítult;·ão 
de umn oias liohns tio odillcio 
da Alf'untlega. no ponto npodre
citlo, constt·ncç:Jo de um•• f'at'te 
do editicio É\. I''ta da Princoza, 
p:u·n que se pr1ssnm nôtrlr S r•or· 
tões, rop;n•o.~ do calçam"n to dos 
nt•mn~.ons a su!Jstitui~iio de tri
J h"" e rios etlctma.mon tos a rom<l· 
ção •la> intJ'illns ; Bstmlo de Set·
gipe J.m•••l peu1ueuo:-; t·epn.1·os1 
l :COO$; F:studo ''" s ,1 l11goas idem, 
500$ ; Estndo de f'm'!l>Hll bnco, 
25: UOO$, sendo 20:000$ pn rtt os 
l'ep:~rns no odillcio da AIFnn
tlogn ; Est~do rh\ Pftl'nh,vbn, 
j){l rtl parrnt;tnos reparos: 5:000$1 

pnra ncares~imo d,t CHliit filiO 
s~rve ti& po11lo fiscnl om 0<\he· 
<lo!lo 5:000$; para a eonsl.l'llc~ão 
do um odi!lcio om r..ruo fullc
clotJo n. Alft~udogn.~ 50:00tl$i tas-

3.1Bo:oo0$ooo 1 

ao:ooo$ooo 1 

211.55\!;400$000 l 
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tndo do Jtio lll•ondo do Nc11'lo, 
p:n·n peq ueno.s J'Uj'H l'O~, 200$ i 
Rs fado dú ea:u•à I rm.I'Jl pe
quenos r•apm•os, 2:500$ ; Es
loorlo do Pianhy, idem, 3:300.~; 
E$lndo do Mnt•anhfill, i·lom, 
6:0tJOil;; IMatlo do Pnt•il, itlom, 
5:00~$; r•a1·n. n continnnçã<) lia 
cnnstrucç!lo dns novo:; n t•mn
zens thl A lfandoga, 100: 001)$ ; 
E~tutlo do A mnzonas, p:u•a po
qtwuos r•opal'o.:.:, 3:00U$ .

1 
paf'fi 

ao111êQO dn l!onsh•ucção t o um 
pr·odio O Hl'lll!\ZOIH <!III fJI\0 ftlllO· 
ciono a Alfantloga, ~00:00:1$ i 
Estudo do ::;, Paulo, pam po
qucnoH t•npai'Os, 2:'000~; Eslinlo 
do Pt\l'Hllil, i11om, I :O')t),$; lJiU'a 
ll. ·COllSII'IIC<;fill tiO Hill útlirt<'io 
qno sil'Vn de all"ttllfiOtf. 1: om 
Pn1•annnm\ SOf)UHtlo ~.·ct>l·u c·\"" 
jfi lhi vnlacl:l o nAo dc•sjlltlll da 
no t•x,~J'I1kio dr) 18\H, 100:000~; 
l!!st.Hllo(lrlSnulêl C;ll!lill'inn~ }lftl'n 
pefJ uc no:; l'cpn •·o;;, 5{10$ ; 11:!>
tndo do B.io Gt·undo do Sul, 
jtlmn, 2:000$; .gshtlo tio Ooynz1 
Rimo!, f>OO$ ; Esbdo rio M;otto 
Gro.o;so, idom1 I :000$ ; K~tmlo 
de i\ li nas, i dom, 2: (100$ ; pwn 
ohpns impPovi.~tas o u1·~·unlos 
50:000~01]() ...................• 

28. De.<peJl1s eua>lllliWs- ~lnutida 
a. consignnçiio do oJ•çn monto om 

· v1gor ...... I. I •••••••••• , •• j, 

2 O. Ut~11osições c J'e.~·tit!tições -
A mcsmtt verht\ do Ol'Çl\lllCilto 
vigente, como na LtllJolla ....• , 

8 O. A1li<mtttmento da r; to• a n t in 
g; ptovlncial rlo 2% ds · cslJ·ad(I.S de 

(cn·o rlct llahitt c l'enl<<ll!Ül!co
Como no Ol'C<llllcnto vigeuto .• , 

31. J;:ccercidos fbtt.lo~- Como nn. 
t.u.bolln,nn. qunl ao nntm. incluidn. 
a quantln. de 216$ pam paga
monto a Augnsto Borges Lei
tiio; amanuense da Hospcdai•ia. 
de • lmmigrantes da. Ilha dM 
FioJ•es, de smts vencimentos J'e
ln.ti vos no mêz de novemb··o e 
seis tllas tle tlezernbro do nnno 
pass•odo i tleleri(l!t assim (1, sua 
recltumtçilo. . .. . . . . . .. ...... . 

82, Ct·e<Wos espct•iaes - Menos 
882: 119$353 do que no Ol'<:n.· 
monto vigente, pdaJ•o.zõo tlttda 
na tallllllu ................... , 

1.108:070$368 

549:964$369 

Al't. 2." Continntllll em vigot• ns disposições tios ai•ts. 8•, 0" 
c 12 dn lei n. Wl B, rle 30 de setembro de 181)3, e bem assim ns dos 
at'ts. ZO §§ ,,. n 2" da. lo i n. :J'i"'!O do 3 do setembro do 188-1 e 9° a 11 
n. I dn lei n. 12(1 H da ::'I ilo 11ovembro do !8!J:l. 

AI'L. :l." W O !j'OVt•l'llO :tlli.Ol'ÍS:IdO nnbril', llO !>XOl'ciCiO de 1895, 
os ct•ctlito$ ~Up]Jleme~>Ltii'C> p;H'n u,; vot•has indicadas na tabella que 
a com )lillllm 11 preseu te lei. 

AI't. ~1. ~~ b:' o go,·otno nn~o;·is::u.lo a. conclnh• o ediftcio o nsccesso~ 
t•ios pal'tl a ill>tlila~:io •lntlnilivH. d:t ,\)fandeg-;t do Mactthó, Instai" 
laudv-n por6m •lt 1 ~({e.ji\ 0111 f.'diticio alugado; abr•iudo pnt•tt isto os ne .. 
~CSSitPiO~ Ct~Cdilo . ..;, 

.-\1·t. 5.'1 1~;' o g·nv ·t'no ;-,llt<lt·i:-;ndon anlt)egat· ao Thesouro do L\::-i
tnd·· '"' 1-'tll'II;IIJII.tt('O a •tnalllitl d•l lj\l:OOO$, pmvonientc rio imposl.o 
e::-tndual de f.O'I'O, wnndnfh de 1 ,o~ihu· pot· nvi:w do .Minist·H·io dn. 

t 4B? • 000:!;000 I ~'IIZOJidll • 
• · ,\ t•t. tL" I~' (I g-o \'(li'UO u utor·i~a· h.1 a aiJI'il' o lltJce.s;;;~l.l'io ct•cdito ptH'<.l. 

u CXCC\l(,'ilo da tei n.. lt"lt) du ;;o du ,jnlho de l8!J.I. 

1 .\d. 7.(1 I·~· i~mtliJJ(•nle antol'l$ttlo o gnve1·no a abl'il' o nocas-saJ•io 
]00:000$000 I CI'Ctlilo io \'l't'l>ll- ~~.•·J'l"i<'Í<•' lindos- jll\1'(1, OCCOJ'I'OI' O [lt\gHnJOll!O ri'lS 

o1·dunado.s ;t •.JH~.' tlvl.II' dH·ldtlf o ,jni?. do dil·eltn Augusto CaJ'los do 
J\rt:{Wim <iHi'CÍa em o:'\f.!<HH:ti.'J da lei u. 210. dr.: 3 do outubro do 1803. 

100:000$000 I A1·~. 3.'' Fit•am revol(tt<ias HS dL<po.<içõt>som cont!'Hrio. 
S:ola d •:i cutlllnissõe.> em I!) de nQvombro de 18\J.I. - Joao Lopos, 

[ll'O:o;irl 011 to.- • l UfJrt~lo ,1/Qr,leuefj)'íJ, l'üla t01·.- ..ttb-.·-,·(o :taJTe.,,-,trtltw· 

)

1 Rio.~.- .\uurr.~ta .. '·'!IJ~Jr:ro.- ~v,1eida .Nvv~tt:ii·H~ ~ .F. P. •lla.yrinlc..
•150: 000$000 A.l ciwlu Out{.J~ttlNv 
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538 A:N:N AES DA. CAliiAlt.'<. 

SO:o successlvamente poõtas a votos e a.p· 
provados em 2• discussão os seguintes artigos 
do projecto n. 199, de 1894. 

O Congresso Nacional resGlve : 
Art. 1. o E' autorisado o P!'esideute da 

R.epnblica a abrir no carrente ex-ere!cio 11· 
naueeiro um credito extmordin><rio de 
l!85 :435$768 Jl4m. a reconstt·ueo:;ão de paiões 
•!e polvorn, nu ilha de Boqueit.:io, o outro de 
7Sl :580$ para despezas com obr'>s urgentes 
em diver.wt est1.bdecimeutos militares. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em 
contrat•io. 

O Sr.Joã.o Lopes (ÍleZa o•·de>11) 
requer dispensa de intet';;líeio pttr:l o prqjecto 
entrar em 3' discu;;são. 
· Cousul.tadn, a Camt\r:\ concede a dispensa 
pedida. 

E' adoptn,do e passl\ á 2." discussão o se
g"llinte projecto n. 163 de 18fl4. 

O Cong-resso Nacioual resolve : 
Art. I. • Fic<t rev:tlida:la, cm favor da 

nova Companhia Estr:ada de F8rN} E.straito 
e :>. l!'r-..ouois~o ao Chopi!ll, " conc•ssilo a 
ql)e:.se refere o decreto n. S9(l, d~ IS de ou
tubro do 1890, nos termos do respeeti v o con
tracto. 

Art. 2.• IWvogam•se asdJsposiÇ(íesem cou• 
trario. 

OSx·. Pau1a Rmn.óS (pela orde,,.) 
reqner dispensa de interstício pat'll. qtte o 
pr•ojecto entra amauhãem 3" diseussiio. 

C~nsttltado, <t Ca.mam concede a. tlispeusa 
pdlhd:l. 

W posta " votos c ;tpp~on\da a s~gt1i nte 
emenda, oJl'ct•ccida pelo Sr. Aug-ust,, Moa
tenegro ao projecto n. I 14 A, de 1B94 : 

.-l.~erescente-se: -No <:~ar•ci~io d~ 1895, 
para occorrtw n.o llagumento dest:1. A'L-~·ti
liMCii.O o governo abrirá o r~spec!ivo cre
dito. 

~lU Sti!g'Uiu:1. ê :tpprOV<l.tlO em 3° dii!CIISSii.l>, 
assnn emendado, o seguiltt~ projeeto n. 114 
A, de l89t : 

O Congl'esso Nacional decret<t : 
. Art; 1.' Os ministres úe Estado parceb"" 
rãol. além dos seus vencimentos, uma gr 1ti ti
ca.çao mensal de I :000$ para represeutaÇ>1o. 

-... _ Al'_t •. 2. o R.evogam-se as disposições ern 
, ,contrar.t~. . .. ·.. . _ 

\iW.;:oi.~~E'approyado'em 3:, diseussão e enviado á 
\\f~'2ijsa~cçãooo ,seguinte .projecto n. 166 A. (do 

~~:!ii~r~~~J;~~;:;~~r;, .. :.;; , .. 

O Congresso Na.ciona.l decrétn 
Art.,J..o Fica. prohibido, <la data. desta lei 

em deante, o recebiiUento de sentenciados uo 
pra!idio da Fernando de Noronha. 

Art. 2. • O governo mandarã entregar ;.1 
autoridades dos l'espectivo Estados os seu. 
teneiados que alli estiverem. 

Art. 3. • Para. o transporte seguro tios 
ditos sentenciados a seus destinos, fie~ aberto 
ao governo um ct•edlto de 150:000$000. 

Art. 4. • Revogam-se as disposições em 
contrario. 

E' adoptado para -pa.s~:>.r á Z• discussão 0 
seguinte projecto n. 157 C. de l89i. 

O Congresso Nacional de~retu : 
Art. 1.• Os vencimentos, soldo e etapa dos 

otllciM~ da Brigad:c Po'icial e Corpo de Bom
beil'os serão os masrn:ts mamados par;t 01 
otnciaes do &xercito. 

Al't. 2.• Re\'Of;aiU·>e as disposi~ões em 
contm.rio .. 

O Sr. Torqua;to '&loreira 
(pela ordem) req u~r dispen•a. de iuttll'Sticio 
par;, o projecto antl•ar am,tull1i. em 2• lfu. 
cussão .. 

Coilsultat!a, a Cnmr.rt\ concede a dispensa 
pa:lidtt, 

SiLo succ,;;;siv:~mente po;;tosa. votos e n.p~ro. 
vados em 2" diseussão, salvo as emendas. Oi 
seguintes i\rtigo~ do projecto n •· 118, de !894. 

O Congresso Nacional decreta.: 
Art. 1.• Os vencimentos dos empregatlO! 

da Estl:'ada de Ferro Central do Brazil ser-Jo 
os dectn.rados nv.s t<tbellas a.nnext\S oou 
n;>. 1 a. 5. 

Art. 2." A presente lei começa.r<i a. vigot'().l' 
em 1 de janeiro de l 895. 

Art. 3.<• Revo;t.un·se as disposições cm 
COUtl'<WÍO. 

Sala das co~nmissões, 1 de outubro de 1894. 
-Jo•1o LoJl~s. presidente. -.tugu:<tu Se~c•-a, 
I'elator, -.-llci11do Guwutbm·a. -.{uyu.sto .Jfa;t· 
ten-.gm.-F. Mi<yl·ink.-Almvitla Nog"eita. 
-Goitçatcc.'l }(.:J•reO)''', -AJ·~!t-u~· Rios. 

T AI:lELlu\ I 

i Diract•>r ...................... ,., • .•• • .... i$.000$U]} 

Sr:cretar"in 

i· Secrebrlo ....• ,.,, .. ~,, .................... . 
i Otli"~iêt.L ••••.• - ....... _~················ 
.2 ju~ J\~criptut·:trl"~ ;1. ••• ••• • •. ~· ~ • ·• • • • 



8ESSÃO EM 27 DE NOVEMBRO DE 1894 

2 20S D., '"'""""''"' 
3 aos , u ................ .. 
4 .A.manuenses a., ••• , •••••.•.••••• , ••••• 
4 Praticantes a ....................... ,, 
! Comprador ... , ................ , .... .. 
i Desp~chante .. ,, ................. , ... , , 
~ CootalUos a ........... , ..... , .. , ..... , 

Thesrnwaria 

1 Thesoureiro ...................... , .. ,. 
2 !fieis a ..•....•.•. o •••••••••••••• a o •••• 

2 Ajudrmles a ......................... .. 
1 J~scrivü.o .............................. . 
1 zu Escrtptura.r•io ..................... . 
1 .A.1nunuense .•••.••••••...••.•••••.• , ••• 
•. l")raticantes a .••.•..••.•...•.•......•. 
1 Continuo .................... .. 

Pagadoria 

:1 r:~~-~(~:~~:::·.::::::::::~:::::::::::::: 
3 Ajudantes :1 ............. , ............ . 
i 3° Escriptul·ario •.•..........•. ,, ••.•. 

.1lmvxarij'adu 

~ Í~~~~i~~~i~~-- :::: .-~ :. :::::::::: :~::::: :: 
2 l 1'ieis a ......... , .......•.............. 
:1 ~-'ju~lan~eR :t. ·.· ...••.....••.••...•••.• 

1~ Escripturarw ........•..•. ~········· 
1 3tl •.••••••.•..•.•.......• 

~ ~ ~:~~~~~t~~s ;~::: : ~:: : : : : : : : : : : : ::: : : : : 
Sccçüo de cm·ga e clescarya 

1 Encarregado •..•.•.••.••••••.••••••••• 
~ ,\judantes a .......................... . 

'l'ABELLA II 

2a DIVISÃO.-TRAF'EGO 

1 Chdc do T_J·a.feg-o, snb-rlirectot· ..... .. 
:1 .Ajudantes lchei'es llc sect.::l.n) a ..•.... 
1 ( lt\icia.l ...............•.....•....•.... 
{) lnspectnres de estações a. ••••••••••••• 
D tos Escriptut·ario~ a ......•....••.... 

~ ~~= » ~:::::: ~::::::::::::: 
1 Desenhistrt de i" classe ............. .. 

~i ~g1~~:7l\~~t-::::::_:_:·:::.·:::_:::.:.~ :_:_:_:_:_~; ~ ~ ~ 
Officina auloura.pliica 

O(fi.cina telegrap!âca e e!ectnca 

4:200$000 
3:6008000 
2:\00$000 
1:800$000 
4:800~000 
4:200$000 
1:800~000 

7:2008000 
4:200SOOO 
:1:600;)000 
5:100~000 
":203~000 
2:4002000 
1 :SOOSOOO 
1 :800~000 

6:000-'000 
":2008000 
:1: li00.'000 
3; 600)000 

G:ooo.:ooo 
1, ;C'OO~OOO 
4:.200~{!00 
:l:GOO~oon 
4 :~003000 
3 :liOO~OOO 
2:<100\IJOO 
1:SOJSOOO 

4:200$000 
2:400~000 

12:000~000 
7:2008000 
:í; 100SOOO 
:,;!00$000 
4:800~000 
;, : 200;}000 
s:aoo~ooo 
1~;800~000 
2:400')000 
2:400$000 
1 :SOO:õOOO 
·] :800~000 

4:200.3000 
:l:noo;;uoo 
:!:OOO.jUOO 

4 :soo.~coo 
;, :suo:;uuo 
2: wu.-;u.:o 
~:uuo~uoo 
:.!:O()O~!lu\l 
l :SIJil.~IJOll i 

Mo~ú:wnto dos trons 

Conductores de 1a classe a .......... , 
» 2a a •••••.•• , •• 
"P 3a a ...••.••• ,, 
» 4a a •••.•.••••• 

Estações especiaes 

1 .-\gente ............................ , ..•.. 
3 Ajudantes a ...................... , ... .. 

10 Bilheteiros a .............••...•..••.•.• 
2 Ft~ls recebedores a .• , •.•.•...•••••.••• 
2 Fie1s de ar1naze1n •.••••.••.••. , .••.• , •• 
2 Ajudantes de fiel a ............... , ... .. 
5 Conferentes de 1a classe a •...•. , •.•... 

16 » 2à a. •••.•..•••••• 
» 3a a, ...........• 

8 Telegr.1.phistas de ta classe a ...•...... 
A >> za a •••••.•... 

21! >> ~ia a .•....•... 
» 4a a •••..••... 

l\íaritima 

1 !\gente ........•.•.••..•..•.. , ••......• 
1 Ajn<lante .............•.....••••..••••• 
2 Fie·s recebcdurcs a. ................... . 
~ Fieis ci.e armn.zc:n a ...........•....•... 
2 :\JUtlant!!::; a, .•••.•..••••.•.•••••••••••• 
g Conft!rentes de -la clast~e :t •••••••.••••• 

30 >> .::!a a ••••• · ••••••• 
>> ;)a :t ••••••••••••• 

3 Telcgrn.phistas de 3a cln.sse a •• · •.•.....• 

S. Diogo 

i Agente ............................... .. 
1 Ajud::tnte .............................. . 
2 Fieis recebedores a .................. .. 
2 » de arrna.ze1n a •.•.•.••••••..•••.•. 
2 Ajudantes a .......................... .. 
S C1Jnferentes de ta. classe a ............ . 

30 )> 2a a ........•..•. 
» 3a » a ••...•••••.•. 

3 Telegrn.phistas de 2a classe :1,. ......... 
5 ~ ~)a a., ••. , . , • , . 

Norte 

Agente .................................. . 
Ajudante ..... , ........................ . 

i Bilt1eteiro .....•...................•..• 
1 Fiel recebedot·, ....................... . 
2 Fieis de arm:t.?.etn a ..•.......••..•.••. 
3 Confereutes de 1a classe a. ............. . 
O )) 2a a •..••.•• , •.•. 

» 3a a ............ . 

CcJÜ?'O aommc?·ciai ( llzc ) 

Agente (2a clas~e) .....•........•..•.... 
Ctd.l!"el··~JÜ(-! de ·la classe .•....••.••••.•• 

3 Col!!.et·emes de ~a classe a .•........... 
» 3a a ..........•. 

T.~!eg;:;tphistas de Ja cln.s~c a •....•... 

l :\genle !;!:l (~la:-;se) ..........•.....•.•. 
1 C'lu!"eL'·HILe ii H ta cL1s~e .............. . 

)) :t •••.••••• l,õ 

H. •••••• ~ o o • ; •• 
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4 200$000 
3 600$000 
2 '•00.:)000 
1 800$000 

5:1t00~000 
1!;·\00;000 
3:GOO.~OOO 
3:600$000 
3:600,)000 
3:000$000 
2:800~000 
2:400$000 
1 :S00$000 
4:200$000 
2::JOIJ:)000 
2:ilOOi)IJOO 
1:~00~000 

5; \OOBOOO 
"; 100$000 
:l;GUO~OOO 
3:1\00:)ilOO 
3: 000.-<00U 
2:~uo~ooo 
z.4oo.;ooo 
i:S00$000 
2:GOO~OOO 

5;<100$000 
4:400$000 
3:6003000 
3: liOO.)OOO 
3;000(;000 
2:so:J~OOO 
2:400$000 
1 :s00$000 
3: \00~000 
2:ü00~000 

5;400.~000 
4:-10 J~OOO 
:3:000~000 
3:il00~000 
3:tiOO::)tJOO 
2:800$000 
2:400$000 
1:SOO~OOO 

-í '~OOéiCOO 
"'·'1)1)~000 
~; iiJO~tíOO 
1: ,()1)~000 
~: .;oo.;ooo 

4 ·2oo;:ooo 
~;c:uu~ooo 
:3:400;)0Ul> 
1 :~ou;:,uoo 
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Estações diversas 

Primeira classe : 

1 A/l'ente .••••. "••·""""'"""'' ...... . 
1 AJudante ............................. . 
1 FieL ................................. . 
2 Conferentes de 2• classe a ........... .. 

» 3a a ............ . 

Segunda classe: 

1 Agente ............................... . 
1 Fiel .................................. . 
2 Conferentes de 2• cl"sse a .......... .. 

» 3a a., ..•....••. 

Terceira classe : 

l Agente ............................... . 
1 Conferente de 2• classe ...•.•... 

» 3a n., .... 

Quarta classe : 

Agente .•...••. 
Conf(~rente8 de 

Quinta classe: 

Agente ......•.... 
Conferentes ele 33 

Telegraphistns de ia classe a ........ . 
» 2a a ... ~ .... . 
» 3a a .....•... 
» 4a a ........ . 

TABELL.\ III 

3a DIVIS,\.o,- CONTABILIDADE 

Chefe ...................... , .......... . 

fa SECÇÃO 

Contadoria 

1 C?ntador ............................. . 
1 AJudante ............................ .. 
1 OtfiCial. ................... : ........ .. 
8 fos Escripturarios a ................. .. 

10 2os , a ................... . 
12 3os » a ................. . 
25 Amanuenses a •••.•••••.••••..••... :. : 
i Archivista ............................ . 

.. Praticantes a ....................... .. 
2 Continuas ............................ . 

Impressão de bilhetes 

1 l1npressor .•..••....•.................. 
3 .,\jul!antes a .......................... . 

(Jont :uidactr/ ueral 

(lu:trr1a~livros ....... , ••..• , ...•...... 
Ajudante ............................ .. 

1 Encarregado cio lll•Ja te-pio .• o •• o o ••••• 

~i~: Escrip~-~rartu- ::~::::~:~:::~.:·:~: 
2 3 )S ·,., •.•• ,.,.,, •• , •• o 

~ .\tnannenses a, ••.•.••••.•.••••.•.•. 
1 Cuntinuu .•• , ..•..•...••.•••....•••••.. 

ANNAES DA CAMARA 

4:800$000 
3:6oogooo 
:l:ooo;:;ooo 
2:400.$000 
1:800~000 

4:200$000 
3:000~000 
2:400.~000 
1:~00$000 

3:600$000 
2:400c;OOO 
1:800$000 

3:000c"OOO 
1 :800~000 

2:600$000 
1 :8oosooo 

4 :200~000 
3:600~000 
2: 'tOO~OOO 
t:soo~ooo 

9:800$000 

6;000$000 
5:1008000 
5:100$000 
• :800$000 
4:200$000 
3:600$000 
2:400$000 
2:400$000 
1:800~000 
1:800$000 

TABELLA IV 

4a DIVISÁU - LOCOl\:IOÇÃO 

1 Chefe ................................ .. 
2 Ajudantas a .......................... . 
1 Chefe de officinas ................... .. 
i » » secç:.ão .•. , •.• o ••• o •••• o •••••• 

1 Official. .............................. . 
i Encarregado do deposito ............. . 
1 Ajudante ............................. . 
3 i O::; Es~ripturarios a._ ............... .. 
4 2os » a •.•...•....••..•..• 
6 3os >> a ..•.......•...... ,. 
6 Arnanuenses a ....••.• o. o •• o ••••••• o •• 

•. Praticantes a •..•...•...•.•..•..• o •••• 

7 Ar1nazenistas a •........•••...•. , .••.• 
2 Desenhistas de ta classe a ........... . 
2 >> 2a » a. o •••••••••• 

6 Chefes de deposito. <le machinas a ..•. 
1 Inspecto!' de depositas ... o ..... "o .... 

1\:bchinistrts dn 1a classe a .••... o ••••• 

:,restres d(~ . , t.-;~e rt ............... . 

a ..... A •••••••••• 

» 3a » a ...••..... o •••• 

Continuas a .....•.•... •o ••••• ••.•••••• 

lJr(1fes~ora .••....•.. o .. o•· ••••....•.•• 

TABELLA V 

5a DIVISÃO-- LINHA E EDIPICIOS 

Chefe ................... • ........... · · 
Ajurlante ............................ . 

1 Chefe de secção tecbnica .........•.... 
1 Olficial. .............................. . 
3 i 0 S ~:scripturarioS a,,,. o • o, • • a· •. •, o. • 

4 2os a ......••.•....••••• 
5 3os » a .•.••.•.• o ••••••••• 

6 Amanuenses a ........................ . 
1 .\rchivista ............................ . 

•• ~ratica·ntes a .. _ .•..•.. o •••••••••••••• 

2 Desenhistas de 1• classe a .......... .. 
4 » 2a a .......... .. 
4 » » 3a » a ••.•••...••. 

Engenheiros residentes a ............ . 
Ajudantes a ......................... .. 
Mestres de linha de ta elas' e a •••.•.• 

» 2a a .••.•.. 
» » » » 30. a a,, •••• 

Armazenistas » 1a a •....•. 
•> >> » 2a a ...••.. 

Mestres de officio » 2a a ...... . 
•• » » >> 3a a ••...•. 
3 Continuas a ......................... .. 

OBSERVAÇÕES 

9:800$000 
7:2008000 
6;000$000 
5:400$000 
5:11:0$000 
5: 100$000 
2:t,oo;;ooo 
4:800$000 
4:200$000 
3:600~000 
2:4006000 
1:800ô000 
2:400$000 
4:soosooo 
4:200;:;000 
4:8003000 
5: 10osooo 
4:800~000 
4 :201J.~OOO 
3:600~diJO 
4: SIJO~!IOO 
4:200<000 
3: 600<0110 
1 :800~000 
z:;,oosooo 

9:800$000 
7:200,;000 
6:0u0.') :00 
5:100$000 
4:800$000 
4:200:'000 
3:600$000 
2:1t00~000 
2:400$000 
1:800~000 
4:800$000 
4:200SOOO 
3:000$000 
6:600$000 
4:800$000 
3:600$000 
2:690$000 
2:400~000 
3:000$000 
2:400$000 
4:200$1100 
3:600$000 
1:800,)000 

t.a O accrescimo dos vencimentos marcados nestas 
tabetlas não inflnir.i para os effeitos do monte-pio, q':e 

3:200$000 não será por este motivo augmentado, até que seJa. 
9 refnrrnadn, tall:bem ess:-1 lei. 
...,:OúOS,OOO 2. a P:ll'a 0 ca 1·n-n de njndante de chefe do trafego_, 

que tiver de clirig'ir o sel'viço da 3a secção, sô pod~ra 
ser n llJleadrJ profissiono.l electricist:1.. de reconheclcl[l. 
co~11 potencia. _ 

3.a Para as nomeações de inspectores de estaçoes 
será a linha div;c1ida nos seguintes districtos: 

1.0 Centr.d á Barra do Piiahy e ramaes de Santa Cruz 
G 0003000 e l\f;;cacos. 
5 100~000 ~.o Varg-en1 Alegre á Cachoeira .. 
.) 100.'000 3.o Loreno :'t NOt"te . 
.'! .sno.-:ooo .1,o Ypirang-:-t ú. J';ntt·e RioR e ramal de 1\n·to Novo. 
1 200..:.:)00 j_o ~et·rarin. ;_'t BarlJn.c(~na. 
3 li0().~00tl 

1 
(i_ o :--1:-tn:lt<Jrio e·11 diante e l':tnl:1l de Ouro l-'rcto. . 

2 4 )0;-::000 
1 

4.a ~)a!':tn·J'fl(~aç·les de inspectores de app.'ll'elh ~~ sera 
1 il00cj000 I a Jinlto. assi1u dividida: 
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T~··ieg-raphistnrie l"chs,e ·1:800sOOO 

g~i~ ~{~ ~:·.::: :: :~:::::: ~~~~~~gg~ 
Dito de ·l".............. l :S00$000 

.~'.!"' das sessões, 8 ele novembro de !804.
Ltns de Vasconcelb!s.- França Can:>al/w. 

N. 2 

,\ tabel!a n. ll, nn parte que diz- movi-
monto de trens- digll·Se : 

Couductores de l' cl<tsse. 4:B00$000 
Di t0s de 2"... .. • . • •.. . . . 4:200$000 
Ditos de 3•. .... .• . . . . . . ~:000$000 
llito.; de 4'. . . . . . • . . . . . . 1 :800$000 

Sala dres sessões, 8 do tlúvembro ue !894.
Li>IS de Vasconcetlos.- França Ca•·oatho. 

,\ tabell1 2"- Est:1Ncs ·~spccía.es - em 
\'01. ole 3:000$ aos hilltctdros- ·lig:a-se : 
3:1\00$000. ~ 

Sã.o consi•lcrndns prejudic:~•l<lS "s cmendns 
do SJ•. Fre•lerico Borges e o substitutivo do 
Sr. Coelho Cintr". 

O Sr. Augusto Se-vero- (pela 
arde,,) rcqnet• olispensf\ de interstício para o 
pmjcr.io entr<>r em 3"' clíscus;,ão. 

Got~sultaclu, a Ca mar:J. concede n. dispensa 
pedid•· 
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E' posta a votos e approvada em lo discus- E' tambem approvada a se"'uinte emend 
são o seguinte do Sr. Tolentino de Carvulllo~ a 

p,·ojecto 

O Congresso Nacional decret;t : 
Art. !." E' da competencia do Supremo Tt·i

bunal Federal julg<er, mediante reclamação, 
as questões que tiverem po~ objecto a vali
dade de assembleas, governadores ou presi
dentes dc.s Estauos, em caso de duplicata, ou 
outt-o conflicto suure a legitimidade de seu 
exercício. 

Para esse effeito, por;)m, a intervenção da 
jurisdicção feder·al són!ente terá Jogar cm 
qualquer c!os casos segumtes: 

a) quando niio horrver no Estado um poder 
Constitucional, o1·ganiz<.ulo pelo JTI(•no~, nm 
a uno antes; com attriuuições exprcti>as pam 
tleciúir dess.1. ordem de contro,rersia.s ; 

b) quttndo, não obstante a existencht legal 
do relerido poder, e;;te não decidir definitiva· 
mente, deulro de ;:o dias, por co:tcçiio, ttusen
cia ou outro motiro ; 

c) si proferit• decisão evidentemente nu! ln 
vor preterição da lormalidude essencial, sus
peição noto1•ia dos respectivo;; runccionarios, 
on injustiça manifesta. 

Parag-rapho unico. A intervenção do Su
vremo Trib\tual Feder.ü nos c;sos acima pre
vistos faz cessar a jurisdicção dos tribnnaes 
do Estado e sua decisão sera comruunicada ao 
Pmler Executivo d:~. União e â. competente au
toridade do Estado para seus effeitos. 

Art. 2.• ,\s reclamações poderão ser n]Jre
sentadus por qualquer cidadão, domiciliudo no 
Estttdo, ou pelo procurador seccional. 

.Art. 3.• Revogam-se as disposições em 
contrario. 

O Sr. Menezes Prado-(.íJelao>·· 
dem) requer dispensa de interstício ptmt o 
projecto entrar i.tman hü. em zo. tliscussão. 

Consultada, a Camara concede a dispensa 
pedida. 

E' posto a votos e approvado em discus.;ão 
unica salva a emenda do Sr. Tolentino de 
Cttrva!ho ao seguinte 

Projecto n. 171 de 189.{ : 

Igual a~torisação para a concessão de G 
mezes de licença uo conferente da Ali;.tndeD,, 
~:0~\'~~nbuco Antonio Leonardo de ll1enezes 

_E' _o pt'ojecto emendado enviado à Com
mls~ao Lle l{.t;dacç-~.o. 

E' posta. :l. votos e approvada a se,..,.uint(\ 
emenda do Sr. TnOJmtz Delphino ao p1~ojec•~ 
n. 121 B, de l4Q-l, dispon:lo sohre <~S eléi<:õ~~ 
~~ 1~~~- trattt " lei u. 85 lle 21 de seteaiiJro 

Em se;::uida s:Co successivamente JiOõt-ls ., 
voto,; e rej_eitadus as emendas dos Srs. O~ca; 
Go11oy1 BI'lCJo Fllilo e Josô c,trlos. 

E' a.nnunch'vJn, a VC<taçã.o da emeu:ia. r!o 
Sr. _o;cat' Godoy relativa iL elegibilidade do 
prefetto. 

O St•. Cis.lcinato Br:t,g;a.- (ne!a 
onle"~ requer votação nominal. · 

1ll~~e;.ultatla, a C'tmara approva o refjUCri-

Proc:ctc~do-sc :.:_ votação nominal, respon
dem n"c. 1sto é, uao appr01ram a emen(bt do 
Sr. Oscnr Godoy os Srs. Fileto Pire~. An~rrsto 
Monteueg'ro, Carlos de Novues, Beicio Filbo 
Viveiros,'"' Luiz Domingues Eduur.Jo de Bet·~ 
re:.io. C_bristino Cruz, Nog~eira Parana~mi., 
FrederiCO Borges, Gonçalo tle Lagos, Tlloínaz 
Cttv>;lcanti, llderonso Lima, João Lope•, Joié 
Bevllaqua, Angnsto Sevel"O, Tavares de Lyra 
.TunqnAit·iL Ayres, Coelho Lisboa, Coelho cio~ 
tea, Luiz ele Andrade. 1\lig-ue! Pernambuco. 
Cm·los Jorge, Clementino 'uo Monte, Roclm 
Ca.valcaute, Ocmvinno Loureiro, Olympio do 
Ca.a1pos, ~Ienezes Prado, Geminiano Brazil, 
Gouvêa Lima, Zamtt, Milton, Francisco So· 
dt·é, Tosta, Eduardo Ramos, Pauht Guimu
rii.es, Leovig-ilrlo Filgueh~ts, .José Ignacio, Fla
vio de Aeaujo,ltodr-igues Lima, Toleutino dos 
Santos, Pnran hos Mon tenegro,A tb:.yde Junior, 
Galdioo Lot•eto, Antonio de ::õiqueirn, França 
Carvatl!o, AI bet·to Torres, Costa Azevedo, Er· 
nesto Brazilio,Francisco San trago, Paulioo d" 
Souz:c .Junior, Mayrink, Almeida Gomes, LlU· 
dnlpho de l\1>Jgalhães, Lima Duarte, Vaz do 
Mel ir•, Monteiro de Barros, Ferraz Junior, 

O Congresso Nacional resolve : Fort'lS Junqueira, Fraucisr;o Veig<L, Ferreim 
Art. !.• E' o Poder Executivoautorisadoa Pires, Cnpertino de Si~u0ira, Theot•Juiode 

conceder ao Dr. João Alvares de Azevedo Magalhães. Pinto da Fonseca. Arthrrr Tot•res 
Macedo. lente de anatomia e physiologia da Carlos das Chttgas, Almaidt~. Nogneír>l, C05t:l 
Escola Nacional de Bellas Artes, um anuo de Junior, Gustavo Godoy, Arlolpuo r>ordo, Her· 
licença com ordeuad.o, afim de tratar de sua cala no de Freitas, i\!oru.es Barros, Panlino 
saude onde lhe convier. C>trlos, Cincinato Bra~;a, Ovidio Abr"ntes, 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em Urbano de Gouvóa, Luiz Adolpho, Pnul:~ 
contrario. , Ra•nos, Emílio Blum e Riv;tdavia CotTén (SO) 
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E respondem si>n os Srs. Lim:1 Bacury, 
Gabriel Salgado, Enéas Martins, Anisio de 
Abreu, Trindatle. Arthur Orlando, Tolentino 
de ca.rvalhc, Medeiros e Albuquerque, San
tos Pereira, Neiva, Vergne de Abreu, Lopes 
Trovão, Oscllr Godoy, Alcindo Guanabara, 
Thomaz Dellino, Americo de Mattos, Lins de 
vasconcel19s, Erico Coelho, Eur.ebio rle Q11ei
roz, Silva Castro, SelJ.,stião de Lacerda. Joãn 
Luiz, João Peniclo, Paraíso Cavalcanti, Car
neiro da l{ocila, Francisco Gliccrio, ~·randsco 
Tolentino e Fonseca Guimar-;:ies. (28). 

O Sr. P~·esidente- A emenda foi 
rejeitada por 80 contra 28 votos. 

Em seguida é npprovado assim emendado 
em 3• discussão e enviado à Commis;iio de 
Itelacção o seguinte 

PROJECTO N. 121 B T>E 1894 

Art. 13. As vagas que occorrem serão 
preenchltlas pelos immediatos em votos cm 
cad:1 um dos districtos onàe se derem. 

Art. 14; Como no projecto. 
Ar.lditivos; 

Para accrescentat· ao capitulo dn lei n 85 
de 20 t!e setembro tle 1802: · ' 

Art. Os deleg:tdos de hygiene e inspe-
ctc~res escolares ~ne exel'cerem <'~::sB~ carfl'os 
'Jentro tle seis me:;es antel'iol'e:; ú, eleição. 0 

pa!~'~ fed~;ae~:osentados om cargos munici-

E' an!;unci<lrh. a votaç-<io do projecto n. ·20, 
de ISO.,, autortsando o Poder Ex:ecntivo a 
conceder licen(•a a Francisco Ferreira de nlo
raes para. intr:orlur.ir no p:liz tlous nlil tra IJ:t
lbatlores l:IJerntuos, segundo as condiÇÕes que 
estal.>clece, coru emenrln. do Sl'. A. olyntho e 
01~tl'o1 c parec1~r Ua. Commissão do Obras Pu
uhc:ts e Colonisaçiío tle 18!!4, consider·ando 0 1 prc'.)ecto <lesnecessilrio (:>• discussão). 

Art. J.o As eleições de que trata a lei n. 85 
de 21 de setembro de 1802, "rt. 83, rcgttlar- O S1.". F•·~uc~sco Veig·a, (pela 
se· hão pelas seguintes disposições: o>·d'"'~ J:ede prelorencm par:1 o parecer tia 

Art. 2." Cad:1 um dos tres actuaes tlistrictos Conumssao de Obi<IS Puulicas. 
cleitoraes, em que. pelo decreto n. 153, de 3 
tle agosto de 1893, .se acha dividitlo o Distri
cto Federal, elegera p<Lra o Conselho Muni
cipal nove memlJros (intendentes), votantlo 
cada eleitor em seis nomes. 

Art. 3. o A eleição set•á feita no pro:ximo 
domingo do mez de dezembro que preceder ao 
dia designado (7 de janeiro) para a renova
ção do mesmo conselho. 

O prefeito expedirá para. esse fim as ortlens 
necessarias. 

Art. 4. o Como está no projecto. 
Art. 5. 0 e seus§§. Como no projecto. 
Art. 6.° Como no projecto. 
Art. 7.° Como no projecto. 
Art. 8. • Os trabalhos da apuração g_eral de-

verão principiar ás lO horas da manlat; findos 
elles, toma.r-se-ha em livro proprio uma acta 
diaria circumstanciada contendo os nomes de 
todos os cidadãos ..-otados em cada districto, 
pela ordem numerica da votação. No ultimo 
di~ lavrar-se-Ita uma acta geral, resumida, 
que serà enviada ao Tribunal Civil, ontle 
!lcnrá archivada e della se extrahirá um:t 
cópia para ser remettida à sec~etaria do 
Conselho Municipal. 

Paragrapho unico. A apuraç-ão geral come-
çará pelo l' districto. 

Art. 9.• Como esta no projecto. · 
.~rt. lO. Como no projecto, 
Art. l L. Os membros do Conselho Munici · 

pai servirão tres annos. 
Art. 1:2. O mandato ele cada conselho ter

O Sr. Presidente diz que vae sub
mette:· !:_ voto_s o p:1rece_r, mas pondera que a 
con~ru1s.ao nao. con_::lmu o. p::r~cer por um 
proJecto e assan uao const1tuu·a uma rc:;o
lnção do Poder Legislativo. 

O ~r. Coelho. Cint;r:l (J>ela onlem) 
acred1ta que o requerunento do i !lustre depa
tauo por Minas fica!".i. satisfeito desde que a 
C<tmara rejeite o projecto. 

=-0 Sr. Francisco Veig·a (ÍJeta 
ordem)-Sr. Presidente, acho que deve ser 
votado o parecer da Commissão de Obra; Pu
~licas, g_ue ente.n~eu ser desnecessario o PI'O
Jecto. SI ror reJetk1do o parecer, então deverá 
ser submettido á votação o projecto. 

O Sr. PaJ.•anagu.á. (pela ordem)
Pa.rece·me que develUos votar ue accordo com 
o parece_r da commis~ão. A Gamara não póue 
pronuncmr-se, parece-me, sem gt·ande re
sponsabilidatle, pelo projecto, pot:que vae do 
encontro à disposição constitucioaal. 

O Sr. P••esidente- O nobre depu· 
tado não attendeu ii duvid:l suscitada. 

A Cam<~ra sabe belll que urn ~ó dos rumos 
elo Poder Leg-islativo não pôde Jeg·isl:Lr, e por
tanto, a approY .. çiio tio parecer importa só
mente "' m:,nilestagiio da opiniii.o da Camal'a. 

minara sempre no dia 7 de janeiro posterior O Sr. Al.cindo Guanabara 
ao 3• anno, qualquer que sPja o dia da pos;,e. (ÍJela ordem)- Uma vez approvado o parecer, 
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a Com missão não tem de se pronunci<~r so
bre o projecto~ o pareoor não depende d~ 
saneçiio. 

Como, pois, a Ca.m,ua, >Ctaodo este pare
cer, >ae depois >otar o projecto e si a Ga
roara. votando pelo parecer, que não de· 
pende de S<>n<:ção, declar" desneeessario o 
projecto 1 E' um absUl·do. 

lí7ença aos potleres publicos a·entrada ousa. 
htc!~ de quem quer que seja, do ler~itóiin 
namonal, em tempo de pa:~;, 

A C"mo ra de'l'e votar primeiro o parecer, 
si este for· l'e.jeit,;do, admitte-:;e a necessi
dade de entmth.t •le a(t·ic:;;nos. e nesse caso 
ha neccssid:~de de uma Jei ; mn.s si o pa,roccr 
fôr appro>ado, o projecto não tem tle ser su· 
jeito a delibemçã.o. · 

O Sr. F. Glioer:lo (pela ~rJ.em) 
-ÜTIObt'e deputado terhll';l.ZàO ~i DÍ.Í.O houvesSe 
uma lei prollihin,!o "entra•h de Mric:1nos. 

UM SR. DEPlTJ:Aoo -.o\. Corrstitaição reFO
gou esse decreto~ 

O Sa. F. GL:tCER.!o-?>'ão re,·ogou. Uma l(li 
anterior a Constituição pt·ohib(u u. e!lt.ra~!~ 
de asiaticos e. afric,wos. er[t lei do Governo 
Pro"t"i...;oriO. ü Cou,:;rrt;'-850. j:út•ém~ entHnüendo 
que eS:5a. iei .çr,i. cvnveni~nte em relaçü.o L~O~ 
asiatioos., revo~on-a. ; u ilgD;·ü tr<ü.<l de rt:vo
gal-a ta..rnbem '""erH reÍaçã.1J aos africanos. 

Si o COD(;l'e;;so já le;;istou. em l"ili"ç'to aos 
nsi:-~tic·:ls, é ~.:ee~3~:1.r-io q1v1 h~~i~te· ta.mbenl 
etn r~la.1;à0 <ICl~ ~~ t'r-iCaU!'lS. ( fl.a di-eerS()S /JfJtJ.r .. 
tes-.) 

Votarei peb par~r- e pelo p1·ojecto. 

O Sr. l?'residen-te -A' vi;;ta ~as 
duvidas suscitadas vou submetter tt votos o 
pa:recer e o 'flroj ecto. 

Em seguida é posto a votos a approvado o 
··seguinte paracer da Commissão de Obras Pu
blicas: 

A Coromissão de Obras Publicas ~ Coloni· 
sacão, tendo em >ista o projecto o. 20, de 
1893, que autoriSCl. o governo a conceder a~ 
ciúadào ·FraneL;co Ferr~im de Morae;; liceuç:.1 
para. introduzi!" no p~iz 2.000 JiLeri<tnos, tea.
balh:.dores, é do seguinte p>tr~cer ; 

A Constituíiã.o no§ lO do :wt. i2, gar-.1nte 
a. livre entra. ou sabida do territorio na
cional, a qualquer estrant:eiro. ou quem 
q_uer que seja, iodepaodentemente de iJaS>a.
portes em tempo de paz. 

Parece, pois, á commissão deaute da ca
tbegorica g>U'anti'> constitucional, :;er livre a 

· .entradú. dos hnrnigrautes ,J~J q_ue trat<l o pro
jecto, salvas, e1n rel~ç-:i.o a elles, como a 
qoaesquer outros indivíduos as restricções e 
perigo de natlll'eza tneramente polici<>t. 

··: " ·.,;o o· esse ponto rle vista 'flareee â. oommis:lào, 
, ".>:visto o· projecto estabelecei' apenas a permis
~;:~:são"'pa.ra o caso es;>ecial, qu;tndo a pussibili
§;'~;·c~fi~e ;cpns_t~tuciooal é g~oeri~, e nmpl<t, que 
:;fi'h&;~~'OJecto e , desneeessar10, J>C>!$ lndep.;uda ú.e 
~~~~~e~:>~-~::·~·:_:·,·._, . 

?osto a votos é rejeitado o projecto n. 29 
de 1893. ' 

. E' "PP.ro!ado em diSC.t!SSão uoica e en-.[ad1 
a. C~m_m1ssao de Redacção o seguinte projecto 
n. uÜ'>, de 1893; 

O Congresso Nacional re!!OIYe: 
Artigo unico. Fictt o governo autorisadoa 

mandar pagar a.o major reformado do exer
cito Eugenio Frederico rle Lossio e Seiblitz ij I 
soldo que deixou de receber de 1852 a. 20 de 1 

junho de 1864, dL~pensarla a prescripçào da 
qne tro.ta. o decreto n. 857 de l2de novem. 
bt·o de !851, e revogadas :ts disposiÇ<ões em 
eootrar·ro. 

E' acloptado para passar a 2" diseus.siio 0 
seguinte projecto o. l6l, de 1894. 

O Congresso NaeionalresolTe: 
Al't. L• C\; E;crivães da Cõrte de Appelh

ç;1o Jo Di5trlcto Federal per~eberã.o des•le l ' 
tl<~ tu, •lest_3 [E;i, vencimentos iguaes aos !b;a.'I!!S 1 

ou que "~"lerem a ser fixados p.o.ra os escri vães 1 

do Tdhun;ü do Jury e da R.ep .. rtição da Po- ' 
Ucia çlo mesmo di>tricto. 

_.ut. 2.4 Fica. o goveroo autorioado a allrir 
o ll eeBSôu rio credito . 

A.rt. 3.• R.eTogam-se 11.s disposições em con
trario. 

E' approvado em discu~são unica e enviado 
à Commissão de Redacção o segllinte projeelo 
n. 9"l; de 1894: 

O Congresso Naciona.l decreta : 
<Utigo unico. A <Wliguida le da promoeão 

~o posto de c" pitão do Dr. Eduardo Gonçal
ves l{ibeíro, sel.'á. contada de 3l de jlllho de 
1891. 

E' adoptado para passar á 2- discussão o 
seguiu te projecto n. 141, de 1894: 

,\l·t. 1.' E' declarada sem e.ffeito a reforma 
deeretadil. eontr,\ o c&pitão JeronymQ Ferrei· 
1·a França, q ae reverterá ao serviço activo do 
e~erdto. 

Art. 2.• A reforma a que se rerere o art. 9' 
u. 2. <la. l<Ji n. 648 ele IS de a.gooto de 1852, 
>imp!a,; faeu!da i& conferida ao gGveroo, ces
sarà quauto aos et'l'eitos futuros no ~o .'le 
indulto pelo poder co1npetente ou de .JUS!In~ 
cucão julgada pelo Conselho do ~uprerno Tr•· 
Tribum\l Militar de Ju;;tiça da qual conste a 
completa emendiõ do conüemaado, 

A.rt. 3. • Revogam-se as disposições em 
coo.tl:ario. 
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O jSr, . Francisco Santiago 
(ptla 01'~) rt~quer d!S]l{:osa _de interstício, 
para o 1'rOJeeto entrar amanha ern 3~ discus
são: 

Consultada, a Camara concede a dispensa 
pedida. 

E' app;:o...-ado em S: discussão_, enviado a 
ComrniSSao de Rec~cçao o seguwte projecto 
n. 119, de 1894. 

O congreMO Nacional resol-re: 
Art. l.• Fica o governo autori,utlo a con

tractar com H.icbard J. Reidy, ou com q nem 
melhores vantagens otrer·ecer, o a>Sentnmeoto 
de um cabo sutr:tluvia.t entre Belém e Manaos 
media.ote as seguintes concessões: 

o;) privilegio por 30 a.nnos, salvo, pot'ern, "· 
União e aos Estados o direito de estabelecer 
na mesma zoo!>, as linbas·terrestres que jul
garem convementes, ficando 3índa aos parti
culares o direito de transmittir se11 dest>acho 
pela liilba que preferirem ; 

o) isenção dos tlireitos de alfandega e de 
quaesqnet' outros impostos pela explot'3çâo, 
para todo o material, inclusive n,. vios, em
pregados no assentamento e- reparo das li
nhas; 

&} cessão dos terrenos devolutas e direito 
de desappro'?riação de outros, durante o prazo 
do privilegio, para o estabelecimento rta.s e>
tações, amarração e casas do ca:bo, observ~da 
~:~uanto a d.esappropria~, a legi~tação· es
tadoal em vigor ; 

il) subvenç;io annuai de L li.J25 durante 
os primeiros 2(} annos da; concessão. 

Art. 2.• Em troca de taes favores ê o con
cessiouarío obrigado: 

a) a. estabelecer no referido cabo ilub-du• 
'l'ial, ra.miticações pllra Pinheiro, Mosqu.,il•o, 
Soure, Gametã BreTes, Gurnpà, Cl1nves. 
Jdaca]lli,, Alemquer, i\fonte--Alegre, Sa.ntarém 
e Obidos, no Pará ; Parintins e !tacoatiara., 
no Amazonas ; 
· 17) a fazer funceíonar á linha. principal no 
prazo maximo de um anno, e as ontr:J.S no de 
18 metes;. 

c) a fa.zer reverter il. União. findos os 30 
annos de privileg-io. todo o materi:ll, editlca
çõss e terrenos einpNgados no serviço ; 

d) a dar pref.;rell~ia., na ex]> :diçilo, aos te
olegrammas o:Oiciaes a úa. impreni!ll, todos os 
:~nae~ terão abatimento de 50 •; •• am relação 
a tarifa, udoptada ; 
i e) a orgaoisar ~sta h rifa tomao do por 
base a distancia kilmnetrica e subrnettendo-a 
á approvação do go~erno federal, SEndo-lhe 
vedado alteral-a $em a.cq!).iescencia. !hste. 

Art. 3.• o concessioo,,rio poderá, em qual
que:,· tempo, .a pelo prazo do presente privL
legro; e·nt~ em accordo com· os governos 

Camara v. VII 

e$\a.doaeii a respeito do estl11Jelecimento rle 
novn;; ramificações. 

Ar·t. ;t.• Siio revog:trin.s as dispo~içúes em 
eoatrarro. 

~· adopta~o pant p>lSS>tr á 2" discussão o 
seguinte proJecto n. 1;')2, d'" 1894 : 

O Congre>so Naeiona.! resolve , 
Art. 1.• E:' prorogado por dons n.nnos, a 

contar da dat.-. dest.-'\ lei, o prMo concerlido à 
~strada. •le Ferro Leopoldina, c.>mo c.,s.;iflna
ria da. J::strada de Fen·o d'' Santo Eduudo no 
CHeho~Iro de. lt<l pemiritt"L,. p~1ra, ~L conelnsü.o 
das ot.ras da. ,tm.lla entre estes dou:; ponto~. 

,\rt. 2.• E_ dlilpensada a rnesnu, companhia. 
da construcçao do prolong:cmento <lH ~"" es
trad" desrle n. estaçlo Vl conde d•, Imbé, no 
valle do Rio Gr-aud~, até a rio M;•Ouco. · 

W ad•'ptado par;1 pa.'&lr "' 2• discús;;ão o 
seguinte 

PROJECTO N'. 182 DS 1894 

O Congresso Nacional I'.:SOl v e : 
Artigo nnico. l<ica conc•·di•b. à Comp>•nhb 

de E>tradas de Ferro do Nor·te du Br·nzil pro
rogação, "té dezembro de 1896.du prazo rn".r
ca1.!0 p~tra a oondneão d~ts obr·a.s dns E:~tradas 
de fe1·ro de Al·;t.cajU <l. Si111ãn Dias, com t'í.trna t . 
paro. a Capel!a, no Estado de Serg-ipe. e 'le 
Tama.n<laré a Barra, no Estado de Pernam
buco. 

O @r. 0Jym.pio de <Ja.m.pos 
(pela àrdem) requer di,;pen5a do interstício 
pal'a. o projecto e!ltrar uml\nhii. em 2" dis
cus;ão. 

Consultada, a Ca.mara. concede a. dispen~a 
perli.!:l. 

B' pGSto a votos e ap.pl'O'I<tdo em 1• disrm;;
são o seguinte 

PROJECTO !'1. 188 DE 1894 

O Congresso Nacionv.l I'esolve : 
Art. 1.' A renda do Deposito Publico tera. 

entrada no Thesoaro. corno reeeit:t. 
Art. Z.• Os funccioootrioi do deposito i>er

c,ber1io 'l'encimentos tl:tos, de nccordo coro a 
tabdln. abaixo. 

,1rt. 3.• E' ~atorisn.do o Poder Exe·,UlÍ\'On. 
abrir o nece~snrio creJito para indemnisar 
o depositaria publieo .das tle;;per.as fdt(>S com 
alimentação e tratamento medico de e:;cravos 
de~ositados que aiod:t não houverem sido. 
pa.g~s. e)uforme demonstrar a liqui~açã~ que 
o goveru<> :fize~ ; revogada::; a;; dl:>p.o"çoes 
em contrario. , 
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··o Sr. Fraucüsco . Santia,11o·o 
(pela o•·dem). requer dispensa ·~o. intercltlcio 
pra o proiecto entrar arruullã em 2• dJ.s
cLtssã.o. 

Consultada, a Cainara couce:le a. disfoeTIS'I 
pedida. 

E' posto a >oto;; e apr.rova.rfo em •!i~cuss[o 
unica e enviado á. · Conmü~sâo de Re•.1acçiio o 
seguintcy 

PROJECTQ ;.r, 173 DE 1894 

Art. 1.' FiCt1. o "OI'erno autorisa,lo a con
ceder um auno (\e 'licença, com o resrcctivo 
order.ado, o.o ci•Jadiio .racintho Dias Ca!'•:w:>, 
} 0 offici~l da Secretari:J. •la Industda, V\~~ã.Q 
e Obras Public>~s. 

Art. 2.' l'l.evogam-se as disposições em con. 
traria. 

Entr<l em 3" rliscussiío o projecto n. ·18-"i,_de 
1894, :mtorisandn o governo aabrir o credlt(' 
extmorrlinario de 898:486$840 pnra. paga
mento llo éX:Cé$20 d~s ~té.:;~ezas co:n o servlço 
de eoloni>ação no Estnr!o do' Rio Gr•ande do 
Sul, no exerdcio •Ie 18G3. 

·. T~:ità-se i!e empr·egaJos que_ teem os sen3 
drr'3~tos re~~he.culos _e que _ar•enns delxa1·am 
d~ re-ccl:le1' os seus "encimeutos o ·exerce" os 
seus loga.res ror motivo •le fvrç~ rnaioe. '· 

Por se t~r. f:!Sgotndo a .v~l.'b:1. para. p.:t~a~ 
l1l~nto destes rnncciona.r·ios'l varl.a. queor,se 
nu: ,;).""93.· no ct~çn.rneoto ·1c l8\l:3~ o mioistr-a ei.l

tenderr. nli.o ,Jever abrir o ceedito, e.elles.tl" 
veram de recorrer no Congresso .. · . , 

A 1,:::-oveitnn,lo o· ensejo da discussão dosta 
l r-o.iect0~ ar:r-€::?ent~:~.i urna,.emendn a.~torisnn.:o 
·i~:nalc:e:)te o gove-r"Go :'l. man~Jar 1:~\gn.l•nsvcn~ 
dmentos oleviolos aos fnnc<:ion~trios ~o E>hdo 
de Saot"' cathorir.n, .'que •l<Jixara.m de receber 
ror motivo •i~ força mnior. 

· . .Já .. t[,/e uec;t~iito rle htfm·mal~ à Car..:.nrn (jii~ 
o Eõ'\acio de S~ntr~. C"tharina esteve em pMer 
dvs revoltosos até lo de a.IJ~í! .:este anoo. 

E8t;ü·elecido o ,regime:'. le;;al, esses !Une· 
cionarrns não pu~:e::or\m rec~1 :er os sans ven .. 
cimintos, rocque o ·prazo addicional- ~am .••. 
gan:ento de to(h>s, ·S.S (lespezas do exer~icio de. 
18>!3 estava terminado, visto este r.raw.ter
minJ>r em·31 de mJrço .. 

Como a .. Ca.rt.ara Si. te, a . rer.artiçiío fiscal. 
çue :é a .~Jf;;nofega •.lo JMa•lo,não ;:-odia-[liL!J<lr 
sem autor;saQib do ministro da. t'azend:1 _ Estt 
t-eco!"reu ~o min1stro, que defel'iU o requeri~ 

O Sr. Pau.la Ran:toto- A Ca;mara mer.to; mas não i;óde ;:ag~r porque a ver.b.1 
lm de me 1ermittir a insistencia. nesta.ma- destinada ao se:::-vir;o ·lo terras e colonisação 
teria. · · , · · es ta'\;a esgotada, 

Honlem, mal orientacia pélo pa~ecer 'la ; .Honte;;1 a. Caraa,-a, C')lnO disse, rleixon-se. 
Commissão doOrçar::anto, a Cama.ra negmr o i<'nill.r pelo t~recer. •la. nobre commisslio-do 
seu. voto a uma. emct1da. qu~ ti vê a hcnPa. Or·t;ll.n'.IC~to ({!~C dec!iil&.V.t do s;ua"~ompetenci'l. 
de a;Í'eSP.n1ar ao r.rr;jecto de Orçamento (Ju r.ara. a.nalysar a_ emenda d.izeado qne <\ Ctt~ 
Minist~do da Fazenda, r.a. qual- se consi- t;1ara tomaria con!;ecimenio,sobre si devia on. 
,!!"llava o .. credito necessario j,ara ;.a .. amento Liio fazer este favor ; vot<Ju· contra a emenda. 
de vencimentos o.levidos a fuoeoiooat·ios ,~e !iR ·~i:;cus;ão rlo or()<lmento. 
terr-as e colonisação no Esta.· lo de :;anta Ca- , .Ho:>je ..res~!J~le~!J o p_e-:!irlo de ere,Jito ao 
tharina. ~ove!nci,í·llJt' . ideqtico pag" ment~ no· Est~do 

Apresentando esta. emenda, não fallei al:-so- <111 Rto Grande do Sul ; a emenda e, concebida 
lutamente cm cmr-rc!<a.!los que ~ec>íram a nos segriintêS'termos. (Lê.) ·· · · · 
revolta; não tallei em empregaúos aJastadoE :.Espero (j,Ue à C:á~ai~ inrorm_ad~ do qu~ _ha 
de sens em;oregos ''Ol' moti>o Qe revolta ; · ·ot~" ne'"ura o seu voto a nm drre1to adqumJo 
fallei de runccionarios qne foram privados de destes funecionarios. . . 
seus veneime11tos ;.elo governo reYoltoso.que Tenho dito. 
tomou conta do Estado de Santa Cathar·ina; E' cucerrada a discussão .. e adi~ds. a vot1· 
que estiveram cm exercício ~ontinuameute ' 
e protestaram contra as demissões que llles ção • 

. . fóram dadas pelo governo revolucion11rio e E' eEcerrada a 3• discussão_ doi projecto nu~; 
, q~eteem seus vcocimentos:::ara.ntidos por um t;<ero l4CI; de 1894, · amentla. ·ao Sep·~do _tl,. 

decreto reoonllecido pela Alfanrle7a de S&nta pr~ecto da~Camar.:, [:fixan.lo a. ,f.orça; ~aval., 
-:~~~~=~~· que consignou essas dividas e in- ' E' liéla,.apoiada::e e -enviada a·eommissão ~. 

;., credores da Fa~eoda NMio- seguinte 
que, tendo· o pa-

ministro, 
nomes fo;

FazeúdaNa
da 

,.''U 

A-o·projeeto n. ·rs5,:de 1894: 
Acerescente-se : · . 
E' o g-ovel'Oo igutclrecote autoriS<\do :1 :tb!11; 

o credito neeessario para p<Jgamento dev1do, 
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aos rttnccionarios r! e' terras e colonis~•ção du
rante o a.nno de 1893, . no Estado de Santa 
catharina.." 

S~la das sessões, 27 de novembro de 1894 . 
.;.. Paula Rr;.mr;s- F. Totentino. - E rnitio 
Blum. .-· Lauro .1h<ite}". 

Niogu~m ~~~-is peli_n,lo a ·?abvra, é encer
rada a d1scussao e lt;h>Ida a votação. 

Vem it mesn as seguintes 

])~ctar{lções 

. Dcc]~ro que votei contra o j)rojecto n. 29, 
1e 1~""· ~n~ concede autol'lsa~ão para intro
dneç<~<J d·~ llbat·;a.nos. 

Sala. dns sessõe!', 27 •J•} novemhro de 1894 
-Pa11io. Ramos. ' 

Entra. em 3~ êliscussão o tJrojeck; o. 140 A, 
.. de 1894 a.utor!7.fi1J:Jo o governo a destJeil'.let• l' D I 

,t1·, d·e ,;O·•YO~ . nt• ' · d h ec nro que votei contra o n, ro.J·Ilcto n. 18,.,, qn;t!. ;, u • • J ·J• ,: •.•. ,, ti;J<var o e<r.~co t1 \."st 1 1 v 
fr:tg:l.t<t Ama.:onu.~. · ' 13 anno, .'ec ~r:t.nrlo rln eom;•etencià do 

~~pr-e:no Tr1lmr~ü !i"edera.l ojiJigamento,me-
Ninguem ~~:\is '?e:linrlo'a';?aln:vr~. é encer- .l.)J!te reclnmaç<J.o, •lils questiJell relativas 11 

:'lld•. :1. rl.iscus:sãn e a1ia la a. votilçãD. vaiJ~;Ide ·le ;:.s;;<>.m'>léns, g-overnador<:s on 
Entram successiVf!.Mente em -:liSc11ssãc uni- ?r;_stf.:entes d0s F.::>t;t•lo:;, em 0aso tle clu?li

êtl, que é sem <leha.te encerrad~, «s emewJ<,s ~"14~u nutr? ~onfhct'? sob1·o ;~ !egitimidotde 
rio Senn.do n.o :;:rojecto <Ja. Camam·, tlx:rn,Jo ~ .lo"'-·: exerciclo; e •hs;ne sohrc os c~sos cm 
forçc• naval. J0~ so_m~nt~ ;;oder-se-lla do~r a iotcrve:J<;ão 

~n. JU\'iS:llC/;,1o le<leral (snh~titutivo aos :~rc· 
. Ning-uem perlindo a pah:r.vra é eucerrarJ:J. a .)ectos ns. Iiífi e 179 de 189·1). t 
<iiscussao e adiad<L a vot;.1ção. · 

. S:;.\o. dns ~e,~;;ões, 27 de no-vembro de 1894. 
oS'&. r• SECI<ETAlUO· proeede â leitura· do -Go.rn·ie~ Satgo.do do.~ Saotlo.~. 

segnime · 

. EX..PEDIENTE 

· . Oi:!icios: 
Co Ministerio dos Neg-oeios rlit. Guerru,. di> 

22 do cor.:eente. e~vi..n.nrlo o l.'er;uerime~to de 
Cnrlinda d't Motta. Falcão. y.edimlo r.eleval)àc 
dDJ di"l"ida qne tetU: par.'l. com a FA:~enda ·Na
cional.sen. ri n-ado marido.- .A.' Commis,-ão.de 
Fazenda.. · · 

Do mesmo rninisterio ·~e 24 do corrente en
viando o· :requerimento do major João Jose da 
l:.m, rel:J.üvo á coutaae:n -le auth:midade.
.1.! CooimissKo r!'e· l\!arinha e Guerra. 

Reqnerime~tos; . 

De Rosa Isabel Domingues da Coota pediu· 
do reve!'SãQ •la· ~eu~ão q!le t:erce~in. seu fiiiado 
rmrido o ex,.eontro-mestre rle car;.imeiro do 
Arsenal il.e Milrfnt:a de PernambllcO. -A' 
Commlssão <!e. Pensões e ContM. 

Do Dr. Nemesio r! o f:.ego .Quadros. medico 
legista da rolicia da C;,pih.l Federai~ pec!icr.!o 
um.a.nno de llceuça.:-. .;.' Comruissão de Peti
ção e · P aderes ;_ 

,·-· 

o·· sr; Presidente- Nomeio para 
a Commissãode cinco-w:embros que tem de 
f~rmula:r 'Uffi·I?rojecto de reforma• do monte
proobrigator.iodos runccíooarios put·lícos con
fGrrue,.propoz o Sr; Me!!leiros e· Albuquerque 
em req~1erimento llo"ntem aç:pro•:vlo, os~Srs. 
~!••deiros. e•Albuquerque,· Oscar·Godoy, Cin
:cmato· Bl':\!!'"..1. Paulino· de Souza. Junior e 
Frederico Borges. 

Decl;-r~ que .-ot·~i cor:tra. o : parec~r da 
Co;nm1ss;w d~ Ohr:~s Publicas e Colonisa.ex0 "t ;.1 :t<t, qt:e, !n_ erprc,nn<,o o § 10 do art. 72 dn. Con· 
~-~ltuJça.o, entcn•.!e que não é licito t-rohibiT' o 
_mgresso de e$trangeiros no terl'itorio naeio· 
:;o;[~ . 

Sala. da;; sessões, 27 de novembro de 189·1. 
-Merlei,·os ~ Albuqw~;·1v.~. 

Vão n imprimir as segriin~s 

t:.EDACÇÕES 

N. 153 A - 18íl4-

Redacçlio fi.>•al do pro;'er.to ''· 15.'5 do co,•rente 
am1fl, que autorisa a al;e;·:u,.a do credito e:r
trao rdina;·in ,Jr: 100:000$ para comr-ra:· as 
terras e aguas do l"i!J Cou;nca i}.e proprie· 
dade do JJr. Joaquim JosrJ de Stzueira e sua 
mMUter. 

O Congresso Nacional resolve: ·'· ... , ., 
Art. 1 • o E' ~utorisa:.1o o goveeno :a "abrir o 

eredito.e:;:traordinario d<dCO:CúO:i;;·1Jara com" 
prar as terras e aguas do. rio · Cova.nca- ·. de 
propriedade do. D:r. Joaqu:ro:Josê der ·SiqÚeir!i: 
e sua mulher,.nos. termos :do tcontracto·•·com 
os mesmos .celebrado em· 25 .de ::janeiro' de 
!894.. . :. .. '· ., .· ·,.~ •. ,,, .. 'i•';:l'! 

A:rt. ~-·· .Re:vogam-se as disposi~cres 'ein 
contrarto. · .. . '". · . · ;. ··:, .. ··· '" , .• · 

·Sala <las cornmissães, 2dé n·óv~inbrb;9:~ 
1894-.-Paranhos· · M:ontenegro, : prestden te~.;... · 
J. A- J:o.ei,a.-1!. Lima. Dv.a.rte·• ,., ' · . . ;,.'<:.:<:.> 
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N. 154 A - 1894 Em qual das duas aecepções o art. 40 em. 
pregou e.<se vocabulo ~ Do mJdo de. responder 
a esta perg,.nta, depende a latitude ou~-

R~àacçao final do projecto n. 154 do corre~re, strição attribuida à faculdade legislativa na 
anno que autorisa a abertum do cred•to reconsideração dos assumptos já. debatido; na 
$Upplementar de 101?:713$995, 2 -para sessão. 
as. obras do prolonganunto' da e&trada de si a expressão usa<la pelo art. 40 deve 
ferro de PtJrto Alegre á Uruguayana no alcançar t.udos os seus significados, então 
ea:ercicio de 1893. é vt·da''o ao Congresso, como uma rerra. em 

excepção, tocar na materia rejeitadá, oe-
O Congresso Nacional resolve: cupar-se della de qualquer fórma. Elia 

, . constitue, no correr do anno, um objecto com. 
Art. I_.• E o governo auto:Js,,do. a. abrir pletamente banido das suas cogitações. 

o credito supplern~nts: _d,, ~u:mtla de, Si. porém, a prollibição concerne á possibi· 
108~713$995 com arpl_JCaçao as ob;a· do pro-· !idade não de melhorar o projecto, mas unica
longameuto da e~tr.tda rle fe:t.o. de Porto, mente derepetil-o, de recomeçai-o, para ore. 
Alegre a ':Jruguayana, no exerctclO de __ J893, produzir,em termosidenticosaosjá. rejeitados 
ficando asstm a~,-mentarla " v~;l"' co~.tgna-:· é evidente que se diminue consideravelmen~ 
da parn tal um, no nrt. 6 • n. Ig da let. o alcance :restrictivo da medida que o citado 
n .• 126 B, de 21 de novembro _de 1~9-. . artigo consagra. 

Art. _2.o Revogam-se as dlSpostçCies em Na determinação dos senti•los a que se 
contrarto • presta a locução constitucional, ora analysad~ 

Sala das commissões, 2 de novembro de a Commissão não hesita em acreditar que a 
1894.- Paranhos Montenegro, presidente.-: Constituição impede, de um modo geral e 
J . .!.Neiva.- F; Lima Duarte. ·absoluto, seja ~ual for a natureza dopr~ 

PARECER N. 128 DI! 189~ 

jecto e sua urgencia, que este, uma vez re-
' jeitado, seja 1·eprodu;ido, ou repetido na 
' mesma. sessão. Proposta de lei de fixação •le 

forças, ou de orçamento, a sua. substancia, na 
Opina no sentido de poder ser discutido e vo-· fôrma e disposições em que já foram cone~ 

tado na mesma sessão t<m projecto de {irtJtJ.ção: bidas, e rejeitadas, receberam o seu julga
de torças de mar e terra, qu• não for a re- mento constitucional pelos orgãos comp~ 
producção de uma proposição rejeitada. tentes para. a sua. elaboração: o chefe da 

' nação vetando, e o Congresso annuindo à! 
. . _ razões do~•"to. Restabelecer, pois, oprojeeto 

.A C:a~ar:a deli~?ero~ que a. Comm1ssao dei con'lemnado nos mesmos termos, seria con· 
Constitmçao, Leglslaça? e Jus_tl€(8. consultasse travir a decisões soberanas, largamenteeluci· 
com o seu parecer «St e l'~rm<ttido ao _!'oder dadas, graças ao enS(>jo que se oíferece ao 
Legtslat1vo t·enovar o pro.]ect" de fixaça:o de debate, antes do 1leto e na. occasião de 
forças, na mesma sessao ~m que se _vertfi 1__ue deliberar sobre este ; seria dar pasto a 
um veto do chefe da naçao, com CUJas razoes manobras obstl·uccionista.s, a insistenci~ 
o Congresso se mostre de accordo». systematicas, em summa, á. desmedida 

Em·outros termos: ampliação nos tramites parlamentares da 
«Si ·lia. collisão entre o art. 34. n. 17 da discussão, porque a ma teria reno,ada, isto é, 

Constituição Federàl, que commette ao Con- reprodu::ida depois de sua final rejeição, lan· 
il'esso o _ç.~ver ne fixar ànnualmente as forças çaria a confnsão nos debates, trustando. como 
de terra e mar, e o ar-t. 40, onde lbi esta- uma combinação vã, ocyclonormal, tr·açado 
tuiilo que «OS projectos J•ejeitadog, ou não p ·lo reg1:ment,. as discussões, na previsão de 
sanccionados, não poderão ser renovados na. sua sutliciencia. para o esclarecimento pleno 
mesma sessão legislativa». dos assumptos. 

O que attrahe logo a attslnção no contexto On''e surge a duvida de menos facil solução 
prohibitivo do a:rt. 40 citado, e que constitue é no outro ponto de vista da ex1•ressão limit.!· 
o seu topioo essencial, é o modo de entender tiva doart. 40; á saber, si quaesquerproject~ 
o que seja reno.vação de projectos rejeitados. rle.Jei, e mais particularmente O!de.fi:>:açaodl 

Renova1·-tem, na. sua. significação.verna- forças, ftcum proscriptos, em absoluto; da 
eula, um duplo sentido,·de.expressão inteira- sessão legislativa-em que foram· rejeitado!, 
mente opposta. Reno'IJar é (vid. C. Aulette, qualquer· que seja a· dessernilhança entre• 
Dicc. Contemporaneo) «tornar novo, mudar projecto rejeitado e o que se pretende renooor, 
ou modificar para melhor». Por outro lado: attenda este ultimo muito embora.. e ~ 
renov"r quer dizer; (vid. aut. cit.} «repetir, amoldeà.sconsidera.ções do vet,, em obtem~ 
restabelecer, tornar novamente publico, re- .ranciail.srazões·da conveuiencia. publica qll! 
começar, repl'OQ.u;ir•.. este conaigna.r. 
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A commissão quer se limitnr ao exame hermeneutica das di!a~ões communs no for
restricto da que:;tão proposta., c por isso não mulario nas leis. 
lhe uarece oppot•tuno estudar todo; <1s i'.:treitos Qnal dos dons textos constitucionaes, poi~. 
da prc•hibição constitucional do art. 40, na -admitt;do que haja conflicto entre elles,
sianificaç-d.o latrissima q11e ale uns lhe attri- deve sobropu,iar 1 Não ha aqui. no cone~ i to da 
buem. Somente dirá, corno elemento ua de· com missão. questão r1e preeminencia; ambos 
duc~.ão. que si. em geral. a com missão tem podem c• •ex'stir na peior hypothese, 11m como 
duvida em admittir e5:!a prohibição em ter- regra.e o omro. m sua expressa condiçi\o de 
mostãoabsolutos.mesmo com applicaçãoa pro- annualidade, oomn excepc;ão. 
jectos de lei de caracter. Jac_ultativo •. ~que se Que n:io existisse essa determinação ca
não ass1gna.bm por dtstmct1vos parncula.res rac1eristica. nem por isso a conclu>iio seria 
de periodicidaile· expressa. muito mab lhe re- diversa. Bastaria, com e:treito. attendet· a !une
pugna applical-a a propostas de leis. taxa.ti- ção capital d•) Poder Legislativo em ,;uas re
vamente annuas, como a de fixação de forças uniões annuas. A 1·eceitn. e ~' d~peza e a fi
de terra e mar. xaçiio da força publica são capítulos essen-

Jà custará. com e:treito, acreditar que. no ciaes na vida politic.~; e não podia ser in
dominio de certas medidas, não subordina~ as tuit:> do legislador consr.ituinte restringir, 
à condiçiio de tempo, se possam legit'm,tmente obstruir ou annullar a ac,ão legislativa, in
oppôr obstaculos à renovação que tenha por suLstitutivel, neste campo das neces-idades 
fim melhorar os projectos aoterim·mente mal- nacionaes. 
logrados; sendo muito singular, por ex- O desígnio ela lei. o que os jurisconsultos 
emplo, 'lUe no exercício da funcção attri- cl1amam men< legis, suppriria, no caso -ver
buida ao Congresso. pr>lo art. 34 n. 3 tia Con- tente, a lacuna que porventura houvesse no 
stituição, aquelle elaborando um projecto « so- seu contexto. 
bre a di'IJi.da publica e os meios de sett paga- Ta.es seriam os subsídios de interpretação 
mento » dep ·is de &nnuir a um 'IJeto, que o ex- si a let·ra da lei admittisse duvidas. 
ecutivo enten.le,se oppor·l••e. ficasse tolhido Em conclusão: 
de variar de meio de acudir ás urgenciias da A com missão é ne parecer que um projecto 
divida nacioaal tão promptamentequantoo de fi:x~ão de for~as de mar e t~rra, que não 
caso exigisse, expondo o paiz ao desardeuma for a reprodução rleuma proposição rejeita
ba.ncarrota, a pr• texto de que as teias do da, póde ser tiiscutido e votado na mesma 
art. 40 lhe prohibem renotar na mesma sessão legislativa. 
sessão os proJectos rejeitados, is•o é, d~ repa- Sala das commissões. 27 de novembro de 
nr com o emprego de_ recurs?s ma1s a·'e- 1894.-F\·ança Ca>"''lalho. presidente.- Edt<
quarlos ~s males ou a ~neflicaCJa d_os repel-, w·tlo Ramos. relator.-Clemen.tino do Monte. 
~dos !-Ja ~ustarm., diZia_mos. acreditar nesta -F. Tolentiao. -T1·indade. 
mterpretaçã,o, que ficaria como um sym-
bolo muito caracterMico do respeito á lettra 
constitucional no nosso paiz. 

Qualquer que seja, porém, o modo de en
tender a disposição referida, o que não parece 
acceitavel é a doutrina que tentasse suborrli
nar à supposta. rigidez de um preceito con
stitucional. como o do art. 40, um outro, 
como o do art. 34 n. 17, consignado de modo 

Pl-:OJECTO N. 206 DE 1894 

Autorisa o go'Oerno a ab,·ir o crc.dito extraor
dinario de 25.500:000$ para oc~orrer as 
despeoas do .J!oiinislerio d" Guerl'a ate a li
quidação do exercicio vigente. 

~~a~::;~~!~~1!:mc~X: ~~~~~t~:~~o~~r~;~~ A• commissão rio Orçamento foi presenteá. 
estatuto, a que um e outro estão incorpo- mensag-em elo Sr. Pre~idente d:t ~•P';Ii>licn, 
rados. solic•taodo o credito extraordma.r1o da 

Fosse certo, embora, que a lei fundamen- 25.50!1:000$ para occorre: á~ de~pezas doMt
tal inhibe de aualquer modo a renovaçiio de msterio da Guer~· oté a hquulaçao do actual 
projectos rejeitados na mesma sessão, é igual- exercício. . 
mente manifesto que ella mawta fixar em Alleg'' a mensagem que as cons1gnações 
cada anno corrente a força publica; votadas no art. 5' ria .le1 n. 19! B, de 3 de 

,- A força publica é um elemento de vida e s~tembro de 18_93, ':"as 1mportanem~ dos cre
'-preservação nac•onal que não deve so:trrer chtos ~xtraorrhnnrJos a~ertos pelos decretos 

solução de continuidade; é a defesa interna e n. 167? de 15 tie fevereiro, e n. 1710 de 5 
externa; é uma garantia ''as instituições, cujo rle mmo tudo ile 1894. n'~ somn!a total de 
poder hade se traduzir pelas circumstancias 16!.959:815$357, foram msufliClentes para 
que actuam no momento· é o san~ue do paiz acudir a torlas as despezas, llpos avolumadas 
que pulsa na sua organiz~o armada. Estas com a< indispensav• is e consequentes da. re
preoecupações supremas não comportam a volta de 6 de setembro de 1893. 
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E a commissão achando precedente a alle- Das emendas do Senado ao projecto da ca: 
gação, é de 1 arecer que seja adoptado o se- ma:!'a lixando a força navaL: · 
gni:n,te.projeeto de lei. · 3• discussão do projecto n. 199, alltorizan,Jo 

o Presidente da Rer·ubliC3. a abrir no cor
rente exerci cio um credito extraordinario de 
235:435$768 para reconstrucções de ;•aióes .16 
polvora na ilha 1o Boqueir·ão e outro ,]e 
731·:580$ ~ara'•lespezus CO!!l obras ur·gentes 
em · !iver>os e.stabelecimentos militares ; 

o' fungTesso. ·Nacional resolve : 
Artigo unico; E' o governo autorisaclo a 

abrir o credito extraordiuario de 25:500:000$ 
ra'r.> occorrer ás despezas do Minísterio cta 
Guerra até a Jiquir!açíio • lo exercicio vigente, 
revogando as <lisposições em contrario. 

Sala: das coromissões, 27 de novembro lle 
1894.-,.Joãu Lopes, 1 resi·lente.-F. P. May
rink, raJator.-:-Almeida Nogueira.- A.v.gusto 
Se,ero.-:-Augmto Montenegro.-Arthv.r Rios. 

2• <:liscussíio Jo rrojecto n. 189, ·le 1894, 
declaran·.~o da cun::petencia c!o :>upremo Tri
l::unal Fe;er.ü'o·jul:<amento, mediante rec]a. 
n1ação, c:as questões relativas a validade do 
assemi:Jéas, governn:1ores· ou; residentes •los 
Estados, em caso •!e ·~u; licada ou outt·o con
flicto sobre a 'legitimida :e .lo seu exercício; e 

"0 :sr. Presiden-te_ Achando-se ·lisj:;õe sobre os cases e!Jl que semente T.Oder-
adeantada a hora; designa para amanhã a se- se-bt dar a iutervenção ..la jurisdicção fede1-a! 
guinte ordem dó d!a ; · (suhstitutivo aos· projectos n~. 156 e 179 •!e 

Y ta - d . t . t 1894) ; .. 
. . o çao. os segwn es rroJec os : ·2• ·~iscussão do·;ro,iecto n. 182, tle 1894, 
~. 165 C, de 1894,,sobre as emendas ofrere- concedenJo a. Comçanhia Estra!as de Ferro 

cidas na 3• .disc~Ssã() do ·r .. rojecto n. 165 A,~ ·:o No~te do Brazil -;:rorogação até •lezembro 
deste anno, que reorganisn os estados- Je 1896, do pr-azo marcado rara conclusão ·las 
maiores G.o Presidente da Republica, do mi- ot:ras .!as estraJus ·:le ·ferro· o:ie Araca,ju a 
nistro da guerra, do ajudante general do ex- Simão Dias· coro ramal t:ara. a Cape \la no 
ercito e do quartel mestre-general ( 3" dis- Estado· de Serg-i;:e, e de Tamandaré a Barra 
cussão); . no de Pernambuco; 
.,N. 193, de 1894, autorisnndo o .Poder Ex- . ~"··discussão '~O projecto n. 190 A, de 1894, 

ecutivo' a abrir um credito supplementar de 'inter;.retando a ex;.ressão- com aproveita· 
37:047:$ a rubrica 3:·.do art. 2' da lei ~meoto-doartigo unico § 1• da lei n. 206de 
n. !PI B de 30 de setembro de 1893 (3•. dis- <26 de setern~·ro ~e· 1894; ' .. · 
cussão); · . Discussão unica do pro,iecto niio S<'tnccio-

N. 181, de 1894 .• approvan!lo o credjto sup~ ·na<lo n·. 162, de 1894, ar;rovan.!o.com ·mo•Ji· 
plemental' <!_e I ;420: 580$833' ab.erto pel.o de- ncaç5es o corligo·. :as .Jis, o>i_ções com:nul's as 
creto ·n. ·18:>2 de 22 de outubro de 1894, a instituições de ensmo su;::er•Jor, .:lecretalo eelo 
verba.-Caix~ da Atnortisação-rubric.t 11 do governo, sob o n. 10159, de 3 de dezembro. 
art. 7• da lei n. 191 B, de 30 ·le setembro do :1e 1892; . · · ·· · 
1893, para· ·.ocoorrer até o fim do corrente Discussão unica lo iJrcjecto não sanccionado 
exeroicio ás despezas já feitas e por fazer COI:::! 'r.. 1, ·de .[~94, reorgànisando o· Tribunal do 
as encomrnendas e assignaturas de notas Contas ; · .. .. ' ' 
(a•· discussão);· , . 3' ::!iscussão <lo ('::'Ojecto n. 118, de 1894, 

N. 1.83, de 1894, autorisando o governo a fixando os vei~cimentos ·!os enr;.reg-,;. :os da 
abrir credito extraordinario de 2. 096: 1:l5$8i2,- E~trad!L· '~e Ferro Centm I do ·Brazil'; 
para occorrer aos i•agamentos não só ·!e· va- · '2~ discussii.o .. ~o rrojecto n.: 157· C, rle I 894, 
rias despezas por couta da verba- Terras Jeterrninanrlo . que os vencimentcs;;,ol<!o e 
Publicas e Colonizuet1o -, f.;itas de accor:Jo eta~a 1osofficiaes da Brigada Policial e Cor~o 
c.om os contractos c.eletrado:s, como tnmbert. :de Bomte:ros seja:o. os ·mesmos marcado> 
as que dizem respeito á tlscaliznção dos bu!'gos l..'a~a os ofdciaes do exercito; 
agrícolas, medição e discriminação de terras ·•. Coht!nuaçiio da ,3~ Jiscussão do projecto 
(3• discussão); . n" 83, de 1894, ailtorisaur!o· o !>ede~ Ex~-

N. 184, de 1894, n.pprovando o crc•!ito sn::' cutivo a reorganisar:o~er.viço·de irnmi;;raçao 
ple~pentar de 150:000$- aberto pelo <Jecreio e colonisação da União, ·1e cor:formidade com 
n; 1858, c;!e 27 d~ 011tubro cJe.l894, á.verba- as b:l:Se3 que ·âllresenta ;· ' : · 
~ercicios findos-rubrica 31.do art. 7• da , . 2• discussão 'do ·projecto n" 163, de.189!, 
ieJ:n .. HH B, de 30 de setembro de 1893, para revalio!am!o. em ·tavor ·ia nova Com-panhm 
regulariza;r a despeza.ja effectua,1a e solver Estraia cl.e ·Ferro Estreito e: s, Franchco ao 
outras que .. não .fot·am reclamadas. ou satis- Chopim_.a, concessão·a que· se refere o aecreto 
feitas opportuqamepte .(3• discussão); , ,, n.-. 886·de IS ·~e outn~ro de' ·1880, nos· termos 

N. 1;10 A, de,!S94, autorizando o governo do·respe.ctivo contracto; 
a despendera.quanUade50:000$,parasalvar 2•·cliscussão·do projecto n. 188, de !894, 
o casco da fragata· Anu<.oonas (3• discussão; ; determinando que tenha entrada no TbB· 
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-souro; como· receita,· a; re3dtt do De;,os\to ·le F.ceitas, Neiva, :Milton, F•.•ancisco Sorlre, 
pul~Eco: marca ve~ci!nentos aos respectivos Tosta., )fanoel Caetano, K::!uar;!o Ra:'lOS, Ver
func.c!cna~ios e autorlsa. ~ a.l,ertut·a ::!o crc~- gne le Ab:'eiJ~ Fia ~i o ·le A "aujo, Tolentil'}O dos 
dito nâcessat>io; a!'a. in~te~11n!sar o ~lej>Osi.ta!'!(· S:J.!1tos. Parn~1losMontenegro,Atl,ayde Jnnior, 
lJUblic~ •le diversas ~e:-.::ezn.s, conf0t•!!1e :t T)r·.pmtr., ~tore!r:~~ :\:1to:1io deSi:nté~·a.~ josó 
lkpiday~p que o go~erno ~z~r; ~ Cat·Io:;. F1·a·1~~\ Carvalho, .\lcin lo Gtmnaba~a, 

2:-..dJ.:;~b.S~t~o do Fr·'~jeCto n .. 1'41~· de lSOL Lins de VasconceUos, \lbm·to Turres~ B·:!lhm
ma.:ila!l~O revert~:r ao serviço activ·) :o !·io Ue Sr•uza. Fo:1:seca, Po!·~ell•l, Euzchio tJe 
exerc;ê-) o ca;·il<io refot·ma-lo .:erony:n-:. Fer- Queiroz. Ccsb Aze>edo; Sih·a Castro, Ag-os
réirüFr<tnça e l:!ter~-reta o a~:t. 9·, ::!. 2, 'l:.l. '!n~ o Vitlal. Frnnc!sco Santiago, Barros 
lei n. 648 1e 18 de ag:-slo !e 1852; 1':-aGco .Junior, Sebastião de La,erda, May
. :;)iSc:l5>ão u:lica do :·rojecto J, 125. de \894, ~ink. Alme'Ja G'·!:'es, Landnl;:ho de .\lnga
do Senado, .~nellwran·!o a reforzn_a dv ~(> te- L!~ã.es~ Lima Du:n·te, João Lmz, Vaz de Mello, 
nente 'la ar::aada Ca!!!illo !e Lellis e Silva, e Monteiro de B:u•ros, Joiln Penido, Ferraz Ju
pro~õe n::odificações ·ao :rojecto n. 2513, de nivr, Carlos .:as Chagas, Fortes Junqueira, 
1893 ; Francisco Veiga, Lamouuier GodofredQ, Fer-

2• discussão ·lo ~ rojecto n. 1G9 B, de ISD-1, reil':t Pires, Cupertino de Siqueira, Theoto•1io 
dis·con·Jo sobre n. ex:;-illsão '-lei estmogeiro de de Magalli[es, Pinto da. Fonseca, Arthur 
rarte ou -lo !odo .o territot•io nacional; ToJ·res, Pamiso Cavalcanti, Olegat·io Maci~l, 

.lo tliseussão do· rr~jecto :o. 26, de 1804, Casemiro du. Rocha. Almeid:l Nogueira, Costa 
.dis--ondo que os be:ns .jas oriens rclig!osa$" · Jnnlor~ Gustavo Gwloy ~ Adol?ho Gordo, 
deêlara:los ;>ror·rios nacionaes ou .. como Uens: Herculano de F1eitas, Moraes Barres, Pau
vagos, mas que .con'ti~.maram ao serviço .~O i li no Carlo~t Cincinato Braga, Francisco G-li
culto. eatllolico, s~ja:-::1 reeo:;~e~idns ;·ro;•J"Ie-i cerio, Ovídio A!Jrante3, U1·hn.no de Gouvêa, 
.rlad.e !la Egr·eja Catholica, no uso e ~;oso :bs[ Luir. A:l.o!·;-!:o, Paula Ra:nos, Francisco Tolen
institutos ou (esscus religiosas <l:.te •Jelles se·~ t:no, ~milio 'Bluri:l, Fonseca Guimarães e 
acl~avam ·le i-OSSe ao tem;•o dJ. pro~ulgação' .Rivadavia Corr&a. 

~a!)~~~~;~~!~~~~ad;e~~~j1~~~0; a. 119 A, le Abre-se a sessão. 
1892, conceléndo aos I• e 2• ci!'urgi\ies do Comparecem depois de abert:t a sessão os 
Cor;:.o de Bo~~beiros. ja C<lpital F~·leral, os Srs. J-~sé"Bevila~nn, Cn.l'!es Jor~e. Cten;en
postOs rie maj.Jr e cat)!tã.o, com a.e vnntagens tino :lo :Mn!lte. Roc.ha. C~valcant1.~ Octav!ano 
que são inhereutes a estes ~ostos. Lonr·ei1·o, Paula r;unnaraes, RodJ•J_gues Ln:;a. 

Levanta- ·e a sessão á.s 4 bo!'lls e 4o miou- :ialdino Loreto, Arthur R:os, Lo, es Trovao, 
t d t J' · Paull:.JO de Souza J nn:o1·, Lauro Muller e 
os " ar e. ve3;:asiano de Al~·uqueeque. 

· · .fJeixam de comparecer com ca.usa partici· 
nada os Srs. Mtüta Bace!l?.r. Sá Peixoto, 
Bene 1icto Leite. costa Ro•1rigues, Tor-

. 9 , res Po~tugal. Per1ro Borge~- Helv~cio Mon,te, 
l46a se:ssií.o F.M 28 :J~ -~OI'E:'I!Bao DE,lS • Franc!sco Gurgel. Cunh<L L:ma. S1lva Ma;t:'~· 

:PresÚle-,;;ci(ldb S>"s. Francisco Veig" (i" o;ice
. p>·e~_ider<t,e),'Rosa. e'§\:~'" e Coelho Lisboa 
: (2" secreti!l'i~; · 

. Ao n::eio-dia resj:O!l·lem ii. chamada os St·s. 
RoStt e Silva, Tlwroaz Da~tlno. Coelho L;s'.ott. 
File.to· 1Pires, Ta.--vftres de Lyr~. Lirú1. Ba~u~·y, 
Gabt·!el Salg:t•:o. Eneag ~fnrt'ns, 'Aog_usto 
:li!Or;tf!Gé;p'o. Bt"icio F}l!;o,'lfvl~anJn. Je Lma, 
Viv~tros,. 'Luiz Dot~nmgtt.e~. bUS•.avo Ver!lS~ 
Euuar,:o de Ee,·:·e~lo .. A!::I>Jo •.!e· ALreu, Nc
.S:üt~il;a .. · 'Paranaguá, . Frederico_ Bc!·ges~ G:.o:,;
çaro·ae Lagos, Thomaz Cm•alcantt, ll:iefo~so 
Limtt, JSã:ó Loj:es. An~u.sto Severo: Junque. r~ 
Ay!'és, Trilida1e, Toltontmo de Carvalho, Mar
tins Jutciol'. Coel~o Cintra. Luiz·de'An :ra-~e, 
1!e~el:·os e Albt: ~uerG.ue, Miguel Pe:na~b.uce>, 
Olym-~iod:eCa~j)os,Menezes Prado, Gemrmau.; 
Brazil, Gouvêia Lima, SantosPereiro,Augu8to 

Gl~ateaubri•!ld. Pereira de Lyt~>. ArmmtO 
Tava!es, Marcionilo Lins. CoJ•nelio da Fon
seca. Zama •. Aristides de Queiroz. Sebastião 
Lan•'.ul]!:.o. Marcolino Moura. Cleto Nunes, 
Ftirquim Werneck, Ernesto BrazJ!o.O, Oscar 
. 'o··c:·;. E··:co Coulltn, POi.Ce rJe Leon. ur
bano· M:~!'CO!'.tles. Gonr;al~es Ramos, Luiz 
Detsi, Alvaro Bo'!:el'lo. Cn.!•val~!O Mo~r-d?· Leo
nel FlE1o. Cc7~~viano de Bmo, Rtbetro de 
Al!ne;'1tt. Valla<lares. R ti ip" o Abre:,n. Ml!-
!i0e~ Fulgeticio. s:mão da Ctmha. ulegarlO 
Maziel, Lamartlr.e. Cos;a ;vhlcha.do. Alfredo 
Ellis, Alvaro Carvalho, Domiuruesde ~astro, 
Dino Bueno. ,Julio de Mesqmta, Mo;•e1rn.. da 
Silva João ·1e F::r:ri::r:. Hermenegildo de Mor-J.es, 
;li ve; de Castro, X a vier do Valle e Mariano 
Ramcs. 

E sem co.usa os. Srs. Ct~rlos ele No~aes, ~hris
tiao Crar., FranCisco Benevolo, Jose Mar1ano, 
Arthur Orln.ndo, Gaspar Drummond, Lourenço 
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de Sa, Gonçnlves Maia, Fernandes Lima., 
Leovigildo Filgueira, José Ignacio, Americo 
de Mattos, Nilo Peçnn ha, Do mi n~ros de Moraes, 
Carlos Garcia, Patlua Salles, Vieira <le Ma
mes e Alberto ~alies. 

E' lida e sem rl<?bate "pprovada a acta da 
sessão ante~e.lente. 

O SR. I• SECRJITARio procede à Ieitut•a do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

A!·t. 3.• Revogam,.se as disposiçõesemoon. 
trarro. 

Sala das seSSÕ2S, 27 de novembro de 1894 . 
-Mart~ns Junior.- Paula Ramos. . · 

O Sr. Lam.ounier Godo:tredo 
-$r. Presidente, o honrado deputado por 
S. Paulo, o meu particular amigo o Sr. Fran. 
cisco Glicerio, em uma das sessões passadas 
censurou, alias com justa razão, o procedi
mento irregular de alguns nos~os collegas 
que deixam de com parecer as sessões, per
lnrban.do assim o funccjonament_o regular do 

Officios : Corpo Legislativo. · 
Do Sr. i• secretario do Senado de 27 do ca'!:~ho sido um dos mnis assíduos nesta 

corrente, communic:~ndn que en~iou a san- • 
cção os nutographos do deCJ·eto do Congresso O Sa. ToRQUATO MoREIRA-E' exacto. 
Nacional, marcanrlo o prazo de dons annos o Sa. LAMOUNIER (?onOFREDc-V. Ex.póde 
pm-a que se nacionalizem as companhias es- percort·er os nossos annau, e verá que nesta 
trangeil·as ao se1·' iço de na v-cgação de ca.IJo- lon~ sessão não terei dado mais de 15 faltas. 
tag-em entre os Estados <lo Pat·a e do A.a1azo- Entretanto, ultimamente molestia séria obri· 
nas.- Inteirada. gou-me a guardar o leito, privando-me de 

Do mesmo senhor, de igual data, commu,. comparecer durante oito _dh\.S, e justamente 
nicando que enviou a sanccão os autographns no dia em que h -uve· essa 'censura·, vim ã 
d:t Resolução do Congresso Nacional, auturi.,. Gamara, mas tal era o meu estado de fraque· 
sando o ;::-ovet•no a contar eomo de serviço 01 za, que meus collegas me acosselharam que 
tempo em que o capitão Antr>nio La~o esteve mo retirasse. 
fóra das tileil"as rio exercito.- Int~irad;h Não preciso dizer mais nada P.'ra justificar 

Do ministro dos Negocias tia MariHl!a; de.,. ~n~!n~! v~~s~n~i~~;:d~e~~õe~i~h;q!:r!~~ 
-vol-vendo sancoionado um dos autographos qa dade. (Apotadoa.) 
resolução do Congresso Nacional, autori-
sanrlo o Po:lcr Exec1ttivo a abrir no corrente 
exeJ•cicii• o credito de 527:422$, para iis ver· 
bas - Conselho Supremo Militar e :j!:ventuaes 
-do mesmo miuisterio.- Inteirad;t, otli-
cianrlo-se ao Senado. · 

Requerimento: 

De Alhino da Silva. Azevedo, p~dindo equi.,. 
paro ()à o de vencimentos ao de ·r • patrão d;\ 
lancha do Arsenal tle Guerm.- A' Com missão 
especial de que <l presidente o Sr. 'Moi-aes 
B.<rros. · · 

Fica .sobre a Mesa, até ulterior deliberação, 
o segumte 

PROJECTO 

O Congresso Nacional resQlve : 
:-\1'~. I~· Fica .. o governo autorisado a re

SC!Ddlr o contracto de qne é cessionaria ·,. 
Com~anhia de Obt'&S Publicas para o melho
ramento. do porto do Recife, e a mandar im
me::liatameote procedAr às obras respectivas 
por ad!Dinistração. adoptando para el!as o 
plano Jâ em começo de execução. 

A,1't. 2. • O govex:no etrectuará p~r.a, isj!o 
JIS ope~õas de cred1to neces~arias. 

ORDEM DO DIA 

Não havendo numero para. se votar as 
matarias indic.1das na ordem do dia, passa·se 
à mataria em discussão. 

E' sem debate encerrada. a 3• discussão do 
projecto n. 199 de 18~ autc.ris:lndo o Poder 
Executivo a abrir no corrente exercício um 
credito axtraordinario de 285:4~$768 P.ara 
recouStl'Ucção de paióeS de rol VO!'I~ na Ilha 
do Boqueirão e outro de 73 :58.0$ para des· 
pezas com obt'a.S urg-entes em diversos esta· 
belecimentos militares. 

Entra em 2• di!Cnssão o projecto n. 189,de 
1894, declarando 'da rompetencia·~<l Supremo 
Tribunal Federa:! ojulgamen!o,m~iant~ re,
clama~.ão, das questões relatt"\"as a va!tdade 
de assembléas, governàdores ou presidentes 
dOS Estados, em caso de duplicata ou Oll;t~o 
conftieto sob1·e " legitimidade do seu exerc!CIO 
e dispõe sobre os easos e·m que sóm<'nte poder
se-h a dár a ióter.venção da jurisdieção fe~eral 
(substitutivo ;lOS project()~ ns. 15? e !79 de 
1~94), art. 1•. · 

O Sr. FranÇà Car.valh9> (movi· 
ment~ de aiteitçaoj,:. VeÍ!hÔ, ·s~. :pr~si~ente, 
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em c;umyrimento de um dever, suj•ita.r ã. 
a.p~ct~o d(lSta Ca:na.;a as razões pelas q unes 
a !DlD!ma dilo Comm1ssao de Consti r.u iÇ'ão Le
gisla,-ão e Justiça l'àO pôde concordar e0m o 
parecer da illustre maioria <la mesma com
misilao sobre os pJ•ojootos ns. 155 e 17\1, apre
senta~os pelos nobres depur.aAos ~Iiltot: Ge
rniníano.l:!razil e outros, ju.lga.ndo comp~ten
tes. o prtmetro, o 1-oder Jurhciario o se"und" 
o Poder Legislativo. para resolve;·em ~s <·on~ 
tlictos resultantes de duplicatas de aovel."'na
rores ou de assembleas legislativas ",•os Es
tados. 

F;ntende a ~inoria .da C(lffimissão que ne· 
nbum_ do~ proJe~tos )?O~e sel:" acc•·ito, poi; am· 
bps ~q lP.C:ODstituetonaes.p por !altar-lhe;: 
f!lp.dalll!lnto em preceito al~um da •:onstitui
~. jli. porque, s.ão fr-ancamente attentatorios 
~o regime11 federativo. 

O proj!leto n. 156 !lã. ao Supremo Tribunal 
Fed~ral ~ma attribuição que exorbita das 
que lhe sao confer1das pela Constitui~ão. 
· Ne~ procede o argumento qu" se procura 
d~Y'uzir da lettra-I-r.o art. 60.- pois mppõe 
~ existeneia. de tribunaes federa:es, crea.rlos e 
~isj;ri~~inos dc:_ conformidade com o art 55, 0 
que amda se nao eJrectuou; e a ex.istencia de 
!;r)!l!e. politico, o que na hypothese não acon
teoo, v~to que, por mai~ importante que sej" 
a. qD;IJ!!tão, apenas se trata da liq nidação de 
due1tos entre os contendores. d, legitimidade 
!X>nstituçiona.l da posição de um dos dous. 

A 11mpliação da competencia do Supremo 
Tribuna.! fede~! ao caso vel'tente. sobre ser 
~m si inconstitucional, o é, além disso, como 
&ttenratpri;t doregimen federat.ivo, porquanto 
!DJpqrtª' interv~nção de um poder na União 
em·ass1l!DPto d13 pecuj.iar interesse !los Esta
~qs. que lli.~s p~rtence e:x:e111sivaurente, como 
Ç!)nsequjjncta de sua inalienaTel soberania. 

. ( A,poi(!àos,Y 
· l!~.ste ~~nti!L;l Sll tem pronunciado, mais de 

, Ulila vez 9 Conure>So que, é força. reconhecer. 
firm.on a verdad~ira _doutrina, como se póde 
veri:Jica.r pel"s mtaçoes que vamos adduzir. 

Tratava-se na Constitqinte de uma emenda 
incompatibll!sando para os cargos de gover
no.dores_ e!eg~veis dos Estados os cidadão~ que 
os Pre~1•l1s~em !!-O tempo do pleito eleitoral, e 
sollre o assumpto assim manifestou-~e o Sr 
~p1tacio Pessoa : · - · · - · 

• Senh.iJres rio· Co)lgresso, a eleição dos go
V!ima,Jores dos Estados é acto de interes.e pe
;ulia; dos meSII!OB Estados; é uin dos assump
tos de mais particular interesse dos Estados. 
[Ses,ão de. I?' ''e janeif() de 1891.) 

~· Ex. 1'!- !J,lé!ll : entendia que, tendo-se 
deu:a11o aos F.:stabos o di1•eito de fdzerem 
suas Constituições, já não ~evia a emenda 
ser _votada pon se achar pr~judicada (Dieta 
!eSsas do 17 de janeiro); e effectivamente foi 

Gama-ra v; Vll 

ella rejeitada. na sessão de 18 de fevereiro 
de 1891. 

A. min_oria da. Com'!llS$ãO de Constituiç-ão 
Legtsla,:ao e Justiça pode ainda, pn.ra ampa
l"<Lr seu ]llll';,cer, soceorrer-\'e as pal.t>'l"US de 
outr;;s, nor.ave1s membros do Con'ooessoCons
títuin•e. da~ quaes :e'u!tll. (]llC~ a rejeição 
da ve:rd~em.1 doutrma tmpoJ•ta a mrorte, a 
destrmca.o do regtmen fedcl'ati,·o. 

Na >essão de 7 de janail'o de 1891 assim se 
exprlm ia o Sr. Campos Saltes >empr~ logico e 
COl'l'eeto n<> detesa do regímen federctti· 
vo· .. ~o mesmo se da quanto ao Execut.ivo. 

Elle . surge, na ps,;;oa. do goYet•nad(lr. do 
sutrrag10 do Estado. e desapptt!·ece em -vir
tude e nos termos da sutt lei ot·gan ica, sem 
que na origem ou termin a.<;ao das suas func
ções encon r.re ou receu<l(!irecta on indire
ctamente a. in:ftnencia do gm·erno da União 
O gov~·rnw.lor é-~~im.~mccio;laY"ia priua!ivo do 
Estado. completamente separado e indepen
d~nte do Presi·!ente da. Republica. d(' quem 
nao recebe uma ordem.nem uma com missão .. , 
E' c~rto, portanto, que segundo este meca
ni"mo. os poderes do E•tado não se acham 
subordinados ao< da, União i.\Ias. onde não 
existe suborbinação ha inde;.endenci:t, e 
onde ha independencia, ha soberania.» 

O meu mostre collega.. o Sr. Augmto de 
Freitas, um dO:< que votu.mm contra a emen
da incornp .. tihilisanuo o$ governadores foi 
coherente, puis sobre o regímen !ederativo, 
as8im opinava na se~siío de 6 de .1:1neiro •'e 
18::1!. •. 0 limite da soberania da União no ex
terior, e o di!·eito •las outras nacionalidades; 
no interior é o direito dos Estado• <•n«ito .. 
apoiados) .• Si eu disser que o direito da 
União não tem limites, di1•ei que :: União 
representa um go>·erno centralisado, rlirei 
que os Estados não mais organisarão o seu 
systema de administração interna; não mais 
deliberarão sobt•e o que diz respeito ii. sua 
Yida. intima, não maiJ! J•egularãu o exercício 
do Poder Executivo, Legislutivo e Judici(IJ'iO, 
não mais exercerão taes attribuiç,je~ por di
reito propJ·io, como entidades autonomas e 
sim por dele;,'!Lção da União. o que contraria 
a.s regras do regímen federatlvu. 

0 SR. AUG-1JSTO DE FRErr,lS da UlD aparte. 
0 SR. FRANÇA 0ARVAI.Ho-Eram estas as 

palavras do Sr. Leopoldo de Bulhões, na ses
são rle 5 de .i"neiro: «O governo provisorio 
que representa a União tem-se deixado do
minar pelo esp rito centralisador e unitario. 

cPara eon.,.encermo-Hos <'isto, senhores, é 
ba,tant·· lembrar gue elle não con~entiu que 
nós tivessemos os ;;ossos go"<"ernudores aecla
'llados no perior'o revolu~ionario. » 

Acerca da intet·venção da União nos inter
esses dos E;tados, teve ensPjo de manile~tar 
se o nobre senador e Vice-Presidente !la Re

;o 
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-:miblica., <:>,Sr. M:-'noeL .yictoril)o, __ quando ,im· ·'ir~ctorio commum para a l~gislatura etJ:i 
'c pugilava o projecto apresentado peloSr.Theo· bunaes.» .. .' , . · · · . 
.dure to Somo,, sobr~ o assumpto. . Stoi·y: ~< To1o o govei:-,l)o, em q:ue não eXist; 

·,'Eis as·; ·alavros ,'de .. S. Ex. p~ofe1'idas na um .p:,der judiciar~() investido M.a}iribul~ 
·sessão de 7:de jiinho de 1893 : ·.. · · _eguaes ~ do Pod'lr 1-,egislativo, e. pouco.$ 
· «A 'nossa Gonstitui~.ão não se parece com a guro epo::co digno de um P?W livre.» 
am·ericana '; fomos mais severos· do qüe os Ham1lton:. «Si existe. um. _axioma po!iti~ 
1egisladoresnorte:ame~ic.aüos, que crea.ram incontesoavel, éo que prescreve attribuirar, 
para a Uniüo o iJ.irejto •'e pro~eger os E:;t·:dos, poderjudic:ario •'e um governoul)la exte~~ 

'ao passo que nós.prohiliimós as interve!l.~Ões ,i.gnal a d_o legisla-r.ivv.» .. 
inspirP.ndo-nos em um sentimemo nobre e _Kent: « ( •s limit.es do poder jutl!ciarlo d~ 
·generoso.;·_ · . · .. · . . - .. ·· vem ser tã•) extensos eomo, os do legi>la· 

·Os autores daConstituiçãoamiú:•icana, para tivo.» . 
réforni~ 'ós artigos dU: sua cJnfederação, Tocquevi!Ie: «A extensão do poder ju1ici~ 
di~seram no seu pre~mimlo que a funcçã0 .de rio no_· 1ün~1ó ·politi~o deve' ~~r ·,correlato a 
uma .lei .é·: 1•. firmar as cowJicões da liber· ex:tensao do -poder electrvo, » . . · 

. dade_a #,tais perfeita; 2', e~tabel~cer r justiç~ De NÓ.cllle~:. «:::\ão··existe 'um poder do eo~. 
suprema. a que . fiquem submettida5 niio,,;ú gresso. do presidente -·oü dos· E~taãc.s, Ü1111 
as.relaÇões de uns estados par•a c-:om outros, liberdade· dos ci-1ai:lãos: lihêrd1úle1d\l' conscien
eomo dos Estados para com a União; 3·•, >lS- cia.Iibe1•dade de imprensa,.' liberi:la\[é da ';i} 
se~urar a:·tranquillidade interna e domestica; la.,Ta e at~· ã·l~berdade'da :revolução, que não 

. 4•,:prqver a'delesa comrrium: 5< pr0mover te:1haln ~ido ;l~bat.i•\lS j:>elo~',j1;l,f]l_es e llâO!' 
o. bem e~tar ge~al;· G··, coriquj_sta.r asbençãos nluun: s!_do objecto de uma d'eci5ão. Todos·~ 
e os benefícios da Jiberdade. porleres-téemvisto suas.actribuiçqes discutid~ 

·A nessa.. Constitui~J.o, po1;e:n. éréóu prullic e deô.nid.a> :;;ek>s t'!'ibunaeõ.» ~ .. · :. 
):liçées 'de intervenção, . por suspeita~ de uin ;E a p~üposiro da crea:ção de um banc_o na
dictador, .e naturalmente motivvs tinha p:;.:-'1 c:onal pelo Congresso;:,assim se ·exprunee 
isto, .suppondo-a provavel. mas.resc1~ngioJo ~nesmo amor: · '· . 
os casos .. Eis __ aqui com que infelicirlade ella ,; CoJgresso 'P:>ssue.o di~·é:to,.de .c~ear Ull 
~e ... ~XJ?rime :_~ IJ governo íe·~eral não. ·po~\era ban.co .. uacioJal ~ E~ ta çuestão a.pauona o; 
mtewrr nps n,egoci.,s pec,fl:c..,·es d•;S Esta.do~. espíritos e divk1e. o .paiz. e:n,do;rs camt~ 
saJ-v::!s _as: hypt;~theses que estabelece;-:"' O:a,: hostis. . · . .. . . . . .. , 
_entr._e __ ess:1s !lYPOtheses figílra a seguL::te:~ os p(Lrtidari:s :las immunida!!es pro'lin· 
Para. repellir a inva.sii:o estrangei:•a ou _de c!aes. funda:L~o,se u.c principi·~. de que todoG 
jim est3:~0.~rü. outro .. ...:.._ Isto. de rno:lo n.lg:im. ~ po~~er-· não ex;p:i-essamente .co.Q.fel'id~: ao go
peculiar_aos· e,stados, por qneainvasüo .::~um ve:uo da Uc.:ã0, J2Je, é ·];Or .isso .mesmore· 
delles é a invasão da . União ! · E ·a.ssim P,(lr, c'l.;ado. decla:-a a in>titu!ção illegal. .Pelo 
dianre: » · · ' · : cGntrario, os federalistas a l!l'Oc_lamam indi> 

Nesta niesma sessão foi rejeihidci o p:ojecto. pensavel para, assegur-ar a uuidade. da arllni· 
Razão tinh~ ô Sr.1fan::;el Victol'ino quando cí~tr3 ~ão .J'banceira; invoc-am .a. cl~usW!, 

d.ecluro~ . que a nossa Constituiçiio nii-o se elastlca da r.ecessidade. A C(•rte Sap;:ema re
p::trece com a norte·m::J~rica. . . . con!:ece com eff'eito que a ct·eac;ão C.o . h1nc~i 
.:;.De fai;to; ao p:i.Sso q)le a noss~ delimita coast:;;•ci· .. ;•al, co:;1o necessario a boa gest:JO 
perfeitamente .. to elos os podi>!'es. niio procede úo T":1e~o::.ro Federal e · cocpre!:endido por 
do· mesmo modo u Norte·Ameri~ílna,: que de- cousequenciu entre ,s. poderes .implícitas dô 
clara.n.a.secção ~-·do cap.itulo 3·•: .· .. · Congresso.» · 
·.:«Que o Poder Juoliciario se e;,tenderá a to- . Pa~semos ao estud.o•·lo pr<:'jeeto d·1 ltcnrndl 
dos· os· Ca.sos, em direito e 'em eqJii:l.acle.que mtüo7ia da commis;.ão de Gonstitüi,•ão. 
~~~c~~~~o:.a,constituição 'e das leis dos E~ta· Detci:-mma elle que: 

.. E pe~mitta:~e,nos, paJ.>a amparar _o. nosso· << Art .. l " E' 'd'l.. córnpetenc:a· do S-a~~em• 
parecer, transcrever a qpinião ele autorizados· Ti.'lbu!1al'Fede:-al 'julga;', mediante 'eeJama· 

.publiclsW,.s. , . . ção, as questões que tiverém por_objecto! 
.~ars)lall dizm: .«!) poder da Jnstiça.:ern ·valida<le de as;oembl~as;· g;,~'e'r-~adGres u~~~& 

. tqda. a , G~mstitujÇ'áo .bem formada, h;t d~.s~r ;identes dos Estadvs, em _caso de cl!J.!hiCail. 
~9extensivo com 0 da legislatura e,ueve es:ar. ou óúoró conflicto soGi·e u legiti.midade de sen 
prep~rado .,para resolver tvdas as questões é~~~-l~;se' eJÍ'éit(); por~m·. a int~rv.ençãõ da 
,que. surgirem do direito consoitucional ou das jurisdicção · fe:iéra1 só~e\ne tera Jogar em 

~-e~~stas ,e'-militas outra.s seie~ç3es, cràe pode· qnalqu~r :d•l.S casos_ ~~gumtes: ~ ..... 
riamos fazer, se e.-ldencia que os autcres da .q) li!la.J?;P.o . .n~o:hou,v:er nu Estar~o um pJder 
Constituição traçaram nesse instrumento um Constmicwn:ll;'organrzada pelo menos uu 



câmara dos Deputados- lmpt·esso em 12/0212015 15"38- Págtna 5 de 56 

SESSÃO EH 28 DE NOVEli:IBRO DE 1894 555 

~nno antes, com attribuiçüe!' expressas para 
aecidir dessa.· Qrdem de controversias~ » : 

«Da siraples leitura deste projecto d<:pre
ueude-se_ que trata-se de um aw.tm p to -le 
cc-mpetén~)a_ es!a.dual e q'ue, po~·ta.nto. ,;& péi0 
(>o \er JuúlctarlO . ·1o Estado }>OJe $er res0l
\'ido. 

Quanto ao crime politico, de que trata o 
art 60 lettra J "'inda nã,• exisi.e, pois. o que 
!ta presentemente ê uma luctadc cnmp--tenci<t 
de legi timidtlJ.le, reputa.ndo~se cada. governa.~ 
dor ott cada legblu.tura. a. unica. lPgitima.. » 

A attribuição pois. que a ma!,>rill dR coet· 
missão c:•n lere n<e typot!Jese vertent.:~ n.o 
supremo Tribunal Federal é ihconstituciomtl 
jt'tpor ma.nile>t.amente ttmpliativa dtts attri
'buki'es ::~ue lhe são designa 1as P"l" Consti
tuiçllo; ja. porque infringe as claras disp:,si· 
ções dos_ arts. 62 e 61 da Constitui,•ã-:.,que 
p€~il1icença para ler: 

«Mt- 62 . .t..,sju<tiças dos E>tados nlío po· 
detn intervir em qüestões subruettidas avs 
tribunaesfederaes. annullar, alter,tr ou sus
pende~ as suas sentençcts ou ordens. E reci
procamente, a justiça federal não p6ue inter
vir em q-qestões su~<mettilhS aos tri!Jtlnaes dos 
Esta•! os, IieJ,U annullar, alt~ra.r ou $l1Spender 
a;; decisões ou ordeus · destes. exceptua·' o,; 
os caso:1 expressamente ileclarauos !la Con
stltuiçiLG. » 

• -l.rt. 61. As decisões dos ,juizes ou tribu
n~es ~eis Estados, nas mat .. rias (le sua ccm
petcMia,. ])Orao termo ao~ processos c ás 
questõ··s; Bltlvo quanto a : · ' 

!"· habécts'GOl"jMS, OU ; 
·'2" esp ;lio'de estrangeiro. qu·•n'o a especie 

não eStiver prevista. em ccnveaçãoou tr:ttarlo.» 
Permitta·ce· o nobre reltttê-r dü pare

cer da mai- •ria da commissâ•.l, Dt>. E,httü•do 
~·mos, â cüjo · élevft.-10 ml·recimentó' -pre.-;to 
homenagem, q;;e l!.le · di:g;.: S. Ex. illudiu, 
rua.s não re::ol v eu a quesriio. 

Citarei ainda em_ apoio d:~ nossa. opinião o 
1mrecer d·; illustrnd,• membro aposentado 
do Supremo Tribun"l Federal. o Dr. C·)sta 
B~M·aúns, que ne~'>l (t es~e t.ribunnl e ao Pó·'et· 
Judidario a lll.eulaade de inter\"enção na lly
~otheso vet·tente, por set• exorl•itante ·':t~ 
suas o.ttribuições. e hingnem póde supp:it· 
que as ignnre aquelle que f')i tii.o l•l·ilhante 
ornamento daquelle tr·ibun;tl. 

O Sl'. Dr. Rarracl11s opimt porêm, pcltt in
tet•venção do Congre~sv. 

A minoria. d3. evmmi$:':ÜO nii.o tH."tde ttunbem 
cQ•>cordar com estu. doutrina,· que é :J. do 
projecto n ~ 179 que tlh ao con~1·~sso na hy~ 
potlteS4> rertente o diJ·db tle iutervir. 

Tal dil'eito não se iumht em nenlttt:l!l1 das 
i1ttribuí<;0es,que ao Cong:·esao confel'e a Con
stitul~ã.o, nem mc;;mo as e:.:aeaU.as uo art .34, 
~:s- 3:3 e :1:1: e art. :15. § I", llc decretar as. leis 
e !'esoluçêe; necessarias "-'·' exercício dos po-. 
deres que pertencem ú. Uniã.o i us leis org~~ 
nlc"s p;tra <1 execuçiéo complda uil. Con~tlLUi
çiio é de velar na guarda !la Ccnstituir;J.o. e 
pt'o.-idenciM' sobre as ncccssh'.:J.des de cal'iiCter 
"fnlet>Ü : pois o Congr~s·o 'ó pód.-. exercer es
sas attt'i~uiç}es no> limites de sua. competen
ei:J., agindo de conf<mnid:1dc com os preceitos, 
estal:elêcidos pela Constituição, que circum
screve sua e,;pbera. de acç~o. bem como ill:> dos . 
,;,utros poLle1·es. 

Exc~de1• as snlls att.riJmições, é procedet' 
't~lti"f.: j,!rest e todo O ;'J.Ct.O ult;•ct 1>i1"es é nn.llú 
por inconstitucional. . 
· Permitta·sc-nvs transcreveP as pttlavras de 

:.lm'Slw.ll: « Ou a constlr.ulçii.o ê uma lei su
perior. sol;er:>.na, irref· •rrnavel pnr meios com· 
nnms: ou se ni VP;la com os actos ·1e h·gisla
çiío us~t;cl, c como estes. ê refol'mi),..-el ao 
S:tbor tkt.legi~I:J.tura. Si a primeira propo;i
çào e v~J·tladcit·a, cnt~o o acto le{,-islati\"0, con· 
tJ·ario à c•Jnstituic;ão, nllo ~cr-.i. lei ; si é ver
dadeir:t a segunda, emiio as constitui~ües oi· 
c1·iptns são o.bour-las, esrorçvs rlo. J!O":O· por 
limitm' um potlcr rlesua n>twreza tlltmttav:cl. 

. Eis ·as palavras do Dr. BarTadns : 
: cTen!~o opinã;_, ·' iamer.ml mente oppostu. li. 
:do iilustre •leputado, o S!'. Milton, qun.nr.o :i. 
competencia. que el!c nttt·ilme ·ao Pocler.Tu~ 
diciario e com. especialidade :.o Supremo Ti· i~ 
bunal· Fed~ral; cujas attrlbuiçõe.>. ennume· 
radas taxativamente no al'&. 50 da Constitui
ção,. <i Coug<·esso não · póde alterar .. quer 
augmentando-as. quer diminuindo-as. · 

·Não estando · incluido o caso, de que o 
projecto e. -gtta, em nerthUllla das hypotheses 
d~ eompetencia privativa ou Ol'iglll:aria ~o 
Supremo Tribunal, basw. esta const 'eraçao 
P~ra: que o· projecto, c0mo illCOuBtitueional, 
nao.-:pos~a merecer a appr-o-rnçào'· do· Con-. 

Ora, com certeza, todos os quo tr:m l'->rmuc 
lttd(• constituições •-s~ript;ts, sempre o nzet·cnn 
com o intuito de as>•mt"'r a lei fundamental e 
snprem:.t da Na.çíi.o : e con~egumtemente u. 
the•Ji•i:t (lc ~1.C:-t goY~l·nr: t:l ~ do\1'.; ser que q ua.J .. 
que!' aet:J de Jegisht;ut•a, oll:ensiTo da Consti
tituiçilo, é nullo. 

E<t'• doutrimt estit e>sencialmente !iga:1a ás 
Constituições .. scriptns. e portanto, tleve-se 
obsel'Vat• .~o mo um do~ pt·inci pios fundamen
mentaes dtt nossa õocieda 'e.» 

Quanto ao Po·.ler Exec>~ ti vo e, fóra de du
vida não :poti~r ellc ilite,·vi:· na hypothese.. 
vertente, não comprehcndtda · nos qU)ltro 
ca;os unicos em que lhe e concedida tal fa-

gresso:;.; · ·; "· . · ·•. · 

culdade e taes siLo : · 
« 1', para repe!lir invasão estrangeira ou 

.;e um E$ lado em outro ; 
2•. pat·a mantet :l lormp. republicam:. fede-

rativa; · · ·· 
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3", :para. resta.belecer a ordem e tmnquílli
dade nos Estados, ã. requisição dosrespecti vo;; 
governos; 

4", :para assegurar a execução das leis e sen
ten~a.s í~deraes (art. 6• da Con~tituioii.o). 

Em nenhum destes casos pôde fundar ·Se 
& intervenoã.o do Podel' Executi ,·o, nem 

· rnesmo no se~undo; pois, ninguem em boa fé 
dirá que eol're p:,rigo a fórma repuhlica.na fe
de:·ati v a em Secgipe, cujos gnvernallores~ 
longe de vretenderem tra11St1Jrmal·a em go
verno mon:trchico ou aristoora.tico, decl .. ram
ie seus leaes mantenedores, t•,legraphamlo 
•rnbos M illustre P1•esidente •'a. Repnblio.a. o 
S.l'. Dr. Prudente ile:.ioraes. assegura11do-Jhe 
• sua coadjuva!)ão sincel'a e leal 11a defesa do 
regímen vigente. 

Vejamos sobre este assumpto a doutrina 
que ensinam os publioist:ts americanos: 

O Federalista no tomo 2', pagina 145, 
assim se exprime: 

«Emquanto os E>tados conservarem a fórm~L 
republicana,, qualquer que ella seja é-lhes 
afià.nçada pela Csnstituição Federa.l ; -e se 
qnizerem substituir-lhe outl'a, tambem tem o 
dire:to de fazeJ: e podem reclamar pa.ra á 
que adoptarem a gar•.ntia federal, 

o unico poder que nii.r> tem. e o d~ a.rl,;,•ptar 
uma Constituição, que não seja •·epuNic'!rna.,. 

E' igualmente o q••e dizem Story, Wall;,cr 
e outros, que sô admhtem" inr.~)·ven<;fi.o nos 
Estados quando estabelecerem fórm" de go
verno despotica. mona,·clu·a, a.ri~tocra.tica ou 
em uma palavr••· ante·I'epublicana.. 

:-ião lerei,mas transc•-evere• no llleu discurso 
~opiniões desses p11b!icistas: 

WaU•er diz ó. pa.g. 180 American Law: 
c.Tlley (Ste.tes) are merely prevented from in
tl'(lducing a despotic, rnorul.rchic, n.ristoel'atic, 
or, in one word, ant;-republican, form of go
vernm<'nt, 

Wben they Bhallu. ttempt to do thls, tlle 
geueru.l welfare will be tllreatenod, and they 
ought to be prtMnt•!d But until they 
doso, tbere ca.n be no interl'erence with their 
form of government,:o-

Story, (pag_ 571 do vol. 2"): «Wheoevel' 
the St.ates may ch"~e to sub,tl r.ute .. thPr 
l'ep:Ibli.Jall form. they have a right to doso, 
a.nd to claim the feder• l guaranty fur the 
latter. Tlle only restrietion impose~ ou them 
E tha.L tbey shall not ex:c ha.nge republican 
.for anti-republican constitucion.> 
".Sustenta, p •is. Story ,que os Estados te em o 
direito de sub$ti.tuir uma fórma republicana 
11or outra que tambem o seja, e de recla1nar 
para esta ultima a ~rantia fedel'aL 

_ Sebre ·essa. inter-ren!)ão a Com missão de 
. Constituição, Po l.eres. e Diplomacia do Senado 

,_, !lQ.!Jarecer.,.em que opinava pela rejeição. por 
'"-":.:,!lleollStitnciQnM;"dO'pfojecto do Sr. Theodo
?>:.,;::r~ Souto, propondo um interventor no Rio 

Grande .do Sul, exprimiu-se nos seguin~ 
termos: 

• •.• Si ao Poder Exeéutivo se contledessea 
faculda<le de intervi!' nos Estados, dando-lhe 
competeneia pa.ra. d isce.l'uir '[IOT' si só qual a 
fórma r&publicana do se•1 govm·nQ e qual a 
legitilnidade dos poderes loca.es nelle ell:is· 
tentes. rn inll.rb pela base ficaria a fedlé'rar;;iG 
do! E-ta.dos e a Uniiio brazileira v:~.eiliante 
no s··u alicerce, t\tcilmente se esboroaria ao 
pr:m iro golpe que sobre ella vibrasse o man
d"\;tt'io ;nfiel q Ufl -acaso m bis~e ao Poder. 

-~m taes conrtições não teriamos um presi
dente da Republi~. mas um vet•da.cleiro di· 
ctadol' e a rol'ça centr·ifng" do poder não cou
trobah>.nçadn. peht f, .rça c~nt•'ipeta, ~aria 
logar á installaç•\o de um Cesarismo avassa· 
lador e incontrastavel~. 

Devem ser conhecidas as judicinsa~ conside· 
rações que sobre o mesmo ossum:pto fez o 
illlbt.re Sr. Q.uintino Bocayuva na sessão de 
5 de junho de 1893. 

EU.as: 
« .. .i'ontinú~. a crer que esse :P~iooto fere 

princípios constitucionaes e não poderia s~r 
arloptal\o pelo Senado, sem que dessa adopça<J 
resn1ta.<sem, no presente e no futuro. as mais 
serias e as mais i,Taves complicações ; e a tü 
ponto que o orador, embora correndo risco 
tle alauma exagera!)ão, poderia dizer que a 
apu~v>tção detal projecte- signirtcaria nada 
màis, nada menos do que a i mpoosi hilidade 
de manter· se, dentro dos termos do nos;;o es
ttttu m fundamental. toda a estructu•·a in\lli· 
tucional adoptada pelo legi>lador Cl)n~tituinte, 
a qual ··epousa principalmente nessa larga 
base d11 federação dos E;tados. 

··~i>~~- ;nâis.Iamêiitã:~;;;: :Pôrê~; · q-;é ·;;j~n; 
taes acontecimentos, o Congres>o, o governo 
do paiz teem antes r' e tudo o dever de pro
CUl'll.l' os meios de terminar aq•,ella Iucta 
dentJ'o ,. os recursos e das faculdade~ que. & 

prop:-ia Crmstituicã;o nos a.ssignala. Esta dLf
fieuldade, deante da qual teve de e>taca.r .a 
Gamar,. dos Deputados, é a mesma que hoJe 
assoberba o Senado e o impede de adoptar, 
fóra. rlo:> termos da Constituição, nenhum al· 
vitre ou dHlibe!•ação que possa ser de b~ 
neficns resultados para a paciJicaçã.o do :R:o 
Grande.» 

Parece-no<, pois, incontestavel em face da 
Constituição, que a nenhum (los poder~~ pu: 
blicos e lieim intervi!' nos negnoros peculi~res 
aos Estado,, e sabiamente procede11 o llll!lsla· 
dor o<>nstituinte que, havendo est"belec1do o 
regirnen feder~•-~ivo: comp;eh~n~eu, ob~de· 
cendo ao~ prinC!p!OS 1 mprescmd1veJs da.logl~ 
que só :poderia exl~tlr e m~uter·se, s• 1)la_n· 
camente realisadas as segumtes disposu;óe! 
da. CoMtituição : 

I 
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:•A!I;_: 63. Cada Estado reger-se-ba pel~ Con- · an~;i;!llnt·em ""tas r,, !~as ons qu:tes se •l:tva 
stttUlçaO e vel~$le•s que oLdopta.t·, r·e.petta•'os "'' ,un c:m•lkl<oto .. q 11oo1· tor-111·, 1 IA l v. t 

· 'pios co t't · ,, u ·- · " ~· · '"' Q 1 a o ,.. 
OS 1rf'i5. E' r:ult~â~~aesEs~ d lll~o. ~ '''•_<ilJ.'' .''li ás l'''~t~ucia tt•:s >ens a lveroarios, 

f • OS a OS. UUU;:,. toW:."> •Ultüoi tiO 1>raz0 tlXU.ÜO por lei lJâl"l. 
~-·Em geral t~do.!! qua:~uet• poder ou di- '' d·"?â" ue Pre;ideuta elo Eshtdo. ' 

reüo que lh~s naf! for ne.,ado por clausula ;;j;., v., outras trup<üias e vl.>lencia~ t-a
e:~tpresss. OU,liDpliClta.men.te ~~-ntHia. nas elau- tic<~ll n!J-'JU"LI" Est;oo!ft " rui·Ça fec!eruÍ, p ue 
sul~ expre,sn....,_ na Cuns~ltUI~O.» _ ,er·"' _ucww 11 e,ta ,,cca•ião repetir tt'}lli, p~r-

Dao-se acaso mconvemeote• no caso de nao 'I"· JU r.,r·1m nw1· .. d·1 • e t'Omtll t ·'· · -~E - - ' ~ • u•;.') •·mauuspor 
mteryençao. por-q-en_tura na.o ~e rla~_ell~, meu,; illll .. tr•·s coll<lgas d0 de~llbtç>l••, rnem
e mars graves, com a mtervençu.o! Nao sao ltro; dlí tnai•Jria. •la repre;enta.<;ão daquelle 
obv10s os perigos resultantes dest·t ~O que ~st.•lo. 
sel•iada. autonomia, da. -=.-oberania dos Estac_4lS, PoH';j. "'Yl1tlt<-tba.r I•Ot·e'm "-t·· l. l ! ··t "'ta· . .... ··, , .. ...,....., rope(e 
su.1e1 os, no que. re~pe1 a 1n~~S8€S e:x:clusL- ~~hu~os e viuleucias ba~tu. ,!ec1u.rar- á Caamm .. 
vamente se~s. a tmella da Unw.o_? f(U" os mrds iiBii!!·os I! lhos de Sergi~e só tecm 

Somos, POIS, de p.•recer que nao deve ser la:••brat~ç" rle ter tl(tvtdo n11qu«lle r:st:ulo 
adoptado nenhum dos proJectos apresenta- unm deH;iio tã,l .-lescommun:dmente violenta 
dos. . . . . .,_ei't:< to_i feita ha perto de 50 a.n 110,, pelo en: 

E conc~nmdopeiü~osaCamara. q.ue medtte ~":o p_res1dente da~uella J•rovi!lcida 0 coronel 
aas segumtes pab;.V'1as de Blunlsblll : ~u. l:l!rteilcour·t, que chegou a. Ser;ôpa decla-

< O g?ande per1go que ameaca perpetu~- ru.ndo !•·ancam.,nte qu" i~ goveruar corn a. 
me1_1te o Estado con~ederado, e passar ao '-'~•- es;•ada adeanto e a Constituição tttm·/.. 
t~r<$1JtO pel~ reducçao dos Est~dos :" provm: <'o i jlrocis", :,;, .. Presidente, que decorresse 
CJas. ,. (11fu.to b~mt; o orado,. e r"u!to cumprt· ~<UI tao . h•.rgo espaço •.le tcrn[Jo para que se 
mentado.) •·eprodllZI.-sem nos tempo, a~-tu:1 es ao,;as .ce

nu; da violencias !H·a.ticad"s em epo();t ~lo 
:cf<IS~<lcU\, que_ com Jn:;h r.,zão, r•ócle ser 
wns!<lcratl" hoJe eo~;o de bartm.ria llttento o 
!Jrl)gte:SSO e H. Ci V ili-sat.,1.i') dO IlOS:õ.O [:aiz. ~t:r~nas 
U.11s rp:aeo a pr>pul •ç..'ío tlaqueile E:titarlo ainda. 
se re~ur. tv. cum prot'und<J. tr·i~ teza., tão att•n
ta.lodas dos <!ireitos do~ ci•J<tdii:os, e ti!u re
pne!:OiLDle~ for .• m ellas. 

O Sr. Menezes P••ado-Sr. Pre
sio:lente, pela discus:;ão t•· .. wda ueste recinto 
:relativ:tm•mte à ulttma eleicão pl'e~ideuci .. l 
procedida em :Sergipe, a Cam" r-• jil. se ach .. 
inteirada do mod'' 11busivo e viol.,nto por que 
eUa foi Mta. 

o coronel Manoel Prescilia.u!l de Uliveira 
Valladão t.le;;ej,uldo ardeu temente ,;er pt·asi
dente daqnell., Estado, atlm d" vingar·•e de 
seus concidadãos qtle opl'uzeram-:<e it. ~ua 
candidatura. o" t:lei~ão senatorial ... ui havirh;.. 
e oiio disp~>ndo du elementos politi,'os suffi
cientes para 11:lZet• viugar sm1 J.n·et.ençõo, lan
çou abusivamente mãu •la Í0l'Cil t'ede1·al o por 
meio deli;~ imvo;; a ~ua cr.ndidaturali.qu~ll~ 
brioso Est:.do, 

N'ao necessito recordnr mais à Camar:t, lJOr· 
que o assum!Jto jn foi •utllcieaL.:~rnente •iis
cntido, quer nesta cu;:o, quer UI> S~;uado que 
a força federal contra axpr.,ss·, dispo;;i<;ã" 
das nosse~s !ais toi, ;<lgno~ dias <Lnteti de ~ro
ceder-$e aquella el,;ição, distril~ttida pot• 15 
munieipins ~obre o futil p:·etexto da vrenol•:r 
desertore> COfllO por telegr" IIH!l<t declarou o 
seu commaod;·•nt .- o coronel Carlos Olym!JIO 
Ferraz ao encarregado do expediente do mini,.. 
terio da guet•ra, sr. general Costallat, mas 
na. realidade no proposito ti!'Hle e assentado 
de intervir no pleito eleitoral em favor da 
candidatut·a do coronel V.tlladão, como aiJarta 
e ill"galmeote interveio, provomondo e tra
vando confhctos na.s localidades para onde 
fõra. mandada, na8 quaes o refurido coronel 
estava em manifesta minoria PrE:J.dendo elei· 
tores e mesarios e obri;:ando ()S da cadeia 
co1110. all004deu. no municl.plo de lta.baia.nin.ha., 

Entre!anto, St·. i:'I'eoidente, Eeenas de i"Uil.l 
vioJ.,ncins for·anr, ha pouco tempo, pratid\das 
naquelle l!:>ta<lo, c::om o con~ontiu1ento e por 
or.leru de um ~ergl[):oUo donuna•IO pela ambi
çàu e que trbt•euwot<> ~e I'" voneh• com o ti
l ulo du 1-'I'e,;id•mte de ~ergipe, que 1u1o lb.e 
com pet .. ~, rrue a. p:11·te nmi.s sen:-;a.ta. du.. papu. 
l .... :ão d"que!le E, to. lo r•cpo11e com a rn;ciorio. 
di;.:na<;J.o a CJlll t<Jda a en·,t·gilt Je seu pa.tt·io
ti-imo. 

:Sii.o :satisfeita o cvt·oud Vllll:tdiio em !~n
ç •L' cdmiu.râ:•ment•, mã•l da forçu federal 
(J• !';L viole.n ta r ,, eleitorado serg-i p"n o, 
pa.ra por meio deli"' im~ól ~ur. .:andidatura 
HC[Ilelle f>:<!ado, foi lliUÜOl alêffi, f~z Vir dO 
Est:odo de Ahg-ôas oumero~o contingente de 
ti'"P"s p;tm n,iu<lal-o a sulfocar e !l.bafltr a. 
opinião livre e independonte dos eleitora~, 
sons coo terr;meos. 

E' a primeira vez qu• se dá. em Sergipe um 
facto de.ta ordem, qtle se m'tnda vil• de um 
llstlldo visinho um numeroso reforço de too
pas para ouri[ar o Estado a. ele)!er presi
dente uru cida.aio inelegivel em face cta sua 
Uuustituição, e leg-..tlmente impossibilitado de 
~el-<l ~ 

Inrelizmente, Sr. Presidente, factos tão ano
males e abusiV<'S, sinto de~1aral-o, deram-s~ 
no domilllo da Republica,. que em sua pureza., 
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qno em sua essencia, é a fórrn:1 de govemo res;~eito que as leis federnes e ns co,;stitlli
mnis librlrar e ma.is gn.rautidorn. de todas as ções dos· outros Estados." 
liberdades publicas. · _Kii.o o'··stn:lt" tlis;:osição tão e:t'[lressa <J· 

Uma eleição ::ssim conqui;tn'.ia <e povh ··1c Ie1, o cor~:JCJ V_al}a·ião ar~anjou com 0 ;1od~ 
bfrionetas e impo;tr• .neta forçcr, material, !1~0 ros? _:lUXIllo ·1'.'· I'WC•• fe·leral para si uma 
horrrn: a 11assoa. ~tlgnm:.l, e._qua.lque-1· cidadã.> eJe1ç:.t0 t.~or .r:-J~lo da .i4l'ej)Ot·"?TH:ia c 'ht fratl'le 
mediocremente escrupuloso ~ repelleria no- E,ôa ele!<;[_o . assi!ll . vichida foi ap;.rov~~ 
bremente. · p~1· u:1:a asse:nblê:L. co-:n;>osta ·Je inlivi•lu"> 

Entretuntn, sr. Presí~ente, o coronel Vai· mw cle1ros. 
ladão desvaneee-se por ·h a ver tomado. de as- . O c~ronef 'Vit!1'!'1iio foz, porta7lto, em se~
salto :t r>residencitt do seu E;tado D<otal ! 1p:;e nm1 S~l!lVE:l'SUY CO'll;>let;t ·la or.:le:n po. 

Em 28 de liJvcreiro deste anno r.,z-se na- litw~ •. c~t~;;clemla n:~'luelle Estudo i_)elnso: 
que!le Estado eleição para meudJ!'o~ da .H- Con;tlt1lic;ao e ['OI' .suas leis; •letur;,ou 1 
semblêa Legislativa. EstRdO;.d, (!UG compDe-S!'! <lnnul1on de facto a rórrri:t. •le ·~overao re~•:.I· 
de 24dt~puta.rlos. l~licuno in_stitU.i .. Ja. rmtori:S<tnrlo" e justif.lc:1~~1a 

Esst1. clüção correu com n, maior lil•erd<l.(lê~ -'1esre· modrl a. interv-m.!Qào 1lo. gcve1·no ~
sobre a presi,leacia r!o !Jr. Jos~ C<tlasam, foi •lernl, í::<l~penr!entemente •ie quai•!UCr soli
disl'utao.la e J'i.;;c,tlisnda por t(Jdos os ]l<trtHo;; citKção, de . aecorolo com. o art. 6• ;:; • 2 •la 
polltie.os existentes no l~;;tnrlo, e compete:;- Constituição Fe lera!. 
temente apurada, e sem que ;~ppnrecesse pro- ~o r .meio t'la 'f{)\'ç•r 'federal elle apoderou-:;; 
testo algum, " ,junta •<pttradora. expediu di- do. c.~rgo de presidente rla•:;uelle EsttLrJo c fe< 
plomas aos eleitos. inSt<>\lD.r i:irha UoSelt!llléa não eleit<>,' itlegal. 

o coronel Vallndão, nüo contaud<'> com cssn . · DilJ?On~lo destes/ous po·!eres· trata ago"' 
as$erntléa, legitimamente eleita, p<lr:i recr.-, de· nnllillca.r e dr;struir o terceiro - o Jnd!
nhecel-o ~residente, visto se1· inelegi>el e ser ci;J.rio, quer man·l«Ddo de;•6r juiz"s de ;li
súio. eleição producto da. pl'epotencia e da· reib, co:l1•) acrmteceu, lm pou~o tempo, •o:~t 
fraude, mando11 por seus <tdeptos, impedir o • la coma·.·ca ''la úarlirú: ·Dr. JesuilJO Joré 
que cssu. assmnlilétt se reunisse no :u::1cnju e ·Gomes, que f1i l"orç<lrlo a deixar S'l<t co::Ja~e\ 
installou em seu lognr uma assemhlert com-. e a ·t-etirar-sc r•·m a cida•!e ·le Prolrii< ; qaer 
post:t ue candidatos 1le~rota.tos, não díploJna- demittb·!o .iui:::es mur:ici['t\es, co:~Jo fez com 
dos; qu9 comí1l'ehen;Jendo bem o fim para o de Aracajú ~ue tem sen '.;u·.trie:l!lio ga
que ],avia sido hnpr~·"~sacla, cl.eu-s" pt·essa rudido pel" Co::tsiítuit;ão est·:dolll, e quer, 
em ar•t-rc.var n sun. eletçao. rlnnlm(.lnte, a.ulorisrú1do on ecinSI?!ntin·~o tjUe 

Em face rl:t Coustitlliçíto de Sergipe o coro- s~jam proces>ado~ !•CI>L assem lHa ille;.ral •Je,; 
nel Va.lladüo õ ilJeleJ?ivel porq11e não reune embal'ga.dores do T•·ibun,tl '!11. Rel::>çâ-'> ;•m · 
todas as condiçtie; exigidas, no urt. 79, par:1 hrt verem curr:pri<lo uma •li~pos\ção legal t;r 
a elegiHlibade nos cat'gos de presidente "' '"'' n•lo o compromisso e dando posse av vicc· 
vice-presidente. presidente legitimamente eleito cor~nel 

Pal'a que '" Cumara pos>n ra7.er JUJZo co:n- flerta, visto uão e~t,tr r•eunirla a as>emblt!l 
pleto sobre o :rssumpto, ]lasso a ler o referido legal. 
artigo qoe ~.Uspü~ o seguinte : sao condiç·jes l)en.nte rlessa nnal'r!:Jia, tlessa. subversãn t!~ 
de elegibilid;,<fe para os c"rgos rle presidente toda" or·.!em politi<:m estabelecid« naquelle 
e •·ice-presidente : . 1;;slado, operad" [lÓl' •.lous· podet·es Intrusos. 

I. Ser sergipuno nato c estar M posse slos ilpoirtdos peh, forço. f.:·deral ;.-or <lous I* 
direitos políticos; derr.,B m•mife.;t.:unente illegitimos- o p·esi· 

IL Ser maio•· de .25 anuas ; dEnte e " n.ssemnléa f·Or elle ·impro\isa•l;, 
UI. Ser resíáenee no Estarlo durante o~ perg~:nto :1 Cai!lnra'e ou não C"<1~0 ;<•ra. o Go

dous anlloS'quc [!l"ecetleram ú eleição, oure- Yerno Feueral interYir em Sergipe, afi1~ de 
presentai-o no Congresso Naclunal, ou assem- restaLe!ecer o domínio das leis e garantir ill 
bléa do Estado. · saà.s legitimas autoridades o livre e±ercici~ 

llste artigo. Sr. Presidente, formaumtodo, de Sel!S car!tos1'' · 
completo e indivisível e, qnalquer .candid:üo: · Em to !os'os paiies·civilisados e bem orgà
que,deb:e de reunir uma só de>õtns c~>ndiçiles,' nís$dO:> eleve-se razer predominar a idêa de 
não pôde . .l~galmente ser eleito. (Aparte$.) direito it rle violenci~. . I . 

. Ora, (dórade. duyida. _que o coroneJValla~, .. A União, dii Story, tem o dever de prole
dão .não. residio · em Sergipe durante os dous. ~rer os Estados. · 
n_nnos. que precederam à eleição, nem repre- ~. « Sem esta garan~ia, · continúa este nota' 
senta o Estado, .. qner na assemhlê:J. estadml, vel commentador cl(l. Constlluição norte-Arne
quer.no Congresso,.Ntte}on:d .. Nes>:•s colidi- r!e~na, o~ Est>~do~ ameaçados de alguns p_e
çljgs elle.ern e ~ontinü.a a ser tn~legweL . , r1gos seriam vtcttmns delles .• ~ usurp&Qao 

. , A Constituição .de ::lerg-ipe foi. feit.a pai·a· levantaria seti estandarte ~ _destrnil•ia (como 
,ser'obserVàdti;' e ·'cumprida:, merace ·o mesmo estã; .. a.éontecendo··ern ·Sergtpe) as llberda~es 
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do i·ovo, e: o g-over!:;O nàcional· ~ 1h•a·lo de C!nf:i:J_l?-lll:~, porb1.nto, aos ter:n::;s fln. nossa. 
todo o direito Je_intervit• nü.o ~C$lcr1ft c:"'t·rl4

• Ccm~t!tmçao~ conctuo que este assampto de\re 
m1.r sioão -tJezs.ras· este"Peis.~ Em lJr.eve tem~ o ):et·tencer ao C(~ilg-r~sso :K:wiounl, por.].ue núo 
r.-j)r0·t_da! :União tet·lu. dB:$i~P\"·t:~'<."ecl:Lo_ no rn~io LE11t_tlü Hsta. att~·timi.-.:itv :>ido ('OnferiJa .• neni ao 
d•!S t11~cotrllà5 e das· pertur:1r\Çõe::> CLVIS:.» Pc):l.-:r ~1nr!i,~i:rl, r:owo se v& do a.rL 53 e s-e
:Qunl é, ·porém~ Sr·- ?re~:iilt3ílte. o ;.ioder g:tm.:te:-; ~ia iiO:-J~;t C<ln!itituiçfLI1 .. nem ~, 0 Pod.er 

ooc:r eteote para intervir e re::)ul't·e!.' "'e:stcs l~xor~utivo, confor~r:e o ~1rt . .:iS, pn!· uma cOn-
.: -reõultantes <ht ,)n"li·l:.de de p:·esi- clu•iic nat•nal e logica '-~ove •ert~nccr :10 

ou ·fle ·assembl:éas·est.'Ldoaes ?c .Peu::o Cu'.!gTes~G Nn.cio:1:!l. 1 

o Congr<l"Sso:Federal. Tw!o a~ot~>elit'.'• Sr. P1•csidento, que 0 con-
0 Sit~ Er,uARr:o R~l'lOS- t-;üo ili~oiado. f!:l'e::s~o· !laO a~A~trtte umn. attt'iiJL1i1;ão liio lrn-

. MJ>.'(EZllS PP.Àr•o :_·A oo!u,ão d•·s>es· r~\ta~tc, ~nc Eu " elb cabe, c qur, só ello 
'"'dli,etc>S . não l"'<Ó·.!e cater ao PO:I·~r .Ju:ticiat ! lJ..~.e. exer(:er e-m trldL!. tt Sl.Hl lati turlr:, como· 

àr~. 50_ e segnii:J.tes !~i nos~a Co·1- ·! 11~hcJO~aaH .. l1ts oL:Snl~"\·: 1 um do:-; :UO:!sos ufais 
l<litliii·ãd· 'na' en.·mneraç\lo dos 'c(ISO~ de con:- !.1 h.i.Stl·~ Üt.:OS j m·i~con~nltos, o Sr-' CO!~~elltch·o 
lret:en,Cl<\ Ua Jusliça ·.b·ed~rl11," nã.o.Comt-rehei'!- J:::art·a.mhh 61 11 11 m t.!outo· i•<"trect!r sobre c~t<"i. 

attrlÍJU.içüo de tOrnar conheclmento de •;uestli.o~ que reço \ etmh;~fi.o it G::tmarü -:-nra. 
· coJJíHatos e ;~e r~s_;lvel-os. · · ler eiú apoiv d:l 01'iuiii." f)ne ndot,to. dt-o: 
ca~Ó~-ii~'compett,lcúcia <la.Justiça Fe-l3ral 1. 

tilxa.tivamento·· daterr\~lD~\r.los u rixn~;o~ 
IJoS>i.: CoostituiÇ-:io. e n5.0 · oênm lezü

Se!,1' aitl~·liados~ como· t.il. o n~Cn.._fli~· 
ara:go e coll~git, o Sr. Milton, no i\eu 

ll!I'Diect<l,"nem tarnbenr .como !ez a il!ustre 

O ;-r(\jccto de M, que o illustro Sr. Dr. Mil· 
ton oJ:eraccm 1t ·.!Glil:erm:ii.o dr~. CD.m~u·~~..· dos 
~e: tüfv~o~_ !.m. ses~ão de 27 tlu· 1rwz l':tss:úlo, 
(Jt\ra.· o nm ~~e regular os ·.c:oBriicto~ rcSnl
t:mi~s de rh1;·lic:tas de as,emlló,,s e ,;:over-
1la1!o:·.e::; nas g~ta~:~~~, niTo me Ffl.L'eO(} ~úl-ro o 
res;·eito (]nc t•·ílmto ús luzes 'lO distÍntto re
p:-e::;cntnlltc, rnnit1} confat•me ao csritito e a... 
lettr:c ,Jn. Ccnstillliçlí.o Feoioral. 

[i:q,d(, Cl)l!ii";t~nd-t no Snp.t·emo ;, Tribunal 
i'a.1'<l 1 !1I'iwit· e~_tusconílic_tos, _o ;·roj.~cto amj.~lia. 
contra .;. ;,J•oeenn oonslttnc!on:tl, ns ::ttrílmi
~iii!S 4ne J'OI':tr:. tn.:mt}vatn•mte marcadas ptn•:J: 
tlqaclt~"~ c rlcmms · tr!lJilOn~:; rc~.!cr-uos o que·o 
Congt•c:sso n5.c llr'1rlo n~ze1· sem exc~so fle SUt'S 
~ ~'(lítl'i;1g rn.cu(lladr:~, jJ< 1i:S, n. Constituição no 
urt. :>4, .u. _6 ~~xpr:ess:~mentc ~~etfwminn. i']UC) 
n:t n t•gnn l!'i:lç:tt:t 1la . .1 ustt4,·a. federa 1 so obscr .. 
voo1 ús ..l isz ·o::;l<_~.i~~ d\1 :1rt. 5:~ e segou ln te:::, '1 ne · 
lhit~r:llll " eomjlctenciu. tlc> !'odor Juàlclal 
da. Uniüo. 

g:11hora o illn~trc 'le;:'11la•lo tenlut d:vlo ao 
seu ;,roJecto u1na tcição interpretativ,t iilinn
Ju-oao ~.l't. 61) letlra I .:a Coostit11içKo, que 
con·espon,le ,,c ~~·t. 15 IettrD. I do decreto 
o. 848, ,1"- li <lc ontubro :lc ll!OO, e; tod;cvia 
manifesto que uii(} se tratn puramente de de
tinir· ou precisar nmn das hy~: otheses do.crime 
politico, ou de cstabelecor o modo ·a" l'esol
vc'' nquelles conflictos e a :uitor;do.<le one 
::eve· hctel-o, o q<te é· aerhtmente constituir: 
Jireito novo, e não simplesmente interpre'- ' 
tui-o. · · .. · · 

·O confllcto oriundo da coexistencia de doils · 
g<JYe;·noS Ou tle duas· Jeg:isbtll!'aS DO. mesmO 
llsbdo ê uma qnestão politico-civil. ·. . · ·. · 

A ;·arte crimitl::tl Yir& da)JOÍS, COIDO colisc~ .. 
qnellcin •'a soluçttn, que se tiver darlo ao con~ .. 
ílicto, ~~ ··;•orv.::ntu1-n. à[;pm-ecer contra -~na. 
rcsístcllcia ou Ilcsoheuioncía nos termos do · 
C«ligo Penal. 
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Assim, a solução do confticto antecelie '' 
não pórie depender ab initio do crime polítice>. 
ootes este é que depende o;~quella, porque 
aotes da solução só ha uma luta. d~ compe· 
tencia ou de legitimidade de podere;, que 
póde não :>er criminosa. 

Que <l solução do conflieto não pertence ao 
Poder Judicial,pnrece evidentemente result:tr 
dos art~. 53 e seguintes •la Co:Jstituição, qu0 
em nenhum dos casos tle competencia da jus
tiça f,•der:tl incluiu o de que trMa o pt·ojeeto; 
e, 5Í recorrermos como tn1 tes S!lhsidiarias ã.s 
constituições norte-amt!rica e at·g-eutiua, ve
remos que esta materL• nunca foi o!•jecto de 
attribuição judiciaL 

No:; Estados Unidos mais de um conflicto 
deste geoero t~nl surgido, s·:m:tH·e ;t Sup1·eme 
Court declinou da competencia de deciJii -os, 
declarando expressamente, como no c;~so de 
Rhde-Jsland em 1~42, e no da Louisiania eat 
13i3. que era urn as~umpto pur~unente poli
tbo, d:t alçada do Congresso Nuci11n>Ll. 

Vejam-se à respeito a:; obras de Hare Ame
rican Constitucional Law-Tom, 1", P"g. 126, 
de Story-Commentaries on the Coustitution, 
to111o 2 §§ 1813 e 1814, not. A da edição de 
Bi!<elow. e de Calva-Decis. c ... ustituciomtl es 
n. 2341 e seg-uintes. 

N<t Republica .ugentina, onde tem sino fre. 
quer. te o intervençáo federal nas proviuci;,S, 
tambem é corrente a doutrin" de 0,11e esta 
materia não pertence a.o Po.ler Judkial. 

Consulte-se a obrr• de Baaraguero-Espirito 
y prati.:a de la Conslitucion, pag. 198, onde 
se ach<t consagrada o opinião do genet·al Ba.r
thojO!Ueu Mitre no mesmo sentido. 

Cingindo-no!, porém, aos termos da nossa 
Consituição podemos sem duvida concluir· que 
só ao Congresso compete a solução dos a.l
ludidos conflictos, porquanto não >e acllando 
essa attr-ibuição conferida ao poder judicial 
nos arts. 53 e seguintes uem ao r:xecutivo 
no art. 48, por um corolla.rio natura I e !o~ico 
deve pertencer ao Congr·esso, unico que de::ta 
dos tres orgãos da sobermia. nacional, e que 
tem além d·isso a ampla attribuição de de
cretar a.s leis necessarias para o exercício 
dos poderes da União e as. org-,ulicas para a 
execução completa da Constituição, e sobr·e-

":':-~. tudo a de velar pela guarda da me>ma Con
·. ·· ·. stituição e leis federaes e providenciar so<•re 

as :aeeessiaades de earacter f.=der;d. como é 
· : · sem duvida a :paz da Vuião (arts. 34 e 35 da 

· Cpnstituição) 
Por·esse processo de eliminação ou exclu

conclusão de que o ca-so 
DI'CIVeJC .. ll .. l'T.Anr"' por SUa ÍU• 

a. alta funcção 

De>de o;; primeiros dias do ~~n~~?i<)DO.rnent1 
<la i ustiç,l federb 1 nos Estados Unidos, os 
tribunaes,._ como diz Bryce, p~rsistem no 
me propos1to de nunca intervir na:; 
politicas, que naturalu•ante pertencem 
outros departamentos do governo, cujas 
ci:;ões em taes casos são obrigatorias para 
tr1bunaes e no qne diz respeito ao a;;sumpto 
es;•ecial de que nos occuparnos, é conhecida 
a ~eci:são do supreme cot<rt, quando pelo or· 
gao de seu presidente. o chie{ justice Taner. 
<lisse que a S"luçã.o do ca;;o era rla alç.ada ~o 
Con;:1·esso (yet the r1ght to decirle is ptace<J 
here. anel not in the cot<?'ts. It ristcd ·, 
Cong1·ess to detj~rrnine upon the rnaans 
per to be adopted to su!Iil thi:> 

Além disso ••S fórmas lentas 
proces~<> judicial de n:üurer.a morosa 
quando seus termo; sejam ou possam ser 
aiJrevhtdos, são certamente incompatíveis CQm 
a urg;;:ncia de urna solução prompta e efficaz, 
que ponha a sal v o a propria federação dol 
~<>ri;ros que um conflicto daquella ordem 
pórle traz" r. 

Tudo, portanto, aconselha que o CongreSQ 
não ilbdique uma attribuição tio importante 
como é esta, e que sómente t:lle pót!e exercer 
em toda latiturle, porque nesse momento falia 
e procede em nome de toda a Nação. 

O caso é pois de uma in tervenc;ão federal 
no E>t»do, onde a dualida<ie do governo ou 
le!.!'islatura, si não aboliu tot;~lmeute, CQ1· 
rompeu e adulterou a fôrma. repu-blicana de 
l'overno, que é dever d" União gttrantir 
ainda que não ssia solicitada, porque em tal 
emei'gencia não se trata só do interesse do 
Estaáo, mas do seu proprio interesse. da pi'D
PI'ia conserv .. ção at·t. 6" n. 2 comhinacão 
CCim o art. 53 in fine da Con:;titui<;ão). 

Bntre nós ainda não f<Ji, como tanto con
''inh:t, regulamentaJo o art. 6• da Consti· 
tuição, como o fez a União American.' 
apóz ,, guerra civil por meio· das leis chama
das de I•econstrucção ; mas em falta de unm 
let geral uão esta o Congresso inhibido de 
legislar para ca.da caso concreto, estabele· 
cendo <t intervenção no Estado. o modo do 
Jeval-a a eft'e1to e os limites dos poderes do 
interventor, cabendo ae Executivo a. rigorosa 
oUrígação de ftnda & intervenção, prestar 
contas de seus actos ao Congresso, a quem 
ca-be a ultima palavra. . 

Só então soara a hora do Poder Judicial m· 
tervir par<• punir os culpados, que hajam 
resistido a intervenção, ou desobedecido a "'" 
cisão prof<lrida pelo encanegado de leva.!·• 
ao Estado. 

Tal é o meu humilde parecer. 
Rio, 7 de novembro de 1894.- Joaquim da 

re- Costa Barradas. . 
nesta mate- Sr. Presidente, pelas razões clar-as, convwd· 

eentes. e concludentes do parecer do illl.ustr.l o 
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O S:t•. ?"""rane.iscf;l Tolentl:no 
su.he do. sua obseuridallo p;cz·a oecupa.r :t .'l.tt~;o
r;ào d::l C:.un:.ra, nu. q_ualid•de .:o ma.is obscuro 
membro tia Commissii.o rie Cocstítz~ic;ão. e Le-
gi:;lação e Justi~a (nito apoi«dO$). · 

Si _não for:l. o cumprimento de um .!nv•:r• qt:e 
constdera s::tgrc\do e a gr:mde daf<~rcnci:t '!110 
tem p:~.ra. com <J Ulu.str,, t·e!ator •io pt·oje,_;to, 
p~t· ce!'to o orad~r ~~o viria occu[~tU' :t attcn
ç:u> tla. Camat'''• J u~tzneimdo o :;eu Yoto con tt"' 
o parecer d:J. commis~ão de que (.;z pat·te. 

Discutindo o projecto, p~I-gl!nta qutLO$ as 
C:>\lsas desses factos qUG so nt~S,;;J.m rlo norte a 
sul do paiz. Estarii.v ell";; u:. ullicaeia tlas 
UOSEas idé>l.S ~ Serã.o lleYi•hs (, no,,a falta ele 
e•lucttção po \ítica l 

Nilo sabe ooruo d.evc l'B~pombr n. est<l:S p?r
f)ltut~ts e dei);:tt â.quelles que ji ;:e t~~b..~v:.t.m 
nessus lutas pll.l'a ü~zer ucquisi~ão de umu 
IJ~~lquer posição, âqueUes qua tenham a. r.u,.t~5 
Ultlja comprehtm::;ão rlo seus clcV'eres;t expll
C.1,~co do f<tcto. 

Assim lH'Onunci~r:do--se, o Oi.'~\tlor nJ.o tem 
B~ v-is~tt âizer ãctuellt:$ que disputam as pre· 
!lltssas do governo do E:;taUo üo Ser·gipu que 
lltes traz mn voto de ;ot\'e!ç·5,D, qner a este>, 
quer aqnolle> que e~t[ü do hH!o contmrio, 
Jl~rque toúos .,;ão bri•L.ilch·os, t,,,Jo~ :;ü.o I'eplt
bhcan<ls, e Q orador ~ti deo>!j:. q üc pelos meia;; 
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O Sr. Presidente-A lista da porta 1 dade, e os interesses e direitos da União em 
accusa a presença de 114 Srs. deputados, face dos Estados da Republica. 
numero mais que sufficiente para se proceder Na interpretação constitucional que allie 
ás votações, por isso vou submetter it votação essas duas ordens de conveniencias e direitos 
as ma terias encerradas. está a difficuldade da questão ; entro nesta 

Procedendo á votação do projecto 11 • 165 A, desarm~d?, ao envez do que Sl~ccedeu aos 
de 1804 reconhece-se que nilo h a numero. n:eus clbtmctos antecessores na ~rJbuna,espe-

' cmlmente o nobre deputado, CUJO nome peço 
licença para declinar-o Sr. França Carvalho 

O Sr. Presidente- Vou mandar -que em abono de suas opiniões trouxe para 
procederá chamada. esta casa arsenal completo nos livros de que 

Procedendo-se á chamada verifica- se es-· 
tai'em presentes os Srs. Hollanda de Lima, 
Tolentino de Carvalho, Rodrigues Lima, Tor
quato Moreira, Silva Castro, ·Lamounier Go
dofreclo, Costa Junior e Paulino Carlos. 

O Sr. Presldente-Responderamá 
chamada apenas 105 Srs, deputados, pelo que 
fica adiada a votação. 

Continúa a za discussão do projecto n. 189· 
ele 1894, declarando da competencia do 
Supremo Tr·ibunal Ferler~l o julgamento, 
mediante reclamação, das questões r2lativas 
a validade tle assemh!é8S, governadores ou 
presidente dos Estados, em caso de duplieata 
ou outro conflicto 'obre a Jog·itimidade elo 
seu exercício; e dispõe so!1rc o~ cnsos em qne 
sómente poder-se-ha dar a intervenção ela 
,iurisdicção ferleral (substitutivo aos pro,icdo~ 
ns. 156 e 17\J, de 1894, a qual lmvia sido 
interrompida. 

tantos trechos reproduziu-nos: na superiori
dade de talentos e armas que favorecem os 
meus contendores, a Camaraencontrariajusta 
razão para, antes ainda de ferido o combate, 
antever o seu resultado, tal qual como, nos 
primeiros disparos da batalha de ·waterloo 
f;Iziam os notici:n•istas, transmittindo pam 
suas patrias as novas definitivas da derrota 
das hostes do duque de vVel!ington, sem ou
tros elementos rle presciecnia a não ~er a con
llança na disciplina, heroismo e t:wtica mi
litar elas forças ao mando elo grande Na-
poleão, . 

Ag-oJ'II, como então, não venha em meu 
~ uxilio, com suas luzes, grosso contingente r! e 
alliaclos nas pessoas de muitos dos meus coi
leg-a:> fJlle pensam como eu no assumpto, não 
venl1am elles, e e:;tou f'eguro de f]Ue em vão 
bn.to-mA pelos princípios que professo n:J ma
teria. (Nao apoiar/os.) 

No estudo do projecto que est/t em rliscussiio 
Sr. Presidtmte, a primeira magna questão 
que nc·s surge a frente é a de sabermos si as-

O §r. Oincinato Braga-Tomo siste ao Pouer Federal, ao ,r;ovenw (cr.leral, 
parte, Sr. Presidente, na discussão elo as~um- (tomada esta, expressão no sentido mais lato 
pto. que ora prende a attençfio do parlamento, que lhe dão nossa, Constitni(·ão e os autores 
em meio dos mais se rios embaraços. de ,)ireito, isto é, como a somnm t!e poderes 

Em primeiro Jogar a alta trauscendencia fJ\lC a Unifto repre,enta) si assiste-lhe o di
juridica e politica da materia exig-e f]Ue :1s Teito de inten:ir nos confiictos de noture~a do
controversins sobre ella sejam meneiadas por mestica ou intestina dos Estarias, em ordem a 
intelligencia e competencia 1]118 estou muito reconhece1·legitimo este ou aqHelle de dous go
longe de possuir (niio apoiados) ; em segundo vernos qHe por ventnra nelles sejam estabcle
Iogar, tão bem discutido tem sido o assumpto cidos. 
pelos oradores que me teem precedido na tri- Ouvi, ao col'!'er da, cliscnRsiio, e dos labias 
buna, que realmente não sei mesmo que lnz ele clous dos oradores preopinantes, assim 
possa trazer ao debate minha palavrr.,rpmndo como de collegas em apartes, f]Ue a UniJomto 
na manifestação de suas opiniões discord~ntes tem o direito, cm face ele nos~a Constituição, 
entre si, esses oradores, no combate reciproco ''e intervir em ~ssumptos elo governo interno 
que se deram, explanaram ja tão proficien- dos Estados, ainda me;:mo f]Ue ne!Jes se dê o 
temrmte a tliscuss~iio. rJ1lC ngorn. cli\-s·J cm :"ergipc, nndo tlous pode-

Não bastassem esses motivos tle orobnraços res cxer:utivus o tlou8 ]'\•deres legislativo:', :t 
paPa mim. e os encontraria pPodigiosamcute um só temr:o disputam, cada qual del!os pam 
sobejantes na alta gravirhu!e tln questão qne si, a legitimidade de suas funcções governa
se agita, graviclnde clet-11 r:rdcm f]t18parasua nwntacs. 
solnçfío elevem scn' pcstnf-l :'1. n:nr~~·en1 ::s cnn- !'\esse 8r.ntidn opin~r:1m ns nossos distinctos 
vcniGncias pnrtida1·ias, no nl::cnr.lrilw r1o jt!'cc;e- eollegas St·. Franç;t C;n•vallto c F. Tolentino, 
cup:1çõcs pcsc;oaes, Fll':l. so h•rmos cm visln. :'r cu,i:·,s rnz,i<':; não me eonvenccr<~m. 
cornpreulten:ciío c pr:dica mnh Jil:er::e' o m:'i" ,\' SS, EKx. >e :1li{-:·um flUO ~ii o l{(o g-raves 
enm·pni,.ntPs de llOf'SO p:1clo f'und:mwnt::l, ns l'f'l'ié;O~ da. inlervençilo da Uniiío cm um 
Jll;lntenilo cm seu .iuslo Cf]niliLrions Jll"il!ei- <'''nflirto do:;,ca JJ:ltm·cza, fJllO melltm· fCI':'L 
pks da pa?. publica c do prc~tigio da autori-. tofl'rermo~ os m[lles que a não interven~ão 
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poSS[l, trazer, a corrermos o risco do despres
tigio do regímen federativo, moldado segundo 
noss::t Constituição pelos princípios do mD,ximo 
respeito á soberani[l, estadoal. 

Parto de um ponto de vista inteiramente 
diverso do de SS. EEx. Na Republica, sou 
conservador; penso que pam entender-me 
adiantado em icléas politicas nas circumstan
cias actuaes do meu paiz, basta-me ser repu
lJlicar.o nos termos gernes de nossa Consti
tuição. 

No Brazil, actualmente. segundo a phrase 
consngl'ada, D, Republica ou ha ele ser conser
vadora, ou deixará de ser. 

Isso implicD, dizer que, conservador, sou 
espirita amigo da autoridnde, amigo du, paz 
nacional, nmigo ela ordem publica: -vale is3o 
Jlrmar que repugna 00 men espil'ito o aban
dono do caso de Sergipe a si pro~1ri0, repu
gna-me deixa l-o sem solução, quando bem com
prehendo rrue amanhã em outros Estados D, 
reproducção ele cnsos analogos será o fomento 
da, perturbação da paz eLe Nação, e acinm de 
tudo serit o mais solemne desprestigio dos 
governos estD,clo:J.cs, OJ'ganhaclos em clnpli· 
cata, não poderão pretende!' o respeito e a 
olecliencin, dos cidacWos elos Estados. 

Si os altos interesses rla Nnçfío exigissem 
que soü'resse!ll conveniencbs de unm das dnas 
auto!lOJttins- a tln, l.Jn'iio, ou a rlo Estado -
não vacillariil, em preferir a führelevanc:i<t 
tla da União, .i à que o federalismo presuppõe 
sempre a co·existencia rle soberanias estaciones 
subordinadas á soberani:1nacional; por minh::t 
parte, elevo dizer, que antes de ~er paulista, 
sou brazileiro, e que não anteponho os in
teresses particulares de meu querido Estado, 
aos elevados interesses g-eraes da União Brn
zileira. Mas, pelo nosso systema, nenhuma 
t!aqtwllas soberanias soffre : ambas equili
bram-se. Obedece n esse pensamento o clis
positivo de nossa Constituição Nacional, como 
passarei a demonstrar. Antes, porém, de fa· 
zel-o, devo dizer succintamente á Gamar::~, o 
que se passou no Estudo de Sergipe, par::~, e:m
minarmos decorrentemente a questão de SD,bel' 
si o facto incide nns previsões dD, nossn, lei 
constitucional federal. 

Corria a!li serenamente, no principio tlo 
cot·ronto nnno, o tlosenvolvimonto p~cifico e 
rer.:·nlar elas insti tniçõrs m:t[)doaes. Gover·nn.
doi· ou presidente, eloito nas unws, pt·esitlin 
os destinos do Estarlo; havia mr~nclndo proce
ch· :\ clciçfío rara nwmbros ([.\ a~!,C'!11hlé:t le
{~islativa c~tntloal, eleiçi'lo qne cc>rT811 r'll1 pa7. 
110 mez do a\Jl'il ... 

O SR. Gouvi:A LDL\- No mAztle fevcreit'o; 
n ilJll!t'rtÇ'iio ó fjlln ~e tl,·n em ;~bJ·il, 

O S!l. CJNcl"' ATO Bt: AGA ... - A gratlct;O :10 
noln·c tll\pntaúo a corrocç~w ao meu involun
tario equivoco. De t'acto, em abril cleu-~o a 

apuraç[o dess:t eleição, pela junta estadoal 
competente, sendo expedidos cliplomn.s aos 24 
cidadãos mais votados, os quaes só teriam de 
installar a assembléa, que compõem, em se
tembro do corrente anuo. 

Antes, porém, que isso se désse, houve 
ainda em plena paz, no mez de julho, a elei
çào pam presidente e vice-presidente doEs
tado, eleição que t::~,mbem correu placida sob 
a presidencia do mesmo funccionario. 

Os cidadãos diplomados pi!r::t deputados es
\D,dones, no dia constitucionalmente desi
gnado üirigiram-se pam o edifício qa assem
bléa estadual; cncontrarmn-n'o invadido por 
pessoal que não permittiu-lhes funcciOimrem; 
officiflram então no presidente elo Estado, e 
este entendeu melhor, usando de uma attri
lmiçiio aue lhe confere a. Constituição de Ser
gipe, -·tlesignar a citladc do Ros::~,rio do Cat
tote, no mesmo Est:1do, p:1rr1, nelJD, dar-se o 
fnnccionameuto da assembléa legislr1.tivn. Re
unida esta em Rosario, alli installou-se no 
di:t constitncional; parD, alli transportara-se 
lambem o presidente do Estado, levando sua 
mensalj·ern jJl'esidoncia], que foi presente it 
assemblóa. 

AprovoitanJo-se tle SUD, leg:1l retirada de 
Ar:lc:1jú, e <lflndo-se como ftcto que o presi
dente ail::Lnclonára sGu cargo, fez-se neshc ci
t!acl13 unm acclamação de um presidente, de
baixo do cuja jurisdicção, uma assembléa de 
não diplomados, tleclarou eleito para. presi
tlente do Estado cicbdão diverso daquelle que 
a assembléD, reunida no Rosario proclamára 
presidente. Foi desse modo que gararam-se 
alli duas assembléas legislativas estacloaes, e 
dons vresidentes do Estudo, ambos preten
dendo-se legitimo governo. 

Par::~, nós outros que vemos as cousas do 
fól'a, friamente, parece que não ha a menor 
duvida cm considerar legitim::L a assembléa 
cujos membros trazem a presumpç1i,o legal ele 
terem sitlo os eleitos, e esh presumpção, de
ante tias leis, incJntestavelmonte assiste aos 
cacladãos diplomados pela junt:1 estadoal apu
rn dor a dos votos. A estes é que cumpre a 
antoridflcle, em QU:1lquor parte elo mnndo, 
d:1r llt'eferoncia na garantiD, de seu direito ele 
reunião 0 funccioo~unon to. 

I\!as, importa-nos pouco D, retaliação JU 
m:1 toria ele facto. Para nosso 11m basta as
sign:tl:trmos D, anOJn:tli[l, substancial : presen
temunto dons governos entomlcm-so jnrisdic
cion:Hlo~ Ottl SrJrgipo. 

-E' pos~iml, dormnos porgunbl' antes tlo 
tntlo, rrne tlelJ~\ixo tla. f'<'1mm J'opulllicêlDO fe
dcrativn, tl,•Jtaixn li!IJSiliO tlo qunl!Jnnt· syslenn 
tlc governo, po:·:n lJ:n·or cJo:tJ ig·n:w:; f'trncçõe.-; 
dons govi'fll"S ',\!Jtnnornos dentro do mesmo 
tcrJ'itorio 'i 
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Tal estado de cousas é, ou não, incompati- um estJ:angeiro reside_nte em Ser:;ipe; ocons~ 
>el cvm a fórma republicana federati;a de respect1>o que necessttll da acção policial nar. 
governo? o caso, não sabe a que autori~lade dh·i!!ii..;; .. ~ 

Ouco dizer-se que a União nada tem que appella sem du ;-ida para o ministro diploma: 
>er com isso. tico de sua nação; este en>ia a sua nota ao 

Poucas soluções: Sr-. Pre5idente, tenbo~ist(l~ Ministro Jas Relações Exteriores do oc.tci";il 

tão absurdas corno esta, a um problema tão ír:àe1·aZ~ qne é o ic.cun1bidod~s questGt:.::iote~: 
serio. nacionaes;- como irâ 11nxer-se r:erante ;s 

Pois Dão e -verdc.de que são bro.zileiros 03 naç~()eS .do IDll!1dO ~ gov~rno da K:~çã.o) si fô~ 
habitantes de Sergipe ? adop!aoa a theotla d:Jquelh:s se;:u~do c; 

Brazileiros, ou estrangeiros que se-jam, não 
1 
quue::. ~" .'Gn!ão de;--e cruzar os braç;vS dean;~ 

é \erdade oue !!"osam de .c-aran1ia.s indi;;i-~ do conflic~o t:'ID questão~ 
duaes. de direitoS sak,rr«dos (Jue ~nossa Con- Anon1dia _ dess::ts porventu.ra dã .. se qua:.;j0 
stituição. Federal lhes assegura em urtiL-OS a mn.nutancao ex::t.cta do ragu:r:en. fed9ratiru 
expressos 1 ~ I~ uma >erdade 1 

::\o caso de duplicata de ?:"o>ernos e du>id~s Kão, o re~imen repuLlica:Jo fede,-ctti>o na" 
sobre qual o 1e~itimo, a qi1e111 fi.C("t conti(.!da :1. é a. sancção desse accumulode aLsurtlo:::: de~~~ 
t?t7Jla des.~e~ ..... àireitos n~dividU:Je_::: que~ a i se::ie c:: i_n"!P0~:3iv.:·is !Ll a~l~!nütra~~::o n~cic-
Lnlao Brazüe;ra gn.r::mte :::os baL1tr~ntes do, na1 ; s1 e1le~ appa.r·ec:::ra.m e que o regtD~n 
seu tt:rritorio ~ 

1

1 fui 1'als.::ado~ e e urget:tE= d.eYer úc. Lr.ião r2~ 
E"~ ou não~ e:ssa uma m&teria que entende iaL·elecel-o. 

com os intere::ses da t.:nlão, <1 respeito dv 1 Decon·ê-lh~?. esse de1er- Cus !l::;~osiçü::s ,:~ 
_qual é 11urigada a t;nião a pronuDci:,r-~e ? 

1

. Comtituição (IJ). • 
C~mpreh;nd~-se h?~ qu~ os clda.d~o::; 1·e::~i- « .~!'!. 6. o 0 governo f::der-al não poüerã 

den,es em ::;erg:pe, e;t~o lieoJe m dnnda s~·bre 1 intervir em ne!!ucios peculiares dv~ E;ill k;. 
a: qu~ü 1lo~ goTernos ca-çe ~da ~m o!.:ed;en- sal ~o·: '"" -

~~~{ ~:a1~:~.?eS:2~e~;_:1e~ud~a~ .. ~~e .. f~m~nté 1 . o ••• _ .......... _._.,._ ............ ~ ... 
4 Pa.r~ce ~-~e a -o~:;~p~~t~ :rffi~.;.~t~;a não ~e . : .. ·~ P_c.ra manter a íórma rept~Cllicmt2 {td:-

:pode deixar esperar. 1 a •• ,a. » 
Longe pederinmosle,-~Lr n0ssas o'bserYa:~·ües ~Itts~ Sr. ?re::iàente, a OiJinião dos o:a:l+:--

em ordem d-e ?.eixar assentado que a th::-orht res que precederam-me; a!tir!I!aDdo qu:; c~ 
dos que aconselh::m a ~l bstení.;ã{J Ja Ln:ão no· cu~cs~ ccJJ:o o que nt ~s preoccupu .. sãll d8 m€r~ 
pron uncbr--;,e ~obre o a.-ssum pto~ Jior ser este I interesse e::tailoal em que a Ln ião não de\ê 
~n_1eramcn:e estar:loal, ~ theoda que nilo re- im.mi_scuir-s~, não rf!'sbte c. um exb.ll!e detiuo 
tilste a um exame serw. e s~rw . 

. Attendilmos, por e~emnlo. a ma teria àe I !\rro são ~ó interesses estadmes aue est~o 
cobrança de im;>ostt', lenilm:ua por um do> am ,iogo como tenho cemonstr~do e coulinu;
meus collec-as . - a qual ~utorido.des de\e r~:i a fazel-o. 
o cidadão f.,zer o sen pag<!llleuto? Imagine-se que o caso de Ser;:ipe p6.le k 

• Consideremos que um outro EstaCo do paiz produzir .. se em outros Es~a~lo~ C a. R.e1Jub1ic:~. 
pode necessitar~ em caso de ext!·~.d~cç:io nor e i:::nngine-se ainda que no accesso d<! co:tr~
ex<:mplo, uirigir-se ao Estado de Seruioe ·,_ <er>h os partidos e:otadoueo perde:::1 ~ cubu, 
com qual (lOS go>ernos il·il. correspondêr-.Se? que est:':. tendo o :p:.crtiLlo i'rej ud1codo 0:11 S;:· 

Kão .~a aqui um caso d<: directo interesse giiJe, o qual e:;per:J. que t>S !'uderes naC:on;~ 
na pmtica. da fórma repuLlicnna federa ti>~, rautar:io pela ju,tiç-a e pelo dire:to " de~"'" 
tJrejodicada em sua e:tecução 1 do caso em que esse partido se .-é e:Folnú~; 

Consideremos que a l:niiio necessita m::m- imat:ine-se assim que, ueante da ab;to:çaJ 
ter relações de administração "om os vresi-~ dos poderes da t:nião, os poderes Joc:•es. ar· 
dentes dos Estados; na àuvià::t; como !itzel-o pel~am p::.ra :l:S armas~ e que ~orno eu disse~ 
com o de Sergipe ~ caso repete-se em outros Estaaos ; a que co~· 

Pois, mantida correct[1 e constitucional- clusão poderiam chezar ~ l'\ão Iicar·lo reser· 
mente a fórma republicana federatin, seria 1 Yado it L:nião o comicÕ papel ue um goreroo 
p_ossivel esse caso~ n::tcional constituído por orgãos de poder~ 

Não està na hypo:l1ese,_ ess1_ fór-ma profun- l~derae? que (Sião el? paz, a_cceit~s. Jlel:t n•: 
dadamente alte,·ada ou suvvcr::da? çao dn·J"'!Udo a admm!slr:.çao puolwa ao J"l' 

Consideremos ainda que não e "ó o inte- contami~ado pela nnarchi" 1 Niio e este o ~'0 

re~e individual dos cidadãos sergipanos que ue um govern_o sem go:ernados; niio <i es;i~ 
. está em causa, mas o interesse nacional do caso de um re1, sem remo, como o eocoD•11• 

paiz,_ até me~mo em suas relaçõ8s ciiplomat~-~1 mos na espleodida ti:ag6Lli:o; de Shakspe~rc.' 
·~- cns 1nterna<:1onaes-: --lJ.zuremos o eoso tr1- hem me lembro. e s1 me nao cor1·1ge 1101 ren
-Yia.l de um crimecomrnettidopor, OU CODÜ'tdturao erro O DOS~O collega entendidO llC~I!i 
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~ssnmptos de litternttrro 1... C'loUa11d,-se 
para o Sr. A .• Gc!anabara. (Riso) 

O Sa. EDUARDO RA:.ros- Em vez de go
rewo de pa.z, se poder<':. t!izor melhor- p<liz 
de p:tllt;t. 

O SR. AL:ItEIDA NoGUElRA. - Desde que 
ha anarc1l.i:1 nos Estado::;, h:1. anarchi~ na 
Nação. 

0 SR. CINCINA.TO BRAGA -De prefeito 
aceordo. 

N:io ó tndo. A :thsten~;ão ~c0nselh:~dn {;. 
I: !lião par:1 apreeinr :1 !eg·itirnídarle dos !!".O· 
t•ernos de l':starlo guancl.-, ~l:qJlicados, e auxi
liar o Je~itimo, longe de s;ü•·~guar<:iar os po
deres e,;tadoae~, cujt1. autonomia tau to pre
ccot<pa os meus collega5, os leva ~.o contmrio 
~G aiJSttr~.o de ex:pol-·os à vl.;torias de de::Ol'
dens I ocaes. 

Attenda-se a que segundo a no>Stl constitui
ção Fe•.ler<ll, os E:>bdo:; só t•;m o rlit'eito Je 
ot·~anis:;r os seus curpos de policie!, cuj:t mis
são unica é ac~.ntellar conflidos, w·evenir úe-
lictos. -

A orga.uisação de forças armnrbs, ã íh:aç::Lo 
da; forças de terra e ma 1·, a organisaçüo de 
e:r.;rcito, tudo rpm:Jto ê re!"erente á ope1·uç,Jes 
milit:t1'es, incluslve a priJprie~ o:·g::w.is:t~:io e 
mobilisaci"io das milicins civir!as do palz, são 
attt·ibui~ões exclusivas dos poderes t~t.iet"<:Ltl:; 
segundo a Con~tituil;iio 

Dahi porq::e os govamos dos Estados, não 
pouendo pela Constitulçilo Jl'e:tr e rnovimen
t:<r foças armadtl:.> rle defe~u. fic:•rii.o expcsto:; 
:t quantas deposi<;,ües um partido amhicioso 
adrer:;o entender promorer. 

Dirão os nobres notagonistns que no cnso 
da parturb:lç,ão dt• ordem puulicn. não oégam 
:i. União o direito de intervir. Mns, ]Jergll.Il
ta!'ci, como intwvirti. clltt si não poJe: eutrar 
lll\ apreciação da. legalidade 'los govcmo:; d n
plbJos, e si ambos o:< presidente.; e !ll ques
Ulo invocam o seu auxilio ! 

' E,;sa theori:.~. du austenç:io lia União deantc 
·de taes tactos jn pro\·ocou t!e um not:lbilissi
; lllQ coostituciona.lista d<L Republic:L "uge:ni Em. estt\S palavras: (Lê en• portl<f!Ue:;). 

'I ~coando estallau rebellioneso secliciones en 
las Províncias v las autox·hlades constituitl:.s 
reqnieren la íutervencion, el Poder r'e<.!eral 
esta en e:l stricto deliet· d.:l aeo1•dal-a ~ :pot·que 
de!o contrario arribaríamos a dos conclusio
nes as;;encialtnento anarqui.:as y Qbsmd:ts. Si 
la rebellion tom:~ cuerpo e amcmaz(t t.lerl·ibar 
a las autoridades constituídas, estas -por el 
e~pix!tu de proprüt couservacion, Jevaotal'ian 
&JercJtos par<\ defender-se; lo que· eutt•e 
nosotros es da incumbencia. dei Poder Fe
d~ral. Si no procedian a.si, todas las rabe
lliones triunfarian y serh\nl fomentadas por la!ey. · ·· · ' · · · · ·· ·· 

Resu!tu, puns, •V1C ln neg-ati\·a uel Poder 
.Fcd8r•;ll a lle\'a!' la 1nt.)l'\'oncíon J·er;uel·io.la 
nnporn ponN· !c:; a u'.orid:tdc~ provinciales 
en lll. impi'escino.liblll ncccssidad de Y!Ohll' la 
Constitncion Na :ional len1ntando o:jcrcito y 
d!"lnt.i~ Liatalln:;, ú 1H'>1teget• y t<Jmentar las 
nbelhnnes e con e lia;; la ;; narouia " Ia. "uer-

. 'l l 1 " • • " ra ClVI en tOl <1 'l :HVéiüll .» 
Esse é e:mct:uncn te o aiJsUt'do a. q ua se 

quo1· clleg:~r com a doutri D<l ~nc com bato. 
Em Sergipe, por supposto m·ime de aban

dono llo ca.rgo pelo presiclent" constltucional, 
acchuuou-se nm seu sn!Jstitnto, qnando todos 
sabem qne tal Jll'Asident~J constitucional 
jamais foi de tal _::rime convencido em vro: 
ceso regular; e n~to é das norn1as c:nl8titucio· 
rw.es daquelle E~tauo :l substítniçilo de scns 
go,cmatlores J1elo5 meios Yiolento:::, pelo 
:;y,;tam:• da acclam.aça·o, rosilt<·amcnte con
trario por sua ''CZ :to exercício dn. f.h·m:t re]Jn
blíc·~n<t ft!•lHr:'tti>'a., qne tin1. Stm lü.t:-iti!nidade 
lh maniiesta~5.0 da vonta:le popuiai· expresS<l. 
nas urnas. 

0 Sll.. F. TOLENTINO-M~s esse presidente 
nüo solicitott o auxilio do Governo Fedcr:tl. 
Drn~R~os SRs. DEPwTADos-Soliciton, sim. 
0 SR. CINClN.~TO BRAGA- V. Ex. creio 

que estã en{;"<ilHt•lo sobrél este ponto: - a iu~ 
tr:rYenç;io da Cnião foi requisitada. E. Sr. 
Prc.>idente, :;i considet•::trmos, como estamos 
l'azenrlo, e>te h"Ldo dn Questão da Serglrle, 
mais :t!uít"m~ute potlemos n:;sevet·ar que a. 
inten·en<:ii.o diL Uniiío :tlli em um dever: con
stitucional, consagmuo elq,r:ess~men.te assim 
(l~): 

« Art. 6. o O Govorno FGrleral não poderá 
intervir <lm negoclos peculitu•es aos Est:~tlos; 
sÕ.bro : 

1 (I ••••• W" ...................................... . 

"" - O I • ., o o o O O O O O o • o O • O • 0 ...... 0 l' O I .. '" 0 • 0 ... O • O 

3" pc.ra rcstabelc~w· a Gl'<Í~m c a tJ·a11qt<ili
dt~dc liOS E.~tudas, d requisiçrio dos rcspectiuol 
goventos .» 

Portante~, aiml:l. Ji"r esta disposição consti
tucionn.l, assi:;te á Uuiiio o dever do tomar 
con hccíruenlo tia, caRo que discutimos. 

Cltou-~e o exemplo da n:tção D?rte·ameri
c:m;c p:•r:< amp:n·ar:t ioléa da_uão. J~tervenção 
da Gnião. Mn~, :llli <l milicm ctvlca é uma. 
iu<tituic:lo estadottl, orgauisaua e dirigid:\ 
pelos poderes estadoa.es, que a~sim -podem 
manter a paz e a ordem ~on~titumonal. AI~ 
disso. não é certo que allt nao se tenha dado 
inter'vencão do Gaveono Federal em caso 
ano.iogo ao nosso. Retlrirei o do Estado da 
Luzüonia. 

Ali i nas eleições de 1872 foi eleita uma le
o·i~la tura de maioria. conservadora, o rec9-
~hecido pre~idente tlo Es~ado l\1. M:ac-En~e- . 
l'Y ; os radicaes entendiam tambem · ele1ta. · 
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uma. Jeo-islatura de maioria. radica.!, é outro do Pocler Executivo Fedem!, CJUC solJ P'~ 
preside';; te, M. Kellog-. ·Foi devir1o e inter- texto de pertn:·buçõcs locaes teru invadiú0·,. 

venção federal que Kellog assumin o poder. attriLutçücs dos governos vroYinciae:;, ' 
Os conservadora• prejudicados dirigir<:m-se A experienciu, pois, de outros paizes nm 
ao Presidente da Republica, então o general ensina qu_e por. uma lei especial ou gc:~!. 
Grant, que declarou manter Kellog; desespe- tlevemos mternr om casos como o que ~~ 
rançados assim, 11p-pellaram vara o CongreSoO cccnpu. . - . -
Nacivnal que tomou con hecune11to do ns- A nu.sencm ~1::1 le1 é a mn~l~e1~tt_? <la ~c~iio nu · 
sumpto, m.as protellou a decis .. ão tle_lle de tal c-:ccutno, CUJa. mtervcuçao nao regnlndal 
sorte que em 1874 ainda na~a t1oha stdo potle ser permcwsn, quando sen chefe 1~io 
decretado. Os conservadores, comprehen- scj>< escrupuloso. 
dando que as eleições de novcn~bro de 1Si4 O Srt. FRAXÇA CARYALllc-Pas.snnuo oprc· 
iam ser feita sob o governo d0 hellog._ dect- , cedente em discussão, a moela pega, 
diram desanim~dos de esperar wln~ao dos J O Sa. C!XCJXATO BRAGA-V, Ex. no ter- ' 
poderes da Umao, emp?ssar ?ela )~1:?a ~ se~ rena Lia pratica, aprecia mal os ractos, W· 
governa~01: Mac-Ennery e ·• leo1sLtma de\ doe-me dizei-o; tt nuo solução tio caso, e que 
sua parCJabdade. _ . a utorisa o cxer.uti v o, sobretudo ~i se tratar 
.. A 17 de setemb:o de 1814 rebentou a rebel- Lle um chefe tle poder pouco escrupuloso, a 

Imo ; hol!-ve _ ~m1to _den~m~n~o d,e sangue uma intervenção indelJita, pretexta<la wr 
e o _proprw Ke,Jognao fo.1 •:_tchm;uo por~ue portu!lia~ilo da ordem, que ser:\ semprê,e 
fugi)!, es~o?dendo-se na .üJ~nde,a fedc~:1 l. repetidamente, alterada nos Estados todas a; 
Daht solicitou o mtervençno d_o execn.1v~ vezes que nelle:; não estejn 110 governo o p~r
Federal para mantel-o, e o presidente Gran, tido a QUe pertencerem os membro~ do exc
reemp~ssou-o no cargo, tendo_s1do accordD<lo cutiYO federal, com cujas boas aruças <1 lhe· 
que!" Junta apuradora ~as eleiçiles estadoaes, ção desordeira pos5,, co:1tar pura (f'tlgnro 
que 1am. ter log;ar, sena composto. de quatro poder estat!oal. ~ 
particlar10s de Kellog, e tres de Mac Ennery. ,_ 
Dadas as eleições, os apuradores nuo pede- O Sa. F~A~~A ?A~WALHO-Nao argumento 
ramcompor-se, nem accordar na apuração ... com abusoo. (,ipm te.s.) 

O s Ar. G E, d • O Sa. Cl!i'CtNATO BR<\GA-Ma.s toda a mr.-
, R. crxno ·UANABAR.\- ' 111 e e.pe- terh• não reguh1da por lei, dú lagar aos mui; 

ru •• • (Arartes.) f<~ceis abusos; é por isso mesmo que entculo 
O SR. CINCINATO BRAGA-Realmente. Mas, dever-se legislar para o caso. 

continuemos esta pesquiza historica. Deante Pnrece, Sr. Peesidente, que tenho uitu 
desse desaccordo, no• o protesto dos Luziane- quanto basta 11tu•a combater a opinião da· 
zes, noYa iote1•ven~ão dus tropas 1'edernes quelles que su~tentam, que dinnle dos caso; 
para manter Kellog no poder. Afinal, o Con- como o que nos preoccupu, nada dcyem t\,zer 
gresso Nacional, comprehendendo os males os poderes federaes. c 
ãJilictivos uessa situação, e a necessidade de J:i. venho do demonstrar que os altos inte
dlll' uma satisfa~ão à opiniiio publica, inter- resses nacionne~, sem irritação da lei rnnJa· 
veiu no assumpto. Por esse meio, os conser- mental, reclamam '~ interven<;:ão J'edernl, a 
vadores tiveram sua maioria empossada na acçaó fede1·al no assumpto. 
legislatura ; e esta, amnistiando a usurpa- Mas, Sr. Presidenta, - e assim n.boruo â 
çilo de Ke!log, esperou ainda o pouco tempo segunda questão qne llúS apparece no estnlo 
Ql!e a este restava. como governador do da. maleria-dos trcs podere> !e<leraes, qual 
Estado, Durante aquclle longo Jleriodo de ê o competente para conhecer d,t corltt·ovcr· 
lutas, o Estado da Luiziania não teYe tran- sia relativa it duplicattt dos poderes estaLlo:1c:! 
quillidade. O Jndiciario 1 O Executh·o 1 O Le~·islat>ro! 

Ora, Sr. Presidente, si ha casos em que a Examinemos. -
intervenção federal si tenha l'!!itó aberta e Um pro.iecto do meu dislineto e illustrnuo 
-violentamente é esse sem duvida um delles. collega peln, Bahia, Sr. Milton, -releve-me 
Não é pois verdade que nos Estados Unidos S. Ex. <Jecliuar-llle o nome,- attrilme elfl 
tenha sido sempre adoptado o regímen da não competentia ao Poder Judiciaria J<'cdcr"l. .l 
intervenção da Unlão. este ponto precisrtmente veio ter tambelll por 

Si da Repub!ic11 Norte-Americana temos c~minho diverso, o meu não menos d1stmcto 
essa lição amarga, da. Republica Argentina o e illustrado collega pelu. Babia, cujo 11o1ne 
exemplo não é menos frizante. Na Republica pe~o licença. para declinar, o sr. Eduard~ 
:platina, até ISiS jà se tinham dado mais de Ramos. 
cincoenta. intervencões do executivo nas pro- Sejf!-me, porém permlttidc dizei-o com 0 

vincias; as intervençües nlli, exactamente respeito que devo-Ines: SS. Ex:. er1?rmn.nu 
por não terem sido reguladas por lei do Con- meu humildo ccncaiso, desde a sn!mh• ató§ 
cresso teem-se tornado uma arma eleitot'lll, chegada nas estradas que seguiram. 
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Nem .os Estados Unidos, nem a republica b ,~rgentllla, nem o.; autores que tenho lido am os os _!~dos pódG lmver a presumpçüo de 
sobre o nssumpto, nenhum jiunai~ entemleu um u~erClClO leg-itimo : 
nttriiJuir ao Judiciaria Federal essa compe- Só depois qae o potl.ct• competente jul"ar 
tcncia. I Apartes. ) legtttmo u:n delles, e tratar d't cxecuQão 

E' _co~rc!1teem direito, Sr. J?residente, qne d:'"":·"m·eclictum, é que appareee o elemento 
nJ~l'JSdicçao federal cl uma JUrisdicção rc- d,t cllmmo.l!tla~e cm desfavor daquelles que 
s~n:_t:~, como é tambc~. c~rrente que ,. j uris- ?PPtiZerem res1stencitt ú. essa execução ou não 
diC~aO do _Poder JudtCtario Federal e ainda >8 COI! formarem COill e !la. 
mais. restrJCI-t. Poder q1le não tira sua exi~- 1\:as, por .cmor ~b ur;:rumentação, conceda· 
tencm d1rectan2ente da sobe_mnia popular, po- mos ~ne as,ml nu.o fos>e. 
de: de n~meaçao, bem se -vc que suas attri· Ameia_ a porttt_tla entr,\cla para t:1lcompe
hmçõos sao e devem mesmo ser o:cpre;samente tencra l!~tO podet'I,c ser es~a: quem processa e 
limitailas m< lei fundamental; mas ruucçõas Jn!ga cmmes poltt>c?s· resolve m:1toria de di
são e devem mesmo ser claramente definidas re~to ]Wtv.atlo, de dn·eito individual, do di
nos toxtos; a ma teria de competencia é re!lo rle ltlJeJ•tlatle do cidadão em particular. 
strictij1tris. absolve ou condemna, afinal i>tdividuos: 

Avol!lma-se o vigor dessas theses quando Quem conheced1tlegitimidudedeum Governo 
s~ coml?er:t. q':le, no re.!!"irnen federativo, 0 elechvo, em face. d~ outro, apt·eciu direito de 
d1r~!to JUdJetarw commum é o dir.Jittl judi- 9rde>n publica, dtretto t.le umtt collectividade 
ciario estadoal: -o feder-..tl é a excepção. As Irl·esponsavel. direito do umtt maioria po 
foncções de judictttur1t commum são us dos pular allqu!rtdo pelo comp<trecimento it.s ur
jnit~s e tribunn:es .e~ta~oa.es: -ou·le a compe- n~s e;n ~m~r n~mero do que O<ltros concida
tencta c'1bo ao JltdlCUlrio federal, ahi lm 0 do- tlaos · nao Impue penas, segundo o proprio 
minio de uma restricçüo ao direito ordinnrio. proJecto, nem dellas releva á entida·te im
- restricção ou üxcepção, em mnteria d~ pessoal:- _govcmo. Isto seritt objecto de pro• 
competencia, deve ser chtra.mcnte uccentnada cesso cr1mmal apartado. 
na lei positiva. Portanto, mal. encaminhado. foi a com-

Assim, ao meu ver, si o Congresso por uma petenc1a pelo l~ro,]ecto do Sr. Milton. 
lei ampliar a competencia do Poder Judiciaria O o~tr~ pro.]ecto, o EO nobre reltüor tia 
Federal para casos não comprr.hendidos un. Co1lJmissao de Leg>slaçao, o Sr. Eduardo Ra
enumeração tias attribuições desta porlet' nos moo, a quem c~ntesto com embaraços o com o 
art~. 55 a 62 d1t Constituição, 0 Con~resso ros~e<to moreculo por quem como S. Ex. ê 
~era feito um1e lei inconstitucional; porque UJ~l <llustro.qo lente de u~mt f~culdade de di
ISso vale crear direito constitucional novo e rolto, ele cuJa congregaçao sot que e um dos 
nós não somos poder constituinte. ' mars, -:-catado ornamentos, e ~ sei pelo que 

Ora, em nenhuma das attribuiçiles incum- S · Ex· se tem revelado ~as discussões nesta 
bidas ao Poder Jud1ci1trio pela Constituição casa, c~mo ~elas referenct~s de seus collegas 
Nacional, em nenhuma, repito, se póde enca- d~ magJ~terw, o outro ]ll'OJecto, dtzia, por ca
beçar a competencia para conhecer do caso de mm_h? ~L verso attrtbn_m tambem ao Poder 
duplicata de "OV•ernos estadoaes. JudJCJarw a competenCJa no ussu:npto. Uma 

A jlrovo. da" dilficnldnde em encontrar alli d1fferenç;.< os separa: .-.o do St·. Mil~on com
brech•l pnrt\ essa comp<ltencin, estti. em que 0 metta ao ~oder J~d>cta.riO F_:deral, Jsto.é, as 
~eu distincto collega, sr. 1\~il~on, l"'ru tl- suas dnas.'.n.;taucms. ;._doc:;;u.o damutcrta f o 
hal-a a uma daquellas attrtb•Hçiles, foi in- da Commi,~<>? tle. Le0 I>l~ç,w_ commette e.se 
cluil-a. com violencia i• normalidade das cou- encargo. o_rJglllnt'l:t. e pr1val!vamente as Su-
sns, lettra i, do art. êO. Eil-o: premo Tribunal Fedtlral. 

« Art. 60. Compete aos juizes e tribunaes O Sn. AUGUSTO DE FREITAs-Ambos os pro-
!ederaes processar e jnlg-ar: a) b) c) etc ••• jectos dão compoteaci:1. originaria e priva· 
i) os crime> politicol. • tiva ao Supremo Tribunal Federal. 
Or~, por melhoJ' que sej~ a boa y_out~de em o sn. CrNcrx.-I.TO BRAGA- Paroce-me que 

amp!I::r-se esta competencm, elht Jamats pode v. Ex. labora em equivoco. O tio Sr. Milton, 
attmgtr o c~.~o _d1e dup!Icatt\ de Govern? : capitulando o. com potencia n:t. Iettra do 

An_tes de mms nada,_ e~sa competenma pre- art. {jQ da Coustituiçãs, ipso·(a!o a attribue 
suppoe um processo crnnt~~l, e nós t_em?s a ás duas instancias. 
resolver em processo llOlttiCO ; demms cltsso, . 
processo criminaluiio caLe emquauto não ap- O Sn. Acousro n_E FREITAS- "Mas, o certo ~ 
parecer um tle:inqnente. que o text~ d~. proJecto, que conheço bem, d!-' 

E delinquent
3 

no caso que nos occuoa póde competenc1a mrectamente. ao Snprerno Trt• 
nem haver. ' ' ' bunal -posso asseverar 1sso a V, Ex. 
Du~s.ordens _do fnnc~ionarios disputam o . O SR. Cil~CINATo BRAGA-Nesse caso pecca 

exerciclo eo:clusivo de 1gqa~s f11nçções; ele amtl~ o proJecto do Sr. Milton par mais essa 
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defeit0, e nessas condições ~critica que in. d) os litigios e ns reclamações entre na .. 
fazer ao projecto do honro do rebtor da. com- ~ües es:ran,zeirus e n L:niiio ou os E't:ubs. 1 
missão de Jnsti<;;.t, pre~alece ta.mben1 com 1·e- c} os: contlictos Uos julzes c triljunaes rede~ 
!ação ao pr~jecto do nobre deputado. mes entre si, Oü. entre estes e os dos E:ta. 

começ:.."'.va â combater o pro,iecto do nobre dos, assim como os dos juizes e trihunaes 
rei2.tor em tanto quanto elle attribue ao Su- de um Estarlo com juizes e t:·ibunn.es de . 
vremo Tribund Federal a jnr!sdicão origi- outro Estado." ' 
D3ria e prhntivn no c::..so de que tratamos. Fór·a d·?stes ca.sos especialíssimos: nãon~J~ 
Esta .iurlsdição. Sr. Pr2s:ctent~~ .. ê excepcio- absolutumente o Supremo Tribunal Fedêr-a! 
nalhsima :-decisão det1nith·n, do Pod~:1· .1u- jttlgar orlginarla e pri'rntivamente qune5nner 
dlciarjo proferida em uma unica instancia é outros. · 
cousn. tão irritante dos noçües 1.:as;c~'!S do di- Ora~ em ne:ü1um desses casos pode-se in~ 
reito process::ml. que os codigos teem sempre cluir" comp.,tcnci:t pnra co~llecer de dup!i. 
timbrado em e-;ita.l-as e~1 todas :15 nrH:ües tlo co.ta:; do go\·e:rnos ti entro Uo rnesmo Esta·l~., 
dobo. E' ess:t a competenci(t que denomi· A dontrin~ que vimos de expender tem 
ii amos- str:c~issinw jw·:~· · ~ido uni:'ormemente consag-r!:t.J.a ew muitis-

0 SR. Em:;_moo RA:I!OS..,.. Pele project~ d~ >imos are,tos dn. Sup::-em~ Có:te, dos Estados 
com:rniss&o, a. atrtibuiçüo n~o é originaria e C Ilid<l.5. de cuja constituiçãe i!111;ortúmos c 
pri>ati'ltt do Supremo Tribunul Peder-.11, ln•.tit:llo do jul:;.emente originn.rio peloSu. 

O Sa. CrciXATO BRAGA- Perdiío. ln*to J•l'<,mo TriLunal Federal. 
em dizer que o é. de facto, o Jl:ll'écer terminn C'it:<l'('i d~;;~e:; are;, tos, p~rn. exem]Jlo. Ci 
por estas palavrc>s, que precedem o proj~cto: JlN·f··ri.!os no caso .Marbury " niadisou 
«em outro ponto em que 0 projecto do :>r. ~li!- ( 1, Cranch, l3i) e no caso Rhoda-lsland t, 

ton não po~er ter o acolhimento da commis- ~1assac!:u:ssets (!2.ô5i). 
são, é no que se rerera a competencia. origi- ?\o primeiro de::;5a~ feitos a. Suprema Clde 
naria e prh·o.tiva do Supre:no Tr!!Jm:~l ;1or>t 1!é~idiu : ~o Congre3:W nã.o póde attr'lLui~ 
conhece:· do assumpto.» ju!·isdic<;ão oJ·igin:•r·ia. à CGl'te Suprem" em 

e .;.cs ditrereut.;s daquelles especilicu.Jo; na 
O _?R.. EDtiAP~Do RA)!OS.~ Ahi està a con!ir- :tl·tigo da Con~tituição. » 

maç-J.O do que acabo d;; c1zer· · No se!rundo. o mesmo tribunal diciniu: 
OSE. ClNCL\AToBR..\GA-Entret~rr:o ,leJ~ .. s~ t « Ajuri'Sdicção orjg-jnC~ria da Suprema CôJ'iee 

se o te~to do pr0}~cto da. nobre con1mis:::üo~ e especiul e limitada. e sua. acção deve ser 
>er-se-ba que estn. pro;;üe qua os conflicto:; em circumscripta· uos casos li<U·ticulares, às con. 
questão sejam jtdgaào~ 1)elvs tribun~es com- tro~:er·sk:s. e as partes sobre ns qunes a 
petentes estuJ.o:.tes, e quando cs!e.otüoc:âs:am Const!tuiçiio autori::ou a u. pr-acede!'. 
o« nao se pronur.ci'm em dado pm:a. pelo Su· Q~<~;!quer acção fóra dos !imites prescripto; 
premo Tribunrt.i Fede:·al. Ora, o c~tSO c:om- é col~am. ~~"n j1!dice, e sua acç~o é uma nul!i~ 
mum no paiz é a não ex:istencla tlesses tr!bu- da de (Calco~ Decisõe:> Co:1stitucionaes, ns. 
naes especiaes nos Estados:- pot·tanto o 2.094 e 2.!06). 
caso commun1 será o julg-amento origiru:wio e ~bs, volto ao projecto da. commissão. Não 
privativo do Supremo Tribur,al Fede;·al. é somente 4uando tivesse de julgar ori~ina-

Ora, como ia, dizendo, quando ~ive a hon:·a ri~ e pri-ratint!r:ente. que o Supremo TribU· 
de ser interl'ompido p<:_lo ap3rte. do n~bre na! serht incompetente p;n·n. decirlir do a;. 
deputa. do.- a JUrJsd_·,çao e>rJ~I::mrm o pr:ra. 'j sui:lpto .. c:ua ]•rende nossa attellçiio :-quando 
tiva do Supremo Tribunal Fedem! é urna j~- mesmo fá o feito tivesse-lhe vindo ao conbe
risdi~ão. e:tcep~i~nap$sima ; quer ~sto dizer ci!Jlêllto, em g1·ilo de rçcurso contr·a as d~i
que lirruta·se exc:usrvamente, restrJCta:neut" sves do triiJuu,lJ de Estado-como o pernntte 
aos raros casos ·'?numerados na. Ccnstitui~~ão. o projecto-:liuda nesse caso seria inconst:
que são estes : t•1cional " acção do Supr<mn Tribunal Fe-

dc!'Ul. 
Al't. 59. Ao Supremo Tribu!l~! 

compete: 
1 Processar e julgar origlna:·ia e 

-va.mente: 

Federal . Sim : pot•que o art. 69, III, § 1 • é expresso: 
<<Das seutenç1s das justiças dos Estados em 

priYa!l- uitima in;tanc.in haverá recurso para o Su· 
premo Tribunal Federal : 

·(a o Presidente da Republica nos crimes 
.communs·e os ministros de estado nos casos 
do art~ 52; • 

. :. . ministros .diplomaticos, nos crimes 
e_'lios de responsabilidade : 

(:-:i':.-·~·-.e.confiictos entre a união e os 
~"'! .. v•,o:u•n: estes uns com os outros ; 

a; qunndo se questionar sobre a validade 
ou a <tpplicação de tratados e leis federaes e 
a decisão do tribunal do Estado fór contra 
ella; . 

b; quando se contestar a validade de !eJl 
ou de actos dos governos àos Estados em 
face da Goustituição ou das leis federaes; e a 
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decisão do tribunal do Estado consillorar va- 0111 JlH2).sempra tem~ pod·)l' jndiciario de
lidos esses actos, ou essas 1~is impu 1'D:ld(\S. :. clinwlo th1 sua carnp(·t,_.mct~~ :10 :'.:3:sunlp!o por 

01-a .. n!nguem poder:"i dizr-r- f)HC on rn.sn em se1•. r~tB_I!o ort)ecn !H..rliliel,. 
discussão ca.be nas disposiçiícs clesse te:.to, SJ. legJsln.rmo~ ~~ni "'' ~c.niidc> ,;,. compc
?cr consogumte; a cbrnpetenci<t crefu!a. ê il'l'i- tenf!:a. do jn;i](:i.:rirl füfil.~r;d, ::;tn soh·~m0s., 
\ante rlb. úonsHtnição. atJdi:_tn:os e augmc;:ü~tmos tli:rl;.:Lild:J..dc~; por-

Nem só por isso pecca neste ponto o pro- •1t1é ,; S•:melil""';" ol:L Snpi·.~m:l, Cú1·te. o Sll
jecto; porquanto, o que nutm~isa a interven- prumo T1·ll.um.;.tl pódc tamL:un dcr.\1nn.r lte 
ção dos poder~s federaes ~ e:cactamsntc o sna campetenci:..t p(!lo mesmo !:H:.tlvo~ 
facto não bn:ver nos E;:;tü.Uos lribnnaes r,cm Jmag-inmnt')s~ pn!·Cm'l r1u•.: i!'l::;o ::lfi.n se 1lesse~ 
compctencia paPa dizerem a ultim<l oalavrn c @ von :ts;;ign::hr a ~<:c anoruali~ constí
sobre estes conr1ictos. Sí o~ ha, ou Qnnnilo os tucicn:tl ,, ]ll'<üecto nos leYarl:.. 
hou"V~!' à União cumpre acceitm• us Suo.s deci- .~.ltBnr!1m1 o:-5 n1<1ns collcga.s a. rJn~ c:trla. nm<~ 
5"1e~l l'e3(Jeitaodo assim até o possível a soiJe- das Cnmarns 1Ycdcrn0s ó ". u:1i·:t ,;ompctcnt<l 
rauia. estadoal. p~u·:1 verilicar as podel'CS t!u srJ::Is nwmhros ; 

Nem só pelus razões que venho adduz:n1!o or:t, p~\r.:t a ttpnrnç:i.o da Sll;"]S eleir;i"J(!R re~pe
sou .contrario à competenci~ de Poder Jndi- cti •:ao, c:nh u::1:c dus Cllm,.rn,; neces;ita 
ch\I'lO nu. hypotbese. Para attribuir-lh'a. a con:;iJ~.n~\1.!"' <1 Lúgltimít.lnde d.o uo-ve-I·no es~l
csse poder~ a Cornmiss~o Ue LB.g-iSla\:!J.O e Jns. doa! tidmi~t1 do ~qual :.1 elcic;ilÔ. teve lo;.p:r, 
tiça, me parec~~ encara mal~ questão. para con:i!dern.!~n. va.U1in.. o~~. .nullu.; conso-

No c~.so da duplicata de gov0rmtdoreq e I gaintcmcntr,. cada uma das Camaras pode, 
assembléas esta!.lockes tra.tt-.... se Ue um conftio.~to ..::n~na :;o:ie~~:,_r,i:t, con~ider.:.H' illegitiu;o mu 
ds natureza politictL, e não de um;l questão I go"-orno 1le E:;t~tdo ji:. jalg;<-11o !et;itimo pelo 
de ordem ,i uriolica pl"ivnda, uem de s;\lvn.- pod(;i' j u~idario. on >ice-<crsa. 
)?Uardar direitos inrlividuaes des ci•ladnos que I Esta oitnaçã.o seria auut"chic:c: - cumpre
de p:trte :1 parte dis)lutam os earfiOS : e m- r:os evit:1l-a. 
tretanto, a. funcção normal do poder jnüida· .. \b~tt~nhlndo ctn. citcnmstancia Ue s~::r se.!n~ 
rio é exactnmenta a de julgn.r em matarh1. pre rrwrosa. a rnurclt:l du~ ft;itos jur.licin.riOs., 
de rlireitos privado;; <las pessoas naturaes ou ruorosiolarle oae :ái.o se cocüpc>dec~ com a DR
juridicas .. ·applicando à lei ao caso occU!'I'tmte t:1r13za da. tlé!:!!:;1Io promr)b ~1uc o ~tssurnpto 
cm qul3 uma. relação de direito foi vio.ladtl. semnre rccio.mu .•. 

t\o reconhecimento ela legalid:tde de um ~ ,. _ .• ·' · '"~' 
governo de Estado nós depal".l.mos com .um O .R. lil!L,u::-i ~a ama,,.,_ •0 • 

Prob!errnc meram~nte poiitico, e não judicia- O Sa. CI:->cr:.:AT!J Br.AOA-:!i!o di>sa !!De só 
riO: I por essa razüo dcl!Ct ~·n. úe coa nr cm q.Lt~ ~e 
.Na oruem jud.iciaria, o poder julgador eo- Riiectassa o nssumpto ao T•·ictmnl Ju<IJcta.t'lO 

g.'t:t ~" garantià de um direito priv<\do do mns sim pelas muitas r·cnti<3S que Yenho ex
Cidnclao; na ordem politica, 0 poder >erifica- pondo, a~"·'-" '""'las por maiS es;a, alt:ts de 
dor. co.gita da. garantiu do rlireito politico tb ord~m scoandaria em f,cce das vutras, tn.nto 
mluona do Estado sobr~ a minoria. que rlei:w de :dongar·'!"' S•ll>ro ell~, p:tN 

Aos )!aderes judiciarias u tutella do d!reilo passo r a encarnr cut;:-as !aces da questao. 
ch:il; aos poderes políticoS, a tuíella do cli- Pon:>;o, Sr. Presidente~ t~r cheg;,do n. de
t•eíto politico, que é 0 voto. A essa diYersi- mondt·:u· qtH~ dos tres ]JCdercs fedet':tes, o 
dade de fUllCÇiles, obedece o s:rstemtt de nossa j u·licitu·io nilu &, nilo póde ser deante d~ Con
co~st!tuição federal,como ns de todas as con- >t'tuiçiio. o co:npetent" pari!- conhecef dp. 
slltuJções estadoa.es do Brazil: tanto assim ltHitCfÜJ. I'Cforente ao recotillCCJmanto d:c leg1· 
que seg[).lldo ellas cabe às ca1naras veriticar timidade entra dous governos est~iioaes. Sel
em definitiva os podet·es dos seus membros; o-ln• o executivo pr'i'l'~tlyumente I 
nenhuma. attribue essa competencia ao po- ltespoudemos que nao. . ~ 
der Judíciarlo. Este poder teul a su:L .orb1tl\ do acçao tra~ 

Questões de legitimido.do do ~overno ~ão çaua com meticuloso cu1dado e .eJev~ua ea
substantivameote uss:rmptos d~ alçada. do uedori:t uo urt. 48 d:.t. Constrtmç~o. San 
dire1to publico : di~eitos individuaes só en- ]lO.Jlel na federaçiio, mesmo porquo etle é o 
trarão 11tli em causa indi~ect!lmente, adjecti- poder ::mnado. est<i delinido cl~ramente nos 
vumente ; tão certo é isso, que, suppondo :t diversos paragrapi!OS desse. art1go; e em ne
hypothe~e de, entre os dous presidentes que nhuma das attribmçil?S ~llt enn~~eradas, ss 
d!sput11111 o càrgo, lla.ver um que o renun- encontra a que faz ObJecto de no~su~ loeubra.: 
?assa desistindo de seus direitos, nem por ções do mom~nto:-:iora das n.ttrJbmções altL . 
~so a questão ficaria resolvida, como e facil consignadas, eJ.le, S! exercer out:·as, f:t.l-o di
lmaginar. ctn.toriall!lente, e mnda. ass1m, st o tem. abu-

Nos Estados Unidos, nos casos similhantes sivamente feit0, tem sido sempr~ arl.::-re{erefl
ao de que tratamos (como o da Rb.ode-Isl:ai:J.d, ~'"'ii do CQngresso Nacionar. · · · · ·. · : · ·· 

0.U.IU'& V. VII , 7ll 
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Contra a competencia privativa desse poder 
-para resolver o nssumpto, julgo-me desobri
gado de produ~ir outras razõe;, até mesmo 
porque n!lo me consta que pes;;o.t a.lguma 
nesta Cns:1 pense que privativamente in
cumba a este poder a soluçã.o da ma
teria. 

Recordarei à -Camara que d~ix:ei demon
strada a necessidada da intervenção da União 
no caso de que se trata ; demonstrei tambem 
que essa intervenclio era. íneludiHlment~ 
attribuida ao go~erno federal pelo a1·t. 6• 
§§ 2' e 3• da noS!a Constitrtiçao. 

Si assim é, e si segn!ldo essa mesma Con
stituição deixei demonstr·ado que tal provi
danei~ não é da alçada. nem do judiciaria, 
nem do executivo, cla.ro está que, para não 
presumirmos o absurdo na lei, imprescindi
velmente, só por isso, deveríamos assentar 
pela competencia do Poder Legislativo, unico 
que resto a considerar dos tres poderes fe
deraes. 

De facto, o sentimento democratico não nos 
seri:t melindrado, desde que se considerasse 
que tal solução é o fructo da oolloboração de 
de dous altos poderes nacionaes, isto é,das duas 
casas do parlamento com o chefe da nação:
si estes -podem errar no nssumpto, todo o 
systema representativo é falho, porque elles 
constituem o seu alicerce vivo e perma
nente. 

:Mas, Sr. Presidente, não é a esse argu
mento por e:tcl U$ão que devemos a firmeza 
-de nossa convicção pela competeucia do le
gisl?-tivo pa-ra regular o assumpto. Não. 
Out.:os poderosos mo ti vos a justificam. 

nas eleições, e nem por isso e menos perm1 neutemente soberano. 
Desde que constitucionalm;;nte o. ~>overno 

federal dem inter'<'ir no caso em questão 
essa intervenção dà-se de direito pela acç;; 
do Congresso, a quem incumbe a escolha do> 
meios apropriados para prover a s;tlisração 
das neceosidad~s publicas :na impossibilidade 
de enumerar todos os c~so> de neceosidacte1 
publicas, irnplicitamente cabe ao Congr•s:o 
Nacional julgar dclles. Esse é o espir~ito cle 
oossa Constituição. 

Repito-a inter,'enção no caso em eontro
versia é um tios deveres do Uuilio, deante do 
art. ô" da Constituição eomo deixei demon
strado. 

Pois bem, para o exercício desse dever, e 
preci;o que a Uniilo tenha os poderes de 
cumpril-o. Ora, o exercício dos poJares que 
pertencem ã. União é reguh<<lo palas lois e re
soluções do Congresso (art. 34, § 33). 

E' um preceito constitucional que prescro
ve a intervenção fecleral;-ora, para execuçfio 
dos preceitos da Constituição deve o Congresso 
Nacional decretar as leis que sejam mister 
(arL 34, § 34). 

O caso em que "lia. entende com a obsar
vancia da Constituição e dns leis federaes, e 
encerra a satisfação de uma necessida,Je cl; 
caracter fe<leru.l, como é a -paz nacional,-ao 
Congresso r:umpre providenciar a respeito 
(art: 35, § l '). 

Nem da outra sorte se comprehenderia que 
a Constituição ti v esse dado ao Poder Federal 
o diraito de intervenção, expresso no art. ü•, 
sem dar necessaria e implicit,tmente os maio> 
de exercer essa direito. Antes de tudo, por sua propria natureza o 

Poder Legistativo é o que tem naturalmente 
mais latitude de acção: a simples euum~r;lção O SR. HERCULA:s-o DE FRE!T.~s-E' a questão 
de suas attt·ibuições nos arts. 34 e 35 da jâ. agitada no~ Estados Unidos, dos podere> 
Constituição, disso convence plenamente. implícitos do Congresso. 
Aos outros podere:;, dous círculos circum- o SR. CIXCIN'ATO BRAGA-Apoiado, lembra 
screvem & norma de acção- a Constituição bem o nobre deputndo:-é exactamente o 
Federal e as leis ordinarias. caso. E a proposito occorre-me reprouuzit· 

Ao legislativo, a Constituição é o unico aqui as palavras do notabilissimo Story. com· 
freio imposto ;-dentro della, é-lhe licito pro- mentando a esse re:;peito a constituiçã.o norte· 
videnciar sem embaraços, sem pei~s. sobre americana: 
todas as materias que interesS<\m á União, á d d · 
nação; e jà demonstrai que tratamos agora .:Todas ns "t'ezes, pois, que se lrõ.tn. ~ a~J· 
de uma mataria do numero destas ul- dir si um -poder é constitucional, a prtmeu~ 
timas. cous:t a saber é si elle esta expresso. No case 

_ E' o Poder Legislativo 0 mais direeto e im· affirm:>.tivo a questão está resovida. Mas,. s 
mediato representante da. Soberania Nacio- o poder não està expressamente cooced1dr 
na!, poder immanente exercido soberana- pela Constituição, deve-se a!nda procura1 
mente. saber si elle é uma consequenCla de um podel 

expresso, si elle é necessario e cqnveniente r 
O Sa. FE.A....,ç.o~. Cu:. vALHo- Poder imma- sua execução; no caso affirmat1vo, ~ ~~~ 

nente em corporação que interrompe suas gresso -póde exercei-o ; no caso contrar10, 1>51 

funcçGes ~ • . . seria inconstitucional.» 

0 SR. C~CIN.oi.TOBP.~~4-Sim,immanente, 0 Sn.. AuGUSTO DE FRElTAs-1\!uito belll 
_como tambem o tem incontestavelmente o este cri teria de. iJ:lterpretaçijp é seguro e d~· 
p_~>vo,~que'aliás,'sà 11 exercita periodicamente .c!sivo, 



câmara dos Deputados- Impresso em 12/0212015 15'38- Pág1na 21 de 56 

SESSÃO l!lllf 28 Dl! NOVEMIIRO DE 1894 571 

. O Sn. C!~CIN'ATO B!'.AGA.-Sr. PresUentc, n. 
mterpreracuo das cktu~n!a~ contidas no art. o" 
§§ 2° e 3>, em combinação com os nrts. 34 
§§ 34 c :;s e 35, § ! " da Constituição uiio pó:lc 
:;er uma. interpretação restrictiva como a 
querem os ill nstre,; antngonistas. 'Essa hcr
nlcneutic:; seri't coott•nritt à regra trivial tio 
que o~ ]Joúeres contidos em uma constitui··iio 

tentes nas ag-ua.s da União, o direito do 
punir, etc., etc. 

. . ' 
]l:trtJcularm~nte llm mtttet·ia. de a(l:ninistrn'l'tO 
dos nef('ocios do p3iZ, taes como n pnz nncio
nr..l. ext~rna ou interm1, dovem ser interpre
tados, :.mph;mentG em. ra.vor das Yant;1gons 
do bem publlco geral. :semelhante regra, como 
bem diz Story, nilo depende ria fól'!llfl parti
cular rle um governo, ou das tlemarc~ções 
diJTerentes dos seus podere~. mas da natm·oztt 
e do ol\iecto do l)roprio instituto com·eneeionut 
ehamndo governo. 

0> meios de corresponder ás necessidades 
da Nncão, de ovitt~r-lho perigo>. do au..,.moo
t~r-lhe a pro,;peridatlc, são tilo vari:fdos o 
complexos qt\e e pt·eci~o ddxn grande !atilado 
à escolh<1 e em[lrego do;so:s maios:- donde a 
necessidade da interpretação lat·g~t ás <tt!ri
buições do qt:e tratLII!OS. Em vão se argu· 
mcntmi. que est'.1 donttina dá em resultado 
estender os poderes c.lo gover:JO nacional sobro 
n esphen de legisla cão d9s E~tudos:-o mesmo 
então se. poderia ot1ectar contra qua!quat• 
poder que lbsse exercido por induct)fío ou por 
iuterpretação, e com igual força contra a 
União, coroo contra os goYernos dos Estados. 

Abusos ou erros u~vem-se temer; m~s 
abusos ou erros de um poder não s:io ~,rgu
mento contra a existeoci!l. tlesso poder; o 
remedia contra. o abuso o o erro é mesmo cm 
mlaçiio aos poderes da União que em reJaçi!o 
aos poderes dos Estados, a su ber-e o appello 
a 11:m. outra. fõrma ou divisão dos mmos do 
g·oo;erno, ou o a1lpello no proprio povo no 
livro exercício do seu dil·oito de escolher 
munuahtrios honrados e comllelentes. Aesim, 
com razfLo pensa o commentador que citumos 
ha ponco. 

N:\ Constituição nmericana, como na nossa. 
en~ontraro-se as clal!sulas que venho de citar 
em tlefe~<\ oh btitud~ da. acção do Congresso 
!'aeional. Na. republi c:a. norte-amerio::am. a 
mte!'pretaçiio I;J.rga, amplhl.ti,·a, rQzoavel
mentc amplitttiva, de taes clausul~s tem sitiO 
eon.,agrada pela jurispruclcncia corrente (\a 
Côrte Sttprmmt. 

Observa um sabio jurisconsulto norta-ame· 
ricano que «talvez mais de metade da legis
lação do Coni(I'esso nã:o tem outra, garantia 
constitucional sinão t't. interpretação litentl 
tlos poderes implícitos do governo geral.> 

Entre uús ig-u:tl tendancia se ÍlllJlÕe pelo 
menos nos primeiros témpos do. Republica;- . 
mo ti \"OS poderosos de de:mggregncii.o temos 
actuando om nnsso o:·ganismo nacional' -
oliver:;itlade profund:t ,te climas, diversidade 
tle <lireito on1 tnateri:t d~ processo, e muito 
principn.lmente cxtrcm:t•la. d.;sccntrtLlisaçào 
tinanceir:1, ~ue t1in. a. di:1. ll:lvn a Uuiã.o ao 
<\niquilalnt!llto, á. cush tht crescente tn•osperi
dude dos Estado;;. Ness:t$ eont!íçucs, ti de 
patriotismo a attituo.le Jallnelles qne se 
oppoem à ronlisaçflo desse tr:t.b:tlho l<lnto do 
desn.ggregnçüo nacional, dirig-im!o us tentlcn
cías para o prestigio da Unii'io, St!nl .querer 
qu~ est~t se veja complubmento :dYronxada 
tambem na ordem politica, como j~i està. na 
ordem jnridica, como já está tambem na. 
ordem nconomicõl. 

Nem infundatlamento nos :n·recciemo:; da 
pratica destas itlóas, sob cujo domínio :.rosno 
iovejavel jJrOSporidade :1. gramlo reput,!ica do. 
America. do Nvr-te :-na nmplitude de acção 
t.lo Potlor Legisla.tivo ordinario sobre o cnso, 
t.;mos a seguraut;a. da tiberdadG dG regular a. 
materia, m• modida das conveniencias publi
ca:; que as cir-cumstancius aeonsellletreUl a 
qualquer tempo. 

Sr, Presidente, não preciso dizer mais p~ra 
j ustilicur a competencia do Congre~o Nncio
nal, do Poder Legisi<J.tlvo, par>\ coobecGr do 
caso de duplieata tle gávernos nos Estados. 
A ma teria cJ muito vast;c; dispenso-me, porém. 
de udduzir mais cousider•ações, já porque 
fallo :t colleg:~s de quwn só posso r·eeeber 
ensinamentos (1lt7a «JJOi(!dos), jà porque a 
hora. ;ao em muito adeant:ula é e:t tenho 
martyrisado demai~ a pacieocia dos nobres 
deputados •.• 

DlVEn.sos Sll.S. DsPuT,\DOS- Não apoiado. 
Estamos ouvindo ~~ V. Ex. aom e.:cc:epcional 
prazer ••• 

O Sa. C1NCINATO BRAG.-1.- Agrudeco esta 
imme1·ecida e captiva.nt~ gentileza d?s m2uS 
Colle"'as à qu:tl corresponderei aLrevmndo llS 

" ' 1 . poucas considerações com que vou cou::: ulr. 
De que é o Congresso Nacional COf!!pete:r::te 

para conhecer do assumpto em .d!scussa.o, 
nutro, Sr. Pre;;idente, a m:ns ~ectd1da. con
vicção pelos fundamentos que Ja vos expuz. 
Resta-me averi"'uar o meio ]leio qual este 
lJOder exercerà" tal attribuição. Este não é 
outro sinã.o uma dispúsição legislativa. 

Por e li a e que ficou assent(ldo que ao Con
gresso u~sistia ·'o poder tle crêar um Bo.nco 

. ·.·Nacional, ·de. comprar territcrio estrangeiro, 
de de~r~ta.r embargo sobra embnrc..'l.ções e3:is· 

A lei reguhtclom do a.ssumpto ]Jóde ser da 
e!\ructer geral, regendo todos os casos .seme
lhttntes, ou não, que concorram no pa!Z ; ou 
pódo te1' C<tl'ltcter especial regaDdo ? caso ·. 
especial, subn:etti~o :1.0 e;ame e eonnecuUQnto 
do Poder Leg!slt~.tlV'O, · 
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Um dos projectos apresentados ao parla- i'/. 119 C-1894 
meuto seguiu este ultimo caminho- o apre- Redacçtto do projecto n. 119 A; do con·e111, 
sentado pela maioriz. 1 In. deput~1ção de ~ergi pe. anno, que autorisa o gove1·no a cont1~acta1' 

Quanto a mim o julgo acceitavel, porqu3, com Richa,.d J. Reidy ou quem melha,·es 
si o Congresso pôde legislar para os casos 'Vantagens otferecer o assentam.e:nto de um 
geraes, pa.m o l(enero, pôtle igualme?te faz~l-o cabo sttó-fluvial ent1·e Bele"' e ,'\1an<!os. 
para os particulares, para a. espemo. As;Jm, 
tem j:i. o Congresso procedido na mater1a O Congresso Nttcional resolve : 
referente ao est:ulo de sitio, a qual deve ser Art. 1. o Fica o govemo autorisado a con-
regida por lei geJ·al r~gtt_la:;nentar dos arti~c~ tractar com R.bhartl J. R.eidy ou com quem 

. respectivos da .Constülllçao, e entretanto, a melhores vantagens oiTel'ecer, o assentamento 
mingua dessa lei, a ma teria tem siJo resol- de um cabo sub-fiuvial entre Belém e J,[\l. 
vida pelo Congresso deante de cada caso uãos, mechunte as seguintes conce,;sões • 
particular occurrente. a) privillegio por :JO annos, salvo, porém 

Entendo mesmo que o estado rigoroso de a União e aos EsL<dos o dire:~o de estabele: 
eada caso em especial é o penhor mais seguro cer, na mesma zona, as linhas terrestres que 
de acerto nas decisões do Congresso resolvetlflO julgarem convenientes, tlc:tDdo ainda aos 
si no caso sujeito deve dar- se ou não a in ter- particulares o direito de t:·,msmittir seus des-
venção federal. pachos pela linha ·que pr·et"erirem ; 

Acceitaria, de prcferencia ao sil•?ncio do b) isenção elos direitos de alfandega e de 
Congresso, um<' lei reguladora do assumpto quaeswer outros impostos pela exploração, 
em these, •le modo geuerico, abrangendo não para todo o m<Cterial, inclusive navios empre
só o caso do momento, mas tum bem os casos gados no assentamento e rep<'ro ·das linhas; 
futuros. c) cessão dos terrenos devo! utos o direito 

Entretanto, não dissimulo qne o Congresso de desapropriação de outros, durante o pr·azo 
Nacional de-e-e legislar nesta bypothese com do privilegio, para o esta!Jelecimento das es
summas cautelas, em ordem a não outorgm• tações, amarra\ãO e casas do ca.bo, obser·mda, 
ao Executivo, por delegaç•Io, poderes que só quanto a desapropriação, a legislação esta-
ao Legislativo deve competir. doa\ em vigor; 

Nem só esse receio me assalta o espírito; ti) subvençl"io annuul de Jõ 17.125 durante 
mas, e sobretudo, o dns diftlcuJ,Judes quasi os primeiros 20 annos da concessão. -
insuperavei5 da confecção sabitt de uma lei Art. 2.• Em troca. de taes favores é o con-
dessa alcance. cessionario obrigado: · 

E' muito curta ainda a experiencia que a) a estnbelecer,uo referido cabo sub-tlu.-ittl, 
temos do regímen led~mtivo; não temos por ramificações para Pinheiro, Mosqueiro, Soure, 
ora tradiçiíes bastantes desse systema de vida Cametá, Breves, Gurupã, Chaves, !vlacailil, 
organica; os casos occorridos são em muito Alemquer. Monte Alegre, Santarém e Obidoi, 
pequeno numere, e não temos jurisprudencitt noPar:i.e Pt•rintins e ltacoatiara.,noAmozonns; 
alguma sobre a matet·in. , b) a faze1• fuoccionar 't linha principal no 

Ora, o direito por maior que seja nosso es- prazo maximo de um anuo e as outras no de 
forço, não é cousa que se invente; para assen- 18 mezes; 
tal-o é preciso longa elaboração soci:tl, detir.IR c) a fazer reverter à União, findos os 30 
elocubrac;t\o historica, que pela lição do pas- annos Jo privilegio, todo o !lllltcrial, etlitica
sado (tão curto aqui de regímen repuhlic:tno çõese terrenos empregados no ~eeviço; 
que se pode dizer que aindtt niio o temos) d) a dar preferencia na expedição aos tele
venha a permittir-nos a segurança de um grammas otTiciaes e da imprensa, todos os 
criterio pa1•a regularmos bem todos os pos- quaes terão abatimento de 50 •;., em reltlção 
siveis casos futuros. a tarif<t adoptada; 

O que incontestrtvelmente urge é que, de e) a orgauisar esta tarifa tornando por bas? 
um modo ou de outro, o Congt·esso Nucionrtl 1 a diitancht kilometrica e subtnetteudo-a a 
dê uma solução ao grave problema que agor<C, upprovaçtio do governo fet!eral, sendo-l~e 
provoca a sua attenção. vedado altet\1.!-a sem acquiesceucia de;;te. 

Antes de concluir, agradeço a v. Ex., Sr. Art. 3,• O concessionario poilerà., em q~a!· 
Presidente, e aos meus illustres co!legas a quer tempo, e pelo prazo do p1·esente pnn· 
paciente bondade de terem-me ouvido por Jegio, entrar em accordo com os governos 
tanto tempo- · estadoaes a. respeito do estabelecimento de 

Tenho dito_ (Muito bem. O o1•adOJ· e ..,iva- novas ramitlcações. · 
mente comp,·imemado por todos os set<s collegas Art. 4. o São revogadas as disposições em 
presentes.) contrario. 

· dis - - da Sala das commissues, 28 de novembro de 
F:ca a cussaoadia pela hora. 1894.- Paranhos Montenegro.-J. A. Neiw.. 
Vão a imprimir as seguintes redaeções: - F. Lima .Duarte, 
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adlwsivo » e 
2 'lo aos par· 

vendo. de estam
como nn. tabelln., 

1~l.-pe~soai' : Mantida. a verba do 
0,'i ''>/;:ol'çaniento, como na taoolla .•. 
·; Materlal"'-Augm~nta.da a verba do 
, · · orçamento Vlg(lnto com mais 
·· .53:180$ pn1·a atlEontler ;\s des

pezas; .entimerad•IS na taiJclla. 

·12. At{arulegas 

DA· o.\l'lTAL l•'JmEHAf• 

Pesaol\t...:.como nn inbelln, 1m vendo 
o aocrescimo do I : 800$,com que 
se eleva igual qua.ntia. quo som~ 
pro venctJl'am o~ dous !ljll~nntes 
de guarda-mór, tle gratillcaçuo 
purtL ali mentaçiío .•••• , •..•••. 

Materin.l-Augmentada a verba do 
orço.mento vigcntCI com muís 
12:000$, para u 8erviço typogl'll.· 

. pllíco, como 11a tabclla ....••.• 

Oompanllia tle uuarrlas 

Na oonformi•hvlo da tabella. appro· 
· vacl(L pela Camam, dopendento 

ainda de appJ•ovaçíío do Senado. 
Exp~diente e outras despezas,<lomo 

na. tl\belln.i .......... , , . , , , . , , . 

CapataJi:<s 

Ps~:;oul ~,\ugmontndn n. vorba do 
orçamento vigeulc con1 as ns· 
lle.ciflo;.tr;ües Coltstun los du ht-
b!lt1a.-~ .. ~ ................... . 

86:380$000 

149:000$000 

!21: 182$500 

777 : 000$00() 

85: l80.tOOO 

45·1: 800$000 

I :000$001J 

sn 1 : on7$r.OO 

27 I :770$000 

270' 182$.500 

Guinda! tos ~ eloMdores lll!rlraulicos 

Ele v n.r\ a 1t verlJa de mais 
16:622$500, flcnrulo ns dlorias ntl
gmentu.das do seguin to modo : 

O~lndastea hyclrnulicos: 
Mnchiuistns, 10$000; 
A,judauto, 0.~100; 
1\Jallllador, 5$500 ; 
~'ogltis ln, 5$000 ; 
1~ncni't•ogndo. 4$000 ; 
Allxilhu•, 4$000 ; 
l<:loVIIdOl'OS hrtlrnulicos: 
~ln chi nistn ~ Bj;UOO ; 
Ailldrwto, 6$EÕO; 
I>ucarrogado, 4$000 ; 
A tl x ilat•, 4$0D.:l. , .•••.•.• , • , •••• 

Da)Jt)Sito 1lc polcora t1tt illut do 
Boqueir(1o 

COillO nn. tn. belltl. ...... • , . , ... 4 • • • • 

8cJ'oiço 1Wll'itim11 

ComO na tubolla ....... ..•. ~ ....... . 

Barca.~· de vigia 

Pessoal-Com os augmontos diS· 
criminados na tabolln. ........ . 

Material-Como na tn.bella ....•.• 
Os vcncimontoa tliarios foram cal· 

culados nu. razão de 300 dias 
utois. 

llO J.:SPH\l'fO SA NT0 

Pcs;o:tl-Como nn tnbclln. ........ . 
~Inlcl'iú.l--Augmcnhtda a vcrb,, <lo 

oi'r;ttmonto \'Í~enlo NU J dOO$, 
COIUO dúHlOtlSLl'n, a, t.ahcJJa ••. ••• ~ 

60:085$000 

1)8:600:$000 

4:000$(}00 

155:140.$000 
71 :280~000 

58:340$000 

6.:g6S1000 
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Capa ta Jt'as 

Pesso~J.....,Tt•abll.lhn<lm•ca com o tlU· 
·. gmento constante dit tab9lltt .•. 

Material- Sendo 70:000$ p:m> 
acqujsiçfio do material nu
ctU[l,Jlte nccessado, inclusive 
um~ luuclm a vapol' •......... 

E~;;calcre.9 

Pessoal - Cotn o n ugmcnto con
~tanto <la talwlta elenvJttS ''" 
ruçãos do SOS mensaes ..•.. · .. 

Material-Como na tnbeila ....... 

'Fvrra fios yum·das 

Nn confM'tnidr~rlc rln lnbelln. n]l}n•o· 
vada pela Cu mn.;•a, do pendente 
o.inrlada approvnçiío tlo Sen a;lo. 

DA THfiL\ 

Pessoal-Como na hthella .•.•.... 
Material- Augmentada em mais 

7:250$; segundo 11 tlemoustmção 
tl(L tn. bt!lln. • • • f o o • o I o o I o • t • o • ' • 

Capal<fo;ias 

Pes11oa! - Augmentnda a ''erh~. 
com o. nccresdnw· das tlint•íns. 

· cmn6 lliscl·hnilul.(1n. benle so ob· 
ser v a na tnbolla ..•. , •.....• , . 

Materill.l-Augmer.toda a eonsi!lna
giio do .orçamett'to com 50:000.$, 
pP.ra. o. co!llpm de umn nova 

· mnchina>{les\lnuda no serviço 
da. co:pa.tasia e concertos dtt 
-existente, nc!Julsiçfio do um 
guindaste, dous <twensorll.'l hr· 
drattlico~,· 12 cat•ros pat•n con~ 

5:670$()0() 

70:80~000 

12: nno:!,ooo 
500$00() 

12:30ü~OOO 

297:200$000 

lll:950:!;000 

IIG:OlOIOOO 

cJucçiiú do lnercadorlas.,. um[t 
Lm.t~t\. (~O rogist1•o o uma. lan· 
cho. n. vapor de mnrçha surdo.. 

Ldnehm; a 't'ftj)Ol" e bm·<"as de -vigút 

Possonl - Mantilta a verb11 do or
çamento vigente com o acct·es
cimo ,lo.s dinrh•s dos mt\rinheiros 
du 2$ ll 3$, como na. tu.bdla.. , • , 

~"'soaf.ct·cs 

1'o.>~•1nl- Augmcntnd<lS us díurilts 
dos pntrôe::; o mn.1•inheiros, como 
llt\ ttll•oll••· ................... . 

~l .. tnl'inl - Mtmtídn. a verba do 
m\•n.monto \'jgente, como na ta· 
bclla ......................... . 

Ji'm•t!a drJs yum•dt~$ 

Pessoa i - Na conformitlad6 da ta
oelitl. j:'\ o.pprovada petn Camnra., 
dependente ainda dt< ~tpprovaçtlo 
<lo SM:uio .................... . 

~htlol'inl- Conw na tnbclln .•.... 

DE AtiA.C.\JU' 

P<!ssnn I - I>Iantitla a conslgna('üo 
do or~amonto Yigonte, como nu 
tabclln ......................... . 

l\l:t tot•ial - Com o ncm•csclmo de 
2:o·~o.~, sobt'·o o orçamento vi
gonto, eoutol'me n tnbelln .•...• 

Capa/a> ias 

PessCJ~ 1- Augmenlatla a tlíaritt dos 
serventes de l$1j00 u. 2$000, como 
lllt tabetlll ................... .. 

i\lntorial- Mantida n verba do 
orcan~ento vigente ............ . 

59:800~000 

74:125$000 

19:458$000 

S:000$000 

120:600$00(} 
3:000.~000 

42: 120.*000 

7:000$(100 

7:200.~000 

I :000$00Ó 
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Escaleres 

Pessor~l -Patrão, elevando-se ele 
503 a GOS D. consign:.1ção mensal, 
coino na, tal1ella. ......•.......• 

Remadore;:;. elevando-se de 40$ a 
508 mensaes, corno na. ta beiJa ... 

Matc;l'hl - i\Iantida a vm·ba c~o 
orçamento vigente ............ . 

Força dos g~wrdas 

Na conformidade •1a tabella appro
vadrt pela Gamara, dependente 
ainda da approvação do Senado. 

DE MACEIÓ 

Pesson l-1Ian tida a verba. do orça-
mento vigente.... . .......... . 

Material - Augme;)tadas sobre o 
orçamento vigente algumas con
signações na importancia de 836$, 
conforme a tabella .......•.• 

C({pata..zias 

PesS)Rl- Augmentadas as diarias, 
como nu tabella. , •....•...... 

Material -Mantida a verba do 
orçamento vigente ............ . 

Lanchas a vapOJ' e escaleres 

Pessoal - Augmentada a diaria 
do.l marinheiros de 2$ a 2$500, 
a mensali'lade !'lo patrão de 
51$250 a 60$ e augmentado o 
numero dos remadores de 8 a 12, 
como na tcrbella ............•.• 

Ma terin 1-Augmentada com I :000$ 
a verba do orçamento vigente, 
como na tabella, .............• 

720$000 

G:000$000 

I :000$000 

15:900$000 

88:700$000 

5:768$000 

18:315$000 

200$000 

13: !77$500 

2:300$000 

Força dos guardas 

Na conformidade da tabclla já ap
provada pela Ca.mar,l, depen
dente ainda da approvaçã.o do 
Senado ....................... . 

:\!aterial - rüantida a verba do 
orçamento vigente •.........•.. 

DE PEJ\'EDO 

Pesswl - "'\iantir'la a Yerba do 
orçamento vigente ........•... 

~Iateri;d - Augraentada a verba 
(\o orçamento vigente com 3:678$ 
para occorrer ao aluguel das 
casas para a Alfandega e para o 
destacamento de linha e á di:ffe .. 
renç:t na assignatura do Diario 
Official, como se vê na tabella •• 

Co.pata:;ias 

Pessoal - Augmentada a verba 
para occorrer ao augmento da 
úiaria r1e 1$000 a l$800 dos tra
balhadores effecti vos, nn, confor-
midade da tabella. . , . , ...... . 

Materinl - Mantida a verba do 
orçamento vigente •.....•.•.•.. 

Escale1·es 

Pessoal - Augmento.da a verba do 
orçamento vigente para satis
fazer o augmento das mensali
dades do patrão remadores e 
elevadas as raçõesl$ diarios em 
365 dias ............•.......• 

Material - Como na tabella, man
tida a verba. do corrente exer-
cicio .• ·~· .............•....•. 

21:600$000 

I :000$000 

42:líW$000 

6:788$000 

2:754$000 

400$000 

7:125$000 

600$000 



Força dos guardas 

Pessoal - Na c::mformidade da ta-
~ bella já approvada pela Cama-
g ra, dependente ainda da appro-
;t vação do Senado ...... o • o •••• o 

< Material-Augmentada a·verba do 
· orçamento vigente em 698$ 
2! pelas razões da tabella .•...... 

DE PERNAMBUCO 

Pessoal-Mantida a verba do orça-
mento vigente ........ o •• o •••• 

Material- Augmentada a verba 
com mais 5:806$ para re
forçar as rubricas de «Expe
diente», «Acquisição e encader
nação de livros», «Concerto e 
reforma de moveis~, «Publica
ção (~e editaes », « Assignatura 
do Diario Official », «Serviço 
telegraphico», «Agua e asseio>>, 
etc., como se demonstra na ta-
be!la ..............•.......... 

Capataz ias 

Pessoal - Augmentada a verba do 
corrente exercicio com 21:060$ 
para occorrer ao accrescimo 
das diarias, conforme a tabella. 

Material- augmentando-se a ver
ba para compra do material ro
dante utgente e indispensa vcl, 
de um guindaste a vapor e de 
uma lancha tarnbem a vapor. o 

zJ Barcas de vigia e cscaleres 

Pessoal - como na tabe!la ...... . 
Material - lclem .............. .. 

li :!00$00G 

848$000 

297:200$000 

12:1!8$00() 

104:9!0$000 

88:690$000 

60: ·180$000 
9:200$00() 

Força dos guardas 

Pessoal - Na conformidade da ta· 
bella, já approvada peh cama· 
ra, •lependente ainda da appro-
vação do Senado ............ .. 

Material - Como na tabella ...•.. 

DA PARAHYBA 

Pessoal - Mantida a verba do or
çamento vigente .............• 

Material - Augmentada a verba 
com mais 156$ para reforçar as 
rubricas de «Publicações de 
editaes», «Despezas judiciaes» e 
« Assignatura do Diario O !fi· 
cíal», como na tabella .. o •••••• 

Copatazias 

Pessoal- Augmentana a verba do 
orçamento vigente com mais 
1:196$!00, resultante do aug· 
mento das diarias, confOrme a 
tabella ...................... . 

Material - Mantida a verba do 
orçamento vigente. o •••• o ••••• 

Escale1·es 

Pessoal - Augmenta.cla a verba 
para occorrer ao accrescimo nas 
diarias, na conformidade da ta~ 
bella ........................ . 

Material - Mantida a verba do 
orçamento vigente. o •••••••••• 

l?oi"Ça dos guardas 
Pessoal - Na conformidade da ta

bella approvada pela Camara, 
dependente ainda da approva· 
ção do Senado .............. .. 

Material - Mantida a verba do 
orçamento em vigor ......... . 

120: 600$000 
1:500$000 

58:340$000 

5:812.$000 

10: !96$!00 

400$000 

5:520$000 

400$000 

18:300$000 

200$00() 



.Fln'f•a dos guanlas 
,, 

· Pe•súai-Nn. cmJtormhtude da to.
beiiiL jà ttppt•ovnda pe1!1 Cu,
JIIl\J'a.J dopeu·tonte a.inda. t.h\. 

·nP1Jrovnç;1o do Senotdo .• ,. , •• , • 

•I DO I\IARANHÃO 

Pe>soo.t-Como no orçt>menlo cm 
vigoll ......... ..• 1 .••... -...... 

b,(().terial- Augmcntad;L n. ve••ba 
com IL quantia. tle 4:406$ pnriL 
petm•çnralgumus rubriNJ.s,eomo 
se võ da tallnlla ..... ,. ....... 

CapillCilias 

Pc;;soal~Augmentlula a vcrblt por 
so tot• ttugmen~•ulo as diarins 
como ao vô d11 tabclln ......... . 

Mnterilii-Como mt ttLIJOllll •••••.• 

narcn.s 4] ascillm·es 

Pes..s.ont-.........Angme.nha:1.a a. v<wha tlOt' 
· tel' sido augmonlítdll a mensa

li<lndo dos tnLtrõcs, car[lintoil•o 
e •·emttdol'OS, como se võ da 
tab~lln .. ....... ~. . . . . . ..... . 

Materinl-Como na tabelln. •..• , •. 

l'b1•ça (las (I!W rtias 

Pessoal-l'itt conformithvle da ta· 
llclla ji• approva,la Jlela Olt· 
mar••·· dr•p;,ndente uinda, 1111 
approvnçi\o dn Senado ..•. , .•. 

DO PARÁ. 

pessoal-Como no orçamenlo em 
"Vigt .. r- . •••.•.....•. ' •.•.•.•••. 

Materhil"- 'Augtnentada a \'et'ba, 
. com n. quautia. de 7:812.:$ pam 
reforçar ' algumas rubt•tms e 

13: 50(1$000 

I ·I~ : 700$~0(} 

8: 7GS.$\Xl0 

43::?oo:;~oo 
2 : -!OU _;000 

2G: 520 ;·100 
3:300·WO~ 

33! 000.~000 

IWi : 600~000 

pn-ra. occorrcr n.o pngn.men to de 
uma toova commissií.o de 2 % 
nos po.rti()ulares pela. venda tle 
estumpillms, como na tnbolht. . 

Or•pofa;~as 

PPssonl - Augmentnda, a verba 
para occol'l'et' ao llngmento dns 
dinrius, como se vê tia tabella. 

~!nterial-Gomo 1111 tnbella ...•..• 

O•u:~.nd01• « Cnt•ldOI' », avisn « ,)'e r·~ 
Jerldlo », lanch<ls" vapor, barcas 
rle viyia 

l'c~sonl·-C'omo Ut\ ta.l.elb•·., .... , , 
Ma tel'i:tl- l\!nttt;!h• a vet•l»L tlo or

çamento vi!.reute ..... ••••. , •.. 

l'àn'tT. dos [JllM'das 

Pessonl-Ntl oourormi lnd~ tltt tit
Lella jit nppt•m•mla 110ltt Ca
mnra, tlep ·n•lento ninda tltt np· 
pt•o>n<:'iu do Srtmtlo ......... . 

MnWrlul-Como uo or\'<\tliOnto etn 
vigOt', 1 to I o • o o o o o to 1 tI O o I I O tO 

lHl ~lA :d OS 

Pessoal-Como no orçamento vi-
gottte .. .............•... , .... 

~fatül'ínl- Attgmentttdn. n verb!l 
comt\ quantia tiO 206$-JOO, como 
nn tttl:ellu ............. ~ ...... . 

Ctrpcda:: ía$ 

P~sijoat-bugmenlndaa verba com 
a hnport;tncin de 3:920:? para 
occ011l'êL' ao augmento dos ven· 
ci menoos, como so vê na tu~ 
Lclltt .•. , .........••.••.••... 

Malet•inl-Como no m·çamcnto vi-
gente ... .. , •..• , .... , ..... , .. 

21 : 136.$000 

153: 1801000 
25: lOO.sOOO 

70:460$000 

52:060$000 

I 47: 600SOO O 

I :350.~000 

88: 700.)001) 

9:798$000 

17: 800$(!00 

7:500$000 
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·<;lí'·'J, 

a. verba por 
dos venci· 

remadores e 
estas a l$500 

dias .......... . 
no orçamento em 

O •. o •• O O O o 0. 0 O O I O. O 0 O t • O 

Fo,.ça d<>s tJ!ttU'das .. 
·' Pe$oa.I-N!1. conrormidn.lle da tD·· 
· · bellajit approvada pela Carn;H·o 

:· depondente ainda da i1.provo.ç1í<-
do ~enado . .. , .. , ... - ...... o • • 

M:ll.terial:C..Como no orçamento vi· 
.ge-11te .. , •• ,_ •• o ••• o ..... o ••••••• 

Dll SANTOS 

Pessoal-Mantida a verba do or
çamento v;gente .. ... # ••• ,,. ••• 

Material.- A ngmon tadtt a V(Whn. 
cum a· quantia do 506$ para ro
:fOI'ÇM' ns rubricas de-Publica· 
ções de lldítaes o assignatura do 

, DirwíoOfficial-,como no. to.bolla 

Capatazias 

Pessoal-A ugmentadas as l.lial'ias, 
, • como ~e vê na taiJ!l\111 ........ . 

Mo.te1•ial-como mt ta.bella •••• , .•• 

La»c!t« a vapor e cscal eres 

Pessoa,l-'-Como no orçamc11to vi~ 
ge11to . ...••.•• , ..• , •• o ••••• ~ ••• 

Material-Mnia 500$ P'"'" .. !i:xpo
dtcute <.la Ottnt•du.-morln)). como 
nE.\ tu.bel1a .•. , .................. ~ 

15:5·10.$000 

2:500$000 

30:300$000 

1:000~00 

282:000.~00 

17:018$000 

195:624$000 
6:000$000 

59:700$()0(1 

u: ü00$001)-

I!l>rça rlos vuarclas 

Peasoal ~Na. conformidade dn. to.
bella j6.approvada. pela Cam11ra., 
dependente ainda da ll.pprovação 
{lO Senl\do . .. ~ ............... , ..• 

Material - Menos. 500$ do que no 
orçàmonto vigente, como nn. tu.-
bolla. .......................... . 

DE 1'<\RANAGUÁ 

Pc~sool-Como no ot•çamonto em 
VIgor . •••.•• ~ • , • ,. • , •.•.•.•.•.. 

Ml.l.tcriu.l-Mais 706$ paro. l'<.lfot•çar 
ns rubricas de «Expe:lientel>,«Ac
,quislr,ii.o d~. livros:. n «Aasigna.--

' tum U.o Diarlo O[{iaial», CQmo nil, . 
ta baila ...... , •........ .......... 

Capala•ias 

P<l~soal ~Como na tabella .••.....• 
~·rnterin-1-At:.:gmcntrvla a. consigna

~ão «llnp;<l'O do matopjaJ fixo o 
rodante» com o. qun.ntio. do 300$, 
cmno na. ta.bello. ..•..•.•..•....• 

Latlc/ta a VliJW>' e esmle •·cs 

Pesso~tl-,\ ugmentatlas v.s úiaria•, 
como na. ta.beHu.. ~ .•• t ••• •• , ••• 

Material-Augmontada a rubrica. 
«lteforma e <JO!lC(\rto de osco.le
res» com o. q uu utia do 200$000 . , 

F01•çcc (C as yHm·das 

PnssOI<l-N" conlormltl•ulo l111 t"
r,oun. ,j{l. tl<PPl'OV'I.lcllt. pofn. CunUt.l'lL, 

159:600$000 

2:000$000 

58:3<10$000 

3:218.$000 

5:086$000 

600$000 

14:490$000 

2:700$000 
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t1apenâenfo ainda da approvaçiío 
do Senn<.lo ......•....•......... 

.!Mat!lrilli-Como 110 OJ'çauwnto vi· 
sente .. O I -o I I I I tO • 1 tO" O~ o • I O O. tI 

lll!l SANTA OATilAIIINA 

Pessoal~Como no orQamento vi-
gente . ...•.....••.......• , .•.. 

Ma.terlo.l-Augmontadn. a impor· 
tanoiv. do 1 :46G$ p11ra. reforçar 
ruguma~ rubricas, como se vê na. 
-tabellu.. f I I • t • I 0 I • I •· o O O O O O 0 o I O 0 O 

Capata~ias 

Pesgonl-Como no Ol'Qnmcnto vi-
gento!, o t I I. I. I I I o O O o I O O t O O I o I I 

Esealm•as 

Pessoo.J.:....como no ot•çamento vi· 
gente .••••••••••.•••..•••..•.• 

Material-Como no orçnm~nto vi-
gente ••.••.••••.•.•.•..... o ••• 

Fo"l·ça elos our.wllas 

PeSSúal-Na confol'mi<l•vle do. tn
bolla já o.pprov<ttli~ pel" Gamara, 
dependente aindl\ do. approvaçiío 

. do Senado. . . . . . . . .. .. • . .. ..... 

DO !tiO GHANDE DO SUJ1 

Peseoal-Ct•eado Inll.is um logar de 
. .llel do tltesoureiro,como na tttbclla. 
J,faterlo.l- Augmenta.da. a verbo. 

com a quantio. de 1:062$ para. re-
. forg~w as rubricas de «Expedien
. te•;«Luz o lllumlnação em dias 
testivOS» ecAssignatm·a do Diario 

, fJ{fi~iar~, como na. tabella. , ••.• I 

13:500.$000 

550$000 

58:340$000 

6:348$000 

6:000$000 

4:9~0$000 

800$000 

15:000$000 

125: OOO$'JOO 

7:886$000 

I Caj)ala-zias 

I Pessoa.l-Au·nnentadns us din:rias, 
como no. to. bel! a .......... ., ... 

Mo.terial-Mai• 500$, como na ta-
bella .... ..................... . 

Bareas, l1<nchas e escalm·es 

Pessoal-Augmontndos cm 4:480$ 
oa venctmentos dos patrões e 
mnrinhoil•os, como na tabella. 

Material-Como no orçamento vi· 
gente . ...... f ••••• o • ••••• ~ .. .. 

Fm·r.a drH uwn·(las 

Pessoa.I-:'I'tt coafoJ•midade da. t11.· 
bcl!u, já approm<la pela ODr 
mo.J'a, dependente aintlu. du. 
npprovaçno do Sonatlo ....... 

DE POH.1'0 ALIWHE 

Pcssoal-M:>nos >1:400$000 pela 
~uppt•ossiio do um fiel de the
soureiro, como mt tabella ..... 

Materinl-Augmentlvla a quantia 
de 12$, resultunto tlo. dilfe· 
rença da asslgnaLUl'(\ do Dim·io 
Official.., como lltt taLelltt.., ..... 

((tpalaz ias 

Pessoul-A ugmentll.<las as rliario.s, 
como nu tnbelfu. . .......... , .. 

Materinl-Gomo no orçamento vi-
gente ... o •• ••••••••• , ••••• , •• 

Bm·orrs, lrmrfws e oscalcl·os 

Pessoal-Como no orçamento vi· 
gento •.. •••..•....•••.••..... 

M"terinl-Augmantndo o custeio 
com a c!uantht tle L :500.S. como 
na to..bo Ia •• . , , , . j • o , •••••• , •• 

40:350$000 

I :000$000 

28:680$000 

7tg60$000 

66:000$000 

!(3g : 000$00:J 

19:086$000 

63; ·180$000 

12:400$000 

O:OG0.$000 

·3:000$000 
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::V~n~dn.c~ g-uardás· 

da ta-· 

~
~'(\,;,beUà,'·já appt•ovada. pela. .Ca-
t;':tj..-ra.·· depcmlente· alndat da· 
l''':~ approvação do, Senado ••.••..• , 

VB UU.GOUATANA 

Pe11100l - Como no orçamento vi-
gente •••.•••...••••••..••••• 

Material - Augmen!uda. em 32.} a 
v~rbil·para.rcforçar com 20$ a 
rubrica- Luz c illuminação
e com 12~· a. as.signatura do 
Diarlo 0/ficlal, com•• na !abolia 

Capu.ta,las 

Pessoal- Angmontadns as dinrius 

~:::t~refr~."-~i~~- ~~-~~?~?:.c~~~ 
Mlltérltil- Augrnentada a verba 

com 100$ com que se reforçn a 
ruurictt-Rcparo o conscrva.çflo 
do mwterial-, como nlt tnbella 

Dm·câs, lanchas e escalm·os 

Pessoal o material-Como no orça-
mento vigente ............... . 

Fo•·ça dos ywn·das 

Pessoat.:....Nn conformidade da ta
billl~~o jit approv~~oda pela Ca· 
mn.ra, dependente ainda da ap· 
provaç-ão do Senado ....•••.•• 

Matorial-Como no o!'çamento vi-
gente ....................... . 

DE COltUMBÁ 

Posson.l-COmo no or'çnmonto vi-
te::• .• ... . g:· •.• • o . . n .•... 

36:000$000 

58:34.0$00:> 

2:262.$000 

8:430$000 

4: lü0$000 

15:420$000 

73:500$000 

3:000$000 

ns:3•lO$OOO 

Material- Augmen!ado. o. verba 
com a qmtntio. de 176$ p~~om re
fo'I•çar as rubricas» lllumina
çãon, «Assignalura. do JHa,.io 
O(ficial», «Agua c asseio», como 
no. tabella .................. . 

L"apa!H~las 

Pessoal- Como no orçnmento vi-
gente ........................ . 

Material - Augmcntado com a 
qunntht do 9cO$,como na Labclht 

Escalm·es 

Pcsson.I~Augmentada o. vol'Ln. por 
ler-se ougmenLiltlo o numero dos 
remadores do 8 o. 12, como 
mt tnbclla .................... . 

Material- AngmcntudiL n vcrb~t, 
como na LabelltL .. ,., ......••.•. 

Forçn dos ff!larcla! 

Pessolll- Na conformilltvte do tn.· 
hclln. jít approvudit pcltt Cu
mnrn, dcpcndcn te ainda do. np
provnçiw do Senado .•..•....... 

DE S. PAULO 

Pessoal-Co1110 na tubella .....•.• 
Material - Par[!, osttL des(lcza, Ca· 

po.tnzias e outrils,confoJ•meodc
m·et.o n. 1747, de 3 tlcjulho do 
189·1. ....................... .. 

DE JUIZ DE FÓHA 

Pessoal-Como na Labclln ....... .. 
Mnlerial-l'arn esta desprztt, Cl1-

pn.tnzins c outrus, conforrno o 
dceroto n. 1747, do ;i: du julho 
de LB04-•. ,., . .. , . , .•.••........ 

2:018$000 

8:400$000 

I :500$000 

8:040$000 

400$000 

18:300$000 

228 :200$000 

230 : 800$000 

160: 800.$000 

171 :200.'{;000 
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DEI~EOAOJA FrSOAT~ DO ItJO GltANDE 
no sur ... 

Pessoal -Como na tabella e orça
" mento vigente. 

Fo1·ça fiscal 

Como na to.belln e areamento vi· 
gente ........................ . 

Material- Como na tabella e orça
mento _vigente ... 

Po,·centagem pm•ct a cob,·a»ça de 
?'Ondas no.1 ?1/Uilici]lios onde m1o 
ca:ístmn ?'cpartiçõc> da Uniao 

S~gundo a to.bella ............. .. 

:13. Dcleyaciat Ftscaes 

S. PAUT.O 

Pessoal- Como nn. tn.b~lln. ..•.... 
Material - Como nrt tabella ...••• 

1\IlNAS OER.AES 

· Pesso111- Como na tabell11 e orça-
mento vignnto ................ . 

Material- Augmcn tada com nmis 
6.$ do assignntut•:t do Diario 0!' 
flGial, como nu. tabcll{\, ...• ,, • .• 

OUYABA' 

Pessoal- Como na tabElla e orça-
mento em vigor ............. .. 

Material Augmento.das sobre o 
areamento vigente as verbas de 
-Expediente- com mais 1:600$1 

14:400$000 

189:000$000 

50:000$000 

135:000$000 

46:200$000 
14:80B:ji000 

25:200$000 

6:838$000 

16:400$000 

9.170:081$100 

tlo- Luz e illumtnu.ção cm dias 
de festa nacional - com mu.is 
50$, do - Assignn.tut•a do Dia
!'ÍO Of(icial - com mais 6$, e 
detluzindo-se das verba~-Acqui
sição e encadernação de livros
a qnantia de 800$ e da de-Pu
blicação de editaes-100$, tudo 
como nn. tabella ..... * ••••••••• 

CURITYBA 

Pessoal - Como na tabtlla e orça-
mento em vigor .... ~ ........ . 

Material- Augmentadas as ver
bas de-Luz o illuminaçlío para 
os ditts de festa nacional - com 
mais 50~ de -Despeza~ ju,Jiciaes 
- com mais 30$, de - L'oncertos 
.;,. reforma. de moYeis-com mais 
100.$, de - Assignatura do Dia
•·io Official - com mais 6$, e 
tliminuida a consignação tle 
-Acquisição e encadernação do 
livros-na importancia de 500$. 
t utlo como na tabella •...•.•... 

TIIEREZINA 

Pessoal - Como na tubclla e orça-
mento em vigor .............. . 

~lalcl'ial- Como na tabella e ol'ça
rnento em vigor,,, .. , ... ,,., .. 

OOYAZ 

Pessoal - Como na tubella c orça-
ntcnto em vigor .. ............ . 

Material- Como na tabell~te orça
mento ein vigor,,,,,,,, .. ,, ... 

5: IBR.$000 

14:800$000 

3:718$000 

14 : 800.$000 

3:480$000 

14:800$000 

3:270$000 
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lmporcancia q11c se p1·estmw neces· 
raria pam a r/espe3a co1~ a co· 
6ro!1ça de ,·endas nmnnu.nicipios 
em que ,.,1o lut 1'er~•·tlçãcs da 
Uni<lo, conformo t1 tt1bellt1 .. ,,. 

14. ' Mesas rlo l'enrlas 

]Ja conrormidado tia tnbolla, au
gmonlatlan ve!'IJ:tdo m•çnmonto 
vigente cm 3,1:24B$075, cm vir· 
tudo do nugmcnto do rondo.s 
do algumas das mesas o da con
ilnunç;1o dn drspo1Jt com a de 
Mnwflt!, que urro plide ser Sllll· 
primldn por niío ter sido uiml11. 
nlli inslallndlt 1t a!landcg!l. o 
lli\0 SOl'jll'OVtiV(•J 11110 esta IJOSS!l. 
-vir 1t funccionnr siniio no cx-
ercicio seguinte ... ,~ ...... ,., 

16. Qua tia Jtfot!tla a I'CS[/alo 
rlo COÚI'C 

:Mnntldns ltS Ycrbns po.t•tw-PossonJ 
-c-Mnteriul - do orç11.monto 
Tigcnte ...... ,. ........ , •. , .. . 

:f(j, liiiJII'CIISa Nacional o « Dlcwio 
Olficiat >> 

Pcssonl-Mantidn ''consignação do 
orçatnonto vigente ......... ,, 

Matorlnl-Diminnh\a. lia consigna· 
çiío tlo m•çumQuto vigonlo a 
f}Utlnlin. do 2:000$, de accordo 
t!otn n. t.uhclln ................ . 

85:000$000 

715:000$000 

25a: ooo:~;ooo ------

17. Laboratorío Nacíona~ elo Amt· 
lysas 11a Al(ctnrloya <la Ca)Jilul 
l•Ctlm·at 

Pessoal -Man Lit\11 11 consignação do 
25-1:500$000 J orçamento vigente ..•.•.•••... 

Material-Como na Labella .•.•.•. 

18. Allmtnistl'açtTo o custeio clus 
fi13onr/as o dospezas com os PI'O· 
pt4 ios Nacionaes 

Mantidlt 1t consignnçito do Ol'ça
m~nto vigente o nmis 11. do 4$ 
para. dcspczns com a Com J'an h i o. 
do Esgotos, corno na tabcl111. .. , 

19, Ajudas elo custo. Mrtntitla a 
con signnçiio do orç~tmon Lo v i-
gente ....................... . 

272:782$00!! I f!O. Orali{icact1o po1• se,·viços tem· 
porm·ios o crolrrwi'tlirutrios. Ali· 
gmento.tla com mo.ls 40:000$ 
para por·se cm di1t a tomad11o 
tio contas dos cxactores, a con· 
signação do orçamento vigente. 

21. Juros dioo>·sos. Como na f.n.. 
740:500$000 I beiJa o or~amonto vigonto •.••• 

HG8: 000$000 

22, J1tros rlos bilhete.~ do 1'/tc
souro.- Como na tabolla o or
çamento vigente ••••••..••.•. 

23. jw·os tlos cmprcstimo . .:; elo 
Co(re <lo 017Jitt7os. - Como na 
tnbellllo c ot•çttm<m to v igon to •• 

24. Jw·os dos JJo1wsi1o.o.; das Cai:.;as 
Jt..'t.·anoHih'rJ.S o JllollhW dn •\'m:-
COI't'u, Conto IUt. ftt.IJolfn., •1110 

y~:~88t288 
(13:400$000 

82: 160:(;000 

20:000$000 

(10:000$000 

50:000.$000 

480 :000$000 

650:000$(100 
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t~ 

parlo sobt•eo orçamento vigonte 
mais 1.680:000$ poltt ruzíio do 

I? nugmento dns qunnLias !le)JO· 
a sitadns, principalmonto ntt Cn· ii pítal Federal ••.• 

< !!5, Commissões e Con•.:taqens. 
':; C?mo nn tabclla e orçn1nento 
:::; VJgcntc ..................... . 

26. IJifferença de cambio. - Ali· 
grnen tnda a verJJr.. tlu orço.~ 
mcnto vigente cm 9.4:ll:560$, 
oogmulo o calculo tla tnbol!a •• 

21. Oúms-Augmenlado. a vcrb~ 
do or.çnmcnto vigenl.ccomnu~is 
387:000$ c Msim <listrilmi<hl: 

Cnpitnl F'odol'lll o JMmlo do 
Rio: 7•17:000.~; sondo: IO:>~;noo, 
para obpns no NlifiPio elo '1'\to ... 
Z0\1\"0; 20:0C0$, pat'i\ }>Ofll\CI\OS 
reparos liO::) edillt!ÍO:i a c,ll'go do 
Th~zonru ; 22:BtlO$, parn obras 
da nlfnmloga, pcssonl tu:·hnico; 
200:000$, para <"Oil,ll'l\r~<\o <lo 
novos nrmazons; 15:0011$, ptn•a 
CCUSOI'VH~ÍÍO 110 oht•ns hy<h•attli• 
cns, comprohondendo cães dn 
alf1\Ddegn o suas llnpondHtacins, 
pontes, defesas; )5:000.5. pa.ra 
conservação do; appat·olltos o 
mncltinismos hydrnnlicos ; 
30:000$, pam con:;~t·vação o 
molltommontos <los nctnacs m·· 
mnzons da nlfatulega; 100:0008, 
pnra constt•ucçiio do cites dtt Al· 
fandegn ntó o Arsenal do 
Guerra (consign;~çiio nnnnnl) ; 
244$200$, porn ncquioiçíío c 

:o:! montagem do novas nmehinas 
para o , serviço do doscat1gns : 

. Eoln<lodo EspirltoSnnto,50:500$ 

3.180:000$000 

30:000$000 

29.559:400$000 

pnrn pofinenos reparos o con
clusi\o das obras d•t Alfnl\llcga ; 
Estado dtt Baltln, 10·1:000$ pum. 
pequenos reparos, substitnidio 
de uma das linhas do cdillcio 
lll\ All'amlegn, no ponto apodre
cido, conslrucç~o tio uma pat•te 
do etlitlcio :'t rua da Pl'incer.a, 
para que se possam abriL• 8 por
tões, t•cparos do calçamento dos 
nt•nulzens e substituição de tt~i
Jhos c dos encauamontos e t'cm·J
çiio <las lntrions ; !Mudo do Set•
gipe pat'•l pcqnetH» •·cpat·os, 
1:000$; Estadodns.l lagoas i<lem, 
500$ ; l<.:stado do Pot·nnmiJuco, 
25:000$, sendo 20:000$ pnm os 
rep~tros uo cditicio da AI fan
!lüg'll e 5:000.'; para peq ueuos re· 
paros! Estado lia Pm·ahyba, 
ptu•a. pequonos t•eparos 5:000$, 
pnrj1 nrct•escimo da. cas:a fJilO 
servo do ponto Hscn I cm Cnlm
dollo 5:000$; para n coustl'ncçúo 
<lo um cllillcio t'lll rpw fnnc· 
cione a Alfandega, 50:00l'$; Rs· 
tudo do Rio Gt'nntlo <lo Nol'te, 
pnt'lt pequeno> t•opnros, 200$ ; 
Estado do Cenrà, ptu•n. pe
quenos reparos, 2:500$ ; Es
tado do Pianh.\•, idem. 3::100.3; 
Eslado do Maranhão, iolom, 
ü:OOO:ô;; Estado tlo Pnt•it, hlom, 
5:0001); pam a conlinnnçüo d~t 
constt•uc'\i'io tios novos n rma
zons dtt Alftlltdcga, 100:000$; 
Estado do Amazonas, 1''1l'a pe
quenos reparo.-;, 3:000.~ ;·para 
começo do constt•uc,;ão do um 
prodio c armu.zem em qno l'nnc .. 
ci<:ma lt Alfandega, 200:009$; 
Estado do R. Paulo, pal'll pe
quenos roparos, 2 ;000;); Etitado 
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':;·_t::::::.':::~- . 
' ,• ,.' doe,~j\raná, illem, l :000$; varo.: 

· a!\ construcção do um edrllcio 
<que 1 sirva de nlftmdeg•t em 
P~ranuguá segun•lo verba que 
já'· foi votnda o não despendida 
no .oxcrclcio do 189•1. 100:000$; 
Estado tio Santa C•t!hnrlna, para 
pequenos ropnros,. 500$ ; . Es
tado. <lo ltio Or·unde do Sul; 
idem, 2:000~; K:õib•lo do Goyo.z, 
idem,. 500.$ ; l~st'<do do M•1tto 
Grosso, idem, I :000$ ; B:;tndo 
de.· Minas, idem, 2:000$; pnm 
obr•ns impro\'ist •s o uJ•gentes 
50:000$(JCO ................... . 

28. Despc:a< evenluae.<- l\11 ntltht 
a :cons'gnnçiio rio orçamento cm 
vigqr, inrlusi\·o n qnnntia du 
14;~100$ parn dous nd,juntoii do 
procurutlor tia ll.opnl,lic<t no 
Di>irlcto J?edtll'nl n. •1:8008 cadrt 
um o •lous solicltndores a 
2:400.SOJO .................. .. 

2 O . . Reposições e •·esliluições -
A'mesrna verbr• do orçamento 
vigente, como na t<tbella .....• 

<~O .. Acliamamctllo da garantia 
p.rovitlcial do 2% ds estmdas de 
(er•·o da llahí« e Pm·nambuco
Corno no orçamento vigente ..• 

81, Eo:ercicios fi>~dos- Como na 
tr\,bell~,.na qual se acha incluida 
a quantia do 216$ para paga
mento a Augusto Borges Lei
tito, amanuenso da Hospc<lai'ia 
de hn migran tca dn. H h a dn.s 
Flores, ele seus voncimontus ro~ 
lti.t.\ vos. o.o mez tlo nuvomb·:o o 

I • 467 :000$000 

100:000$000 

I 00: 000$000 

450:000$000 

seis dias de dezembro do anno 
passado; deferida assim. a sua 
reclamação ................ , •• 

32. Cl'editos especiaes - Menos 
882:119$353 do que no orça

; mento vigente, pela razíio dada 
na tahella .................. . 

1.108:070$368 

549:964$369 

A1•t. 2. ° Continuam em vigor a~ disposições dos at•ts. 8", IJ• 
e J2 tia loi n. 101 B, de 30 do setembro de 1893, e bem assim as dos 
tn•ts. 20 §§ l• e 2° du. lel ". 3220 de 3 elo setembro de ISN e 0° e II 
n. I (l;t lei n. 126 B de 21 de novembro de 1802. 

Art. 3.• E' o governo autorisado : 
I. A abril', no exercício de 1895, os creditas supplemcntarc.5 p~ra 

as verbas indicadas na t11bclla que acompanha a [Jrcsente lei. 
11 •• \ concluir· o c<liftc:o o asecossorios para a inst•tllação dolinltivn 

d.n. t\ lf"an,leg;l do :Macnhó, installando~n porém dosde já om cdiltcio 
ulug<Hio; nhrimlo O i necessarío-> credito.:;, 

IH. A enll·cgal' no Thesonro do~ gstados llo Pernarnbuco o P>t
rnhyta ns qnnntlns twovcnicntcs do impos1o estadual do gy1•o, man-
dndos do1,osital' llolo Minist.·t•io da ~·nzonda. . 

IV. A alll'it• o ncccssni'Ío credito para execução da lei n. 199, <lo 
30 do julho do 1804. 

V. A alwir a ver·ba - Exorcicios findos - o nccossario crctlito 
parn occorr·o1' o pngamonto d0s m·donndos a. qno tivm· direito o juiz 
do direito Augusto Carlos do Arn01•im. Gn1•cia cm execução do. lo i 
n. 210, do 3 de outulJro do 1894. 

\'1. A li<tllidnt• e png-nt' no governo dos Esto.dos a importancia 
das tlesr•ezas Ji>ilas polo 'l'lwsouro do; mesmo~ Estados por conta da 
Uni5o, pot• motivo t•>t t'OI'olta. 

VIl. A cntr·ef{ar no Estado do Go~·az a qnantin do !JOO:OOO.~,rcsto 
rln auxilio que ao mesmo lbi concedirlo por lei <.la 10 do setombro de 
1803, snlvo a lrypotheso do ar•!. 2•, paragrapho unico da mcsmnlel, 
nht•indo p:li'a isso o necosslll'io cr·odito. 

A rt. 4." l•:m igualtlndo do circumstancias serão preferidos puraJ 
os ucce;sos mts t•opnrtições de fazenda, os omprogndos que tiverem os 
concursos elo JH e 2a ont1·ancin exig-idos por lei. 

Art. 8.° Ficam revogadas as tlisposi(;õcs em contrario. 

Sala. dns eOIHIIli;;sõcs, 28 do novomhro do lflü.J .- /,)aranft,s 
Jllcmlcncm·o, lll'OHidonttJ,- .toao AH{!U:\lo .~Vciva,- Ji. Lima lJuarto, 

('f 

~ 

> z z 
~ 
Ui 

~ 
n ... 
~ 
~ 
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TABELLA )fl:"\,STERIO DA INDU5TRI.\, VL\Ç'ÃO E OBRAS 
PUllLICAS 

verbas do orçamento para as quaés o Go· 
verno podara abrir credito supplcmentar Gm·oíltia. rliJ juros rls oslradas de; {ct•J·o c aos 
no exercicio de 1894 enr;cnhos ccntn:ws -Pelo que exceder ao de .. 

cretarlo. 

1ll?i!STERIO DA .rusnç,\ E NEGOGIOS I:'\TERIORES 

Soccor1"0S publicos. 
Subsirlio dos senadores e deplltados e ser

viço stenogra.phico dos rlebates do Senado e da 
Camn.ra, durante as prorogações. 

i\ll;'lilSTERIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

:\Il:.'\'ISTERIO D.\. ~1AUIN"IIA. 

Jlospi.tae.< - Pelos me<licamensos c utensis. 
Reformados - Pelo soldo de officiaes e 

praças. 
Mm1iç(jes de br;cca - Pelo sustento e dieta. 

das guarnições dos na vi os da n.rmada. 
llf,•niçtjes nn:~;acs- Pelos c:aso8 fortuitos de 

avaria, naufragios. alijamento de Gbjectos ao 
mar e outros sinistros. · 

Fretes- Commissões de >aques.tratamento 
de praças em portos estrangeiros e em Estados 
onde nãoha hospitaes e enfermarias, c para 
despezas de enterro. 

Eventuaes - Pelas passagens autorisadas 
por lei, ~judas de custo e gratificações extra
ordinarias; tambem determinadas por lei. 

l[INlSTERIO DA GUERRA 

Hospitaes - Pelos meruca.mentos, dietas e 
uteosis a praças de pret. 

Praça.< de pret - Pelas gratificãçües de 
voluntarios e engajados e premios aos 
mesmos. . 
. Etapas - Pelàs que occorrerem além da 
tmportancia consignada. 

Despe::as de corpos e quarteis-Pelas forra
gens e ferragens. 
. Cln~ses inactiva.< '-- Pelas etapas das praças 
~;~~~~as e soldo de ofliciaes e praças refor-

~lli\ISTERIO DA FAZEi\DA 

.lw;·r;s rlrt rlioida ÍJI.~c~·i]Jlrt .. ele.- Pelos recla.: 
m:tdos alem do algarismo orçado. 

Cai:Xa r/c A~1w1·ti;;oçrto - Pela encomrnenda 
e ~ssignaturn. de notas. 

JJi(Jcrcnçn r/e Cft,m/,i()- Pelo que for pre
ciso afim de realisar-se a remessa de fundos 
para o exterior c o pa.gamento dos juros c 
amor(za(;ão dos em,,rcsti mos nacionacs tle 
1868. 1870 e 1880 c das apoliccs conYcrtidn.s 
de juro de 4 "/, cm ouro. 

Juros diMYsos - Pelas i mportancias que 
forem precisas além das consignadas . 

.Juro:> do . .; bilhetes do Thc.wmro-Idem. illem. 
Co,nJiiÍ:~.sr"Je,.; e cOI'rctayens-Pelo que tbr 

neces~ario além da. somma concedida . 
. Ttu~os d,os empresti.n1r;s rlo cn[te dos orpltrí.os 

-Pelos que fbrem reclamados, si a sua im· 
p(>rta.ncia exceder á do credito vot.:ulo. 

Juro." rio.'> deposit.o.~ rl.as C~ti:,r,as Economica.o: e 
do.< Montes rlc Soccon·o-Pelos que torem de
vitlos além rio credito votado. 

Exercicios findos- Pelas aposentadorias, 
pensões, ordenados, so!>los c outros venci
mentos marcados em lei. 

Reposiç1ies e ·restitui!.:ões-Pelos p~tta.mentos 
reclamados, quando a. importancia dellas ex
ceder a consignação. 

Sala. das commissões. 28 de novembro de 
18~1,1.-Pamnlws ,1[ontenegro, presidente • ..;.:. 
Jo•7o Augusto Nei~a .-F. Lima Durrte. 

N. li! A - 1894 

Redacçt1o do p1·ojecto n. 171, rleste anno; que 
outorisa. a Poder Executi'Do a conceder ao 
Dr. Joao Alvares de .4::evedo Macedo, lente 
de anatmn'a e physiologia da Escola Nacio
nal de BeUas Artes um anno de licença com 
o>·dena•lo. 

O Cong-resso Nacional resolve: 
Art. t. • E' o Porler Executivo autorisado 

a conce~e1• ao Dr .. João Alvares rle Azevedo 
~Ltcedo, lente rle anatomia e pbisiologia. da 
E~col:< :'iacic•nal •le Bellas Artes •. um annq de 
licença com or·denado para tratar de sua 

Ajurlas de c>JSto- Pelas que se n.bonarem 
aos officiaes que viajam em commissões de 
Sel'Vlço. 

Fab•·icas - Pelas dieias. medi~amentos 
utensis. 

e s::t.nrlo onde lhe convier.. . ,. •· _ ..... , 
Ar·t. 2. o Ficam rerogadas as dtspostçoes em 

coutrario. P;·esidios e colonias ntil:.tares Etapas e 
dia rias a ~olonos. 

Dive>·sas despe;as e eventuaes-Pelo tra,ns
:porte de praças e comedorias de embarque. 

Snht da..~ éommissões, 28 ri e .11.ovembro dg 
1804.- Paranhos Montenegro, presidente.-
J. A. Neiva. · · 
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N. lil B -1894 

Rellacção da emenda ofterecida e<O 1Jrojecto 
". 171. deste anno, twlo.·isanllo o Poder 
E..;;ccu.tivo a~, concedeí'· seis 1ne~es de licença 
com ordenaào ao conferente da Al(at<deya de 
PentQ:m?J«ca AnttN,io J.oonard<J de j)fene::es 
A~1w1·im. 

O Congresso Nacional resolve : 
1\.rt. 1.• E' o Poder Executivo autorisado 

a conceder ao conferente da .Alfa-ndega de 
Pernambuco Antonio Leonardo de lllenezes 
Amorim, seis mezes de licença, com ordenado 
para trat:m· de sua sauàe onde lhe convier. 

Art. 2." Revogatn-;e as disp"~ições em 
contr:.ti'io. 

Sala das commíssões, 28 de novéml,ro de 
189,!.- Pamdws l>[o,,tenegro, pr-.·s!dentd.
J . .4.. Neiva. 

N. 173 A-1894 

Redacçi!o do projecto n. i7S <leste ''anno, q«e 
at!torisa o gove'rno a concedei· t(iil anno de 
Zice"ça com ordenado a Jacintho Dias Car
doso, i• ofll.cial da secrela1·ia ela Industria, 
Viaçao e Ob1·as Publicas. 

O Congresssc, Nacional resolve : 
Art. I. • Fica o go'<"eroo autorísado a con

ceder um anuo de licenç<t coro o respectivo 
ordenado ao cidadão Jaciutho Dias Cttrdoso, 
1' official da secretaria d(llndustría, Viação e 
Obras Publicas. 

Art. 2." Revogam-se as disposiçoes em 
contrario. 

Sala. das Cornmissões, 28 de no~em bro de 
18!14. - PtZran'hos Monteneg•·o. - F. Lima 
I>w:me.-J.A. Nei~a. 

N. 121 B-1894 

.Rerlaeçüo àas emendas da Gamara dos lJejn'· 
taàos ao projecto rlo Senado, qne dispõe sobre 
as eleições à;; que trata a Zei n. 85 rfe 20 d" 
sete,nõro de 18{/:Z, arl. 83. 

Ar~. 3. •. Su~stltua-se . pelo seguinte: 1 
1 

eierçao sera ferta no pruneiro domin•o dQ 
mez de dezembro que preceder ao dia de~g. 
:~~~fcG~~ei\~g:lro) para a renovação 00 

ne~:;fl~~ expedirá. para esse fim as orueru 

Art. 4." Como está. no projecto. 
. Art. 5.' e seus para,"Taphos. Como 11o~r~ 
Jecto. 

Art. 6." Como no projecto. 
Art. 7." Como no projecto. 
Art. 8." Substitua-se ])elo S~"Uinte: Ostra

l?alllos da a!Jnraçã.o ge!al devcrii.o princip;,, 
«S 10 horas da manha, tomar-se-lla diaria
mente, cm Livro proprío um~. acta circum. 
stanci<td:J, eonten<IO os nomes de todos os,;. 
<!adiios vot::dos em cada <Pstricto pela •Wli~m 
numerica ·'a '<"otru;-Jo. Nn ultimo dia htYmr
sr>.·l"' uma acta ~era.l. resumida., que se~·l en· 
viada :w Tribunal Civil. onde fie<trit :wehi· 
vada e deli:•. se ext!,tltir<i, uma cópia para ;er 
remet1:ida ii. secreta.ria do Conselllo Muni· 
cipal. 

Para.grapllo unfco. A apuração geral co· 
meçarú pelo 1• districto. 

Art. \J." Como está no -pro.jecto. 
Ar\. lO. Como no projecto. 
Art. I!. Substitua-se pelo seguinte: OJ 

membros de Conselho :Municipal servir[o 
tres annos. 

Art. 12. Substitua-se pelo seguinte: O mw.
dato de ca.da conselho terminara sempre no 
dia 7 dejaneiro posterior as 3• anno,qualquer 
que seja o dia da posse. 

Al't. 13. Substitua-se pelo seguinte: M 
vagas que occorrerem serão :preenehiruu 
pelos imrnediatos em votos ern catla 1liD dos 
districtos onde se derem. 

Art. 14. Como no projecto. 

Art. Além dos mencionados no art. 4• 
da lei 11. 85 de 20 de setembro dll 1892, s•u 
incomyati veis: 

1 '. os delegados de hygiene e inspectores 
es.::olares q 1.1e t~xercerem esses cargos denrro 
d.r- seh u1ez::s A-nterlores á t:>lP.ição. 

2'. o> :1 po3ent::tdos em cargos municip:ces e 
fei.leraes . ~ __ 

Art. Poderão ser· votados paro. mem· 
bros do governo municipal os memb~os •1o 
mesmo governo que houverem serv1d0 no 
ultimo !Lnno. 

Sala das commissões, 28 de novembro de 
1894- Punmlws J[ontcneg,·o, pre~i<lente.
:r. A. Nei,a.-F. kima .Dua•·te. 
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A' commissão tle Orçamento fc.i r•rcscnte a 
se"uiote indicação nssignnda. pelo . ..; depntaUos 
àa°Cvpital Ferlcral, c approvada '"n scs:.1o de 
30 de julho deste rmno: 

«Indicamos que a Commiss1iorl~ Orçamento 
rarcja as tabellas dos vencimento;; dos em
pregados da Estrada de Ferro Central do 
Hrazil. » 

Desempenhando-se desse trahalho, a Com
missão apresenta as novas t:cbclla>, scgrlidn:< 

Ide algumas observoçDe:;, que ju!gou io11ispen
!saveis para a melhor distribuição ''" trabali;o 
'naauella importante estrada. da União, cum
priiJuo-lhe dedarar que se af<Htou completa-

I 
mente das idéas apresentarln em emendas 
ao pro.iecto n. 19i B, de 1893, consignanclc 
angmento proporcional a touos.ns emprügadns 

l
dl Central, pelos mesmns motivos qae apl'e
sentou quando affereceu substltutivo a esse 
projecto. 

1 O chefe do trafego passa a ser s.ub-~1irector 
)da estrad<t com os vencimentos rJ,, 12:0ú0:), 
,medida que a Gamara .iulgon de ;tlto inter
l esse para a boa adminiotração, por ser a 
'seeção tlo Ir• l'ego a mais irnportu1: te e ficar o 
seu chefe habilitado, pela nova investidura, 
a transmittir directamente suas ordens. 

Assim, é a Commissão de parecer que sejn. 
approvado o seguinte pro.jecto : 

O Congresso Nacional decreta: 
i A..>t. L• Os vencimentos elos empregados 
'1 da Est<ada de Ferro Central do Bra.zil ;erão 
, os decl<1rados na.s tabellas annexas sob 
ns.l u.õ. 

Art. 2." A presente lei comer;uri• a vigorar 
em I de janeiro de 18%. 

Art. 3.• Revog~m-se as disp·lsi<;õe~ em 
contrario. 

Sala das commissões, 28 de ouiubrorle 1894. 
-Jrxi.fi Lopes, presidente.-.-lii!Jt!sto •"e1;ero~ 
l'êla.tor.-A.lc:ndo C'n.!ctrwba1·a. -J;t;j1{Stn .1iOít
tCl1e!J1·o. -F. .!.l:lay1·ink. -A ... htu.tirla NofJWJi.1'a. 
-Gonçalves Fen·ei·ra. -:li·tkur R:vs. 

TABELLA I 

1a DIVISÃO - A.Dlii....._lSTtt.\ÇÃO Cf.:\7R.\L 

Directoria 

P(l[/Cttlotia 

Ofl;'cina auto!)I"O]Jhica 

1 Enc~rrcg:1.do ............................ .. 
1 :\l!!strll .................................... . 
:! Iwpt"e~StH'e~ a. .......................... .. 

Uj/idJia tclcgt•aphka e c/iJcl!"ICa 

1 Director ...................... ....... . 1S ;00(1~000 ~ ~~l1~!~~~~~~i~~ad~ 1~;J~~:~l~1-o~ .~·.: .. ::::·.:: 
t Artua.zcu.~tn .............. ............. .. 

' 4 F1:ttores <lr~ linha. d1! 1·~ cl:tsse ~L ..... . 
t;:OUOS001J 8 ~ :1> • :ta ,. a. ..... . 
:i: 10~"000 1 Pr;üic~ute . , •. , ...... ••• •••••••••"., .. 

Si!cretari<t 

i ~~;ft!r:~o::·::·:::::::::~::::::::::: :::: 

589 

·'i:t'OO~O(lO 
t.::!OO.~tl 
3:liW~OOII 
2: worono 
1:8110~000 
-i:.~on~uoo 
4:200~000 
t:soo;ooo 

r.:000S00() 
4:-..(10~000 
:;:2CJo.;oorJ 
:::(;(JtJ.~(~)(I 

~~~~~~g 
t:.~ou~ooo 

-'i:200.${)W 
~:-'100:~000 

·i:200~00 
3:Mo.sooo 
2:000.'000 

.;:S00$0110 
-l:S00$000 
2:-íOO.)OUO 
2:GOOSOOO 
2:000~ 
i:SOO~() 
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Mooimmto dos ttens 

•• Condnctores de ia classe a ........... . 
~ 2a ,.. 3o40oooooo•o 

:. 3a. • a ........... . 
:. 4a. ,. a ........... . 

EstM.ões especiaes 

Central 

i .Agente .................................. . 

1~ ~th~~í~:s a~:::::::~:.":.'.':::::::::::::: 
2 Fieis recebedores :1. ............. u. o. o •• 

2 Fíeís de arrnn.zem .................... .. 

~ â~~~~::~:ed:~aa~i;~·~::::::::::::: 
16 ... 2& )0- a. •••.••••••••• 

,. ,. 3a • :t ............ . 

! Telegr;phistas ~e ~~ cl:;o;se ~:::::::::: 
24 • 3a ,. 3. •••••••••• 

"' 4a ,. a •••••••••• 

~r:~.rithna. 

1 A~:ente ... o•••············ .. ··········· 
i i~~a:;;eb~:;;~s ·.~::: ::::::::::::::::: 
2 Fieis de nrmnzem n.., .............. o ••• 

i ~~':t~~~::~e~·d~·;.;.· éi;S~~-;.:: :: :::·.::::: 
30 :.2al"a •••••• o •• •o• 

:. ... 3a ,. :\, •••••••••••• 
3 ~elegraphistru; de 3n clns~e a ......... .. 

s. Diogo 

i ~!t:~~~~~e:cÍ~~:~::::::: ::::::::::::: 
2 ,. dearmnzem :t. ................... . 
2 Ajudantes n .............................. . 
S Conferentes Ue tn clas"t! a .... o •••••••• 

30 ~ 2a. .,. a .•••••••••••. 
,.. ,.. 3:1 .,. n •••••••.••••• 

: Telegrn!ldstAs ~e~ cl:.:;se ;:·::::::~~: 

Norte 

i ~ti~i:~~::::::::::::::::::::~ ::::::::: 
1 Fiel recebedor ........... _ ..• o ....... ~. 
2 Fieis de arm:uem n o •• , ...... o ........ . 

3 Conferentes de 1:1 classe a. ............ .. 
S "' 2a ,.. a .•.•.••....•. 

,. aa ,.. a ............ .. 

Centro commeJ·cial (Rio) 

i ~8:fe~e~~~ ~:~i)éi;~~:::~::::~::~:::: 
3 Conferentes de 2a cb.sse a ............. . 

•• ,. ,.. 3a "" n. ............ . 
.. Telegraphista.s de 3a cln.sse :~.. ........ . 

Ccatro Ctim .. mcrcial (S. Paulo} 

:é~:~~;~;~: ~1;-~:e)ci;s;~::::::::::::::: 
2 Co~f~rentes :. 2a " a ............ . 

,.. 3& "" a ............. . 

ANJiAES DA CAM.~RA. 

4:200$000 I 
3:600;;o<IO 
2:100~000 
1..:800$000 

&tacües di-oersa.s 

Primeira cl:lSSe: 

.~ igif;~i=~~:il:~;~;~~~~))~i~~~;~ 
Segunda ela..~: 

i ~~!~~~~~;:~.~··i::~;~;;;:~:::::::::::: 
"' l> 3a :J) a ........... . 

Terceira cbsso: 

TABELLA Til 

i Ch.f .•• 

ta SF.CÇ:\0 

Cont'ldoria 

! ~j~~~i~r.~::::::: :::::. :.·: .-::::.:·:.·::::: 
ti 1~~~~~~ip!;:;·; 'v~~:-~-:~-~-:~-~:~·::::::::: 
1.2 30$ • .. ••••••••••••• ooo o o• 

25 Amanuense.~ :1 •• ••••••••••••••••••• o .... 

i A.rchivista .•• ···········•·o•••·••••••• 
• • Pra.tlcantes a. ...... o • •• • ............. . 

2 Contínuos •••••• o.... . ................ . 

Im1rt..i <!.ele bilhetes 

~;.~~~: ~ ~j:J:~1~:·;:::::::::~::::::::::::::::: 
~:-1.00SOOO 

;;~e~: "' s;;c,Ão 

4:200$()()/J 
":>OOMOO 

~;~gg~~ 

3:UOQ~, 
2:.l00.~'00J 
1:SOO~J 

3:000i0t\J 
1:SOII.~ 

.:200•,e 
3:ôllJ•Vú 
~: .. ,: -~\.-~ 
i:8U'J.,;~ 
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2 2o:ii a .••.•••..•...•..•• 
2 3·13 :~ ................. .. 
2 .\nl::t.nuenScs :t ••••••••••••••••••••• , •• 

1 Conttnuu ............................. . 

TAHl<;LLA IV 

.]a. DtYI~Áil- LOC0:'\10\ÃO 

1 Chefe ................................. . 

~ àt~(}:dt;so~i~i·r~;s::: :::::::::::::::::: 
1 to ,.. sec<;ã.o ....................... . 
1 Ot!ichtl. .............................. . 
1 Encn.rregado do deposito, ............ · 
i AjU1l:tute ............................. . 

2 ~~; Escript;u·arios ~::::::::::::::::::: 
ô 3•l:> ,. a .................. . 
() A nHl.Duen~s a ....................... , 

•• Praticanl..t:ls n ........................ . 
7 Armazeni~t:ls n. ...................... . 
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1.a. O a.ccrescimo dos vencimentos m:trc!l.do~ nest::L~ 
tabel!as não infla irá. p:t.r:l. os eífeitos do monte-pio, q~1e 
não serii. por este motivo nugmenta.do, :t.té que SeJ:I. 
reform::t.da tambem es..o;n lei. 

2.a. P:'l.ra o e.'lrgo de njudn.nte de chefe_ do .trafego_, 
que tiver de diri,....ir o !'ervi~o dn. :~íl secça.o, so pod~ra 
ser nome;~do pr~tissionnl electricista. de reconhe:LJ:l. 
com-petencta, . . • 

se!~ a~~ha ~i\.:;u~~:l~~1se~e~~i~~~di~~~~5to~~ e~taçues 

e ~i~c~~~~:1.l :i B:l.rra do Pirahy e ramaes de &:Luta Cruz 

i:: I~rr~~~ ;~~~~;;t~.Cachncir:t. 
~:~ ~fri:~~l~a.à:iB~~~~~c~~~~ e r:~.mal de Pvrto Novo. 

2_:~ f~~~~~~~:~.c~t;:'~~ad!~u~llr~~~1~e~ed~1~~~)~~~j~~~ scri 
:l. lmh;:~. 3.:-<SIU\ dll'ldtd~: 

iu Di:-tricto, Celltral ú Barra !lo Pü·ahy e r:tmaes 
de Sant:t. Cruz, ~[ac:tC•JS e S., Paulo. 

2.o Ypir:tng:t eu1 diante e ramn.es de Porto Novo e 
Ouro Preto. 

::),:.. o nuu1ero 1le praticantes, con~nctores de trens,. 

~~i~'~i~:~~~',\1;~i~:~-d~:: .. :fi\~F:~fi~~~~;i~~~:~1~~l;~ . 
ns.o::un o de conferentes de 1:~. e ;?.a cl~se~ n!'I..~I!St:'lt';•~~ de 

i~~flilltii 
[~~~?1::~~~~ã}~I,, •!ir•:ct•w ~"b prup•1SL:t \lo chde da 

~?1~é~~~~i:~:~i~~::i€;i~:::~~i1irJi:}~~:~J~\~!~;·.l~~{t 
\ .. encimellt•J~ ,J.,s ti'CS IJII!?.C:-;, cxce!JlU:tiii•Sf! os chefcsUa..~ 

:~~~~·;!~~~i ~1:~~:!~d~;~·;;.,~.~~i~~·~·~~: ~~~~:;~';;~ 
!;e~t c~~~e~ti~~~~!~t ~iJ~Il~~~~~il~~~~:;~i~~~~i~rr~~ti~~: 
~~~~~~~c:~;~·~n;~~:~~fl~l~th~l'~l:y,',~r~i)c~;t~~ ~~o~·~11111}~r~~1i~ 
~~~~~n~~~~ít:~ t;~;:~~~~;alld~J ~~r* ~~r~c~~:;Ja pelo cher~ _da 

tO,:~. 0 thmwure1r0, O f•:t~ador, O~ hc18 •lo thiJSflUretrO 

~~~~ft~~ª1~~~~~i~~~trtg~~i~~t~3:~~~~~~:0b~: 
11. a. Tndo~ ns cmpre::ra-~ln~. CJUcr tttul:ulos quer jorn:l.• 

lciro!-1, das est:t1;•ies d1~ Oe!t3w. )lacncos, Oriento o &nt:L 
Anntt. p!!rceherà.o os vencimento~ que lhes compc~irem e 
mn.i~ ~ % cm ttl-7.~0 dn. in:-."llubriU:ule ilc$$3.~ loc:lli-

dni~~~· Os _o.gcnles e ~onfercntcs que_ t~.ceumularern ~ 
funeçõe~ ac tcle~r:~.pht~tns IJerceberJ.o, :~.lém dos ~eus 
vencimentos, a.:r:tt1ticação men."l!ll de S0$000 • 

~u~i~~ d~ll~~~i~~te q~n~~~r ~~:il:cf~~ a:_rdi~{;!rp~~~e~ 
ber:t, nh!lll dos seus venc1rnentos, ::t. gratific:Lca.o mens:al 

d~12?~0~~~n.m supprimidas toda.l'õ a.s di.:l.rit~.s a tilulG de 

~~~p=~~re~d;~~J:~b~~~~~dr\~:l..~nc~crt~~d:stedc ~~~: 
jl:tg';J.mento :1.0 pes"o::tl, qu!lndo executarem ? ~rnço, 
fúi~.~ec~d~ ~~~id~i~~~- poõcr:i ter um ajnd:1ute qu:~.udo 
o set•\riço o exigir. 

16.11 As nomea.cões de pr:~.tic:lntes, conferentes de ,2'
cln.sgc, telc~t·!'lphistn!'õ e cunduclores d~ 4.a classe se;ra.o 

~~;~~Lo "cle~l ~~r;;r:lc~Í~~G~r:; -'l:e~~~e q~:vl;Y: ;~~~d!:; 
ter prntic:tdn grntuit."'t.mente e mostr~r·se ~a.biht:1;do _!Dl 

;;~~~e p~: a~~~~~P~~ c~~~~;~;;ia ·(:r~~i:r~~;:~~i~~~ 
di:l.L'l.mente ~upcri"r~ :'lttcntl(!ndo-se u. a.ptulao, a a~~u .. 
duidade e :tnti~uitlade do empreg:1.do n:t. rc~p_ect1va · 
classe, dcscuutàdas, 1mrn. esse Jiu1 .as faltas ?U: ltcenç~-
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17.a Serão DO!lle:làGS por decreto _do iore~n? o di-I Este c~Jçado que <Jl•dinn.riamente e destina-
~~;}~~dee d~~~~1 ~ec;jO:d~fe05: ~o~~~;~~reí~o~~~~~do~ do a s~nhorn~ e'lcrea.nç.as :so:tTre pela_ nota 6;). 
e: se~s a.judn.ntes, o ~bnox:rrife, :fieis e :~.judantf.~s, o da tarifa, ffialS -0 °/o quando elle:5 sao borda~ 
encn;rr_egn.do da. cars-a e desca.rg:t e :~.j~d:tnte~, os dos de fio de ouro ou prata e quando o i.?2.UO 

~~~~v~~d~r~ ~ud~~~~~h:~. ~ ~~~;:~~Ío~ ~~d~~~~~~~ ê m~s al~o_que o compri~nento do Ct1.1~ado. 
os escriptur:'lt•ios o eDC3.rr'e!!ndO do monte~pio. os Alem dtsto~ quando os ditos calç-ados sao t.k 
ínspectores <le est~.;::~o c de :lpP:u·;lhos. os _:ngenhe~ros seda ou com mescla de seda .iú. p~nam 30 (1/, 
~~Slg:~~~~t~ .. u~;J1~d~i:s~l;s~~~·~sd:tc~~J:det~~~~:;~ de addicionae~, pelo projec~ da commissã~. 
c chefes de secção. os chefes, enc::~.rregndos e inspec· de modo que e o calçado lllíllS barato e mau; 
tt;tres de deposito~. OS conductores uteS!res e ll!:lChi- necess:.triO áS Clas5eS pobreS que a emenda 
mstas de ta classe, os ngentcs. à:tS estaçoes e~peCt..1.CS e vem impor El\l vista destas consideraç·õe'"' ê 
~~:l~s:a e 23. classes ; e, pelo dlrector os d!!Dl:l.1::õ e::npre- a commissão~ de ]_)ctrecer que a emenda. s;ja 

se!~i:o~sd~~~~r::d~~s jui."LJ ~~:~efic~~~~~et~~~:~?:ei~~ rejeitada. 
:l N~ar~~i;i~c~~~o o d;o!~l'~o~ thtct• de f:tzer no re~ub~ Do Sr. Gust.1.V"O Yeras e outros : 
mento da Estrada., trn.t:-t.r:i Je reduzir o pes:so:~-1 at~ 
2:> r::.;n. 

tii!;:e~~~;~~~~~s d~i~ie;~~~~s J~0~e;~t~o d~1.~~~ii°Coi1~~ 
o.ddidos, percebeudo os vencimentos que têm actunl
llJen.te, a.tê que sejn.m appt'O"I'"e~t.a.dos em e!.Upregtls de 
suns respectivas categorias, ca.bendo .. lhes preferenci<l. 
para. as nonte.o.çVes; 

&t.ln. das commi.ssões, 1 de outubro de iSg.i_- .:1.,,_ 
ousto Se"er-o, rel!ltor. 

Vão a imprimir os seguintes 

PROJECTOS 

N. 169 A- 1894 

Pal·ece>· sOOI'C as emc11das offcrecidas em 3• 
disc?<s&<o do projecto n. 169 B, do co>·1·entc 
anno, qu_e o;·ça a 1·eceit<r, ge1·al .2J«l'a. o eo;
e,·cicio de 1895 

Ao projecto n. 169 B. em 3'• discussão, fo
l'am apresentadas diversas emendas sobre as 
quaes a Commissão de Orçamento vem inter
por pa1•ecer. 

Ao art. 1.• n. 1 foram apresentadas as se
guintes emendas : 

D() relator d;t commissão : 
Nos artigos que devem pagar mais 30 •j., 

accrescente-se : 
Fio torcido ou linh;t (]e qualquer qualitlade 

em carreteis, novellos ou meadas, para costu
ra, crochet, tricot e semelhantes. 

'· A commissãG e de parecer que seja appro· 
· ~ nC:.:to~~:nda, por vir protejer a indus-

Frederico Borges : 
. 0!1 ?•l9ll,dos1_ ~de qualquer especie que medi

cti,ros .. dil•E>icteron,tim. _etros. mais 30 'f. dos 

acl vo-

Fica o governo autorizado a. elevar as ta
rifas de 10 a 30 • j., em relação aos riscados e 
domesticas e outros tecidos estrangeiros. si
milares dos fabricados no paiz, como meio de 
fomentar o desenvolvimento da industria 
textil. 

Esta emenda não pódc ser aceit:.t jlel:t com
missão, porquanM ella vem one1~tr os artigos 
de primeira necessidade de uso das classes 
pobres e jti, bast;mte sobrecarrega/las peht 
tarifa. 

Elfectiv;tmente os direitos protectores de 
que p;t,gam as fabricas de thção. elev;cm-se " 
100 "/, ad -valorem sobre os artigos similares 
estrangeiros. 

"\ccresce que a emenda estit re(ligida de 
modo a ser difficil sua inclusão no orçamento 
os seus autores ([everiam especificar que ar· 
tigos pretendem tributar e dete1·minnr o 
quantum certo da imposição que pedem, de 
modo a l1_revenir duvidas que com certeza 
appareceru.o na pra.tica.. 

A commissão considet·a, por fim, que muitos 
rless&s o.rtigos.já soli'rem. o augrnento de 30 •;. 
pelo projecto do orçamenio. 

Do Sr. Frederico Borges e outros: 
Ao art. 9• dig-.1-se: 
O imposto de I • ;. sobre o capital das lote

rias lederaes e de 2 "/,sobre as loterias esta
doacs, se1·á pago J)elos respectivos concessio
narios antes de ser os respectivos bilhetes 
expostos à Yend~-

Esta emenda lambem se 1•efere ao n. 40 do 
art . 1 • do projecto. . 

Esta emenda modifica a taxl\ que a commJ.S
são propõe sobre as loterias,abaixando-a se!J· 
sivelmente. Assim é que a commissão pro!Joe 
o imposto de 2 'lo sobre o capital das 1oter1as 
federa,es e 3 •;, sobre o capital das loterias 
estadu:tes cujos bilhetes forem vendidos na 
Capital Federa!. 

Estabelecendo a disposição nestas taxas 
a Commis::;ão de Orçamento transigiu com <~ 
opinião daquelles que pensam. que se deve 
gttrautir o mercado da Capital Federal as lo• 
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terias que veen a aproYeitar aos estabeleci-, srrppt·essi1o, o que elé\V<>ria l' imp •sto ,1e 
mentos de ca1·irlade uella situados. lO l't'i~ a 20 rc~is p:Jr' 25 gramr:ms, mas só

A ernenrla vai além; ai.~ai xa estes impostos mente a 15 reis. A Plllell 'a do Sr. 'lhtnoel 
a 1 °/o sobre o capital rias loterias fer.leraes e C:teLano abaixa. o impo~t" a 10 reis! A cnn-
20/0 sobre o capitalthês l:Jter·ia,,.: estadwte~! r·lu.'-i1:1 :1. que ni1rJ qni;>; •:l:eg-ctr· o Sr-. ~'lanoel 

A commissão pondr:ra. quão affLctiva é a si- C;u;r.:mo, r.ir·ou-a o ~:r. \'r•rgne ele .\!:!'9!.0 ; 
tuação dos cofres • 11blicos que e8t•io Jud.:müo pt·op.m-lo a sup;>res·i;.rJ tobl do impu~tu sc1bre 
com grandes dHiiculdades ' l'u;w, nacoional, gmLl'llan·;u, purem l?tlitl:tdo-

Grandes sal:rifiehrs sào exigid· •R de toda•; :~s ,;a.mcuw o impo~to sobt·e rumo e~Lrangei!'P, ,i à 
clas-es d· paiz, 1\esde o ope·a1·io ate o curn- cã:, ,;::nu.do pelas t:triús '"itl<tnl•iras. 
rnerciante honesto, já tão oberado de im- A C'o•nmissân n;i,o aceita n··m urn<t nem 
postos. orltJ-;t. c·.memhl ; pelo cutttra.l'io, insiste pebt 

Os impostos de importaçã.u Cl'8SC< m '" P~tP con·:r·tT<H:ã,\(lu iJJl['"Stc> s•1hre charu tu nacional 
crescimento recahe exact:ww11te Sillwe art.ig-u~ a I'l\sp:·ito Ü>J qn:Ll st'U l'elator n.p!'P:'t'Jlta 
de consumo do pobre e du rcmedi:tdu. emendu. 

Ainda mais : o~ compromisso~ pu hlicos são ,\ C11 1 ara não )lOtic comeu ti r q 112 o vicio 
de tal ordem qut; a Commiss:'i.o uão hesitou não pag-ue impo:;to e f<e!'á inj11sti<;n. clamor·o
em propor um imposto sob e :JS pn•staç:rJes sa r!eix:n· pbt·m<tu:·c:cr o; i :.pJsto,; de consu
dos novos seguros ele viria. Pnh bem; i" mo S:lbre t'nll:o ,.•,t•"cmg·,•it·o, q11e !'oram P~t.:l
diante dest:t situJ.ç:l.o que s · ]Jl'. LeHLk <d.mi- ln i" ciclos par ;o pel'ttli t.i.irun uo liiJ,C:ÍuJJal p:t
xara taxa rias l:>tel'ias! A Cornmissi:í,o de gctru imposto. 
Orçamento, desde que pt•opoz urn imposto 
sobre a provicl0ncia e :c eeouomia. não p'H1e 
concorda1· em que se procure diminuir a. con
tribui<;ão lança :ia solwe o vicio e " jogo. 

Sobre o n. 41 do art. i" do projecto foram 
apresentadas as tres seguinte,; em::ndas: 

Do relator da Commi~são-Ail n. 41 do 
art. I o : 

Restaheleç,\-Se o imposto rle dous reis sobre 
o charuto de fabdco nacional; 

Do Sr. Manoel Caetano- Dig-a-se-fumo 
picado, mi gado ou desfiarlo, inclu:si v e o ma
nufacturado em cigarro8, por :25 grammas 
ou fracção desta unidade de producção na
cional ; 

Do Sr. Pedro Vergne-Na l'Ubr·ica. 41 (im
posto de fumo)-supprimam-se as verbas rela
tivas ao fumo de producção ou fabrico na· 
cional. 

Pela leitura destas emendas a Camara 
verá que são ver·dadeiros 03 conceitos exter
nados pela Commissão no parecer com que 
fundamentou o projecto ele receita. 

O fim dos adversarias do imposto de fumo é 
de um modo ou de outro supprimir total
mente a imposição. Já em seg·unda 11iscussãu 
se obteve a. suppt·es~;:'io elo imposto ~obre 
charuto nacional. Em 3' discussii.o tenta-se 
abaixar o tmposto solH·e o rumo picado, mi
gado e desfiado, apezar rle já diminuído pela 
Commissã L Assim é qun pela. lei vig-ente o 
fumo picado, migado ou desfiado paga lO réis 
por 25 gramrnas e depois paga 21! reis )01' 
illêLÇO, quaudo rnanufêLctuntdo em cigarros, o 
que corresponde na pratica a outro tanto da 
primeira imposiçào. 

A Commissão, querendo retirar o pretendido 
vexame de pagamento de illlposto em dupli
cata, supprim1u este segundo impostu e aug-
mentou o primeiro, não na prop •rção desta 

C amara ·v. VIl 

[l:J ~)1'. H.oLil'igttes Lima e outt·.,;;: 

Supprim<t-se o a.rt. 8" do pro,jecLu 11. 

pa.ra formar prO.Jt'cto separado. 
lGU 

Esta, •·mentia é um meio itHlirecto de lazer 
rejeitar o imposto de que cogita o mesmo 
êLrtigo. 

A ' ommissiio não compr·ehe:!'!e como se 
destaca para constituir pt·ojecto uma dispo
sição qu::1 c1·êa um imposto. 

O or~~amento da J'e.·eita é o Jogar ctppt'u
pJiado pam se crear, supprimlr e rcgularistu· 
as imposir;õc1s 

Si todos os imposto:~ ,.[evessem se;· creado~ 
em lei especial, d:' nenhuma utilidade seria 
a fixw;ão annua do imposto. 

Opina, portn.nto, a Commissão quP a dita 
emen !a seja rejeitada. 

Do Sr. Medeiros e Albuquerque : 

· Accres~ente-se ao a1't. 2° : 

§ 4. 0 .\lém da revisão ;:er•d cte qn·: tt'ata 
o pn,ragr·a.pho ant~~rior, () govPrno orgi1.niza.ra 
im,uedictt<etut:ute ;.ai'iüt.s :_iitim·eucia.es. ele
vando 1le l. 1 a c.O "f,, a ta.riC:t actual e nppll
canclo-;ts aos paiz-·s est.ra.ngeil·o,. conforme <~s 
convc·niencias Llcc polit.ica intern,.eiou:L! e Ji. 
n:wceira. O governo procurará oor este mo• lo 
obter, talltO quanto f.•l' P'J~SiYd, além de 
outras V<illtag-en;, o aba.ixanwuto de impostos 
de im[1ort -ção no estrangeiro para os nossos 
g-eiwros 11 u equilib1·io cm; Lmentario. 

E-ta emencb encena n r na i>kia que mflre
ce todo •·s applausus da cornmissào e que já 
foi insc,·ipta no' orçamtJJÜls de 18\!:3 e 1894. 

Elia pcnpiíe urna. im]tül''ante rne 1ida de 
c:uacte1· int;•t·n;LCi·>tml dr~ grande alc~1l!Ci' e de 
resultaLlos pratier J8 ~:uustatados. 

75 
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Não convincl.o, porém, demorar a medida Do Sr. Luiz Adolpho: 
estabelecida pelo mesmo n. 3' do art. 2" que 
é de caracter urgente e sendo util que o 
Parlamenio estude o mecanismo da tarifa Arldit!.;o 
dupla. a Commissão proplíe o seguinte 

Ao o.rt. 2', n. 3 -Accrescente-se 

O go\~erno 1á.rú f:sf.uclar e Orf!an!sar, sol, u. 
b:l!:ie tias ta.ri!'as nctuaes. durJ.s tari!Us, uma 
geral e outra miníma. a <~ppiic:ar aos produ· 
ctos e3trangeiros e sujeir.a1·ú. este trabalho ã 
approv<l.çi'to rlo Cong·resso Nacional em sua pro· 
xima reunião. 

Do Sr. Trindade : 

Supprima-se o n. l tio art. 3' 
./! .. disposição, cuja sup:pressão a emenda 

propõe, foi copiada do ,·rçamento passado. 
Por mais que a considére a Commissão niio 

descobre a su..:. incon:;titucionaiidade. Elia é 
inoffensin e inutil, por isso a Commissão não 
se oppõe a que seja approvarla sua SUl)· 
pressiio. 

Sobre este ffi(JSIDO artigo o relator da com
missão Jll'Opoz -a seguinte emenda que a 
Comrnissão adopta : 

"\o art. 3• n. 2-Redija-se assim : 

Fica o governo a.ntorisado a. mandar 
cunhar_ no esta.bel.ecirnent.o mon~lnrio do e;.. 
trange_tro que oflerecer melhores vantag<!n5, 
caso nao o pvssa. fazer no. c.'l.sn. da Moeda ., 
somma r1e dez mil contos rle rêis I!O.UOO:OOtB; 
cm moedas de 100 c 200 T'CÍS. ' 

l'a1·a ou v i ar a f:Ll ta. d c m ocrl as de troco 
iJl.!c _se faz sentil· cm todo o paiz, a Com· 
m1ssao adopta este a.dditivo. 

Sola <las Com missões, 28 rle novembro de 
1894.-.Jo,io Lopr.:s, presidente.-.!?.(fJU:·:!o Moi!· 
tencrp·o, rc:la.tor .-.4.?'ffMSlo Se1Jm~o~-Alci,ulfJ 
Gwwnbara, vcncid(l com reltt(·.IT.o ã emenda. dn 
Sr. Thomaz Delfina. que arlopto.-Jllmcida 
.:.YOf}tteira~-Arlhur R€o~.-.:-11bm·to T.,,·,cs.
F. P. Mayri:l!: .. vencido com relaçã.o á emen
da do Sr. Frederico Borges sobre loterias, aue 
adopto. · 

Emendas o fferecida..~ em aa cliscttssao do OJ'Ça· 
m,ento da receita 

1" 

Ao art. r• n. I-Aos artigos que devem pa· 
gar mais 30 • f "' accrescente-se: Fio torcit!o 
ou linha. de qualquer qualidade. em cam· 
teis, novel!os ou mr,adas. para costura. cro· 

A pratic;1r oper<~ções de credito no esLran- chet, tJ·ieoL e semellumtes .-A·"!l""to J1Ionti· 
geiro ate seis milhões esterlino> e no paiz aey1·o. 
até 100 mil contos em apolices. 

Do Sr. Thomaz Deltino c outros : 

Ao art. 10. 
Supprima-se o parngrnpho unico. 

Pela leitura da disposicão do pr;\jecto, cuja 
suppressão a emen·'a propõe. se vê que na<la 
ha. a temer da adopção do hydrometro. 

A disposição tem em vista as applicações 
industriaes e outras a esta assemelharlas e 
nunca limitar o consumo d'agua necessaria 
para ·as habitações particulares e para gasto 

. da limpeza e salubridade. 
que está estatuido no projecto foi pe·' idr• 

:,Jleio gover.no em mensagem como meio de re· 
do abastecimento de agua 

"""*'."""·ecu>rar,••urante a. estação calmo
;;_ac~S·~~erDnos de•>!!!- mensagem se reporta a 

. p~dir. que, a Camara rejeite 

Os c:alr;o.dos de qualquer especie. que meà!· 
rem de 17 a 22 centímetros, m<1is :30 •; .. do; 
respectivos direitos. 

S. !L -Sala das sessGes, 27 de novembro de 
1S94.-F,·ede1'ico Borye$. 

Para ourle convier: 
Fica. o zoverno autorisado a elel'ar as ia· 

rifas, de 1 O a 30 '/ •• em relação aos riscados 
e domesticas, outros tecidos est•augeirO!, 
similares dos fabricados no paiz, como meJO 
de fomentar o desenvolvimento ela industrJa 
textil. 

Sala das sessües. 2i de novemb1'0 de 1894 . 
-Gustavo Vera.<.-Viveims.-Berreclo. 
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SESSÃO EM 28 DE NOVEMBRO DE 18()4 505 

Emenda ao a.rt. 9 ·. 

Diga-se: o imposto de I "/• sobre o ~pi~o.l 
das loterias federaes e deZ •j. ~obre o ea.ptta.J 
elas !oteríail estarloo.es sera pa!l;o pelos respe· 
ctiV'OS concessiona.rios antes ele serem os re
spectivos bilhetes exposto> á vend3 .. 

s. R. Sa.1a. d:>.s >e.~i>es, '2i de novembro de 
1894.-Fr~rlericl) 8o;·_rp'!.~.-J{n;?teiro rle B11r· 
ros.-Leo"tl.ffildo Fi.l,rpu;êY'n.{.-Gont;alo rle lA-
1111s.-~·lrtlucr T()rre:::.-P ... t''[)1t::.to Bnr,r;e:s.
~lrthl!i' OrLm~rlo. 

ACC'!'e~cent,e-se CIO a.rt. 2:•: 

§ 4.n . ..\Iém d~. N~vi&"i.t:' g(_:ffl,l de qlle tr(l.t'l.O 
pn.ra.g-ra.pho a.nt.t.·rinr, r) .!Zov~~rno or~:~.ni&~.ríl. 
imme .. 1ia.r.n.mente: ~.arlffl.~ rli!TP-Nmci<~.e~. e!e
v;)ndn de lO;\ C>O "/ .. ~. t.a.rifa ~l:tn•d e n.ppli
c;t,nclo-as ao": pa.i7..t\S estrfl.n.geirr~~. con!brme ~.~ 
convenir~nci?l..s da. polit.ic,.'), internar;ional e ft. 
n~.n~ira.. O governo procu ra:rà por E>~t:t€'. 
l1V1!10 Obr,er, t.(l.nt.o qp;·tnto for pos...:.ivel, a.lúm 
de outra.~ vent:!.gen~. o fl.b?J.ixamento fie im .. 
posto'; de import,~:..l.o no e:~t.ra.nw:iro pa.rrt ns 
nos~ns generos e o equilíhricj orr~a.rnenta.rio. 
-J{iy.J,~i,~o~ e }.fll'FJ1lei'JI'e. 

lO" 

.\•J n. 4! do a.rt. l'': .\o a.rt .. :}• n. I, do pr•1i·ld/l n. lr/1 P., r!e 
Resta.beleça.-se o imposto de Z reis sobre o 1804: 

charuto de fabrico nacional.-Au.')Usto .ilionte- ~upprim:H~ o n. 1 elo art. ~·'. 
ne.'l1'0 • S. R.. Sa.f:.t rla.s ses:;;ões, :.::; r1e nOVemhro de 

1804. -Trin.rtr..de. 

Emenõa. ao n. 41 do project.o n. JB!J B, rle 
l8!J4. (Consumo.) 

Di!ra.-se:-Pomo nic:tdo. mi:rado cm <lr.s
:fiado-: inclu...cti v-e o minufaeturn.rlu em ci:f!l.l'rns., 
por ;?..') gr:tmma.s ou rr:J.C<;ií.o dest.a. unidtule ele 
nroducçii:o n~ional. 

- Sala. das $esSíles. '!.i de novembro e!e 1804-
-1!~ Ctleta.no. 

Ao projecto n- l6!l B, de 1894: 

:<n. rubrica -11 (imposto de fttmo) strppt•i
Dlllm-se as verbas relativas ao fwno de pro
ducç:i.o ou fabrico n:l.Cional. 

S. R.. Sala da.s se..."Siies; 2í de novembro de 
1894.-Pedro Vergne_ 

8" 

Supprima.-se o ~rt. S• do projecto n. Hi9, 
de 1894 .. para forma.r' --pro.ject? separado.:
Rocb-ü;ues Lima .. - Coei/ia Luboa- - Er;~" 
Coelho.-Frerlerico B1rqes.-Ernesto Bra::;:ho 
-M: C<tetrtno .. -Paranlws :Jfontenegro.-1'<
dro Vem!te.-Taientina rlasSantos. 

!!·· 

Ao a.rt. ;1r· n. :2.-R.e·tij:L-~P. ? ... ~:~Rim: 

Ao pr:tt.ic:.l.1' opel'a.&~c;P.~~ rle t~t'r?:r!it..; no estra.n
~Airn ar~ r.H~l~ milht"ifl.:~ estP.rtinos e no pn.iz a.te 
fon milr~IH1tml em a.p•;Uc~.-.-lii!J1l.':to Jlontt:
/1/!fJ''''· 

.\.o arl:. !tl: 

Setpprima.-~e <l[lll.t':l;\r:J.[lhO unico. 
Saltt elas sess<íes, ~:.7 de n<Jvembro de !804-

-Ttioioa.~ D,!ljh1o,-Osca~· Gorioy.-Jm:dAmc
l~~co.-Fn'1'rp&m. v,:,'niJC!t..-Fra_nçtt Ca_1'1Ja~ho. 
-Li·'iz." rle Va .. <:c0)1ct:!l,:s.-... tntmuo de S:queu·a. 
-r1lr.:nclo G-H<tnablt?'a. 

Fica o governo autorísarl o a .mandar 
cunhar no estabelecimento moneta.r10 <lo es
trangeiro que offereeer melhores vantagens, 
caso não o possa f,.zer na casa da Moeda a 
sommn de dez mil contosd!! réis (10.000:000$) 
em moedas de 100 e 200 rets. 

Sala das oossões,.2.7 de novembro lle 1894. 
-Lt<i;; "idolpho. 



N. 1'70 B -1894 

Rcdcrcçc1o pa,·a 3:1. discusstto do zn·ojecto n. 170 elo con·ente anno. que 
fixtt tt tlespezc• do lllinistel'io dtt Indust>·ia, l'iaçrio e Ob1·as Publicas 
z1ttra. o e.'L'CI'Cicio de 1895. 

O Congr•esso Nacional decreta: 
Mt. O Presidente da. Republica. é autorisrulo a. despender, pela 

ropal·ti~íio <lo Ministcrio dalndustrilt, Viação o Obras Publicas: 
I. com os sm•viços fc lm·nes tlrsignados nus s:•guintes rubricas, a 

quantia de 101.202-:720;)855, a su.ber· : 
I , " Secretaria de Estado : 

Deduza-se :Ia ta!Jella exr.!icativa, 6•1 :400$ dos veuci
menlos do pessoal dt\ secJ•etaria, 'acm•cscidos 
sem ditiposição legal ; 3:000$ dos vencimentos 
de um nmanuense nddi<lo................... 969:510$000 

2. 0 Auxilios ó. U.Jo•i<'ultul'fl. : 
Roduztt·'c :t 300:000 . .1; a consignação para gai·antia 

de Jums ás empmzus de eug11nhos ccnt!'lws, o 
supprimidns n do 7:2011$ do consultor tcchnico 
dn. indu~tt·iasnchaL'irHt. e n. dcstiuntlu ao La.IJora
todo de Biologia, üxtinctos, o reduzi,lo o. 
15:000$ o nuxilio á Academia do Comnwi•cio da 
Juiz de Fôra................................ 574:307$000 

3. 0 Agoncia Centl'al de Irnmi.!!t'nt:ão : 
DeliUYillll·S~ tio. tnbella: 10:400$ da consignação pnm 

carvão, 5:000$ de cuwm•tus o oul!•a.• dcs;.Pzo.~ 
do material dn. Ilha. das Flores; 30:000;-::: do co
medOI'ins. 4:000$ do mcdic.unentos e dietas, 
2:000$ da oxpe·liente ,. divm•;ns düs(ICtns da 
Ho.;pe.ln I' ia da Ilha •ln~ FloJ•es ; eleve--e a 
3 · :OOQ$:t consignaç;io de alugnPl de cmt•arrn
QÕes da. mesma hospcdat'hL, antopondo-seá pala
vra- Aluguel-as seg-uinte~: Acquisiçüo ou-.· 
Deduzam -He mu.is : ~{0:000$ de obras e 1\Ps1nzas 
divci'Sns o 4:000$ do expediente tlú li!ISJ cda•·in 
do Pinheiro; na tlclegaciu. fio lUo Gt~andn tio Sul: 
3:60'1$ do ajtvlanto, I :800$ dn nmnnueusc, 
~;~~?,~ ~\~ s~g~~~~~iict\~~\~~·~~ :~~~.~ 8<\~:}l)tl~~~~::~,~~-:: 

ria do Ct',\'Stal, quo é transferida ao Rstado re· 
spectivo; 137•200$ da do com missões •'e estab·l· 
lecimento de immigrantes, no Rio Grande <lo 
Sul 41H :000$ tlo matet•ial da mesma commissão; 
3:000$ do ajudante, 1 :800$ do <ttllo.nnense 
lia Dulcgacln lltJ Swntu. Cittllal'inn, qw· ficum sup· 
primítlos; lll:350!i <la llospedarilt drsso tÇst•do a 
elle ti'iln,;fm·idu. e :126:6111$ <la~ commissões para 
estubelecim<·nt.o de inunigrnntes do mesmo 
1-:stado; 3:000$ do ajulln.nto; l:GOU$ do agrimen· 
sm• na deh•gt~.cht, 82:080$ dR Hospedaria du Pa
ran;•gult. o Ou1'ytibn.. fti'ansf<wida n.o 1.-stado res· 
ped.\ v o o 322:t)OO$ lias contnd~sões de <-'sta.hde
cimento do immigrantes no l•:stado do l'amnú. ; 
72:3.0.') dttS ho<pedtu•ias da Httiiia e l'm•nam
lwco tt·n.u~f·ritht.~ aos l'OspPcti Vl•:O: Estados, 
:i5H:ô0U$ dn:-: commi~sõ.•s do nucleos colonines 
nesses t•::;tados e 18~400$ tlo pessoal da dPle
tt;ncia dn Pern;unlmco supprimida, l{Pduzitla ;L 
1.800:000:) 1• consignu~ii.o pnm int• otlncçiío e 
lomtlbaçioo 110 Jiunilia:;, el.c., sahin<ll} 1iclltt 
150:00 1$ [llll'll. O o.SUtdo do Pa.I'Itllii, 200:000$ 
para o tle Sauta. Ca.tllariwt. o 200:000* pnra. o do 
Rio Gr·ando d(J Sul CtlfllO ;tuxilio pa.J"n, u. coloni
sn<;ií.o CIH'opca o 50:000$ ao de Ma tt.o Ot•o:-:so 
c •lHO auxilio tt colonisação uacional. Dedu ;.idos 
4:f~ :m>:l8372 dn. eon:-ign;,ção- !'nga.mento de 
tJ·a.nxpín·to de imllligrttntes e cventuaes .. ... . 

4. Col'reio:> : 
Deduzam-se da tahella: 50:000$ rln consigmH:ito 
-Vu!Hugens espceines 11 cmpregado.<-~311:000$ 
da -· OIJ,in•·tos Jl •J'a. expetliento e utl'nsilio~, 
170:0"0$ dn-Dcsper.n; diverstLS-f' i<II:OUO$ da 
- ~ventun.cs.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... , .. 

5. TeJPgJ•nplHl:::: 
IJPduzítlos ila tnbella : 10:000.$ da inetnllnçüo 
1lo ob::;m·vn.torios motcornlogh:os o ~o;<JOO$ ola 
lignçio tclcgraphica o srmaphoric dos plP
l'úcs. Jo;levatltt de 350:000$ tt R:JI :4•10:: a. Ctlll-

~~~:~~~~J~ ~~~.~~i~l~:;~:~~~:~·~l~::~~~!:', ;:,:.1.~.'~3~: :\:.:~;t~ 

8. '793: 255$628 

8 . 979: 885$000 
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pl!lo vn llo do Hnpicurú ao do Tocnntins em 
Goynz. jJOSsando pela cidade tln Cln•olina ; 
OO:OaO$ para pmlongamento do ramal de Oei
I'ns, S .. João e S. Raymundo Nona to. I>ara a 
construccão do ramal do Colonia a raranagmi 
e para o de Perypery ao Itam.•raty a cntt·onear 
na linha do Ceara; 50:000.;; pa1•a continuação 
da linha de MMhado Portella a Carinhanlm; 
50:00!1;!; para construcção tla linha ele ligação 
da cidade de .Joazeiro na l:Ja.hia a rle Janlull'ia, 
em Minas, tocando pelas povoaçõest•iboi••inhns; 
35:000$ pal'a a const!'ucção dos ramaes do An
gicos a Macau c de Mossoró a Arêa Branca ; 
25:01'0.) para P.rolongamento da linha do ltihira 
a Fm·r<·S, S. M1guel <LA Gunnhãos, Peçanha o 
Scr1•o ; 1 O: 000$ pnn1 prolongamento da. linha 
lle Queluz a Sahará, 30.000$ para p!'Oionga
mento ola linlm olc Sete Lagoas a lnhauum e 
Fortuna. 1\e Vista Alegre a San lo Antonio da 
Lngt'.:\ o Tmhy1·as e de Santo Antonio da Lngôa 
a J<quilihil, 10:000$ para prolongamento da 
linha de Mar •lo He.-;panha a Angustum, pas
sando _por Rant.o Antonio do Aveutm•oil'O; 
2:'>:•'011::> pa1·a construccão da linha do ~la meus
sumo n. 'l'uryw.i:-Ú, no Estãdo do Maranhão; 
30:tJOO.~, i•lom, idem de S. Miguel a Sant'Anna 
do !'mil' ma. Estado de A lagoas; 30: OOU$, idem, 
idem. de Anchieta a Alfredo Chaves, ltapemi
:·hn tlo Rio Novo c Santa Cruz tt Púu Gigante, 
no Esph·ito Santo; 15:000$, idem idem, de Ga
mpuava ao Porto da Uniào, Pal'ILIIÓ.; 3!1:000$. 
idem, itlem, tle I:Uumenu.u a Lagcs, Santll. Ca
tlliH'ilm c 50:000$, idem, illem, ::;, Luir.. Santo 
Angelo o Palmeiras. de Rio Pardo c Encruzi
lhada no Rio Grande do 'UI. ................• 

6. SubVPilQl1o a Companhias de na.vegação-SuiJ
stítuidns ns consigaçües do 170:000$ ít Compa
nhhL de Navegação do Maranhão e 50:000$ para 
o SCI'liço de ctt.botagem do Ccurú no Pa,rit, etc. 
pela seguinte : serviço de cabotagem do Ceará 
ao Pará com uma. viagem n1ensal ao IIOI'to de 
Tutoin, no Maranhão, 168:000$ e elevada a sub
venção a navegação interna. a vapor no Estado 

9.080:000$000 

de Mntto Grosso a 22:000$ pnru.. estendei-a a. 
Aquidntn:uut; nccrescentem·se 11:200$, subven
ç·iiu a Companhia Peruambucnna, pela nn.vega
(,fto a Yapor no rio S. F!"nncisco, contracto 
innovado por decreto n. 1.791, tle 4 de se-
tembro <le 1Hil4............ .... . . .. . .. • .. .. .. 2.944:140$000 

7. 0a1·antia de juros de Estr1vlus de l'erro. Suhsti
tuu-m a tahellana parte referente ágarantia ás 
listrudas de Ferro peiiL seguinte: 

ES'rRADAS EM TRAFEGO 

lliO GRANDE DO NORTE 

ESTRADA og l"ERRO DO NA'l'Ar, A NOVA CRUZ 

( Decr·ctos ns. 5877 de 
20 de fevm·oiJ'O de 
Is;;,, tlGl4 de 4 lle 
julho do 1877 e 
(ii;"O de 2!J de de-
1-CJIIUI'O do 1877.). 384:723$()78 

PARAHYBA DO NORTE 

ESTHADA Dél FJo!HH.O CONDE n'EU E RA)lAI, DE OADEDELLO 

Dee~·etos ns. 5608 ue 
2'> de abril de 1874, 
llÜ'' I ole 12 de se
tembro de 1877 c lei 
11. 31•11 de 30 lle 
ontulwo do )882, 
dP•·•·ctos ns. 9704 
de 14 de julho de 
1887 c 954 de tJ de 
novembro ele 1890) 456:945$528 
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PERNAMBUCO 

ESTRADA DE FERRO DO 
RECIFE AO LIMOEIRO 

(Decretm ns. 5704, de 
5 de agosto de 1874, 
6748, de 17 c'e no· 
vembro 1877 e8822, 
de de dezembro de 
1882) ......... '... 350:000$000 

ESTRADA DE FERRO DO 
RECIFE A S, FRA.N~ 
CISCO 

(Decretos ns. 1245, de 
13 do outubro de 
1853, 1629, de II de 
ago, to de 1855 e 
1767, de 9 de julho 
de 1870).......... 713:626$665 

ESTRADA DE FERRO DO 
RIBEIRÃO AO BONITO 

Decreto n. 471, de 7 
de junho de 1890). 57:600$000 

ALAGOAS 

ESTRADA DE FERRO 
CENTRAL DAS ALA
GOAS E RAMAL DA 
ASSEMBLÉA 

(Decretos ns. 6043, de 
27 de novembro de 
1875, 7895, de 12 de 
novembro de 1880 e 
10.256 , de 22 de 
julho de 1889)..... 430:310$000 

BAHIA 

ESTRADA DE FERRO DA 
BAHIA A S. FRANCIS· 
CO ERAMALDOTIMBÓ 

Decretos ns. 1602, de 
14 de maio de 1855, 
3127, de 7 de ou
tubro "e 1882, 8925, 
de 7 de abril de •. e 
9082, de 16 dezem· 
bro de 1883) ....... 1.259:000$00 l 

ESTRADA DE FERRO 
CEI\'TRAL DA BAHIA, 
RAMAES DA FEIRA 
DE SANT1ANNA DE 
OLHO D'AGUA E DO 
OROBÓ 

Decretos ns. 5777, de 
28 de outubro de 
1874, 9767, de 21 de 
julho de 1887 e 289 
de 29 de março de 
1890) ...... "..... 910:000$000 

ESTRA.DA DE FERRO 
TRAM-ROAD NAZA-
RETll 

(Decreto n. 10.125, de 
15 de dezembro de 
1888) ... " ...... " 53:400$000 

RIO DE JANEIRO 

ESTRADA DE FERRO BA
RÃO DE ARARUAMA 

(Decreto n. 10.245 de 
31 de maio de 1887), GO:OOOSDOO 



ES1'HAOA fJEl I•'NRUO DO 
o~\. R o\ NOQf,A E ltAMAL 
.OH SAN'I'O EDUARDO 

(t!ecrclos ns. 5822, da 
12 do dczemhro do 
181·1, !liiB do 20 de 
ma•·ço de 1875 o 
10.1 J!l, do 15 do dc-
zomuro do 1888)... •170:000$000 

llSTitAilA Dlil J.'llllRO 
CENTIL\JJ um MAOAHÉ 

(Decreto n. 10.121, de 
]5 tlO doZCI!lUI'O do 
1888)............. 71:152,;;3()\) 

MINAS GEHAES 

ES'fll.AD.\ fll!1 FffiH1W 
l\JJi'J,\S E nto 

(Dem•ulos ns. w;;~. do 
23 tlc,junho <lc 1875, 
!lG8~, do 12 de se· 
tcmbro de 1877 o 
8058, de 3 de maio 
de 1881) .......... 1.081:607$715 

S. PAULO 

ESTRADA DB 1•'1W. HO 
l\IOOYANA, l)HOT.ON
aAl\ll!!N'I'O A OA'l'AL·ÃO 
E RAl\IAJ• DE OALJ>AS 

(Decretos ns. 3888, de 
7 de janeiro de 1883, 
9155, do 23 dofeve
l'eiro de 188•1 o 88õ 
dedeoutubro 1890). 3()0:000$000 

(A vlso tlo lO dojunho 
1803). Pngumonto 
em ouro no cambio 
tio 27 <1. por 1$000. 258:000$000 

PARANA' 

ES1'R.\D.\ DN l•'ERHO DFl I'AlL\NAGUA' A CURYTWA, PROLONGAliENTO AO 
POH'l'O A:\L\ZONAS E A' PVN'l'A GlWSSA E n.A~IAES AO RIO NEGRO E 

ANTO~INA 

(DecL•etos ns. 5912 de 
I •lo maio tle l 875, 
7035 tle 5 de ouLU
l•r•• do 1878, !0.152 
(\l~ 5 do jn.nciro do 
IStlll o \.107 t\o 18 do 
outuuro de 1800 .. 1.3H:H2~089 

S.\NTA OATHARINA 

ES1'HADA DE FlW .. RO D. 1'1l~HEZ.\ CIIHlSTINA 

Decretos ns. 570·1 de 
:ti do outubro de 
187-1, 70-10 do IS 
ilo uutubro tio lBiB 
e 07•'!8 do 5 do de-
zelllbt·o do 1885)... 30·?:ü50S861 

lHO OH ANDE DO SUL 

ESl'HAlJA DEl l~EIU\0 DO lUO OR.\4'\l>H A BAGE
1 

(OCCl't'lo,; ll". 705ô de 
f!H do oulubt•o tlo 
1878 o 7\J.JI tlu 11 
dt-~zcmbro de ISSO). 'J-!G.tlOI$732 

ESTIUUA Di; 1-'l·ll:l\0 DEl QL\HAJll)i A 11',\I)UY 

Dect•clos ns. 8313 do 
Hl <lo novombt•o do 
1~81, 8912 do 5 de 
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mniode 1883 e380 
de 9 <le maio 
de 1890)........... 360:('00$000 

En• •~onst.t•taeçi"to 

M.1R.ANHAO 

ESTRADA Dlli'EHRO DE CAXIAS A S. JOSE' DE OAJAZBIRA8 

(Decrdos ns. 10.250 
de 31 de agosto 
de 1889 e 157 de 23 
de abril de 18!}1) .. 60:000$000 

PERNAMBUCO 

ESTRADA DE FSRUO DE TAMANDARE' A, BARRA 

(Decreto n. 103 O de 
3 O d e jan(liro 
de 1890),........ .• BO:ooo~ooo 

SERGIPE 

ESTRADA DE I•'EHitO DE AHAOAJU' A Sli\lÃO DIAS 

(Decreto n. 619 <le 2 
de ugo~to de 18112). 59:000$000 

ESPIIUTO SANTO 

ESTRAD.t DE FERRO Dl!l VICTORIA A PESSANIIA 

(Decreto n.574 1\e 12 
de julho de 1890). 60:000$000 

MINAS GERAES 

ESTRADA DE FEltRO MUZ.tlllllNHO 

(Deoretos ns. 10.449 
de 9 de novembro 
de 1889 e 846 <le 11 
<leoutul>rode 18110). 100:380$000 

BSTRAI>Â J>R FERRO PER.DÓES A CATALÃO E PERDÕES A.
9 

BA.l\"RA. MANSA.' 8 
o 

(Decreto n. 862 de 16 
deoutubrode 1890). 2.056:824'5000 

S. PAULO 

PIWLONGAMENTO DA SOHOOABANA E HAliiAL DE ITARAHÉ 

( Decretos 11. 10.(.90 
ele 24 <lo novembro 
ele 1871:l e tl74 do 18 
de outubt•o de l8HO). 360:000.~!JOO 

ESTitAD,\ DS FERHO DE l1'AHARE A 0RU2 ALTA 

Decreto; us. 10.432 
de O de novembt'O 
de 1889, 305 de 1 de 
abr·il <I·• 18!JO e ;j97 
do 20 de junho de 
!HUI. ........... .. l\0: Oll0$0úú 

RIO GRANDE DO SUL 

I!:S'I'HADA DE FEltRO DE SANTA MARIA A CHUZ ALTA 

( Decretos ns. 10.432 
de 9 <I e novembro 
de 188\J, 305 de7 de 
abl'il de 18\JO e 397 
de 20 de junho <le 
1891 ). . . . • • • . • • • • • 288:720$000 

ESTRADA DE FERRO·!>) MMAS DE S• JERONYMO 

(Decr•oto n. 9013, de 18 
lle outubro de 1890). 60:000$000 

ESTHADA DE FEltRO DE PE!.OTAS .la CO!.ONlAS DE S. LOURENÇO 

(Decretou. 10.151, de 
5 do ,j11neiro de 
)88U)............. OO:Ofl0$000 
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1-i;DI est-udo& 

I MINAS GERAES 

~ ESTRADA DE FERRO DE ARAXÁ A PJ:SSANIIA 
<I 

= ·(Decreto n. lú82, de 28 
de novembro de 
18!10)............. 60:000$000 

GOYAZ 

ES1'RADA DE FEHHO DE OATAI,ÃO A PAUIAS 

(Decreto n. 862, de 19 de outubro 
de 1890)........ .... . . • ... • . . .. 60:000$000 

8. Estrada de Fet•ro do Sobml ... 
Prolongamento da mesmtt........ 150:000;;ooo 

13.920:460=02 
200: 000 
410: 00 

9. Estrada de Ferro do Baturité: 
Deduzidos: 50:000$ do m~tteriul rodante da 3' se

cção, 150:000$ do. consignação para preparação de 
Jeito 1111. 4• secção e 90:000$ da de matet•ial da 
mesma secção, 200:000$ da de prepamção do leito 
etc. !la 5" e 25:000$ na rovis:1o dos estados entre 
Humaytá e C!'ato •.. 

10. Estrada de !'erro 
Sul de Pernambuco 

Substitua-se a tabella 
pela seguinte: 
I" divisão 

Pessoal ........•.••.. 
Matm•ia1 ............ . 

za tlivisõ.o 
Pessoal. ........... .. 

~MateriaL .......... . 
= Dlto rodante ....... .. 

ll~~~l~~~zg 
------ 125:213.$950 

780:635$021 
410:450$000 
ooo: ouo:puoo 
------ 1.791:085$021 

2.235:524$732 

3" divisão (Constru
cção) 
Prolongamento deGua

mnhens a Agues 
Bel! as 

Prssm~l. ............ . 
Material. .......... . 
Revisão de estudos, 

locação ''a linha., 
trab:Lihos prepara~ 
tm·ios o movimento 
•lo tm•ra .......... . 

11. Su pprima-se. 
12. E'tmda de FeJ•ro 

Central tle Pernam
buco, alterada a la· 
b31la. on 'o diz ra
wal tle Ja boa.tfi.o n. 
Glo1•ia tle Goyatá, 
p:11'a: - ramal de 
• npt·ra a Oloria de 

Ooyatá o aectlescen
IC·Sl' á taurlla: 

Acquisi~ào •'e mnte
rml mdanto, 2" di· 
\'if;fto .••••••.•••..• 

Pessoal .......... , ..• 
Material. ........... . 
Empreitudn •....•..•• 

62:825$000 
2:000$000 

300: 000$000 

700:000$000 

6• secçiio 

364:825$000 

Timbaúba ao Pila1• 

60:000$000 
10:000$000 

350: 000$000 
420:000$000 

7a secção 

Gunrabira a Nova Cruz 

Pessoa I .. , .......... , oo: 000$000 
~l!tterinl ...•. ,.,, .. , 10:000$000 

2.~s1: 123$971 1 ~ 
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Wii'l~ite~~rl,~~· ~r~: 1: 
'-'·· '•,obras '·de artê con-
;:; ,tràctadM.. ...... .. 250:000$000 

320:003$000 

8·• sccç<1o 

Mulungt't a C,tmpína Orando 

Pessoal. ............ . 
:Material. ........... . 
Empreitada ......... . 

13. suppt•ima-so. 

üO : 000.)000 
10:000$000 

300:000$000 
-----~ ... 370: 000.1>1)00 

1·1. Estrmlacle ~'erro Paulo Alfonso., .......... ,. 
15. ]<;stt•ada de Ferro da Jlahia (Prolongnmento)-

Dc<luzhlos: ·18:857$115 da Consignação diversos 
matoriuespara otllcinns, 57:205$">17 da sobresa
Jcntes, mt 3' divisão; 13:000$ dn lJÍI'Cl'SOS mate· 
rin.cs, 10:000$ <ln-OIJms No\•ns-na ·I·' divisão; 
31:05~$:190 tht-Tril h os o accossorio~-2~J::iü5$980 
tla-Mttlel'inl tclcgraphico-130:000$ !ln-Mate· 
rinl rotltmto; ctc,-70:095$BHl tht-Matnritll, fm·· 
rmncul.nS-]Jnra as officinns n montnr no Jon· 
7.<'il'o; 44:8811.~ no.-~luchina, fcrl'llmentas, etc., 
pa1'n tl';tbrllhos cm m:vloira nn!l mesmas omci-
nns, 5:1 Jivisfto: ............... , .. ... , .. , .... . 

](}, E<lt·:ula de Ferro Central do Brnzil-Dcduznm
se: I :'<OJ$ do um praticante, 2:555$ do um au· 
xilínt• na Lhesouritrin, 2:-100$ <le <lous JH'ati· 
cantes no Almoxarifutlo; 1!:300$, tio trcs Jll'imci
ro; e>m·iptm•arios no escriplorio cenlmltlo Tra
fego; I :13 :623$•100 da-Owll'das cm gemi, mnno· 
bt• ·h•os, clc.-naEslaçNo Ccntt•ttl; 1·15: l·tG$'í80,da 
mesma. consignação pa.ra. ns csltu.;õcs de 1" eln~sr-; 

~~~'~1~:t!~~.1Xi~~~:::\d~~~~.·H~~~~~;!iE:;.~~\~.'~~[ 

4.529:156$310 I 
17

, 

172:098$695, 18. 

as de 4• cln.sse ; 43:993$200 da idem, idem para 
as de 5·· cln•se; 400:000.~ lla conducçiío ao trens 
I m, 60 ; 50:000.~ dtt comlucção do trens do NOrte 
200:000.) do. rcpn.rnção elo material rodante 
Jm, 60; 11:800$ da eventuaes, n:t rubrica ma
terial ; 281:136$ da Operarias, trabalhadores 
etc., da cons3rvaçlio nxtraordinm•ia; 200:000$ 
da Dorm"Jntes; 800:000$ do trilhos o nccesso
rlos; 100:000.~ da M<tteriaes tliversos; 110:000$ 
da Eventunos, da rubrica. Consorvnção ordlna· 
ria o oxb•aordina1'Ía ; 200:000$ do. Obras novas 
nns omcinas; 500:000$ 1ln. Melhotn.montos nas 
olllcinas etc., ; 100:000$ da Obt·ns novns, mate
J'inl rodante etc., e elevados Et 3:600.~ os vonci-
t'Js da p!•ofossOl'n. da escola. n.nnexn ás oCIJcinus. 

Prolongamento ,J,, l~strnd<t do Feno Contrai 
dn B··ar.il 2.800:0fl0.;i, Wtmttl do Ouro Preto 
•100:1100.~1)00 ...................... " .•.•. " .. . 
llst.radtt rlc !'erro Porto Alegro a Urugun.yaoo 
IJ('(Iusalli·Se ; 30:000.$ do Pessoal o 3()0:000$ do 
Material da 5" divislio ............... , .......... . 

10. l'rolong;tmcn to da J~sl.rada do l•'or ro Porto Ale~ 
gro ii Ut•ugua.yn.mt. Rn•luznm-so n 300:000$ !t 
consigunçlio Pessoal n Mntt~rial da administração 
o flscnlisação, a 000:000$ a Assentamento da 
via pormnnenf.e, pont(•s ote., aGOO:OOO~ nCom
J>I'!t rle rn~ttori!tl rodante e llxo, a 2fiO:OOO$a 
<'t\t'e>t do nram~ .• 11. 150:0,10$ n E•lillcios e v. 
fiO:OOO.$ a Evcnluaes .•......•....•.....•.•..• 

3.314 .9G3$59?i lzo. I•;"'·•·n•la de Forro Cntaliío o Guyabit- Pltra es
tudo~ da estrada n construir pcllt fol'<;a federal. 

21. Olll'ns P111Jlicas na G>tpitnl ~'orloral-Dr:duzam-se: 
200:000$ tln, eonsignnçiio Obrns novas pnm sup
JII'ÍIIltlltfo do ngu11. da capilnl; supprimídas as 
seguintes: •1:8!10$ rlo aJudante do chefo do tra
fego uo escripiorio, •f:SOU$ do 1lous ngoutes de 
I·' claese, •I:BOO$ de dous ditos do 2' classe 
2:1\JO$ tle dons O.)UIIIlllt('S do COili)JOSilül' O lrn
IH'c;:sOJ', :?:555$ du n utluuLo dn uflldJJtt tclegrn~ 

1 ~~~~~~C~lt ~ ~~;:l,\ ·t~f t/'/~.~:~s ';;:t, .:~~~~\ ':: 1:tt,<?,~;~~;, ::~~~~~ !f:~~ !~l~~~~ 

21. 310:925$355 

3. 200:000$000 

3.066:319.$167 

4. 220:000$000 

100 : 000,~000 
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2:007$500 •lo um Mt•intoil•o do 2·' cla8SO, I :·IOil.$ 
do nJwlnntc ele pintm~. 2:007$500 Uo npontadot• 
geral, lognrcs que ficam extinotos. 

Dctluzit\os: 30:000$ dn consignnçi\o-Cal'\'ão Ga1"•1ift, 
0:000.-1; da Lubi•illcantes; 5:000.~ da Diver;;as, 
12:0 •O$ d~t Dormentes; S:OOO:S d~t Trilhos o ac· 
ces;orios; 10:000$ d~t Eventuaes para auxilht
rc~ do set•viço etc,. 20:000$•1n. Obms l!O\'HS etc, 
da E~l.1•ada do Fort•o Rio do Ouro ............ . 

!12. OLt•as nos divel'sos !Mado3- Hcdnzida n con
signoçiío Pcssmü tcclmico, inclusivo o lia~ S('C
ç•ics om seis mezcs de cscriplorio, do CiOI'ípln
rio lcchnico, dtt Commissi\o 1lo melhot•amcntos 
do Rio S. Ft•.t.ncisco a 42.: 1.1.1$, a 50:000$ o 
malcriul c fol'l'nmenttt das ol'llcinns da mesma 
commbs:lo; sncluidno. do ·10:000,!; Jl:ll'a auxilio 
u. dcsob.sl.ruc<;iío do Alto 'l'ocanUns cm noyaz ; 
80:00~)~ parn.lliOlhoL'amcntu dtt ua,·cgnc;;\o do Uio 
Cuynha 0111 Mnl.to·GI'OSW j 800:001l,; p.u•n con
Unuuí.~Üo dos esludos da. novrL cnpitnl no pln~ 
nallo centl'al do RI'OZil n jlllblica~ito do nHlppas 
c rolalol'ios ; 60: 0~0$ llftl'il desoh>tl·nc~it\J do 
Allo Itapicm•ú de Caxias o. Pieos; 100:000-; 
para conclusão das obra.s tht e:SLwuln. IL Fl\\ll• 
cisca .. ~m Santa Ctl.tharina.; 30:000.; pm't\ CJllS~ 
tl'IICÇ!IO tiO 1111111 JlOillC SObl'l> O lliO \'l'l\1~ lJUO 
Jiguo o município tia llmwista tloTt•enwtbl, no 
Estado •loi'B~thin. Substit.nida n tnbella l'olati\'a 
:\. Inspcclol'itt dos Pot·los ~lari!imos, qno ó 
oxtincta, pela seguinte: 

MAHANilÃO 

Obras tlo Cites · tht Sa
gração, scgu n do o 

Fi~~~t~~~~~~·:.:·:.::::: ~~g;ggg%ggg 

Ne/ltOI'Wnento tlos 
?'i os 

::":.Pessoal e mo.terial.,. 

100;0(10.$000 

·18:009~000 

2.877:.102$000 

ogAH.l\ 1 

Garantia tle juros io. 
CcHnt lletr·IJouJ• Oor~ 
Jlal'<llioa ( tleercto 
n. 1.0·22 tle 23 lle 
ogosto •le 1892).... 202:HO.;ooo 
t<iscalisaçüo.,, ... , 15:000.~0~0 

RIO GRAilDE DO NORTE 

1'01·to da Capital 

Pes::;oal e material . .. 

l'Aito\UYDA 

l'ol'IO li« Capil<!l 

Pe>soal c material. .. 

l'EH:"\AMUl"CJ 

Porto elo Ued(e 

l cng<•nheiro chefe .. 
1 dito ujuda.ute ..... . 
I sccreta•·io ......... . 
l auxílitH' tcchnico .. . 
})('~$0i.ll •..••• ' •...•.• 
Alugt,cl do cns:t. c ex-

pNlicntc ......•.... 
Consel'\'tu;ào do cúcs. 
Dila das p •n tcs ..... . 
~late•·ial. .......... ,, 
DragngPm c obra;;; . . . 
En•ntuaes .... ...... . 

12: 000.~000 
í:<.?oo . .::ooo 
·I:sooAooo 
4:800~000 

Ol:Oa08000 

5 000~000 
.IIJ 000:';000 
:30 ooosooo 

1·10 000~000 
500 000.~000 

10 ooo::ooo 

~ 
õJ 

~ 
~ 
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I PARANA' 
~ 
o 

jti\•os á. 
,ç.. 

· POl·to da f'al'ltnagud 
conces-

do conlbr- Pe>Sonl e matm•ial. .. 10,000$000 
com os do-

........... 
. ér(llOS n, 004 de 18 SANTA GATHARINA 
'(}e outubro de 1890 
e 808 de 4 de maio 
de 189'~ .. : ........ 60:00\(:tOOO 

Porro do De:Ue1TO 

Fiséalisação .......... 8:000$000 
------ llB:OOIJ$000 P,•sl-'ortl e mu.t(·~inl. .. 120, noosooo :íi 

~ 

E9Pl!UTO SANTO Pm·to ela f,afJV.na ~ 
g; 

Porto da Victoria Gnpantia. 1lé juros .... 60:000!1;000 

Pessoal o matet'inl. .. ........... 200: 00(1$000 
ft'isca.li~nr;<io .......... 8:000$000 z ------ 158:000$000 z 

> 
lHO DE JANEIRO lHO GRANDE DO SUL ~ 

Porto tle Jllacahd Ob "''·' da ba't'ta 
o 
> 
o 

Pessoal o materinl. .. ........... :10:000$000 Pessoal technico do ,.. 
eseript.orio, aluguel 

.... 

Podo de .Ç, Jm7o da 
> 

do cn~as e oftlcinas. lfl0:000$000 l'l 

na..,·a Mat<'rial ...•..•.•... 40:000$000 > 
------ zoo: 000$000 

Pessonl o material .. . ··········· 700:()f>f)$000 
R ~lV &~TIM ENTO DO 

S. i•AULO 
OANAr, llO NORTE 

Porto de Santos 
Mru!lcYa Oeste 

Flscali:::nçií,o e estw1os. BO:OOO~OOO 
Pe~sonl operario ..... 80:00&f000 

Exjleuicntc, aluguel 
lvlatcrinl ............ 160:00 '000 

e easa, e tran · ------ 240:000$000 

sporle ............. 10:000.$000 
------ 4 O' OIJO.~IJOO l>lm'tl•"' Lesto 

Carwl de I guapo Pe~soul operRI'io ..... ;jP,; ggg~p,gg 
Pessoal o mu.lct•in.l . .• 

.1\IalnJ'iltl .....•.....• 

··········· í)ll:f)llfl,:.:fJ{)() ------ I 00:000$000 



Barrayen1. e estacada 
do PoYto 

Pessoal.............. l21l:000$000 
Material. . . . • . • • • . • • • ISO: 000$000 

Obras do molhe drt 
Barra 

'Acquisição do mate-

------ 300:000$000 

rial. . . . . . . . . . . . . . 250: 000$000 
Via ferroa e outras 

insta li ações. . . . . • . . 80:000$000 
Materi<d, mão de obra 

e construc(,'ão das 
estacac1as e molhes. 200:000$000 530:000~000 

l
zas de fisca.lisação,crcadat> pelo decreto n. 309,de 20 dejunho de 1891, 
instituida sob a clausula {la (\espeza nã.o exceder a receita prove~ 
nirnte duquella arrecadação. 

As companhias, emprezas ou conces:::.ionarios sem garantia de 
1juros ou subvenção, ficam suhordmadas á di,posição anterior logo 
que sejam app1·ovados os estudo~ definitivos da respectiva concessão 
ou empre('n•!uncnto. 

São isPntas dl'~a obrigfl<;ão, as companhias ou em-prezas cujos 
cont.rados. auteriorml'nt.r: celebrados, impuzerern expressamente ao 
governo as d('Spezas com a respe,ctiva tiscalisaç.ão, não sendu per
mittido, purém, ao gover·uo conce·1e1· a essas companhias ou em-
prezas llenhuma nuvação 0U f3.vür tle qualqut>r especie, sem que m 
ella st> sulJordinP áquella obrig<1.ção ~ 

§ 3. 0 E' rev gn.do odc>crero n. l71:5A, de30deabrilde 1894. ~~ 
§ 4.0 E' o Podc·r LxeeutJvo antorisarlo: o 

------ ------ 5.477:408$300 I•·. a renovar por ~ 
23. Directorh. Geral de Estati.~tica : 1· Norte c l\!angctba, no 
Inclui(Ja, a co·1signaçfio 11e 40:00'1$ para recensea- porl,.ndo cltW<lr a 

mento e :mbstituida a C!JllSq:.ma~:ão de 10:000~ clausulrt de :-,·rf'm 
para impressão pela t!e 90:0<>0$ para acqui~ição deS11b-;tnti1io o 11a 
de material typographieo llPcessar~o e seu custeio. 272: 180.)000 2•·, a contracto 

24. Tl'anspnrtatla para o n. ![, I entr: 
25. Trnusporta:apa.raon. Il. 
26. Eventní'Les.................... . .. .. . . . . . . .. 50:0008000 I 

II Com os serviços municlpne~. ainda a cargo da 
Uniã.o, cm virtude de contractos e por conta das ver- I 
bas especittcs que no orçanwnto da receita. lhe$ siio 
destina. 1 as, a quantia de 3. 726::::l78:-.;874, a saber : I 

1. IllumJ•mção publwa.... . . 943:2ô6S;374 
2. E~gotos, augmentarla a conSignação do pe soat · a 

com 2 000$ ao engrnhetro fisc1.l, i :200S t cada I conccssües ou 
umd~..,a.judant~.;, l:200sa cttda umdosanxilh1.rc-; 

9 
.... . ·.- re~t'~,irl0 pr<lZt'· .. __ 

e 600s ao amaOLiense .•. •. ••.••.• ••••••. ••• . . • . ,.,.7\"í3.Il2S;:~00, 4. A per1mtt1, 
§ l.u Continuam cm vigor os ns. I, III, IV, VI e VIII da., lei I :onst

1
;U·'Çâo ,d~ 

n. 191 B 'e 30 de setembro de 1~93 e art. 14 da lei n. 3.397, de ·~m ~liga!" 
24de n~1 Vt·mbro de 1888, que autnrlsou o Poder Executivo a resga- Oneuta}. r.l_?, a 
taras_ Estradas de Ferro da Bahia_ av S. Franci~co e Recife ao São aR,s cc;~11. H,oes "'"'""""""" 
Franet:3.co, no::; tf'rmos do:-: respcctrvos contracto·. epu JICa. 

d tS COI1Cf'SSÔt'S de 
1.t vel'em sido nppru* 

(~m revoluç;ão, e 
oa que vPnham 

eorl'L'IÜI' anno. e hem <lS:~im (LS 
de kJ·r:• Q\ie UOSSPS ESt'1d0s, no 

r,ndJatlttJ' já illiciados. 
o, r.:fli So1J.L!te,·Jl R ,il'u•:f a 

Qt::uaim, no Hio nramle do Sul, 
FerTo Q·:u.ri<!' 1 a Itartm, a Ierro via 

e~tntHi ruJo n'' I\ ~pe,_-ti v o contracto 
a ga.t·autir os interessrs aduareiros da 

§ 2.•· A~ companhias on emprez<1s que :.. ozarc--lm ele garantias de Sala das c .. mmissõe;:;, :28 ele novendn·o de 1894.----.lu-:'o Lopes, pre-
juros ou snbvenções, são obrigadas a entrar pat·a o Tllesouro Fe- sidente.-Arthnl' Rio.>, rela.tor.--P. P. ~1f,~1 rink.-.:lli!icida J.YogHei1·n. 
deral com as quotn" que lhes trverem sido marcadas pelo Poder Ex~ A. Gt!anab 11 a. -A.lberto Torre ,c;. -.4t~.,1 •·sto Jl!o.itenep1·o.- AugH.-;:to 
ecutivo ou que constarem das tabellas, para occurrencia. das despe· Seve1·o. 
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dcspezn.s do :vr.~niste::~1 rla~UBl'l'<1• ati\ a liqni-j n. S~IG rlB lA de o11 tnbro tlc l8D0, nos termos 
11aça.o_do c::_.ercJcJ~ VJ.t~cnto, ._. do t'i~sw~ct1vo contJ·n.ctn ~ 

:f1rll:lCf1iiSaO rloyr~.wcto ll~ 1 tO B, dr; 18fH, I 2:• rlisn.Jss:io rlrl projecto n. 188, de IHflt{, 
(Orça1~.ento ~'(1. 'ftil(;:,:t.o).i detct·n1inanrlo fJllü ténha. cntr:'ldfl, no The~fmro 

:!n d1srlm;s:-.w fJO pro.v~cto n. 1RZ, de 1R<:"d,, ~nmn r·ceelta., a r~::n :n. ,j,, Jv~posito Publico · 
!:o:JcedenrJo a Cot:>pni~Jlln tlc ~.-.l,t;tda dr: Ferr"o venr:irnentns :1os t'es;pr:divo:-; ínriccion:1: 
tio Norte do Brnr.tl, prorog-::-1 1,;a.o <lt 1::dor.embt•nj c r~ntol"i::;,:. n ~~l~ertm·<t. 1\0 credito nBces-
~:e 1895, do prar.n rr,arcr~r!c~ ~:q~. ;~ canc.ll.l~ilo. :->:)PJO pnr:1. lndcm.nb;ll' n rlf;po:-itar·io pnblii'.O 

~:;;~~l~;j}~~~;;;::,~~;,;;l ;:~I~J;i~tf:~i";;~~;~~:;;;~~i 
r.,, Supremo Tl·lhnn~d l·r~lir~~·~d o Jlllg';)H1t·nto, \ !d n. 1;.;8 dü l~ .!.~ a~(Jsto de [85~. 

~~~e~:;~il:t:~~~~(!;l!~tr:~:~~~~~,b!r~~~~'I ~~~~~-;~a~·t;:~~~ \"~~ l • lo~~~~:l~~~~ ~~i~~~l;;~~;:~~~·~.ú~~<;;:~:m~~(j~le 1! S~;;~ 
pre:-:-:idenv~ de E:-;tnr!c:-:, em c;J .... O tlr; 1!uplie:: ta. 1! ncntc da a:·mnrl:;. ca.mil!o de Leliis (! ~i/va, I! 
l}ll on~f:o r.oníl~ctt2 sobre n. Jcgitimitbt~le do s'::H propõ(~ modifi~1(;üe:-i (lO prnjceto n. 2:i6, du 
•:xerc1c1o. e rhsp•;e sohre o~ casos em ~uc I \89:; ; 
~{)mente poder-5e-I1a dar a interve.ilf..'<'ÍO {b 2·' tJi.~C,'.1SSiia tln rwojecto n. l(JfJ f3 1h: 18!):{ 
jnrisrli"•)iio rerJer·nl (stJlJstítntivo nos prnjN:tos •Hspondo sohrc ·,;, expnls;io rln c;;tp;u;!!ciro, ti~ 
n5 •. 156 e 170 de 18'.Jt~; p:.u·tcc! on dr.; ~Od() o ter·ritor-in nadonàl ; 

P dbr.:t!~-~iio do ptO,Jecto n. 100 A, rl/~ 180·1, f•t .rli~r;nss:to do projer.:to li~ ~6, de 189·1~ 
inlet·prr:t;;ndo "e'<p1'e~s"o- com ~lj)l'o><oit>~- ribponrJ<~ r1ne os twns rl:.lS OI·clem; reli~:tin,ns. 
m•mto-do artigo nn'1co ~ 1·· dn lei. 11. ~00 de dt:cl:wa.do:; propric·s nn.donnf:\S ou (,:..omÕ bens 
.26 de setembro de 180~1; Yngos., rn::s r1ne contimmrn.m :10 ;::-;ervir;o do 

~, dbcus,;ão do projr,cto n. 167, •lc 1894, cnllocatllolicn. sej~m reconhecidos pl·oprieda
reorf:"nnisando o corpo (lê eni!enheiro:::; <::ívis de d11. Igrc.h Catholic:1., no Uí'.o c g-oi'.O dos 
:;ob as hn:s&s 1711e npresEmb., e dó. ontras pro- institutos ou pessons religiosa:; que deUes ~e 
"'irlencias cm relaçfio á. reorgn.nisac;:Lo ge.ral achavam Ue posse ao tcu1p1'.1 d;t promulg:lç;.\o 
1tos serviços tecboico& do Ministerio ela Vin- ua r.on~tituição .la Rcpnblic~; 
çiio e Obras Puhlicns ; Di:;etJ$5ão tt:J)c:, do Pr11iecto não sanccionnn-

Discns:;iio unicn. do parecer n. iM C. 1!~ rlo, n. lHJ A, do 1892, cnnccde,ndo aos)' c 
18\J41 sobre as ~.:mendt~s offet~e.t~idas e.tn :{a.' 2? ch•n'J.'~l(~.s do corr~o úe Bombeiros da 
discns,ão uo Orçnmentod :. i(eceitn ; ) C&pitai ~·edeml os >ostos de nM.ior o capitão 

Di'eus,itn lloíca do projecto não snnccio- com as vantagens que ~ão inltercntes '' e~tes 
n·Hlo n. !62, de 18\H, "pprovan>~o com mo- postos; 
ctiócações o corligo das d:!po;içües communs 1" diScussii.o do rro},;cto n. 202. de JS94, 
ús in>titni~ões de ensino >-llpe~ior, dec~etar\o r\etermiua.ndo que os oíflcia~sdo exercito rc
pelo Governo, sob o n. 1159. ue 3 rle dezem- rormados ou que se reformarem, de ;J.ccordo 
bro rle 1802. com ::s disposições do decreto n. 193 A de 3() 

3• discussão do projecto n. 118. de 1894. de janeiro ile 1~90, :;i estiverem grauuados 
tix~n,io o:s vencimento~ dos empregado:; du. no po5to ími~edJn.to. seja:n co.nsidera.dcs~ pat:a. 
E.;tradn, rle Ferro Celltl'<Ü do Bl'll.l.il: todos os elfelt•1$, corno st es!t~essem e/Iectt

Oiscuss[o unicct. do projt~cto ntio sn.nccio· vamente providos nu. classe de fJUe tiverem a. 
nado o. l, de 1894, recr~~nisunrlo o Tribanal gra1lL1ação. 
de Contns; .. Le'f:J.Uta-~e a ses;ão as 5 lJorlls-

~· Jiscussito do projecto n. 15 C. 1894, -
ileterm.inan<lo que os "ietlcimeutos, ~nldo e 
etap:L Jos officiues d11 Brigada Policbl e 
Corpo de Bombeiros sejam ~ mesma5 mar-
cadas pa.:a os offici:\es do e:s:ercito ; 

Continuação da 3• discu;;sifo do projecto 147" SEsüo EJr 29 DE xovJ1.1!llRO DE J89J 
n. s·~. de \894, antor\"<l.nt\o o Po1\e~ EÀe-
cutivo' a reor!.f;lnis:u· o serviço do l.n)migração Presi,lencia do~ .c;1·$. Rosa e Silva e Francisco 
e colonisação 'ct;~ Cníiio, de coni'Jiiilidlltle com ·veiga. (2' ,ice-presidente) 
rus bases que apresenta; '< 

2• díseussão do projecto n. 163. de !804, 
r~;:~lídanco .em f<wor tl:\ nova Com 1,,,ahi:1 Ao meio dia responderam n cbamnda.o~ Srs.' 
Estrn<la de Ferro Estreito e s. Fraucisco ::to Ros::t e Silvcc, Tlloma.z Delfina, Coelho L:sboa, 
Cllopiln n concessão a. que se refere o decreto Fileta Pires, Tavares . de Ly1-a, Gabriel Sal• 



camara dos Deputados-Impresso em 12/02/2015 15 38- Pág1na 2 de 38 

608 A.'"lHES DA CA.MARA: 

gado, Viveiro~, Luiz Doming-:oes, Gn>t:no 1 nes, J}elisa.rio ele Souza, Euzebio de Que;· 
Vere '• No~ue1ra Paranag-u•, ~reder1co Bo1·-~ roz, l'\J!o Peça.uha, Ponc·e de Leon, .tdmeidi 
{!es. Gonçalo de Lagos, Tbomaz Cavalca.nti, Gomes, Gonçalves Ramos, Lniz Detsi, Alvaro 
lldefonso Lima, João Lopes, Augusto Severo, Botelho, Leonel Fi!lto, Octa..-ia:;o de Brito 
Junqueira Ayres, Tr·indade, Toleotioo de Ciir- I:Ubeir·o Je Alrneid:L, Yalladares, Rorloloh,; 
valho. Carlos Jorae, Clementina do Monte, Abreu, Mano•! Fulgencio. Similo da Cnn·h, 
Rol'lra Cavalcanti,'üctaviano Loureiro. Olym-1 Olegario M;:cid, Lam;•rtine. Co;t;c M:rtb••io; 
pio de Campos, ~fenezes P1·ado. San 1os Perei-~ Alfredo Ellis _,!>aro c:ar.-alh•1, C<~rJ,,s Grt:
ra, Augusto de Fr-eit<iS, Milto;n, To~ ta. M~no·~l cia. Vomi_ng-ue::; de ~:astr~,, [~ino B:1eno~ .lnl·o 
Cnetauo, Etlu::-r:do Ramos, \ er·:.t·ue de AIJI·eu, j rle_ 1<1esqtllta, . 'lorer~a :la S!lvo, l:'adu •. Sai
FI:rvio de .-\raU.Jo, Rodr1g-ues Lmw, .-H'thur I e>. H:;rm_ene~rldo •:e Mm·ae:-, .\h·es de Ca;
Rios, Parn1_1hos Monten1~gro,_ Torqu~1_to ~1o- 1 tro, X;:n·Jer .ao \alie ~ ~far·1an9 fu:,mo:~. E 
rei r-a, Galdmo Lor-eto, Auton10 d~ Stqth~Jra, i Sl3111 c:msa c'l::_.; Srs. .To~e. ~1art·.no, Ga~rnr 
Furquim Werneck, .José C<trlos. Franr;:1 Car- Drn::Hlnd, Lourenco ~e Sa, Gor;çaJ ves Maia, 
valho, Americo Ue Y.l-Lttos, AlrJer·to Torras, Fe:-nandesL1ma, Dv:rnngo::; de Moraes~ \"idra 
A"'ostinho Yidal. Francisco Sauthl!!O. Urbano de ~forae:;, .\lbêrto S"lles e .João rte Faria. 
M~rcondes, Paulino de Souza. Junior, Lau- E' lina e posta em discussão a act<t. 
dnlpho de ;)!ag-alhães, Lima Duar·te, João 
Luiz Car..-alho Mour-ão, Vaz d;: Mello, Mon
teiro' de Barros, João Penido, Ferraz Juniot·, 
Fortes Junqueir-a, Froncisco Veigo.1, Lamou
nier Godol're:io, Cupertino de Siqueira, The
otonio de Ma~:"alhães. Pinto da Fonseca, Pa
raíso Canlcanh. Caseíniro da H.oc!Ja Almeida 
No.,.ueira, Gusta . .-o Godoy. Herculano de Frei
tas~ Paulino Carlos. Fraocbco Glicerio, Ovi
dio Ahr-.. utes. t;rbano de Go•J>eia. Francisco 
Toleotino. Paulo Ramo;, Fonseca Guim::ràes. 
Rivadaviá Corrê:1 e Yesp:::Siaoo de Albuquer~ 
que. 

O Sr. F••au.ça Carvalho -Sr-. 
Pre:;idente, sou contrario a r.;ctillcaç:ões de 
acla~ ~ .. \:-. Ex. sabe que r;tramente venho à 
tribumt p:tm tal dm ; mas, tr"tando-se do 
um as,umpto g-rave. um dos mais graves qne 
S\3 teem agit do na C.1mara, Sinto-me n;t 

neces,;tdade de f.:ler um:: rectiôcaçã,o quanto 
:tO dLscurso qne hontem proferi, por·qne se 
me emprestam opiniões i:tte:romentB contra
rias a,; que ti"<"e hont~m a. honra de expeoder 
a esta Cuna•·a. Diz a act: (Lê.) 

O.ra. Sr'. Presi~ente, si eu recusei, é cerio, 
Abre-se a sessão , o direito de inteneoção ao Supremo Trihnnal 

. • Feder-al, que s;m du.-irl:t alguma exborhita 
Comp.areceram depo1s de aher? a sessao os àe suas :ürribuiçil•lS, combatendo por coose

Srs. LulZ Biicury, Ene;" Martms,. Aug:usto quencia o parecer da commissão, negu~i igual· 
Montenegro, ~ar los Novaes, Br1t10 Frlh<?, ·mente esse direito a.o Poder Legislativo, por
Eollanda..de Luna, Eduardo de Berredo, Chr1-, que, a meu ver, ab5olutamente não se eneon
tioo Cruz, A.nisio de Abreu, _Pedro Borg-es, tra um nenhuma de suas attribuiçõe;; ~·;mr• 
Francis0o Benevolo. Jose BevJ!aqua, Arthur lhante faculdade, e nem colh~ e" fa~o~ do; 
Orlando, Coelho Cintra, Luiz de Andrade. :V! e- que nensam de mo. lo coutr:<rio o pr·eceitu do, 

deiros e Albuquerque, .~fig:>el Pernarnbt!:·o, arts: 34 e 35 do nosso pacto fnnd:nnentai, 
Geruinian<? Brazit <?ou~ea Lll~fl:~ z,~ua, :\e1- '\""iStü cO:tJO o poder r! e velar· pda, g-uarda:!n 
va, Francl~:·:o ~odre~ P.a~la bu~mar·ae.;, ~~o- Con::;Lituiçih.~ de\e :::;er entendido dentro de 
velgido Fig-ueiras,_ Jose lg"D>lero, To!eltt!UO suas ;:ttribnições. . 
dos Santos, SebastriiD Landulpho, "?1-!areol!no O Poder Leg-islativo poderá us-tr .Jes;a;:lli!· 
Moura~ Atll:tyde .runt~r, Lopes. Tro~ao~ OSC".ar· buiç:Jo no exarcie;io de ::.mas funei;U~. pnrqu·: 
Godoy, Alcmdo Guanab11r", Lms de \ a,con- do contr~rio exlr:>r -ita i;!'n.tl~tlrente. ]';'e,;;a 
cellos, Ericp Coeth.~~ Fo~s~~~ P.~:l'~~;.!;';' C~st.a.l oe,;::t~!üo di~se eu .1oe tue_.ia e::;~:utl~H' n.:. ra:i.~:; .. 
Azeve•lo, S1l>:t ra,. ro, Er., .. ,to Br 7.JI.o. H.u- Oii!DH•O ·lo <!Ont';<·I•J .·x-\ ice·Pr.;;,,d,,::t··· d·: "~ 
ros Fr-anco, Juuior. _Sebastião. de .. ~acer·t·~ pU.11lic:1! qt.:e(hm:~s 1·azõ~~ por~.pteHãosepmlin 
Pauli no de SouZc<. .Jumorl Fc·:·re.r~1 · :;·:·::;,:-~r· \tirar partiU,) da int·~r·fer-encia que tem thl·l~ti 
thur Torrt:!S, Carlos rl 'sCha;Za:S. :.~o:::-ta Jnmor. i Arneric;1 dn Norte o r:ln.!r·e~so~ em relayao 
Adolpho Gordo, ?>lor"e:; B :r1·os. Ciucinatu ~r~;- j aü~ 11 egocios. elo Estado, porqu •. oto o '"'"n: 
ga, Luiz A•lolpho, LoJ.uro :J!ullér, e Ennl!o 

1

. mento rleduzldo do n. IS do .. rt. Jo da_conotr· 
Blum. tuíçi'io ,\mel'ic:rn:r, que é exuct-tmeote Hrnal a 

Deixam de compare•2er com causa w.rti-~ no;sa neste ponto, póde, entretanto, suJeitill'· 
cipada os Srs. Matta B :cellar. :S:t Pefxoto, se á ela,ticirl~le,qu~ 3: nossa não póde s,.tfm. 
Benedictv Leite, Costa Rodrigu~s. Tor- 1 porque ella nao d.<::ll~ttou de u~m m1)do cl.l~O: 
res Portu~,.r. Eelvedo Monte. Francis-i cum" :1 no:>sa, a csphera de_acç:w dos porl::re, 
co Gurgel: ·cunha Silv,t :liari11, Cha- i politico,:; pelo qu''. t:~m dr:>se o Sr. ex-\iiC~ 
teabri.:rn•l, Mar·tios Junior, Pereh·a de Ly:a, 1 l-'•·esirlente da Republica gue, ao p:s~o ~ueu 
Armiuio Tavares, Ma.rcinnilio Lins. Corn~lio i' ~onstit~;iç~o no!'le-ur!'e'·JC<tno f.crllt:n:t a 
da Fonseca, Aristides de Queiroz, Cleto Nn- . rDterven,,w, a noss.t difiicultava-,t. 
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Foi por iss?_. par:~ m?s~rn.r o. in_con'<enicntc I gemi se n,ffig-uron à opin!iío no momento cm 
d•t mte_rv~n~:w, .qne ,ettet r, op1mao de S. Rx. que e\ la foi leY:mt:!li.t. 

D1z.:uuda. u. a.c. a.~ ';SI'. P~cs:dentc... Tr:~ta-se n:trh:, ::J::::S n:1;L1 meno~ do filli"J de 
o SrL Pn.E~1DE:1TE- L\:Io ó a n.ctn. que 1liz r~::pcttitt' cm ~n~a. ~n:cg·rid:v!e :t lettra 0 o Cj-

:i!r~:f~~!~\~~::~,~\;:!.;\ ~~~liiil~~~~~!!!~ 
:tqnc!le::; que ~mtendêm (!liC (j!tdqr::f'I' podr~r· ·wo ... w·o·1 u'11 · ...:rt - · 1 t 1 

• • 

rih~~:~~íd~:~~~di~~~::~~~~~:~~~~~~~e~;:~.~~b:~:~; t;:~:~:~~.~!~~~:~ ;~t~~~i:~r;iE~tl~~~:~;::~~~~:~t,~~~i 
co!lt'eritln. a. nc:!l:nn1 rio-:; po•kff! ... ; c clor:l:n•ei C(:n)ulho.) 
t.!epois que era int'enso it rnform:1. con.sti! n~ 

f;;~{));:;~r:~~n~~~~~i1E~;~~~1;:;~:~i·,h~:;,~·~~·~;;;:~!~~ 
~umpto t:P.culiares r:.os gsta(lo:1. 

O Sr:.. PRlmnr-:~•T•·: - Lcmi>:-o no noiJrc 
,\e]mtado o que est<i, c·m discus;:\o ê" nct·'· 

O SR. FRA'NÇ.\ CAI'...VAL!ro -Co:!clnirci, cs~ 
p~t·ondo ~ue u. Camnrn. nfi.u <1dmn.tí:·ú. rt:lo p;:s
s~m pnra clla. as ant!g-;~s attrílJ:!i~~õa::, rnw ti
Jlha c pcder central soh1·c se::;; dcle~atlos 
presidentes das províncí11s ; po,·qu~ si passa;. 
o pt·cccdcntc a moúa d;l~ (l:lp!iea.t;~s pcgn.rü. 
e teremo;; de ver Ecmpre a interve:n<;ilo do 
poder central no:; f~:;taclns designa.:~ do it:::; Ca
mams os governadores dos Esttulos-

0 SR- P~<Esrr;E:-;TF. - A •·ccbmnç:i:o de 
V. l~x~ nii.o e r.:ln.tivil. a. act~t, e sim. n. um 
ponto do Dial'io do Ca;uves.<o _ 

V. E~ .. pôde, na. róriil:t d•) Rl)gimf'!ntc rr.:tn
t!nr-.ua ri.!Ctitlcnç[.o fi!lC a. nics;.~ a. acccita. 

i~m s('lgnkla é approv:.uia. o. actn. da sessão 
anheucntc-

Q[WEM DO OU 

~ão_ havendo nt:mero pn.ra se vot~u· a.s 
. ~tr.t·1as inclícadns n:t ot•de:n do c lia. p:~s,;:~-,;o 

nmlería em Uiscu.~:;U.·J~ · 
EntJ·n. em discussão nnic:ttlnpa.recct• r:. 128, 

le !~\14, o~inando no sentido tle potler· sct· di~
!lttllo o vota.do na. Ulesm:t sessão um J!rojecr.o 
e fixa-;-l(j ue DJrças ue mar e terr<t, f!UC não 
~d"~ rcprodacção de mil"- proposição rejei-

O~h·. Fr2der.ico Borges-si': 
res1,lcnte, a questão qao se a;tít;t neste pa
ecel' n~e parece mais importttute do que em 

Cam:>ra v. Vll . 

~!~~~~j~~=f.f~T:~~:~~:~~ 
ttJmOii esta.tn:rla, tsto ú, con:-:.irlcrn.r :.1. questão 
:::iulJrc o ponto (to:; Vi:::it;\ dr~jJ,G-ro con~titu,o, é fóra 
de chl'drln. fiiU :,, :-:cln•:l1o :~presentada. peh.t 
nobre: Comm.i~sã.n, afa$tn.-sc cornplctament:3 da 
dontrinil con;;titncjonal. 

Sr. Presidente~ o ;:rt. 40 tln. Constituição Fe
deral, rcferindo~~c :ws pr(.jN!tos re,jeitados pelo 
c01·po !egislath·o, não etitabclcceu distincção 
l~lgu_ma_,e onde a_ lei n~o (listing-uc,ê princípio 
ue· J~:·tspructcuc:a um,.rc~-sal, a ninguem é 
licitodistinzui<·. 

Diz este "ártigo. (U.) 

0 St(- FRAXÇA CAR.VAT.<!O- R~jcitn.do. 
0 Srr. FREDERICO BOI:r:;ES- Sr- Presidente, 

n5.o lm di:sposi<;ão mn.is cxprr.ssn, mais clara, 
mn.is tcr:ninn.ntc e mais po$itivn. do que estn.; 
tnúo quanto se afnst:-.r da 0berliencia a esse 
prcc~ito t:.io tm·minn.nte c tü.o claro é sophi~
tnar :.\ 1!t:mtrint'l. constlt\\cional. é de:;prezar a. 
1E:5posi!;fi.o úo pa.cto fuu1l:\mcrnta.l, p;.tra acom
tnoth\1' <15 circnmstancin.s tlo motlo o mais 
l";ccil- (Aparlcs.) 

O nobre prcsic!cnte lin. Commissão, e seu 
~olleg:t pela Bal1i:l, eslão n. cbl\mn.r >t minha 
attençi\o cm :tpartcs p:wn. n, circnmstn.ncia <le 
que a Coustituiçiío t!·ata de projectos rejei
t;ulos-

O nobre U.epntado, porem, !ando o artigo 
co1n nttenç5.o, verú. que esse (liZ tambem
não sanccionn.dos. 

S:to, portanto, os p~ojcctos rejeitados pelo 
PDller L:J~i:;htt\vo, como ni\o sn.nccionados pelo 
Podor Executivo_ 

0 Sn. Fr:tANÇA CA!:YALllO dit um npnrte. 
77 
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0 Srt. FREDERICO BORGES- Sr. Presiden t0, 
desde quo niio so negn,r a necessichtcle da 
sancção do Pot!er Executivo sobre projectos 
de leis annuas, como complemento do acto 
Logbbtivo; desde qGe não Ee neg;cr isto, 
porque bto seria um attentaclo contrc1 a pra
tica, seria nog·:1l'em-sc os factos, eu entendo 
que não so póde reproduzir ua mesma sessão 
projectos ou rejeitados ou não sanccionados. 

0 SR. FRANÇA CAR Y ALUO - 0 mesmo não 
11ócle sor apresentado. 

0 SR. FREDERICO BORGES- Isto é um SO
phisma,. 

(lia cliVC1"SOS apaTtes,) 

Diz o nobre deputrrdo C[Ue não é o mesmo 
projecto, que para ser o mesmo port::mto, 
precisa C[Ue concorde em genoro, nnmeeo e 
caso; de sort,J qne se amanhã so apr,;sentar 
um projecto de fixação de forças do terra, 
em vez de 28.000 praças, diga 27.999, não é 
o mesmo projecto ! 

Assim o corpo legislativo vai por meio rle 
um so1ihisrna, postergar o pacto funda
mental. 

Isto, Sr. Presidente, nllo me parece se rio ; 
não ci usando de argumentos desta ordem r:tne 
}Jodemos r.lesprezar a doutrina consti tncional. 

( Apm·tcs). 

O nobre deputado, com tanta sor,·eguiclão, 
tira conclusões que eu não autoriso! 

Donde collige t>. E:-:;:. que eu queira, que o 
paiz 1lque sem lei drJ fixação de forças'? 

Isto ci uma precipitr"ção: é ser mais l''3alista 
do qne o proprio rei. 

N~\o, Sr. Presidente, não quero que o p:<iz 
fique sem leis d" força, o que quero ciuma. 
solução logicrt razoavel, em rJne o c 1·po le
gislativo se ponhtt de accorelo com n, Consti
tuição, que uilo ha necessidade ele rasgar-se, 
de desorozar-sG! 

Sr. l~ro:,iclente, o parecer rh commis;;fto não 
se fnnrla absolutnmentt~ nem nos fitcto.~, uem 
IJOS principies cb lei. 

Apenas tive noticia elo pwecer ao entrar 
hoje nesta casa, e tive a satisfnçfto de ve1· 
que no espirita dii. Gamara em gernl hn.vi!t a 
maior repug·nancia em accoitar semelhante 
solu~i'io, porque fere tle frente a disposição 
constitucional. 

Sr. Presidente, uns mfíos rlo P<HlCI' Exe
cutivo, est:'l o meio, o rocnr.-;o laeil e suave 
de snllirmos r.l.essa cli!rlcnllbclo. 

O l'otlGr Executivo convoca J'it nma srssflo 
extJ'norr1in~ria pnra 10 cli:t.-; cn1 :10to continno 
i1. ~no,:;o onlin:H·ia, pnrn, ncss:1. :ir:ssi'lo se apre
srnt:n' o projecto tl:l. fix:1ç·ão tlns f'orç:1s llo 
tcJT:1. s:!l v:mrlo-se :1 ssim o pri nr.i pio ennsti t tt
einn:t I, quo não ser-:'1. rlespl'<'Z:irlo pclu Porlet' 
L<:,:2·isln livo, fJUO e o jll'Ílliell'O qne lem a. 
l'e:;tricla ohrignç·uo de velnr pda llel execução 

ela. Constituição e, port,'.nto, não póLle ser o 
p:·imeiro a violal-a. 

Ora, nós que temos esh:tlo ao set'viço da 
Republica em uma quadra de dilllculctadcs 
como esta, esforç.ando-nos para votar as lois 
annuas e s>1tisfazer a outros recbmos o no
cossiclacles publicas lla já. sete mezes. 

Que sacrillc:o extraorllinar·io fttremos em 
traballmr, acto continuo, no encerramento 
das sessões orclinarias, em sessão extrnorrli
nnria de 6, 8 ou lO dias para attender a dis
cussão e votação da lei de forças r! e terras? 

Onde, Sr. PJ'esidente, esta o inconveniente 
ele o Poclee Executivo, de accordo com o 
Poder Legislativo, sntisrazer a esb, neces:;i 
cli.trle para salvar este sophisma fJUe vai sem 
duvida abrir a porta a outras violações 1 

Se. Presidente, apenas vim a tribuna 
para levantar ns duvidas que acudiram no 
espírito, com a leitura deste parecer, la.men
t.anJo elo intimo da a.lma que uma questão 
desta orrlem fosse tratada com certa indeil'e
rença, pois vi que V. Ex. b quasi encerrar 
a cliscussão som que nenhum dos honrados 
collegas, sem duvida mais competentes elo que 
eu (mio apoiados) tomnssem a ptüa.vra para 
despertai' o ospieito publico e agitrw a Ca
mnra sobre uma questão tão monumental o 
tão i m portrm to. 

Senhores, não é certamente, procuranrlo 
illndir e sopllismar a lei, não é rlnnclo-so in
terpreta~ões capciosas, lei fnndament·ll a q no 
se ha ele sal v;:: r a Republica o consolidrtl-a JIO.i 
princípios fund:nnentaos que devemos obe
decer. 

0 S!l. FLtA!'\ÇA CARVALHO cl::t um ap:n-to. 

0 SIL FREDERICO BoRGES-Respeito a boa [,j 
de V. Ex. e de :;eus collegns; mas me parece 
fJUC a intorprctaçilo do V. Ex. não ó a nmis 
fiG! ao espírito ch1 Cunstituiçilo, nem se fjucr 
it lettra da lei . 

ln!erJ11'etdio cessat in cla1'is. 

A interpretação do art. 40 é tf\o clara, ó 
tilo m:tniCest:lmente cont.rari:t it conclnsilo 
deste parecer r:tne cluma nos céos que V. Ex., 
espirito culto e lur!iúo, SG propontn a apt·o
sentar esb concln:::ão contra o espírito e cou
tra a lettra expressa do art. 40 da Consti
tuiçilo elCL Repu!Jlica. 

V. Ex. :1 p1·incipio insistG o diz fJlW so 
trata ele urn prt•jeclo Hejeilado o nilo ~illle
cionmlo; lendo a exposi<;ão vi que o pl't~jcdo 
tom cst:t rlnpla C[tlillJrl:itlo. 

V. Ex. colll i,;to mostron um ;;opl!i:.otn:l, o 
nm sopllisnm qnG nii.o ost:'t ua :: l tnr:t, qno nilo 
.<!compadece com a illu,;tJ•nção e ]':\triolio'!llO 
r la Ciilll<H':t rlu:,; SI'S. Dcpn!ndos, pol'iJIHJ :1. 111:<
di!icaçilo simples rlo mn:~, phrn.so, t!ntit::s Vt'· 

zes a te a po~içiio do uma 1 irgn la alter:\ o 
S<cntido de Ul11:L proposiçüo. 
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Mas trata-se de um projecto tlo fixaçiio de 
forças de terra. 

Ou este projP.cto consign<t a. força ele 25 mil 
sol•Jaclos ou consigoa tt antiga proposta de 28 
mil é sempre um projecto de fort,'<" ele torra, 
qne não póde ser tratado 11<1 mesma scssito. 

Ora, si com effeito lm necessitlr~de incle~li
n:wd ele clot:1r-se o governo com os mews 
rc"'uLues para acudir<\ nw projecto tão im
po~tante como este,e si efiectiv:1n1entc o corpo 
legislativo não eleve encerrar os sens t:mh:~
Jlws sem habilitar o Executivo com os meios 
necessarios par,, a llxaçã.o tle rorçn,s ele terra, 
lembro a Cnmar:1 dos Srs. Deputarlos, que o 
governo, o Cougresso tem meios clentro ela 
lei par:1 resolver a questi~ do 1~elhor modo 
pmsivel e é que antes da diôpers<to dos mem
bros do Congresso se convoque exteaordirm
riamente em sessão para tratar elo assumpto. 

Assin:, a que::tão resolve-se suavemente, 
sem atrictos e sem violonci:1s pal'il a disposi
ção comtitucioual. 

Para que esta azaf:lma ~ 
Para qtw osL1 precipitação? 
Para que esta interprott1çi1o que ni1o se 

coaduna com a elev:1ção lle espírito elos nobres 
deput<1dos? 

Portmlto, Sr. Presidente, invocando o scm
timento de re~peito, ele veneraçilo e ele p:t
triotismo mesmo que elevemos ter pel:1 no,s:1 
lei fund:1mentnl, espero que :1 Cc~ rnnra dos 
Srs. Deputados, que os rlirectores eh politica 
no seio tlesta corporaÇão serão os pl'imeir·os a 
influir pnr<t que :1 conclusão deste pnrecer 
nrw passe e que outr:c sol1r~.ão m:1i,; leg:1l, mais 
constitucional sej:t a(;c<.:ita qn:1.l :1 tb COllVO

cação extraonlinaria para e>tiJ ti m. 

O Sr. Francisco {;Hicel•io
Sr. Presidente, apeznr llo muito respeito rJue 
me merece a opinião elo nobre rlepntado pelo 
Ceará c tendo eu ouvido com roli:.dosa :1tten
çii.o as observaÇÕ3S de S. Ex., venho dizer o 
qne pon:So em relação ao parecer da Com
rnis~ilo de Justiça sobre o projecto elo llxação 

Em S<Jgunclo Jogar, mom1o attendendo te
chnicanwnte ao que dispõo o art. 40 da Con
~tituiçtio, não vejo em que S. Ex:. se espante 
e ache ahi umn violencia n Constituição. 

Efl'ectivamente, Sr. Pre3idente, o art. 40 
tem dons termos, olle refere-se a projectos 
rcjdta<los e a projectos não :mnccioni\dos. 

Na esp9cie não ::'e trat:t de projRcto rejei
tado: é um projecto ni'ío s~nccionaclo. O 
projecto não s:tnccionaclo tratára de 20.000 
homens e o projecto que se pretende o:ITe
recBr trata cle28.000. 

O nobi'e deputado pela R1hia ac:1ba ele fe
rir-me os ouvidos com um ap:<rte, dizendo 
que :1 não sancçi'ío importa :1 rejeição ele um 
projecto. Não apoiado, o art. 40 d:1 Constitui
ção refere se: lo a projectos rejeitados 2° a 
projectos ntto sanccionados. ' 

H a, porian to, tliiTorença entre um:1 e outra 
ordem ele projectos, de que trata o :1rt. ~O. 
M:1s, vamos ao mm: o projecto, que foi clis
ctltirlo e finalmente não s<~.nccionado, se ori
g-ina da lVIens:1g;em do Poder Executivo. 
A presentado o projecto 11:1 Gamam foi elle v o" 
tado ; o Senado emendou o projecto; :1 Cama
t'a acceitou a emenda do Senado, retlusindo 
de 28 para 20.000 homens. Onde é que está a 
rujeição do PI'ojeclo ? Então peojecto emen
dado é projecto rejeitatlo? Então projecto 
nilo sanceionado e projecto rejeitado '! Onde 
e::,tá :1 paridade ? O projecto não foi rejeitado 
c eu insisto neste ponto. 

Ui\I SR. DEPUTADo- E os 2/:3 que approva
ram o ·üeto ? A proposta foi rejeit:1d:1. 

0 SR. FRANCJSCO GLICERJO- Eu niio estou 
sopllismando; excusado é o sorriso dos nobres 
Depntarlos, como fui clilendo que estou so
phismando; estou convenciclo. Qnando tr:1go · 
par:1 o tr'ibunrcl uma opinião que não é mi
nha, tenho a leald:1de ele declarar que niio é 
minha ; mas estou del'enrlenclo convictamente 
est:c opinião. Pó lo ser '].LHJ eu esteja em erro 
e acredito mesmo que estej:1 cleante elas ma
nifestações que vejo. 

de Corças de tel'!'a, O SR. F1mmmrco BoRGES- Si eu visse uma 
St'. Presillente, em pl'imeiro Jogar mo pa- solução facil para o caso, talvez acceitasse a 

rece, como eu já tive oco;1sião ele oiJsRrvar lt:t opiniiio do nobre deputado; mas nio a en
'[loncos dias, que o <Irt. 40 cl::t Constituiçfw contro. 
01Hl V8cla "'renovaç.ão de projectos rejeitatlos O Stt. FRANcrsco GLICEmo-A solução será 
ou não sanccionados na mesm:~ ses:;<1o, devesor · 1· 1 L, · • J d 1nt tCll.l a pot' V. 1"X., sora cous1r era <t por 
entendido de accordo com o art. ::l4 qne im- mim daqui "'pouco; e uma convocação oxtra
periosn. e anteriormente determina ao Con- ordinnria, não é 'I 
~rc.1so a obrigaçiio de legislm' ~obro «s lois r h sr. Prosiclcnto, 0 ;1rt. 40 rla Constit:uiçlío 
Jor<;a 0 ele or~·anwnlo. ( .. 11wourlos.) reCerc-se a ]Jl'O.i('to!os rqjeitaclos c não a pro-

E' preciso attcn(lor a Couslitui~;iln <le lta1'- jectos uiio sanedonaclos. 
moni:i. com cste peinc-ipio ktsico, pol'que as Ora, o pro,1edo nlío s<mccionaclo consig-na o 
l~ts ]'l'Íill.onliae.c; qno incnllllJcm no Congn•;:o nnti<IJI'O de :!0.000 pr<~~·c1s ; mus :1 c,unarn, 
::;;~o as leis do ot·ç:wiento e ele for<;a. . eolll'lll'il1<1!1do-~'" com DS ded:H'a(;ões do veto, 

Esta 0 <t primeim oL•serv<tç\w (jllO mo oc-1 <lc>'<Jitou-o. Pol'lauto ui'í.o 00 tt\th de projedo 
COl'l'e. I rejeil:illo, tmta-se ele projecto não sanccio-
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nado. O acto da Onmara nilo importou a re
jeição do projedo. 

0 SR. FRANCISCO GLICEP.IO- I\! as os no \ires 
deputados, qnJ reveh<w ümto zelo pcl:l. Con-· 
stitui~;ão, ou do foram buscar eo:s~t disti ncr,,iio, 
o que é um projecto rejeitado 'I E' aqa·;:v, 
que em uma das discu~sõ~s dcc CJ:unara niio é 
upprovado. Umct vez o projeeto rejl3itado pO!' 
força .:le maiorb absoluta. de votos, este pro
jecto não póde ser r·movndo nos termos do 
art. 40 ; UJ<'S, aqui trata-s:J de um JH'ojocto 
que foi, primeiro emendado, depois niio :;anc .. 
cionado. 

UM SR. DEPUTADO-O projecto 0 o mesmo, 
c:1he nas disposições do art. 40. 

O §n•. jpresidente- Aproveito [L 
oppol'tnuicl:v"!'' de achai' [l, Camam rn:1ni1Lt 
prt:·:c po·lir aos noll1·es deputados que ~e 
rlignr~n1 do comparecer:\ se:3silo nocturna, no 
intuito do adic-ntar os tr:•.llalllos. 

D:n•i'i :1 ontem das matcl'ins da :::cssJ:o no
cturna, qrte ó a segnie.to: 

Dis~U"'ilo HJÚ>t do p::rccor n. lG() C, ilrl 
18~1:.1, sn!Jro ::s emendas oii~rccidns em 3" r.lis
cnssfto elo Orç;1n1ento da. rceeita, ; 

Continuação da 2~ discussilo do [ll'Oje.:to 
n. 189, tlo 4:39-1, dcclaréll1do d<1 co:11!lolonch 
do Snpl'e:lJO Trilmnal Fe,leral o jtllg:unonto, 
rno<li:<uto ror:h\rnaçi'lo, d;ts qnestões rehtiv.1s 
ú \'::tli:Lcdo rir; a~"ombléas, governachre', ou 
pre::;iclontes !los E:otados, em c::so ue clnplicaht 
o 1 ontt·o contlieto ~oiJro a lcg-ilimicla.rledosc;n 

0 SR. FRANCISCO GUCERIO- Creio que :1 GXOl'c'eio; e clispõo sobre 'ós C:JS0.3 em que 
Commissão ue Marinha e l<uena uão apre- sómenttl nodel'-se-hn. llat· a in:m-venç:ito rla 
sentou ain(ÜL o projeeto. jut•J;;dieçitti t'nrleral (:mbstittltivo :ws prL~e~tos 

Agora quanto á ob.,;ervnçií.o do nolJre cLpu- us. 156 e 17\J, cio l8Dl) 
tado pelo Ceará relativa á f,Lculdmle que tern Assim, peço aos no'"Jr~s clcrmtado 3 qne, ús 
o Poder Executivo par:t convoe<Ll' uma sessão 
extmordinaria: is~Õ é atlribui<;ão do Pot!r3r· 8 lwt•::s, se iligne;n compareeet· á sess'\o,atim 

ele haver numero e poder aliüntc<r os nossJs 
Executivo, não é nossa, e não resul v e a que~- ll 
tão. tmiJa 1os. 

Supponlmm os nobre3 deputados que um E' annnnciado a vobçiio elo parec3r n. 128, 
Presidente da Republica faccioso deixe do de 1801. 
sanccionar a lei d~ orçamento par<t assn1:<1ir a j . .• • •· . 
dwtarlura financetra, ou cle1xo de snncl'!onar O br. FJt edeJL ICO Bo •. ·ges (pela 
a lei de forças para as~nmit• <t dictt~dur.t mi- oníe!ll) -Sr. Presidente, tmt<lllc!o-se de tltiW. 
litar '? q ne:;tão constitucional e de consequen<j,\B 

ACamara, rejeitando o veto, espem a con- ~ória~ para o y:1ü, l'oqu.~iJ'O votação LIOUJitml 
vocação extraordinaria do Prosirlonte da. Ro- para este proJec:to. (llpo:actos.) 
publica. e elle não a faz. CJnstübch<. ''casa, 6 npp:·ov:v1o o requG!'Í-

Fic[L ou não o caso S·3m solluçlo ~ meuto. 
Assim, pois, me varece que a C:unar:1. vot:tn-

rl l · - -1 l Proceclendo-se á votação nominal ro:ipon
r.o o pareeer' :c corn;;;Jssao, accet anc o o pro- dem sim, isto é approv,un o j):H'OC:cl' n. 128 
jecto de Cornmi~sã.; de i\Ial'inll::t c Guerra 
mantem-se extric:tamontB d0ntro d:_cs dlô!JO·· do 18iJ4, o; Srs. Lima l3acl1l'y, Fileto í-'it'e>', 
sições constitucionae~ que nos sfw traçadas. Gai.Jriel S<.d;j'<\tlo,. Bl'icio Filho, Vi ;·eil'os, Luiz 

Ess~t é a minha opini<lo, voto pdo t.Jarocer Domingues, Cht~t:tvo Vera~, Nogueircc P«r:t
da Commi~são do Logislaçito e J u~tip e de nagná, Gonç<tlu de L<tgos, Tlwmaz Cav,tlcan· 
accordo com estas minlws obscrvaçõGs. ti, llddonso Litm, Joáo Lopes, José. Hevilct

qn~~., Augu:~.to Sovoi'O, Tavai·c:::; de Lyra, Jnn
qudra. Ayr,•s, Trimlacle,· Coelho Lisboa, 

O Sr. Jf~duardo Ran'l.Oc'' (Este 
• , • ·n • , , " 

1
ú7i. l , 1 .:.• Cuo!ilO CintJ"<t, Luiz de Anr.lr:tdc, ivfiguul J>er-

rl•s0.W so de<;;;a ela sei . PL : cac 0 • tunc,o 8".1° nambnco, Cario~ Jorge, Clornenlino tlo .:\Ionie, 
ent1 egt~c em tempo ao 01 wlo1) • Rocll:t Ca.valcanti, Octaviano Loureiro, Olym-

11 pio do Campos, i\leuez<~s Prado, Z:nna, S:ln-
0 Sr. Ovid.li~ Ab~~:lii!'l~es (p::la tos Per·oit•a,Angusto do FreittLs,Neiva, Milton, 

ordem)- Sr. Preswente, depms ae ter J:t!· Fra.ncisca So<lré, To;;ta, J\'Llnool Caetmw, 
Ja.do un~ collcg·<~, comb:ücnclo o par~<:e:·,dcpolB { E•hmrdo Ramos, Paula. Guinmrães, Verg·no de 
de ter 1:tllarl~t. o rcl:ttor da comnlt~:'''o, !JIW, .\.lll'C:II. Josú lgn~tcio, Rodrigno~ Lim;c, Tolca
clm"l\ e ]JOSlllvarnellt: __ ~ cxpoz as l';tzou:,; rtno o tino Llos ::>auto:3, Al'tluu.- 1\ios, l\Iarcoli:w 
lo varam a <ht' esso parocor, c scnllo c;~;.;as .i\hum, Paran!tos J\Iontonc.QTo, A tlw.yde .!ti
razões, a, meu ver, bnstr;.11to l'umbBJCUtaLLls, nior, Galdiuo Lol'oto, "~n.tonio de Sir]neit'il, 
peço a V. Ex. que consu:~e a c;,sa SI conc,;d: Furquirn \Vonwck, Fr;; :Jç~c C:trvallw, Lope:> 
o encmpunento 1l:c d1scuss:w do parecer n. Ui:l, Trovi(o, A ]cindo Umtna.IJ;u·n, Tlwnmz DclíLJO, 
de 189·L fl.merieo tlo Matto,;, Lins de Vnsconeello:;, 

Cousultad:L, a Camar2 approva o encerra- Allierto Torre~, Fonseca Porte lia, Costa Aze-
mento pedido. veLlu, Silva C:tr:;tro, 1\gosliulw \'ida!, Emesto 
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Br:~:diio, Frnncisr.~ S·,nli:1g-o~ Barros Fran~o: Pecli a nrz~nr.in. ruw~ue n. C()mmi~:::ilo 

i,;~:i~~~~~fi0~~· t~;l ·~;~;~,:~"::;~~i~'[:i::)~;;~:~~~~:',';';~ ~~~~~l ,~;~;~:~~y:~]!:';;~~ t ,;;;;;',~0~1~~i t~ ;~~~~~ :~~~ 
Jnnior, .For·teg .lnn~nf!:i':.t, F'r:t!1CÍSWJ \"l~i.::;l, l·~espcita.ndo o p:1rce'""•l' rht Commissão, ni'io 
L:unonniCl' Godt~f~·crln~ i'...t·tlwr Tm·rcs,P:n\U-30 t~vo du\·id;;. a. GHUiui:;:.:-to de ~lariuh; 1. e 

f~J~:;~;',~;i:~?:~~:~~~~~~~;~~~:~~:;~·~,~·i;~:~~r~:~~~:2 ~~~;~~~I~ii:l~~:~:~i~~{,iF~~;.h~;:ii~~~~f::~'~;~:~~ 
~~~~~~;;!~~· ~~:~~~~ B;;:~~~is~~·':li3~;!~~~~~0\~;H~ ·2~~Y~b!l:,iJt~tç~:~ ~-~ R~~.ie~~0.l~~n~~~~~~ ~P~:~~i~ 
AUrn.ntos~ \~rliar.o de úonvt!:l, Lnlí:A·lolphn. uutrvo. 

~~~,z~~~~;~~;,~~~hf~~f'~~;.~~~:::l:l;~;:~;' c~;;~:l:.': !:;~~1~i:,;,~:s.~.:.:";;(~::;~r;~i;~t~~J1~~~;(~~~:~~~~ 
P..c!>pontlcl·:un nt7o o::; Srs. : Ent""·as ~l:;rt!n...:, 

.-\ug-n~to .\.1ontt:tw:.n·n, C:lrlos 1/u :':·:wne<. 
l!ollantlrL r!E: Lima, !c,I:uu·rlo dr, En,.,.n.lrt.Chri-

~J~~~oCIB~~~!i:i~:l:;;:l;~~~:~llÍ!::;~~~:~i~,~ ~~~t:'ff~~~t: 
Vl'la:Hlo, To1enlit;o dB Carvnlhn, .M0rloií·t,S o 
;\ll;urpu:rqu· .... lie!"!Jl:lia!:n il1·azil.. Hon•tr:ia 
Lim;1. Leu~ .. ri![!I,!o Fiig-n,~irn~. Fla.,.·:o de Am-

\;jf~o~~:~~~)~~:i;.~~~~i~'i,~~~:;;f!~t~{;~~:;~:~~,1~~i~: 

os t'Gnd:unr~nto~ rio vetrJ. 
~!ando ,-, ;,res:t o novo proj.:cto fo1·mula>lo 

pela. Commbsiio. 
·vem à .\!r~:-::t e van ú. impPimir par~1. entrttr 

na. orden1 dos tr .. :11bhos o ~egu!ntc 

Pn.O.J ECTO X. 207 DE lS!J-1 

F!xa as ;t'o;·çu.s do. te;·,.,l pm·a o e.J;ercici;.J 
de 18!J;) 

Pa.rn. qnn o C.:ong-rcss.) :\:1cional rcsolr::t, a 
Com:nis~il.o do ~\Iôl.rin!l:t A l.lnerra.apr0:~onta à 

O S~·. P.!:".:.::s:!.de:ate - o parBcer sua con-sitlcra~ü.o o st:guinte projecto : 
n, 128, aca.btc de sr.r npprova•lo p:n· 33 cont!·:: 
!!ti votos. 

Pinto du. fon::;ecn. u P .. Lula Ramos. (26.) 

O Congrc,so Nacionn.l decreta : 
Ar L 1 . ' As f<>rças de tQrra para o cxot·ddo 

O Sr. Ovidlo .... ~ .. .."b-=-a:1tes (pela) àe 1095 coustarão : 
m·!lem)- Sr. Presidente. ueaia de ser appro- 1 § l", elo.; olllcines das dia'erentus classes do 
vado os pu.r·ecct• da Co:um:~siTo, oniu:tncio no quatlro do exercito ; 
>r:ntido ele (jUG poSi:t ser· :q.re;cntc>.do n~ mes- §:<",dos alumnos das escolas milibres até 
um se"iio um p:·ojecto DDvo •lo Jixa;;ii.o ele l.~fJO peaças c tle ~OJ p.:r" a escola de ol!i-
fJ!•(;a::; de te1·r;.t. ciaes íul'm·iot·cs ; 
I:sbmo~. S!·. Presidentc,com poncos di:ls de §:)o, 1le 28.1:!0 praças de pret.clistrihuida.s 

~~~~:~v~L!;~~~~s~~~!~c{~t~ ){~~~~~:~x~~:~~li~~~~,~~~~~ 1e.~~:~~~~~ c~~~n~s ti·~~·~!-~05 ~~~~~~ovifo~~Íllet:ulas 
a. \'. Ex-. 1p.1c c:on.s:1lt-: a cas:t ::;i 1na concede pel:.t fOrma. e:x:pee~::;a. no :n·t.. 87, §-tu, da. 
ek~o minutf)S d ~ ut'g'(1Dci:t. para. apre:G11tar o t;on~tituiçüo ~~ na lei n. 2.5?G. d2 2G de ~e
P~OJ~<:to. tc!t1t:I·o t.lc l8t·l, cvm ns modtfictu;uas c:;tu.ue-

~101 C?usnlta.du., u Ctt~l! tl':1 conccJe urgcnr.:i~ :~~;~~:j;~~lo0~1:~r: .. ~~ i~a~."to du. lei n. 30 A, de 
t~ .... d!da. j .·vrt~ :-cu Os voluntai'ios pcrcebat""ão, em• 
Consultada.~ igualtnente si n. matar·ia. r!e nr-~ qn;nt~ f?rem ;:>r·:.lç~\S tle l_lret. màs um~~ g!-l· 

p-encia é tal que Uen.l. int·.::l'l'omper o. ordem titrcaçao Igual a rneta.de do soldo de pr1me1ra 
do dia da. sessã.o de hojr: l n Camar~1. UeciJ.e 1 pra\_~::t ; ::s :n·aça~ que, fmrlo o ~eu tempo de 
pcltt n!llr-,nativa. i' '"J'Vi<;o, continu"rcm nas fileiras com _ou se!:D 

eo:r;;jamento, perceb;;ri\o U!Da grat1fic ·~.ao. 
O §•·. Ovidio -~l:n:amtes -Sr. i~·ual ao soldo de _primeira r'\<;lt; e qua~do 

Presidente, que .iit que lo i approv<Vlo 0 pure- lor:r_n .~xcusas, se ines concetfet"u nas colamas 
ccr da Commi:;são de constituição c Justiça,, da c.nmo ut~ prazo de terra de 1_089 ::r:s. 
a. Com missão de Marinha e Guen·!t v· em apre- Aat. :1. o F1cam revoga!las a.s dispos1çoes em 
sent:lr novo TJrojecto de fix::tç:!o de (iwçus. contrarto. . 

Poucas são a~ pahvr:1s que clhei, justifi- Saht das commtssilcs, 22 de novembro. d_a,. 
c:tndo esse projecto, pois ja tive occasião de 189,L- Jintonio Jose ele Si~ueira, relator •.. ~·· 
m:1mfestur o que pensava quanto 3. necessi- Salgado elos Santos, presidente. - ·:z1!.oma; ,. 
dade das 28.lô0 praças. Cavalcnnti.- Ovidio Abrantes. · ., 
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O Sr. Ovídio Abrantes (pela 
·ordem) •·erruw ,!ispt)ll$(1. ti c int<õt·sliGiu f'"''" o 
novo projec~o c!& li .\:al]ã.ú ~~~ fc)!\::\S de to:·1·n.~ 
cutr•ilr awant1ã cm onk:m do dia ti<.:ru pl'ejui:;o 
d~ l'eopectiva. impre;;di.o. • 

Conslll t•ula, a Cam<ll'll eoncetlc n. rJis[>enl3r< 
pedida. 

O Sr .• JQsé Ca .. 1.·lo~ (pcwa; wJm cx
iJlicar;ito JJecsaat) - S1•. Pre~hlento, tt~rrho ue
cessh.lade ele tic=;cla.r·ar il Cnmar~1. qne nii.o tomei 
par~e nos tra.b<>lhos drt Couunhsil:o <lo :VIrrt•i
nha e Gue1·r,, o que eonti11no"' c~uvcncor-me 
que não lia neccssiuncte de modilic:>ç,ãono pt·o. 
j .:c to votado. 

0 Se:. PHESID!!!XTE- \'. !lx. poder:\ O[J!J01'· 
tun:tmcute discutir o projecto. 

0 SH. Josf: CARLOS-:';ão rliseuti o p!'Ojecto, 
apenas dei um<l exr•Ji<:açfLo pe,;~oa!. 

E' Iiilo, julgado o objecto dt> ddiboi·açüo c 
on vindo i1 Gornmiss:1o de Úl'Ç'\Iuento L' ~o
gu.inte 

PllOJECTO N. 208 UB lSR•l 

Aulorisa o (JO?:Jel•Ho a ·rescindi;· o conlra~ttJ tle 
que. d ccmcessio,.~arta a Ca'"lnpon!t:r:t. d.c Obt•as 
Publicas parrt o. 'tnel/wranu:rtt.O. do 2JOtto da 
Recij'"e e a mandar imm.ediata1~t.enl' z;ro
ct:dcr ds obre . .;; 'i·espectivas, por adrninüoo·a
CIJ.o, fllltJptar.{o o plano ja OúJ.. cMncço t{ç o..•:
CCUÇ("lo, para:· o que. cfft:t:.t~w;v.J. a:; nece$Sa,.ias 
opcraçõr:s áe c>·cdito. 

O Congresso Nttciooo.I re;o! v e 

lii"Art. 1. • Fica o govel'no :wtori~ado a I'e;;ciu
dlr o con trneto de '1 uc e C•!~$iouarin n. Compa
nhi:~. do Obms Publicas ptwa n methor·amcnlo 
do porto do Rec:fe o a tnundur immodinta
monte pr·ocetlcr ás obras rcspedivns por acl
ministmção, adoptado pnr:t ella; o plano jit 
em começo da execução. 

Art. 2." O ~;ovel"llo <?lfectuo.rá par'\ isso a~ 
operações de credito neces>nc·i~•~· 

Art. 3.• Re.-ogam-se as <lisposiçu~s em con
tlmio. 

Sala das sessões, 27 de uoYembro de JS94. 
·- Martins .Tunior.-Pauta Ra:mes.- A' Com
missão de Orcamento. 

Entra em discussiio a redacção do Jl!'ojccto 
... n •. l36 D de 1894, tlxando a dcspeza uo "!i
.··· Jlisterio dos Negocios. da Fa·tenda. 

r~:v;.~~c~ ::'cita 11l~la mcsm:l n~ rnüacç~.n final "'1 
j~rc.lJ.JCto, de a<~cm·dü com:'- lllu~tro Cc\·:-:alilii\;_, 
do Ui'<,~m-ncntü. 

De!Ja!·~l--SC c~o.m :?L 1:1. de.~~a.s alk~r.'"!.ç0c:;:. 11. lt 
do ar' L 1 ", cruandn ~~~ trata do P~:<.SO:t\ úv~ 
cscn.lcres da. Alfi:uH.Ie.~n. rlo f~~[lil'itn S::tJto. 

I~clareceu-~c :' ·1·cdrM:ç:"i.o ~nbsl.itn~udo 11 
cifrf..o e.xistcnlc pel;t, d(~tcnnln<.u.:i'Lo d;~ ''crl1l 

decl;.wandc·se flll;ll a ficspcza. n,. 1':1zc:·~ dt.•.~d~ 
que foram ~lcv:.ul;::-t :ts l'~tçUus à ~w.-::, l!1Crlia~-~ 
o que não c::;t:tvn. no rwojc:r,f.{}. 

Igun.l especilic::u.::1o rez·~c cm rebçi"io ::r1 

pc.:s:~or~l dos eSt<.\lcrcs da. .Alli1.wlo:.ra tk: !-'~J:;cj1 
puis havht ;1penas mn:i. df'ra c lit·o:l ~L·tc~l'J;J[. 
!latto que setii.l. lic i: I ~3.S, mnH. v c :.r. _qn~ !ilr:~~ 
tmnbem elcvad<~S ltS · mc;ü~> ;, 1::;, db:·i,,, 
um :)li5 dias. -

T:.\tnbc:ln lH1 ltléSma. vcrl1.1. •la AI f:tn<.lt!~~~~- ;~;; 
Puru;,1hvba lm\·i:l. cifrii.o, ~ tamt1cm ~, .... c:;::t~ 
mi:!$âO~ '"desJ.c fjUO IOmm clcvat!:.\S :t:5 rJ.ti~ 
:t. GOO r~ is diat'ius em :jQ5 ttins, faz\!nd\J n 
mc~mo lot(:i achou ::t importancht <.h: 7:1S~ . .;. 
que como julga, llw cumpria, <lcixou e;l'eci-
licmla. 

o :tUgmooto t.b.s r::tçücs tlo pcs;oa! de e;.. 
caler<'s <le l\IinJáos, roi do l$500 dhr!os, f 

c~tanúo tawbcrn cm ci l'r~o m redacç.io J•:>r.: 
~j;1. dl:;cU$SE'io, corria n. cornmi~sã.o o dcY•~r di! 
detcrmin::r a vet·ba, .. qm!, como verá. n. Ca
mara, ~ubi\H1. 15:5•10$000. 

I':m rclar;ilo às olm:s d:.t Alfr,n<le,:;-a.da Cq,; 
bl Fcd<Jr-.ll, pot• alvitl'e me;mu t!o 'l'h~5'·n:·o 
t->'"eder~.d, e para. rndhor e$dat"eC:nl:.:nto~ a.o. 
pecitieou-sc qu:1J er:t :1. cle<pe7"'' por~nc o p:-c
jecl0 :t:peml.S clizi:l: Cnpitu.l Fede1·;,[" E:t~u:· 
do Rio 74.i:Ouo~. especitic:t(üo es":1 qce ·.: 
Cama.ra ver·ifie:ll'it. na red~cr;ic iimü qu~ !c~
Ihe di~trihukla. 

Es,c c,;chcrccimou to Jcm!Jmdo neto T".é· 
souro a Cotllmis~âll :'chou-o de justi,:\. e b1 
u.imh.t Uo :.teL:ortlo cozn a. J.i~tla. t.:ou.:.tuisii.V lh
Or<'"mento. 

Úouvc taml,cm na verh:l relatÍ\":\ ~o ;.e~ 
,;o:t i tla tlalegaci:\ Ji~c:tl de JIÍ!i:IS U:lll ,,;,. 

r::ç:1o. . 
No [ll'Oj()üto :qwc~~cnt;1rlo ~~sbtv;t. ~ qu::~.~:~ 

<I e 4(i: 200$. em 'Juan to I]Uc nas r:l.lclla> "·' 
Govemo c dn. CommíS$l'lO d<l Ot'Çnllló:Ito c• 
<>ur•avo. ::t. verba d~ 2~:200:)000. A Canll.r: 
~-otou de aecordo com as du"s t:1.bellas ent qu1 
fi"'ur:lvam 25:~0G$, pois o pwjetto re'"" 
:tS'sim · « Co•no na t:tbell:>. «Or~amento ngen
te »c ·porta~ to enteudeu '' Commissilo de r::; 
<ÜC~-:io rlue deveria determillal' css;c qu.Jn:' 
dD nccot·do com o que foi votütlO, s::t&:t:luO 

a:ssim o engano. . d. 
,\s detnais alterações silo provenientes a, 

emendo.~ votauus pela CalJ:la.m. • • ,, . 

tii~~~~~~i[!;~~ti~~~~~:~1r~ Eu tendi que, na. a.uscncw. ele n_:omen,o," · preoideute illu~Ll'e p1·e~id.eute da Co!flmissa~, de _q~ 
. de dar á tambem f:1ço .pat·te, cumprm-me 131zcr e:t! 

alte- , declarações para que a Cruntlra. ~lb;J. 1ue 
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SESSÃO Ei\I 29 DE NOVP.~(P.R.O DE 18!).1 (iJ:> 

------------------------·----
cnlentlas cnnsl;;:tn tes d~. rcd~cr;;L' 11 ;::![ <ln pt•c•
jcc~o 11. J:3fi B, s~o torhs n~ee'~"l'i:t', tant0 
ma:s quanto h:l.VI[l. vet~:.;(!. cm q~c fL.;nr:tva 
at)ena~ um cirrão ~ · · 

1 s.-:.~~l'r;btl·lo, o'fi0i;1.l do e:~cn:.i~D~ 

Em sagnid:t é poslrt rL vnto:~ e nppr·:'lv:1d<' a 
re:dacçito tln Jlr·oject~) n. !:~C n, dn P·U-!. :i-! ·l ;,,i:1drrn!:c;; de 
;.:ando a. despez:1 do ~viinlsll:):f'it-, tio~ ::'\ng-n··io~~ 

)C}q-.it~c~ nn :.:.nh::tl-
ar<'n;\... . t·~rllO:i d{) 11nal-
... I J •::0 t • .. ~ ,. qu~-;1• ~~n:·p,-. rm 

i; !'nl;t d t"~ f:X(:Pr,i to. t!R F"zendu, o qual b en •:ia• lo no Scnn.~lcl, 

Do sr .. Ú'/Ídio ,\Jn~;:ntes:- /< .. () ;trt. 1·· :lU ... 

gmente-se o se;;nínte: 
§ ::;.~~ O o.frich.Ll do g:lbÍ!1C~c •!o :·.rini;.,l.:·o da 

G:tcrra-:- ::;i l'or civil~ ild·ú. S-::.;mpi'n t11·n.do (]ü~
tre o5 empre;arlos do mr,;;mc mini;;tf;l':o · 
perc~bcr:í. tnr!O::i :;eu;; vene:me~1tos .:omo en; 
e:rcctivo e:..:~r(:ir::io ele sen ca.r~tto n tnrá m:ri;o\ 
uma gr11titl.car;[o especial d(~ '":-iri68 m~~n~tt~;:.;, 
'lne correra pe!.a v<t!•l.,.t- I"· ~ecrel:tria <[(: 
E;;tarlo. 

E:,;tM!o-mnior do P:~sidente tia l'tc,pnh!ic:t: 
Em vez de qaatro njnr!itntcs de ordcn . .; f:a

pit:ies ou suba! ternos do c::el.'dto c ~rm:uia. 
tlir;a-~e : qu:l.trn .ajnll:o n~es d~ orctcn~. olHe ia e:; 
do t~!erdto e nt•rnud:1.. · 

Qu::rttll-:'rlest::-e Go::~cral: 
Tr:~tancln 111) a ... ""isi:.;:,~nt~~~ ~t:z,l-§~: ttnl asú:~

tent~; C:tjlit:i.n on .-,;fki:d s;qiel'im' ·ln •:xr:l'dlo 
uc: C\lrpo e~u,:ci:tl 011 ~::xtt~tnnm:n-al·ic. 

Em s~gnicb. ~ n.nnro,~:tda f!nl :!a dist~H~hãu 
a~~ÍIII r·men•htrlo e · ~nvi:lilo :'t Com:ni::.,;iio ,[., 
R•!Ua cc;ão o se gt1iu te 

l 't""ÍS'r•l'Í' "1"'"''1 ·u ' ! ~ t :-i.:-:~\. •• J. 1 u .1. ....... .~. =-- pc~ 1cr r o c.0rpo cs-
peel:t !. 

F~ar:1~·:r:tpho nnk:o. A1éP1 rlo P.stado-lr~:tinr, 
o Prr.:slt!(:!1t:: 11:1. 1\Cflll1Ji;c.t. tc:;•:t !~!n st:r.l•,:t;~!"io 
~~ <low; •.Hh:i:te~ ·~e gabinde, ,,, o ministro d:t 
:..:lHH'!';I tm·~·t t:m otfidaL d3 !!ab:netjJ, n ;~0 ~crüo 
f•ívi~ cm mi!ltnt\~~. -- ~ 

.\.rt .. ~." f, s :m'(}bu~io 41 o~ l)m~~i.n.-0~ .ltl Per;
,..;itl,~!.:ti~ dn. R.üpni:lca, ~i !'•ir0n1 Cunccinnm·;os 
puh!:1~t~ .. p!~l·cr!l)';r:tn to;:o::::. cs :)m~:; Vf!nd~ 
u!r:n.tc.s crnrw (:{;l e:r~~=·;r.h·0 cxt;reici~1 de: ;-3en~ 
f:;ü';:-n;.;, n in:d.i ;t ;-;~:~ti:;e~H.:•1o de 500~.; men
:-.n~~:'\ pal":L 11 Sf!::n;t:u·in 1! dt~ ··hHl;5 para ns 1[ou~ 
nn!rr.h: n,·, f~;:5~) cnutra.1·io L!11~ ;o;r::l'it :H·~1itra.tl~ 
'11'1' 1 •rJ"•+~r!c··t .:--ll ..... ~ ) 1n- •• :."'O ., ·• l"'JI'II .• · ..-.~ • '"t,._~ '~"• .,4(_., ( '"''''',t . ,l..l..iUJ _ '•L ,1 I~ [J(l..l.._l.. 
o pr!mt~H·o e t!l! 0UO::; ~1nra os 1iOt!S. outros. 

P:t !•a::rnpho nn!L~o. E3tas g-tatirh::a~,~:lus S[)fi'io 
?;t~:-t:i n~~l:t vct•h;t-EY•!nt.mv~:-:-do I\H:Iist.~eio 
dn lnL::l~ior· .. qnu!I1lu ~:lo esti 1lerem r:nnt~m
piad::~ t!m 1·nhL'ú:a. e~JH!dttl do or~.~:LJ~wnt.n, 

I . \i': :-:." (}, '''n dme nto ;s •lo :J<:;soallll ilib.l' 
O Congt'•J~EO :-l'l.lcional :.lacrút:t : I r.anto ,[,., .e~t::dn-m<tkn· d<) Prasiilente d:<. H.opn-
:\t•t. 1:•. Os est~\d_o~-maiorc,; <.lo P!'csidcntc 1 \clica, como d"s estttlo,-maiorc~ da~ <tlltot'ida

da RepnDltc:l, do mrn1~t:·o 1h ;;ur:rr::., r.!u :1.ia-~· d~~ !llü!lCtün:tt.la:s no :LI' L 1", (:ou,tarao •lu soldo 
dante-g-et;;;ral do exerr;ito e olo fJilccl'ld-rneôtr:> f:.~C:'lp_ etH'l'&~JlOilllentes ::~ sn:,s p:~~ent~~, !;m
~ell~l'aJ ncum Ol"'":.t01~w1os conl: o serruinte tlUCiH;nu,lc e::;t::Ldt1 .. !H:nnt• dB 1·1 cla:s::::e, ct~tallo e 
pessoal : " " mais d::::: ::rmtirtea~õe;; c:;pecificadns na t:tbelltL 

illfi':l.. -
,\1•t. 4. o O Presi!lr.nte dll R.opublica,sempre 

'JUO ti·:er •le se apresentar em frente às 
tropas, ~o f:~ril ucompanhar por olli~iaes ge

l chefe do estaclo-maiot•, gencr:.1.l o a oillch\l nt:i':tes e suner!otcs, qtte para esse t1m ospe-
snpcrJor,. do exercito ou am1ilda. c::tl í'ot'elU Úom antecetleoc\a conviclad~s • 

P!·esidente ria Republica 

. l ofüciiü superior adjunto, senr1o da oxee- Art. 5. o Os oificiaes superiores ou capitães 
e:to e d<r. armado.. qne llll'eJn nome:.Hlos pam esses cargos passa--

4 ajuLlm.1tes ue ord•,ns, ~apiti:ies on sull:tl- r:.lo immcdíatame~to ~ar-~ o-r;uadro extr;Jnu,-
ernos do ·exercito e da :.u'Jri:.•o.la. · · · ' merario,.reverteutlo ·ao qu\tdro e.trectivo logo/ 
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que ter!l'ina a commissão, que finda-s:; com a 
retirada dl3 ;;eus !;he res. 

Art. 6." ltevog.1m-se as disposiçiíes cm 
contraria. 

Sr!o postas a votos, appl'ovados em 3" dis
cussão e en tic.dos ii. C01nn1i:;sü.o Ue Redacç;.to 
os seguintes 

PROJECTOS 

N. 103-1804 

o COll):,'TBiSO NaciOJJ<ll uccreta : 
At~t. 1.~ O Poder Executivo é ~wtods;tdú ~t 

a.brirpelo 1\llni:üu-rio ela .. Justi!)a {! Negoc:ios 
lntt<t'iorçs, um credito su:•p!muental.' rle 
37: 047!(; ã. rubrien. 3" do urt. 2· d" lo i n. l 0! B, 
de 30 de setembro de 1'93. 

Ãrt. 2 . .0 Revog~tm-se a:; tliSl}Osições cm 
contrario. 

N. 181-!894 

o Congre;so Nacional resolve: 
Art. L • E' appro.-<l<!o o credito SUP!'lc

menttlt" de 1.420:51'i0$833 ahGJ:to pelo decreto 
n. !8.52, de 22 de outubl'O li<?. l8Q,l, ít Yct·ha
Caixa de Am(\rtü.;tt,:üo -, ru!Jrica H t!a art. i'"' 
da lai 11. 101 B. de 30 de set~mlJro tle li;'J::;. 
paro oceoJ:rer a'e o tim do corNnte exerclcio 
as despezus jil. f~itas e por Citz~~ com as co
commendas c ussignntura. de netas. 

.Art. ~·· Rengam-se as dbposir;ões em 
contra.rLO. 

N. 183- IS0-1 

O Congi.'Elsso Naciona.l resolve : 
Art. L• E' og-o-.crno ntJiori;a,Jo n nbl'it o 

credito cxtraor•dínm·ío de t.[;!JG: 135$S7e:: pt~l'!l 
occorrer ao~ p~g;tmM tos nilo ;ú •lt\S •lc;cp~r.as 
realisnd:\S a " re;L!i>:n• por· cf•nt~ d:t VCL'h" 
- Terrns Pnhlícas c Coloni>:lf;iio-e qt;o l'o
r.,m feltll.s d~ a,c,,ordo com os contmctos cele
bra.dos, como t:1rn!Jc;n ~s qr1r, dizem r<}speito 
ã. tisc.-1.li5ttçtí.o dos bur.~os ttt.; t·ic:o1n .. ~, n1edição c 
discrlmínaçii.o de terras. 

Al.'t. 2. • Revogam-se ns rli;;posU:oes em 
contrario. 

N. 184-l894 

rep:ulal'lsar a <lospezn. ji• eil'cctunda c sal,~ 
outras ~nc l'Dram reetam,.,bs ou sati,f.:i!l< 
opportunumentc. 

.:\rL _2~(J Hevogam-s(.l us disposiçüc5 c·m 
contmno. 

N. 140 A-tsn.> 

O CO!l1FC5So I'\ilctonal rcsol\'c: 
Art. J.& E, o gnvcrno anlorisndo a d·e:;!lf:fl. 

de~· at~ A qn:mtia da f><!:OOU$ pu.ra salvar 0 
casco da. lh1gítltl .Ama:o7ta..'{, 

Art. 2. (1 1\.crvogam ~so a;) di.sposit;ücs fm 
coutru.rio. 

N. 1 OIJ- 180-1 
' 

O Congresso "'acionalr~so!Ye: 
AI.'L 1.~ E' nr..:tor·h:ntlo o ProslrlPnt-J dn. Rt

pnl.llic'\ a. ''1brir no corl'ento e:-::creir~w th::tn· 
coiro um credito extr-e,ordlnnrio de 28ri:4!f"~7tiS 
pam a roconstrueçüo do paióes do l'<>lrot:< m 
ill1tt do lkqt~eirüo. o outro de 7;;1 :5SG~ l'~~· 
d~;;pez:ts cum obras n:·;;-entes t;~m divel':illi 
cstabcl•?dmryntos militares. 

Art. 2." l-tc,·o~.:tm-se as • d!spo>i\'lies ~111 
contl'al'Ío. 

Et nnnuucia.dtt a. -vot~v .. ilo d-J.s en1end~.~ t\ll 
Sen«do :1o projecto da Cm:c~ra n. 12ü E, d: 
lS04, rixa.naoa forra nav,d, 

E' posta t\ votos o approvad~ a. seguinte 

E•11enda 

Ao art. 1•-Accmscente-se Ot!rle conrifr: 
§ De 40<1 pra<;-'\S do corpo de in!:c'lt<cria 

d~ mar•jolJa crcaúo em sui,s\ituiç(;.o do h~\l· 
lhüo na\'ül, com n. or;::mls:~~áo rtue este tin!~. 
porieu•.lo ~"-'' :1uc!~o ser lorm(ltlo !' ,hts pr:t\':!1 
do &Xú!•..;.Mu, p:·C!Súnt-=~n(:lntc eL".liJeu·caó\s ll'.\ 
esq uatlt'lt. 

Sú.u su~ce~i •:c.mrmt~ posttJ.S ~ ":otos e I'f<" 
j.:itn.d~l5 n.s eu.1ondü:i du Senado. uo art. ~·~ 
§ ~1'"' i1J. fi;u: 1 ao mesn~o a.rtig:o. § 5(} in fi11c e~n 
:wligo § ô", e;\ supp::es:;iv'c do§ lO do me>tlP 
o.J·tigo. 

E' o projecto àevotvtdo ao Seaa.do. 
E' posto a votas e a.ppr<Jv(lÜO em 2• tli;c!ll' 

süo o seguinte 

'Pl\OJECTO N. 206 DE LS94 
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O Sr. João Lopes (pela onlem) 
requer dispensa de interstício pam o projecte> 
entr:1r ttmanhã em 3" discus~ão. 

Consultadtt, a C::unara concede a, dispens:l 
pediLla. 

Entra em 3a dis~ussilo o projecto n. 170, 1:B 
1894. fixando a tlespeza do Orç.1rnento eh 
Viação. 

O Sr. Junqueira Ayreo;;-(2vlo
vimento de attençau.) O debate, 81'. Presi
dente, que ora se inangL1ra, iuteress·t vi
vamente ao paiz, porque o Orçamento su
jeito a consideração dos nobres repre
sentantes entende com as forças cl::i pro
du::ção e da ric;usza nacionaes e tem correla
ção decisiva com a fortuna publica e par
ticular. 

O intel'esse do contribuinte acln-se em jogo 
terminante. 

A instuição de seu pa.triotismo e seu res
peito a lei rcsigam-no ao peso dos impostos 
decretados. 

l\L1s aquelle interssss, instigado pelo3 mflis 
licitas e fortes estímulos. o convida ao exame 
attento dos meios estatuidos e votados pm·a 
incremsnta.ç-ão dos recursos da comrnnnhão a 
que pertence, recursos inevit<wslmento 
arlvindos da somma dos progressos parciaes 
com quo taes meios favorscem o maior exito 
do tr.1l:alho de cada. nm. 

Posso dizsr que o orçamento em dis~us
são 8 acto preponderante no tmlmlho na
cionn,!. 

Se o prescreve, certamente, dentro das 
formulas razoaveis ela possível ingerencin. 
<lo E::itado em taes negocias, íôra. dos ex·lg
geros de tlleorin' das ai JS tracções p!ato
nicas, dos excessos do chauvinismo, nos 
limites da acção propria ilOS poderes, ja 
definida pela. competencia scientiflca, e den
tro de cif"rns coadnnaveis com a capaci
dads e o elastsrio dtts tiGnanças publicas no 
momento. 

Mas é preciso não esquecer qne este neto 
influe nohtvelmente na prospsriuade ds agora 
e na do futuro, a qmll devendo, cm g·r'iwrls 
parte, resultar dos esforços cls nossa S;liJcdo
ria. e previdsncia, nos faz summamsnte re
sponsa;veis pela sua V[].Jia e insufficiencüt 
e pelos coJ·responllentes bensficios ou sacri
fic_ios qus della. h;"io de advir pum o paiz in
teJro. 

Sr. Presidente, o aspecto geral da questn:o 
é ests. 

Não enca.ra!-a assim por tsmor ou por crt
pricho pueril de querer manter, merliante 
uma gymnnstica insípida lJ inntil. no papel, o 
eqnilibr·io ou >1 diil"ei'BI11;a minirna, Jicticia, 
dos numeros orça.msnta.ríos, é o erro pcior 
que sé pôde commstter, primeiro em relaçilo 

Ca1uara V. V H 

à vsrda.ds do regim.Jn rrnnnceiro, q1rc se cJn
::ifH!l'ca, dc•pois em n•': \'<'to a ;·egul:ll'it!a·:o :111-
miuistnüiva, que S'' 'o:npromete o solJJ'Gtudo 
e:n relaçrw ao:::i cle~til•~:', ús nccos:;iila,[~;s e ao 
ruturo rlo paiz. 

E' sob este aspecto, ssuhores, qno YOtt oc
c:npar a ::tttenção benovoh da Cn1:1:t r;1, p::ll'a 
tlitcutir o orçamsnto, comu urge, afítll do que 
1:i"lo nos vsjamos no risco, que dcmuJ1:'tmroi, 
p<:Jr provas exulJerantes, imminont.e de ]Jen
sar-se qne trabmos com o mais ft·ouxo ilus 
zolos as leis prineipaes que nos cnlllJH'e decre
tar ; é sub o mssmo a~pocto qu•' von advo
g·nr a ca113a do a]g·nns al vitrcs, lcmbratlos a 
}5roposito dtt segunda tliscn~'siio o, o::;pechl
mente, concm:siio em prol de quatro Esttt
rlos do norts da Unii"lo; concessiio sem a 
qual, tnlvez, mais t:trrlc, o Tliesruro S8 
ve.ia olJt"igado a sacr ilic!o centena:; de vezes 
maior. 

Para fazei-o me reportarei aos rdt0s Cl"i
terios de ju,;tiçil. clnmorosa e ve!'daclo 
economica., q uB escnclam a JH'ocoilenci<t do 
men parecer e me d~sr~!ll penlwrci dtt t:1-
rs{:l, con~;idernnrlo f:!do. qne rcpnto c:tpi
tal mt actua.! sitnaçilo do paiz, a sab8!': 
o desequilliJrio, no IJUB respeit:c a pro,)nc
(:iío e ao8 recm·,;os economicos, ontre os 
E~tado3 do 'ul e r s do no de da Uniiio e 
o clcsir]uili!Ji·ío c~ui-re:;pondsute dos moias, 
postos ao alcancn de uns e de outros re>
pectivarnents COil<'''gtlirem ;;mt mc·lhoria eco
nomica. 

ConsidiJmndo a m •did.;l, pela q;nl prinei
palmsnte mo esfm·,;o, provar·ei a. excc;Jlcncia 
da sua. natnreza, a impt·escinrliiJil!ihde chl sua. 
applic;1çoão e so!Jrcturlo tt valia dos :oous medi
a.tos e immedia.to.; eil'oitoJ. 

Sr. Pre,;idente, nq ni \'. Ex. mo permittira 
pala.vr<"IS sobrüts, poucas, ram uma explicação 
pessoal. 

Ao apr2.sen ta r a emenda, que oíferec i 
por occnsião da 2a discussi"io, mio me pas
sava pela idéa a. possibilirléHle ele entrar na 
analyse profunda que vou fazer. Só na ul
tima sexl".êt-feira. fni á c-ecretaria buscnr asta
bellas que, para tal üm, se me tornavam 
precis~1s; sobretudo ni"io pensava que aquella 
iniciativa h ou ve~:se ele determinat· para mim 
profundas decepções. 

O honrado rebtn1· da Commi:::si"io ele Orça.
mento, meu clistincto patricin, meu nobre 
amigo, cujos dot•·8 privilegiados eu, antes 
que to·los, aprecio, niio quiz u~al' para com
migo de nenhuma benevolencia e, ao contra
rio, foi da mais eruel rudeza na apreeiação 
elo alvitre por mi rn suggcrido. 

S. Ex., b;1híano como eu, nem ao menos 
quiz adoçrtr o ;;ou juizo nos condimc:ntos 
tbque!J;t critic;t, ti"io pecu!iat· aos filhos noLt
veis do nossa terra, quo sttbem burilal-a em 
relevo lmpressionaüor entre a habilidade e a. 

78 



câmara dos Deputados- lmpt·esso em 12/0212015 15"38- Págtna 12 de 38 

618 ANNAES DA C.l.MAR.\ 

nião ao nobre relator, e1la. tem a r::m'c,. 
connexão com a rubricn.-Coloni7,;tç:io e !t~~i. 
gi~çü.o-~. e em 2/• logar que não pertu!·bu. ria 
·u·rn ·real s1quer o pl..""LuO fina.nccho de s. E:4. 

O SR. An·rrmr. Rros-Va.mos a ver a de"'ar.. 
tra~ão. --

doçura de contornos que não rlei~am MS que 
el!a censura o direito da. ma!R leve queixn. ; 
niio~S. Ex:. infl·ingiu-me S(lVe1·a corrigenda.: 
pedia ;;implesmente á Camnl'a que Jnawlusse 
desiacal' da. verba-Colonização e Immígra.
~.ão-eerta quantia para ser destinada á re
construcç.üo de pcqucnos~tQUdM no Rio Gr<tn-
de do No~te, no Pi<'1.uhy, na Par .. hyba e.ao O SR. JUXQWBI!U AntES-V. Ex. ha de 
Ceará, cornplet~mente destruidos com as ex- tel-:t longn. mas ~"mplcta. 
traordinarias chehts do ultimo invemo. Entro, Sr. presidente. 1'.:1 primeim parteci:1 

A respeito d~sta medida. tão modesta. o demonstrarão. A emenda e,t:J. muito Le;n cu
nobre a1.nigo achou para condemnal·~• aspa.- bida na rutrica-Cotoniz:Lçiio e immi;;r:>.;ã.ü. 
l<>vx·as que peço licença pa1'a lee ([.,~. Lc,·amou-~e contra e< to ;w~crto a o\>kcç:i\o 

Sr. presidente, o nobre deputado niio pre- ,1e noto1·In irnproprie·r:111e. Critica que. rie tõo 
cieavo. usa1~ destes ter·mo8~ bastn:vrl.-!he~ vor se,-era~ cht>gu. a ~e:r er:gtat:ad<1. !'Cput:l llliJ 
ex~rnplo, diz<;r ([UC a med!tla. em questilo niio executada sorte de inllabH prc~tilnJ no <],;. 
cabia nus forç:Js OJ.>çotmentarias. entt•tmhar ll.çudes d:t w·rbn. dt~ co!tmiz:wão. 

S. Ex., versado, como é. no mll.n<>jo poli- ,\ argui~ão é insubsis~erne e Cu til. • 
tico, sab~ que cose modo rUidoso de julg<tr os O serviço t.l:1 imuügr;.çào t~nt!c " p:wn•r 
outros não abona os attriburos do< que occu· ao 1mgmento d:>. popui:tçii.o. especiitlmentc l:t 
:pam posições eminenr.es como S. Ex.; c :rur<\1. p:tr:~ desenvoll"im<:>nto ria. iuüusn:; 
principalmente que delicadt\ sobl'le•1atle,mul'· 11grícoh o t.t;s outJ.·"s u.da.pG:weís ~ c~ch l'c· 
mente no~ el!Ct·iptos de taes homens, é o gião. 
melhor espelho do seu ci·iterío; assim tam- 01·1~ esse ~tccrescimo, como ~. e::rpre53ãc. lit· 
bem gentile7.a. benevob p;:t.ra'com os humildes. teral t.lestc termo está. indic1'nt\o, só monte é 
muitos julgados ignorantes ~em gel-o. é a possível •• mde houverpopulaçilo prlmitin~ 
prova da taotibilidadeindisperuavel a eertu.s possibiliti<Lde •1~ subsísleHci"' e remulleral,.;iD 
i.ndividualidades. de t!·ab<liho pu.ra est:• e :p;or;J. os e!.:mentol 

Senbor-es, preciso i1izer á Camarn., sou nl- que v!t=Weln accrcsceJ-:L. 
tivo por inr1olc, ienho esse deleito ; mas te- Po1·t~cnto. queJ"el' imnügr-J.Ção o coloniz:t· 
n110 a qualidade de não ser ineptamente am- ção e 1leg:;r o;; meio~ J~ceis e b<tt':l.tos de ga
bicioso. r;mtir " perm"'nenc!'l d:1.s contliçiies essen· 

Considerações es:peciae:s nt\o as solícito ciaes devith e de tr~b,llho: :is popuhçü~> 
nem a.s invejo; ou ellas me hão de vh', niio primitivtts e de~vitaro exodolurt;~do d~st:G 
pelo meu merecimento que nã.o tenho. mas é a. cont'!<ldicçiio mais u.bs~n·du.. 
:P€la. 'bencvolencia dos que lll~ julgnrn,ou não Depois, g s~rviço. dotru.lo pel;1. rubric;t mep· 
hão de vir nunca e eu passu.J•ei muito bem clon:>d.<~.nu,o se J•enoi't:t, somente a l!ltnt·n<>•.•J<o 
sem êlln.s. dos lmmigrantcs estrangeiros; viJ.a tamb~m 

Mas no que se refere ao meu humilde con- a. colonisu~ão n"ciollll.l; nilo :>ou eu quem o thz; 
ceita pessoal, quan<io injustamente desatten- é a prcpria commi~s<w; é o honrado rel11.kr 
elido, sou intransigente. manuando distribuir.da. verba.22:0uO~par• o 

E desgraQado do homem que na vida pu- Est:tdo de Mtttto Grosso com o dizc1· te:uua! 
blica tr.&.n$ige com seu~ creditos e recua I «como aux.!lio ú. calouir.ação. nacional». 
deante de reptos que o attíngem. Ora a tligua comrui:s::ão não quer e~ía >a~· 

Esta explicação serve para ju>-tificar·mc, tagern só pura aquellc Eo~a•1o. • 
· perante os que me ouvem, <le lazei' eu. si Depois ,1e c.-i'tipulm·. :pois. essa sttken,ao. 

puder, a analyse- vet•ba a v~rba.- <lo ow;:t- n;to póde lo~h:amelltG re<·usu.1· ~ qu:ttro ou· 
--. · mento, afim de provar a Cttmara, exuberan- tros. Est:v1o~ meios indispens(l.ve•s u. con"'r
,_:' temente. pelo testemunho incontesta ver do~ vac:iio tlcs. uucleos de :PopulaGúO. que j~ püi· 

~1;·;.,~:~~~~:~~q~u~e~i~lq~u~em incorreu em todas <LS suem, e :to adve11to dO:~ que se,ão 1J.tteuhido; . com me verberou o nobre rela- peh>s condições td.voravei~ destes. 
não Jui eu e sim ::;. l!;x., Dir-se-hu. que u. conunissão .nü:o prescre.-e 0 

l~l~t;=~~"';,a::ggravante de não ter podido, modo de à1Jplicaçü:o do <LU.XlhO proposto pa:a 
naturalmente por seus lllUl· MMto-Gro;;so. Tanto melhor para"' emenua. 

corresponder à confiança que Essa. ellectiva.JnEmte Ilress1·eve~. espec!fita~ 
cm S. E:x. natureza daquella appL!Nteao, evltando ,~bu~ 

reconhecem os sos e coottando da cüntlição mais es:;enc1al a 
trabalho pre- aggremiação dos braços de. tmlJalho nas re-

a proce- giões a que eU a. ge relere. _ 
· E si a duvida é esta-a.lli estava n. Iocuçao 

-coll!O auxilio á colonização mwional-:ac
el'e8centada .. ua suo-emenda. que apresente:. 
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calebre em que aconselh::tv::t, desde lGOS, p::mt 
a !li vi o cl:1s classes tle.-:üt vorccicbs e pl'UZclr ü:· s 
vistas d<t magesta.üe brita nica a (lesca!',';'a d:1s 
populat;.ões dn. Escocia e da Inglatort·a sobre a 
Irlanda, até Wake.flcld, com torlos os seus 
systemas eng,.•nhosos, entre os quaes a emi
graçiío periodica dos aclolescrnte3 ~ou~eiros. 

Viu ílU<' o augmcnto da. popuhr;io não é 
um perigo siquer insigniflcnnte de~r!E quando 
:oe uào realize em üe:,proporçiio c. r •m os pro
gressos da ca.pitalizaçào que devo li:nitcü-:t, 

Viu, finalmente, qw; o mestre ::cr:·uei:wdo o 
inconvenienteiguéll da. preoccnppa~~ií.o Llo~ que 
cle~ejam a todo transe o a.ugmento da pop;:
laçií.o, sem rep:uarem em que em cedas con
dições elle chega a cleuuncW.l' pr:c:pul!rkr•tmcia 
desenfreada. dos instinctos m~1teriacs;e <epre
ciaJJdo a preoccupaç.ií.o o1rposta flliC c.hc•g;t a 
degenerar em t"''Hlcnci:l. barim.r~1. contr\c a.s 
mais respeit:weis leis dct nat :rez:t; pc·c:conis"o, 
emfim, a vorclade mt opinii'i.o ue- Roselwr. 
affirmando que o ae~g1uento da populat;i\.o 
depende da massa das subsistcnclas (n:1 :'~,n
tir!o lato dessa locução) o que 6 :c exi('n:~w 
desta massa, ou resultamlo da proclucr;.ií.o 
mais abundante, nu ele maiores oz.onomias 
das chsses operrtrias. o ;nrü;,; qno é alé a 
apreciaçito ele lasitmle daquoihl. coudiçi'o o 
que clatermina o a ugmcil to l'ei'el'lllo. 

Si a--siJn é para est1 ex\~ansCto entre nó.:3 
nr·octuada, cr:ma o niio ssrá pu.rcc a pcr·ma
dencia. das nos:;as populaçíles p1'i:nitiv:ts. 

O;>ct, o nobre deput:tdo n:1o me ré:CHo:l.i'<Í a 
nffirrnação ele que a agua pe1·tonce, c:;m im
pot·ütueü1 crtpital, a essa 1nassa de stuJsistcn
cias .•• 

E' preciso ni'io esquecr:r que entre nós a 
questão é espr.cial; estrtmos cx8ctB,mrnte no 
termo inicial do prol,lema--o povoamento üos 
no,~o~ territorios vasLissirnos. 

Como o havemos de obter. a.tlrahinllu immi
grémtes e:3trangoiros, colonos uaci01mes, si 
recusamos insign ificantl:ssimos sacJ•ificios p:wa 
olltew;iio ele condições indbpensav()is cm cer
t<:s Jogares c Rem as qua<!S tel-as-ll0mos ao 
mono,: per·io1iicamente tr-D.nsfonn:> .. cks cm d.e
~el'tos 'I 

Os que pensão de mOLlo diverso LLi opiniií.o 
que sustento, podem fb.:r,el-o, ven,lo imlicadas 
como elementos Heco:Jsario~ :'1. oolonisa,~,;ão as 
gT~mdes obn1.s ele ii'l'ip;;lçil.o, de saneamento, 
de construcçiío de pha.l•r'lt:S, r'.e }Jili'Los. d<1 
o::;!.mths'l 

O que clil'iam c1o3 E,;l,ados Unidos :w Lkpa
ral-o atiranrlo para os desel'tos do F:1r· \Vest 
vias ele communicaçi'i:o e n. f'errea. hoje aimh 
~.pontada como um dos m:I.is nota veis exem
plos dns ele bitola estreitct? 

O quA d~ri<J.m ela n.pologi<t qtw po:· ü1.l 
motivo lhes tece o~!'. Be:1.uliell, !lU f'l:U esr.ylo 
üioo dc~pt·eLeuciosu 11 uan to a ttnt.huu tt•, l!elltt-

mente remat~1.la 11:1. elocJUencia, incisiva desta 
só pllras2: «I cs routcs ; i;nt !c's vi/tcs »? 

Ora, c~unpl'e rofiectir. 
Nos paizes estrangeiros torlos os cnm'mes 

di:;p8llllios nec~:s,arios ao pro,•nclümento eles
ses fins se rf::1lis:1.m, se inr,·.\l'pOr«m cm terras 
lowdqu<es, em coutin<mte:; 1!i v. ·rsos, a dista n
cias enormes rio.s metro;wlc::, i\em por is;;o 
se as (1eiX<1 ele j Ltlg-a1· imli:'pr'rJcT, veis. O me,; mo 
econorníst0, sempre cit:1.du. fil'memente accen
tua que, contr;triêun:::Jüe a todCL prctcnc;i:í.o 
mercantil trefrga,. Pll ,s devem ser fdtos, sem 
as exig<'ncias elo \Vakcfi(:ld e ·1os out.ros, que 
querhm Ycr eompenô:Hlo~. ~\0 rnonoH em parto 
0 do prompto. l.aes::;:wt·il1citls; CJl.H\ :w con
trn.J•io, elLes oovem ser l'<:it·.,;< sem a. idéa <le 
ncnhum<t compensa,·:io Lliri·.d:1. 

Entrco nó,, i•Ori".:1n'o, on lo tnos disponclios 
se incorpot'ltrll em no;,:;;a:s '\Wsrnas tm'l'"'', é 
justo que, trata~:do~~~e d~~ {: ~t.· ilti;Js inrinitc~~i
lllttes, ern r~:htí)io :::10 vnll}t' ttll~d no OI'!~~~~.rr1ü!lto, 
se ru soneglle coin u~~;tu·;)j q U1' exvüe ú::-; crtla
miclaclcs mais dosdat!oras milh:u·e~ ele compn.
trir.ios no~.cos '? ••• 

Mas, Sr. pt'C:,idente, aló:n clc:<se aspecto 
economico, a quest0o tem outro-lmm:wituio 
e lJOl i t.ico. 

As populiJ.ç:ies que Yi vem v:orto dDs grandes 
centros gos(1,;n de enor_·rnes vu,u tagc~ns ; para 
n:Io t'n.lL:tr em rnuit:J,::, lm·;L:t ÜJ:lllJl'al' as da 
facili•1atlo c rlo ap 'l'(c'iç l:Hw;nto da via.ç~i.o 
maritima, iluvinl e tmTest.t·u e as da.r;roxi
IniLlado <.los ~·r·;tud.c:J rnGr, ·;vl{).). 

As popnltÍçí'i,•s tla:< c;~p:t~~.e .. : fl'nem o.> eiTeitos 
de to(1, •s os pl'Og"l'essos uoA::o mttm·:llrnente 
aceumnlados -ll :l.lé elo esplendor de festas 
magnifica,;, como as que uJ1.imo.mcnte presen
ciamos e cusi~ara,m t:mto ou mais de que eu 
peço para e'.'it:1r nu minol'~cl' o supplicio rht 
,Q,[e ou o Lla txpat,·ia~:i'i:o a ru'llmrcs J.e bl'azi
leii·os ... 

:1b.s as p:•pulaç .. ies Sel'lalw,;ns 'i Porventurit 
ni'ío nos m~·J·rccern :1Iguma attcnc;ií,o? 

/dt! s(•,a\lnrcs. cleixac-1ne di:~er: cll::ts sfto 
as tribu.,; "i:uplos e l'esp:•ii~:;.veis que nos 
recantos formoso:; dus no~8,JS imponente:'; snr
Víe::J p;u:tt·da.m, l't•t;ctifie;un e l'G!lOV<tm as 
scmmltes do Lr:cb:tllw, l'tlctlil\()l!t.o coni;ent:wol, 
c:1mo em JWlltli.:lllét p,,rl::l o l., mn.is, rh honrtt, 
como om nonllnm logat• ''e :t rlef'en<lc mc·lllor, 
da cm'a~-;em, e o mo ningnem nmis ;ulmira v:,l
mcnte <t cX(li'''il:a. 

Os annn~ !llPs r~;T.o ;-dqn~·br:tl\1 ~s fuP(:,as; <J, 

robustez: q p;:: i~e lhes Ctlnscrvi~ na YelllieiJ p1·o .. 
long:cLla, sob :J.lHve d~s c::ns que o sol anLlu
te dos mesmos ·.ôet·tões üeij11. rupeitoso, é umn. 
garantia dn, vitaLtlade dn.-:; no.~·s::ts g(~raqõf~J, 
co:no ú.pnr:-~z:t.cle--:;:.:a,s l:~ g~tec~,nti;1, n,alill(1, IJOJ, o 
singela, eseoinHLrl(1 dos \Íieio:-: insepa1·~~Jv(_~is dn:.; 
gra1uios r,ivili:-:·aí;(~·es, qHe ~c llie:-c: <=:llnc:t nu. 
austct·idur.l•.\ !Eêtl:cnml tlét 110 ;,.a ILl.tut·cztt ua-
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qnelles sítios, (•ntleellasnascc:m, de on.:e cliffi. 
cll e raramente se desapegam. 

Demais, s5.o ellas os eontingcntes politicos 
qu.e se etltornam sob:·e a in,;tabilíclatlc tlM 
opiniões !las g1•anrles cicladcs, sobre a volubi
lidade irrequieta. das pretenç5es e tla~ ex
igencias tlejtas, cor r igiu<lo e temuera.ud:J os 
eifeitos de uma e da. cmtta. • 
Po~ todas essas razões:~ a nó.s legisladores, 

em nossa eaorme maioria eleitos :pelo~ votos 
dessas populaçoo>, não nos cumpre L'eítectir 
ne2se ínfottunio ha. 38-G annos. cintü y, ... ze$~ 
funehre e desotadoromente repeti<l·.•. d~terml
nando o exodo t1.e milhn.t·(l$ de homen~ marc"· 
do. de cuno em cu1:to e>naGf), nas estradas, 
peLos cacb;;o;err% do5 retir~ntes logo cle>oo•a
dos. das la;;rima.s dos sobreviventes, rtüe''se 
veem .. arr:>.stados n;o o;o1·azem da am1.rg~rrada 

. peragrinaçã.o ; !nat cado e:n mais tle um sitio 
pelo saerificio á fome da lwnra •las esno~as ~ 
da virginrl:J.de dac fillias;-exodo innenana
vel de milhal'es de irmão> nos:;os, ~(I.D:<idos 
p;lla bruieza. da necessidade. lmmillhados na 
condic.;ii.o de ínfimos a<:!imaes. a xoerem (1.<.
mintos, ~ dureza, muita. vez iiÚoxícmte.' dos 
cardos que nós, os do extr~mo noric, conhe
cemos e dos quaes sótnente a. n;;.t.ut'97.<1. sar
casticamente bor·•la~l hes as m:.t.rgttns ~-~ •) c~
minho? 

Não, senhores, d.ellid.idamM~e n[o seda 
justo. 

. Paro prevenir em parte taes rle?grar,-as 
pede-~e: a.pena5, pequena. quantia: e o~;" ho· 
nrados úepu;;ados, q~e ainda n!i.o ha mui
tos ·dias votaram, n.liá.s multo bcrn. sem urua. 
pala n-a de protesto, quasi a mc,;ma quanti(l. 
pa.ra as imponentes festus que se realisa1·am 
nesta ca.pltat, e i~s quaes me ref~r'i. niiú tc::rã.o 
certa ... ente a coragem tie indefet·ir uúnba. 
justa. solicitação. . 

ProjectosS~. pre;lrl~nte, magnífico; e nem
poso:; se fi;:er<tm sempre par·a. pre·.-enir· (,,,.s 
tla.ge!los ; ca.nalis:..çii.o uo rio s. Fr-dncisco 

, coustrucçiio de açudes. poços :wte7.itt!los e 
. . muitas outra.s meJirlas; mas todo> Jicaràrn 

sempre simplesmente.crn prom~;;_"'·"' 
. De .repente sobre,.eiu "' s~eea •le 1Si1. e 

ao de 18i9 u. Nação ;;ctstou 
soccol'l'O$ nos victima~los 

r Só _n~ ~ído.rJc. drl. _For-t:J.lcza. ern 1870 ;") a(l .. 
\erUO VIU-SC OÍJI"J!!;I/JO ~, "!1!-< .... ,~ 1·1 •,., 1 , "'" ··;· ' l' .f....,. "·' v .:'1 • ,,:;;, ~·' ;}.J,I ;111 

l~H .1g~n~s ;, d~s-~n vrAvcrt~,m-.~e n.l i i ~-~pidc:r.!.Í:-: 
d.~ peLO\ espetiC "· ron lo <IA 'f·~ e li '''"d'i I. p· . -· "' '· ~~ ~ ·~ •· tO 

... t-o, uma com.r? IR::i-;to d<:! medíc:os. pa .. 1-:.t tJ·n.t:a· 
dos acc.ommetttdr,.s prw (!Ssa.o:; mofeo:;th1:-5.. 

.. No RL? Gt·v.nde dt) N(J!t~e. ern. urn::r ".J!onla 
qu~ tme pour:o. rJu.ro,;;~.o. r,m 2.00 p~J01.,,1, 
:tbl:Ign.ram-~e nr> Iir!l dt: urm• sumau;t ,, o·.IJ 
recu·.:mtes. u. · 

· E!n Alagi!as, na ~.-rua d:>. Pirn.nhas c··.., c\• 
7 ")- I • , '" " , .. ,~:. ;~ 0 IlU•!D~l"~ r ü HHligf.;nt:es ~OC•!Ol'ridO!. 
sem .<J.ll~r :lO> ;numcms qur: po~ ~.!li traa·'. 
!.~''":1.:111 dl~n·t~!fietrr;e p:t.!"ft o Pã.rá, Am:]zon:~;~ 
~1o te e .Ja.netto. "'·"'"'' torJ~ v. parte, hr:u 70 
!ot·tcs correntes cmJgrntorin~ .. O g-o~\!l'llOiht~ 
se prJe ve:es d~fr:uJ~!adr, na appJ ic~,(;;1o d.es~;s 
sct;:_or·r·os ;;,o pouto •1e um noht·e minístrü de 
e~ta'?, enc:~.rreg:~t\o '1os ne.qocios •.lo imperia . 
nu.o uuvtd~I.· escre7er w> seu relatorio est;15 
lll~mo~uvcrs plllrcVI':lS parn, as quaes chamo 
at,Gn<;ao da Cam:.r;~: 
. «E' preciso prevenir o mv.l, porque no 
~po~a. uestes. ::;o~eorros são inevitavcts .. nlêm 
d~ ,;udo as lr::.u::e~ ; e pez::td?. é o .impo>to que 
P••oa.m o..c~nti~ .•• -;o. eu boa te " liUpt'ohid:tc,e 
~ a.s amb1çoes rcpro-<11rlns! ,. 

Em 38 de. "'?~'sto de I 877 um presidente de 
pro~~ncw. dmg1u um oflicio ao mesm•; minis
tm uzen•lo 'l~e út versl.S commi~sões !lo SOe· 
OOrl.'OS~~.e ha.vut!n Orf,.~n1sai10 em .,.~·eNh•.dcí:·as 
q_urvlrlltli.LS ele ~ssaltantes aos cofres publ!cc·~! 
Urn outro pre.sJU!mtc ta.mbem .. em ofilc:io t;Un
st.o.to.va o l'Uc~o rlc era ~ma regifi.o.,nu.. qual rb,. 
varn-se co:no mcconrdos l3 .000 inili;;ente;, 
havel'em somente 7.000. 
Assim~ SF. pr~sl~entc, rec~~amos agon 

uma qunntw. I''3latJvamente in"i;snl6.c;trit; 
pam '' fim de, uestlc já. min()r·a.r essés males 
ao futuro. llÓS que inevita.ve!mente llavemo; 
de nü>< sujüítar ;\,; deS[>Il'atS que DlJS ha do 
itnpo~ a. ueces::idadc rle nenhum 1norlo pL'O~ 
curada n.i.tcnu:u• "'n.teriormentc. 

Altim do mais, segundo os a.nteceJ.eut~s. 
}'JüU.eulOS desc:outiar r1as eh elas deste anntl nn 
uor·te. que tem sido exce,;sivas, como seutlo o 
prenun<:io da secta . 

Em 1877, a gr;1nde c uttim<1- secc~. que 
eutão começou, foi precedida 11m anuo unte' 
por c!Jeía igual :1 do pas;:ado inverno. 
_ E:o e~co. urn phcuomcno CJ.Ue tetn zeturn·c in· 

dié:.ctlo u. approxlmaçii.o úa calami•1ad~. Ai 
ultimas enchentes <1. que me referi de~tt·uir:tro 
C<•utpletamente o~ pequenüs açud~s do Rio 
Gril.nde :Norte. P:uallvba. Piauln' e r.·ea1·.i. ,:c 
maneil.,.t que no verãO. e ss não-se empt·cgli' 
meios pm·a fil.zer peovimento de aguas,mesmo 
]ndeJ!endente das sef:CM, a ti!tua.;ão dt•s J!Oro-

iiiliiiii~i~~~:~~~ aç..ue;; do interior· serit dep!ortwel. . as . ~:u:ece-Il!e, S". l>t·csidente, que não dero 
, .. e·:· ·:illSistlr .mtt1~· sobre este ponto. mesmo IJorqLte 

minhas aprecioi'ões teem de sá lo:ü;;,'Gs. 

" 
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~E~~~~~!:~~::: ~;~~i~~1t~~~~i2i\i~:3ii:~~~~ 
nü.o ::e 13.z- ureciso addllzlr mais ne':1humn. rw:ule tla tnw.o. 
comprovaç:Io~ Taml)em a. tll';.,.11:~7.a, \.·or,adn .. ,,m n::z de ~:H~1· 

:~n;!J!~~~~~i:t~F1,!~~~~1:~~~;;~; ~~f~·~.:;;f;~~j::;;~:.S~f.:;j~~~;~~~~;j~~i~~~ 
~~~:~~i:f~:l!.~~~~{ i~~~i1~r--~~l~~~~ 1f::E1~:!!~~~:;;s~~~~:\~:N~~~:~;:;:l~g~~~~~r~~; 

~~~f~~~Ji;:;:~;il ::~~5~~~[:[:~;~~~~~::~~~; 
-proporeionalitlade entre os meios ~~e sua. so-\ orr~~tmer:.tos~lc~de ~emprr~ 
)n<;5.o pt"J.ticavel e.os ret:Ul-sr:~ ti_nnnct:h'tl=l.fl_tlt: o sn. P.\r:LA. R.uro!:i-P!·ineina[mcnte neste 
t~r·aum esses me1os ex.eq~lY(-:_IS. como ~! ~n-l de itiw:ii.u. ... 
dr~_pensu.vel regular a. o.p!1l!t!n1;aü {1e.s-re:: mc!.OS I ~ . · · 
tanto qun.nto possiveLpelc; nl'incioios tb sd- O Sr. . .Tt::<Qr:E:::t.\ "YREs-M:ts o curiOSO e 
encin. e pelns ensinari1eutus- d:J. e5:·1erienci:t. que ~ü!~pe '!UC t:J;!um rleput:J.,:o se lembra. de 
aliús n.douiriJos em Jon:{OS e eip1·essivus I ~n;!~"l'll' _::.::,11:rc ,n•wo. t.1·:~.t.e-se de um reo.l ou 
au;;ecedelites. dt:: nm. mtl!mo . " oont;.a· com o e,;trlbtl!to .' 

Decididamente. senhores. n. .<:xcel!encitt 1 n<>o pmlc ser .. porque e mdtspensavel o eqUl
pratie:.t d;J.. solução súml!ntc tle:;t'.u·tc po-\l!brw tia ~.-e_rC!lt~ e de~peza. · 
,Je ser attinaidn.. Não por i;.mu~ancia. l!la~ St·. pr·es11lente. :dor:t. a em-plmse tan~o.s 
pur excessi;.o zeln - n ~entloe eurac.c{~- ( v_er.._<~s repet1f1:t e que Java? tornandoeste_prme 
ristico ~Ias Commi~~:i:e~ de Ort;u.tnencu é r-~s- r él_lHO ec.1 log:u· ~omm~m Imprestn.vcl, nao ha.. 
pi;!~r, em demtJ.Siü. entte as ruln·ic:ht •las J run,.'ncm que nao esteJa du accortlo com elle. 
propo:-:t.:.ts •lo governo(~-+~.'$ llJt!dithkL-iU;.!~el'ilh~ti \ A itulc·d1ni•la. u.ggrav:.t<.;i'lo do imposto para~ 
p:'Ia represen.t.u.1.;1l.ú 1lo~ E~t::d1 ~s. mdhm· iu·! :1C~cut.lel' i.t ex1g-cncin.s ~o1rre~ras na execução 
su."'-:.1id::.s· i1 respeito Ua.:5 nec:essldu.dcs in~t- f de se:rYh;os :~tEn.vei::; e um vc:x:a.mc para o con-. 
din. rei:; de CiJ.d;J. um ~lestes. I trilHtiut.e. ml,r111ente na.'cl êpota.s em que a .. de-

Os governos. por sua v~z. o ;r seja peto precinçiío d': moeda m .. ultiplic.1., pó~e-.se·d. i·?;·~ ... r. ·.7·,·•,:.:.,~.;. esp:tlhülhtoso lu.xo •1os documentos officiaes, os mesmos 1mpostos. encarece n. v1da e· dtffi- .. : 
~u.seja por nii.o se acharem devjdamente. in· cult:.t enormemente- ns Íl'llnsu.cções-comm~;,..;::fo 
lormu.clos a respeito tle urgentis~imas neces- cíaes. . · .. <~{:::; 
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Tambem os deficit" orçamentarias teem sua 
con~otiúru:;to e, atbal, o desbarato <lo credito, 
abllsado Jlt1!'<\ fins menos indispens:t>eis é uma 
antecipação leviana e para bem dizer po nco 
cel'iiUúniosa, susccptivel de ser julgada pelo 
rutmo. qu~ é que tem (!e pagal-a, como uma 
extn}·si\o condemnavc,l. 

Tamh<i:m n'um paiz, onde"os s:tldosor,amen
tarios tl:to-se como pll~nomenos :..u;sombrosos. 
sem du ,.irla deve ser acuradissima a preoc
cup~çr>o (Iesse equilíbrio entre a receita e a 
desoeza. 

r,ias. além desta, deve haver outra preoc
cupaçfio fundamental. 

Em um paiz novo, de recompensas scg-u
rissimas aos s:wrlilcios c1o prQ.~eate, sacrl· 
fiei os p2los quaes clama a providencia cco
nomi"" mais discrct:J. e se,•era. ante os 
resultailos constata. dos c a infalliuili<bde r1e 
proveito~. que o pessimismo, mais agour~iro, 
netn tenta. sonegar; em um tal pa.iz. digo. 
onde muitos milllões de pobres plss;iarn sua 
inercia forcada, como no cumprimento de 
dcsohtilwa. pena, sobre a opulencia mais 
mais variada e lneximmivel dos recursos n:L
turã.C3; cm uma êpocn. 11e expansão, de con
fiança, de estimulo p.:rn. a conquista pos>ivel, 
certa ue immediata c iucga.vel prosperidade: 
alguma cogitação sup.-ríor, orientada noss::t· 
lutares conselhos rl<t sciencia e no conheci-
· menta, já. obtido, dos elcmento3 a aproveit::r. 
deve ll·isa!' no espirit;) do leg-islador, o dese
jasel nível do vcnlauciro equi!ibrlo ec:>
nomico. 

Ora, nii.o preciso dizer que para esse equi
líbrio progr·essiv:Lmen te se caminha concor
ren,1o-se par-a fazer equiYalerem-se os t•esttl
tados da C:J.pacidade produeti va r1e toda a. es
pecie no paiz e suas sempre c!·escentcs neces
sida'les, de aorte que llnja recur.;os bastantes 
aos serviços internos e nos externos cm to([tt 
a stw. coll~cção,a importlnte quota do servi<;o 
dos juro; da divida ~xternn. inclu.;ive. 

Essn. pr~occupação. se~unrlo se vê, não rr.s
peita soa reguJarid<>de d<ts contas da :l(tmi
nistracção, á normalidade financeira do p::tíz. 
mas essencialmente imp•;rta. á pujanç" e á 
incrementação do regiweu economico em 
geral. 

E!!a deve ser cnpital nos po>os. como o 
nosso,começ:tntes, de reg-imen industri<üquasi 
exclusivo na. especie, tendo limita.da por est.a. 
cirr·umst:1ncia. <t prot! ueçà~ e por mi lltne.~ de 
di!llculd~dcs a permut:t e o cre(líto. · 

E' dess<t e(1Uivalencia que rcsult:t ant.es de 
tudo o va.lor do dinheiro. tl•ansmontan([O o 
declive d::s depreciações l'Uinosas até ú. quota 
mais lavoravel •la estipulação maxima, con
vencionada para as rel::tçües da moeda do pa.iz 
par·a com as de outros ; c, pois, a expansão 
mt:rcantil rnaxima, n. mais com moda bar(l.tew. 

, para a vida, a. incrementaçü.o iuúustrial, a 

attracção do credito e, em uma palavra, o ap
parelha:nento de todas as forças do progresso 
material ao seu maior effeíto util. 

Corrigir uma situação precaria. pelos pallia· 
tívos de uma intuição obsec:Lda e s~persti
cíosa, sem olhar, como possível, ás condí\"ões 
essencia.es que tendam :1 ir, <1e pouco em 
pouco, "JlOrmittinrlo aquelle resultado. graç,., 
ao desenvolvimento dos meios proprios a 
facilitttrem :1 producção, o credito e a troca é 
uma. obcessão sem merecimento e sem pra· 
stimo. A resistencia. de não gastar~ com apego 
desinstruido ás ci!'r<ts, 1\Izendo uma eterna 
politica. tin;1nceira de "Jla,·as e de imprevl
dencia -n.paras lo:;o destruídas pelas conce;;. 
sões benevolentes doscreditos extraordinnrios 
esupplementares que ex:ce·'em-lhes do muitcs 
milhares o valor, <le imprevidencia que logo 
em futuro proximo acarreta sacrificios enor· 
mes-ê um expediente impatriotico que só 
re:lunda. em provar a incompetencia do legis
!a(br c em demorar o progresso do paiz. 

Ha em g-eral para os que pensam deste 
modo a replica de uma objecção teia1osa e 
sempre vencida.. 

E' a de dizer-se ser es~a linguagem a do 
ard.or intemperante e despl'ecavido que não 
põe rep;tro na <tVOluma<;>.iio crescente do pa.~
sivo nacional e na possibílidade do retraltí
mento, das exigeucias vexn.torius em novos 
contractos, da recus11 terminante mesmo, do 
credito. 

Si tal modo de entender se a.f;tsbS>e de 
moderação cscrupulossim:L, do exame acurado 
d·)S recursos a utilisar-se e ela imprescindibl
!idade e valor compensativo da continua<;iio 
rle certos e j;i iniciados melhoramentos, o 
obstrucionismo usurario dessa fals<t economia 
forn. acceitavel. Mas em tmla parte e no 
Bt•:J.zi! mesmo e sobretudo nas grandes repu
blicas estâ desacreditadissimo. 

!nu til seria longamente recordar os estudos 
norte-americanos; o espírito utilitario que os 
;tbsteve de escrupulos t.heorícos e pelo prote
cionismo mais decidido lhes exalr.,ou "' in
r!ustria nueiom<l, a. esta deu,d'antes,prcparos 
cssenciaes no desenvolvimento assombroso ti" 
vía.ç;.i.o e em. todos os outros meios proprio; a 
incremental' áquella, sem fallar no poder 
enorme com que escudaram-a sempre gt•atl· 
des riquezas accumnlada.s, a iniciativ<J. tnais 
incansavel, e o genio inventivo admit·avel 
que os C(l.racterisa.. 

A r''publ:c::t em Fran~a, posto que clescui
dando um tanto o fulgor· tradicional de Ott· 
tra.s éras, consolidou-~e no bem-estar d<J.S 
classes, em geral. e na. :possíbilitaçüo do con· 
J'orto crescente em que se deparam estas etn 
um regímen, que <leixa sobras ao esplendor 
do luxo e do bom gosto, charos ao seu pov~; 
•ünda l'ecentemente o testeml\nhava o crt· 
terio do escrtptor profundo e certeiro nas SU<!S 
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analyses, que foi o Sr. Oliveira Martins. em 
longo e sensat? transumpto critico dos sai-
dos de sua lumtnosa penna. • 

Entre nó~ a lição e recente e edificante. 
Ao tempo de ruirem os preconceitos mais en
raizados, ou ao de calamidades publicas mais 
intensa>, o atilamento rlos antigos est:1.dístas 
Viu sempre, desLemido o remedio dos prejuí
zos rlo momento nos etfeitos infalliveis da 
política prudente .los meJh,r·amentos ma· 
teriaes. 

Ao c<bo da guerra,onde rios uesangue bra
zileiro correram nos campos que o the. 
souro publico teve de ca.Jqar com u Iabuloso 
v;~lor de mais de500.000:000$; e qmtndo !JOU· 
comais de um anno depois da ultima Vlcto
l'ill. externa, ganhavam a humanidarle e a na. 
çiio outra, ainda maior, Eal vadora do herço 
dos brazileiros g"rados por mãis escravas ; o 
genío immortal do Visconde <lo llio Br· .. nco, 
embora Jorçado à suppressão dos pesados im
postos de guerra. que determinou a dimi
nuição da renda .tos exercícios de !87:3 a 1878, 
impavidoinaugura.va aquella politica e lan
çava os fundamentos de um futuro que per
mittiu no es~aço de 2.1 annos um acct·escimo 
na receita publica r1e 211 . 753:663$000. 

E a. palavra. autorizada. de um dos nossos 
mais nota veis ho~nens de estado. ao dar conta 
das finanças publicas então a seu cargo, e 
constatando, em um período de 20 annos, 
renda. media superior de 9~1 "/. à dopdmeiro 
desse periodo.ex:plicava o facto atW<btlindo-o 
aos melhoramentos mater1a.es coraJosamente 
emprehendidos. 

Quando por su~ vez. o tlagello das seccas 
nas antigas províncias do nor'te exhauria do 
Thesouro 6!.297:609$02-õ, o p::trtido !iber::tl, 
então dominante, conscio de suas respun&'lbl· 
Jidanes e instruido pela. extrema cum petencia 
dos seus emínen~ pro-homens, nftO hesitou 
em fs.zer·se continuador pt•udente do grande 
plano traçado pelo pat1•io\ismo do s.ut·Jr da 
lei de 28 de sete<ubro. 

Dir-s ·-lls. que a consolidação dos tleficits 
successivos importou no extraordinario ac 
crescimo rla divida passiva; mtts pnde·se re
spoo.<ter, ainda. com o illustre ex-senador La
fa.yette, haverem as mais fortes parcdlla.s 
desta vindo dos dispendios com as guerras 
externas, principalmente com a do Pa.raguay, 
com as commoções internas até 185'1, e com 
os soccon•os as regiões ftagelladas do norte. 

Assim não houvera sido, e a proporção ,1os 
juros da di Vida <WS recursos da receita. não 

tes das concessões. que ella permittin em seu 
começtl .. ~·eduzindo alguns compromissos a 
valor !UUJto münr•r que o que tinham nos 
ultwios dtu.s tl.o m1perio. como a.coutecc em 
rel~wiio aos engenhos centrae:::. 

O cel·to e animador resul~1dro ê o do cre:;
ci:n{ln:o ;n~spicio~o r: notaw·l d:1.; J·endas pn
bhc:tS, de·ndo. •·ntho<"t. a r.a.xa; melhor :tppli
cadas e desen1·o!ndas; em rel:t<;;io ás renúns 
rias aHU.ncl<·g~ uiio s<~ o podet·it JH:I';u· sem 
injustiça revolt::tnt.e :•.ntc a ,;ifTeJ'"ll\':~dc que 
nos dá noticia o ex-minisko da titzenda. di i;. 
J~rcu-:n. de ;>:3.8!J2: 104$ ou liti'I.ÍS •.l<.: ;)U 10/ 0 de 
I>\80 p;cr" 1893: <lu 1ne<mo ello se nwstl':t 
auw .u. d~.:fJ'e!'en~,a (l<t rc~ftda. do nnnu da aüo
liçü.o dos escr-.IVOS nn.scituro:-.; 1m.ra a de ISn2 
ern 21!. 75a:60:J;;;noo ; ame :1 destr' pa1·a. o 
ltntlO 11 3. abolição radical -tlo c:~pti\~eiro cm 
l60 . .J03:iOO:f;Ot>O; anr.e '' do mc;;mo. cm
fim. para. o da. abolição jla mouu.rchia. eut 
I !2.ü64:9ll1$001l. 

Certo. os honrados rcprc,cnt;lll\e,; fn.zcm-mc 
a justiça. rle niio :.crcúitar·mc nn. per;ua~ão 
u~ 'lepo.rarmo-nos em situa,,io lilwnceir:.t 
pt·nSJlera., i,;ent;t de perig,>se co:tdtHl:\V<ll eom 
as la1·gueza.:; de g1•a.ndes emprehen~iiJneuto~; 
menos ttbda. no p!•upusir,o de puguar pol' :tc
cresci mos avultados •le onus pi.Lt'a o Tile
souro. 

Nilo. O que vou dizer flui• cumpt·ehenslvel 
todo meu }lensamcnto. ~las us a>Sct·<os, que 
convict:unente deixo exaratlo<, escl:n·cccm 
<neu parece!' humUtle no sentitl<r <le reputat· 
cont.J'U.Jil'Oducente, ne:;a.tivo o methutlo tle es
barrat· de chofre o "n·1ame•1to modesto c c:tu
teloso elo,.; nossús mclhorotmentn.~ urg--er1tes c 
mesmo o de retartl:ü-o por vil'tu·'e de ti mi
dos e ~l~ajui:t.adns t·er.J·ahiméutos, e. fina.!
mente de r·ecu.ai· systematicamcute meios t!e 
evitur rutur~ e iueviw.veís duspcr .. u.s. 

Os.,xe.mplos que lemut•ci süo l't-isantes c 
seu l'r·ucto está registl'auo nas cit't·a.s 1·ccor· 
dadllll. 

O Su .. . .\. MON'J'E:'\t-~lH!fJ- De\'ido ao aug
mento do; impost(•S. 

o Sa. JUNQUEIRA A \'I\ES-••• cm r•wtc c o 
confessei. iV!as a nar;ão não se al~rmou ante 
o computo dos sacl'ificios <JUC tu.es medidas 
exighLm. 

O Sa. A. :!lfoNTE~'EGRO-A naçito e a et·,rna 
resignada.. 

seria. como é, i · na,.,ora. 
A Republica de uir e oeguiu os mes-

' mos antecedentes· injusto alarma, com 

o Srt . .TUNQUEIIU ;\ YaEs- Pelo c1ue diziu. lta 
pouco, o illustre deputado deve convir em que 
não est~mos em opiniõe> extremamente op
posta.s. 

A J<l'Ogl'essão. da despeza. se tem. <lll.dO eJ?
uma r..-zão mu<to ma.ts forte. A mUuenc1a 
extraordin:J.ria das groaves commoções int~r·
nas ]lesou ominosa no erar!O da naç,.o. 
Os eifeitos da reacçiio inevitavel contra a 

que se a. procur~ll fulminar de increpações 
desabridas, tanto rnais vae carecendo a:;-ora 
de razão, qua.n~o as caducidades success1vas 
vão enormemente abatendo os onus resultan· 

7!J 
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falsa. e apparenre situa(,'.ão trazida. á. bolsa.] encumhida de d~.r o plono da viação d~ R~
pelos ultimo;:: dias da monarclüa e pelos pri-l publica, acha-se desfalc:uln porque roi cha. 
meiros da Republic.'t percutiram fundamente mn.Llo pm:a Ministro da In<lustria, Viação e 
a Jorcuaa pal'tícular, o regímen iadustrial e 'I Oura:; Pul~licas o nosso rlis-oo e illus;.r"do 
o credito. companhea•o Antonio Olyntno. 

o momento é de reparação a e!!es gr;:~.ndes Por e~s~ motivo, venho pedir a v. E~.,a 
males~ nomeJÇ'.âo de Olltto mem~H·o, nrJm de c:onti. 

Pt·o~eguir. porém. es~ repo.ra.;:~o pelos u uar nos seus tral)alhos, que já >e acham 
velhos meios de economias imaginarias, re- ade~nt:>.dos, " mesma Commiss.1o. 
sultantes de córtes só irnpre>sos no do-
cumento •las leis, mas logo nullifíc~dos na pra· O SR. PREslDEXTE- A rechmação do ntr 
tica dos ser\'iços pelo recurso de creditos bre deputau() será attendida em tempo. 
extraordinarios e supplemen tares, ou resul-
tantes.corneffdtollha.l:ünda maisper·nicioso. O Sr. -4-ugusto Severo-Sr. 
de ecnnomias de<tinadas a demorarem 1.1 Presi<lente, pedi a pah,vrn. para relet·lr·m• a 
eclosão de pujantes forças ecouomicas, susce- uma g-rave noticia que circula nas tolhas da 
ptivei; de darem em futuro proximo a.ccres· tar.!e, a de qu~ manifestnu·se uma ~rere n~ 
cimo~ cet"tos e 41.VUltarlo5 de recUI'Sos ao Tlle- E~trad;t de l•'erro Central. Acabo de· ser l'!'o-
souro, r.le riqoes;J. e bem est<>l' i1 Dil:<ií.o. é tra- cur.tdo por "ma commissã.o de empl'ezadOi da 
balhnr lncouseicutemeute pola pet·dura~fu> e e::.tr,tda. <ie que é f;clsa e,,;a notich•, e 'que todo 
pela aggl'liVa\:ÜO daCl'ise. o pe:;soal está t~ postos para. o cumprimento 

Esse peri"o que cumpre evitar é o qt~e me de sellii deveres. 
parece esta~ evirlenle na aualyse da~ dbpo;;i-~ Julgo preciso commuaicar à Cam<1ra esta 

.. çcres-do orr;amento Qtle se übcute. . noticia, par;l tJ>anquill!snt· a populaç:1o e ']lom 
E' nessa aspeeto que vou considerai-o - acabar com os boatos de qnd tem ;;ido ri-

aspecto a meu ver pl'incípal e decisivo. c~ima um pessoal tão delicado e t3o rliE-
0 Sr-:.. PRE~IDE:';TE .._ Estamos ouvindo tmcto. 

o nobre depu ta do eom muito prazer, mas 
a horo~ esta adeantada e temos uinda ue 
entrar no· expediente; Portanto, si \'. Ex. 
concordar nisso tícaJ'á com a palavra reser
vada para ama o hã • 
. 0 SR. JUXQl:EIR.\ AYR;:~- lima Tez que 
y. Ex. me faz es:a tn.,r·cê, obedeço á ordem 
de V. Ex. (Jf,.ito be.>•.: últ<ito bem._: o o;·ador 
e ·muito comptimenta.do pelos Sí·s. depu
tados.) 

Fie~ a discussão adiada peh• hora. 
Passa-se a hor<t tio expedieate. 
0 SR.. l 0 SECRETARIO prOCede il leitura do 

seguinte · 

EXPEDIENTE 

Offieio do Sr. 1• secretario do Senado, de 
29 do corrente, enviando com cm~ndas a pro
p'lsição dastt1. Gamara, fixando á despeza do 

. Mínisterio da Justiç~ e Negocias Iuteriores.

. ~A' Çommissi<o de Orçamento •. 
'J:E~l~~rra::m,!I~U- Barra Mansa, 2i de no vem· 

_; Ao Sr.. Dr. Thomaz 
Da. Carriara . dos Deputados 
qtlea gravíssima epidemia 

que tenho .. de repre;en~ 
comparecer . ás sessões 

de Leo~ • ,- Inteirada. 

Vem á 1Ies~ a 5eguiute 

Decla;·ação 

üeclaJ~.mos havet· votaclo contra o enc<r· 
r.•mento dtt discnssão do parecer n. 18, d! 
1804. 

Snla <lt1S sessões. 29 de novembro de 1891. 
-Enéas Martins.- Arthw· Orlando.- Aniio 
.4breu.- Josd Cc.;·los - Osca'' Godoy.-Car· 
lo:> de Novaes.- Frederico BoriJeS. 

Vão a. imprimir as seguintes 

FtEDACÇÕfo;:S 

N. 98 A- 1894 

Redacçiio do p;·ajecto "· 98 deste "'"'o, 'I'~ 
,,.a;,da conta;· de 31 de j«lho de 189t a. al!!l· 
yuittade de pasto na; pramoçiio do lJr. 
Edw;.rdo Gonçalves Ribei•·o. 
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N. !14- 1894 

Rerlacçiio final do p1·ojecto n. 114. destG unno. 
que marca a gratificaçfíO ?ntmsalde 1:000$; 
aos -;;zint"stros de Estado para 1~ep1·esen.! 
taçilo. 

'Gcncr.•l íicam organisndu::; com o seguinte 
pcs,;an.l: 

o congressoNácioual decreta: 
:\rt. 1. • Os ministros de Estado perce

berão. além de seus vencimentos, nma 
~l"ti!icação mensal de 1:000$, para rcpre
~entaçiío. 

;lrt. 2.• Fie<:~ o Poder Executivo auto. 
üsado a. a.bT'ii· o necessa.l'ÍO credito p:n'a 
occorrer a esta despeza no exercício de 
189~. 

Mt. :>.• Revogam-~e a.s disposiçü3s em 
contrano. 

S11la das comzni.;sões, 20 àe novemlJro de 
189·1. - Pa,·anhos Jlonte"e!Jro, pre:;irlente. 
- F. Lima Duarte. - J. A .. Neictt. 

N. 305-1893 

l ChBfl3 do cst;u\o ... rnaior, gcnern l on ofncial 
S.UPBl'ior do exet'dlo on '1J'l1l<)da.. 
. l 1-'tllcia.{ snpel'io1· <.\.1.\)unto, sendo do •)Xer ... 

cttn ou tht armad<\. 
·1 1\juria.ntes tle ordens, ot11ciaes tlo CXel'(.:ilo 

e annada. 

I occretario, official '''' exereito. 

,1 ajtt•l;:mtcs t!c ot·dens.... tet·uo:; '10 qnal-~ 
Capitães ou sn!Ja/-

'l'ter corpo ott 
i.ll'lna. do exercito 

i C<\p~t5.e~ ou ~uunl-
3 ajudantes tle ord'n ·• ' terno,<leqn.tlqner Re<lacçilo final ào projecto que ?Jwnáa abonar " ::; ) corpo Ott at'ma do 

ao major refonnado do e:ce,·cito Eugenio \ exercito. 
Fr~derico de Lossio Seiblit: o solrio que dei- 1 assistente, official superior de corpo es-
xou de receber de 1862 a 1864. peeínL 

O Congresso N<teiooal resoi ve: 
Mt. L• Fica. o governo autorisndo a 

mt1ndar pogar ao major reformado d~ exer
cito Eugenio l'retlerico tle Lo;sio e Seiblitz, o 
10h1o que deixou de receber de 18132 a 20 de 
juuho de 1864, dispensada a prescripção de 
que trota o decreto n. 857, de 12 de no.-em
brode 1851. 

l Mt. 2.• Revogam-se as dispo>ições em 
I contrario. 
, Sala das commissões, 29 de novembro de 
11894.- Paranhos Montenegro, presidente.
~ F. Uma D~<arle.-J. A. Neiva. 

N. 165 C- 189.l 

Redacção final do projecto n. Jô:J A, do cor
rente anno, que reorganisa os est"d()s-maiores 
do Pretidente da Repuíiica, do i!l[inisterio 

I 
<la Guerra, do Ajudante-General do Exenito 
e do Quarttl·Mestre General 

Emenda.;; substitutívas ao pr•,jecto do Senad~, 
que reorgauisa os estados-maiores do Prest· 
tlente da Republica, etc., etc. 

O Congresso N.tcionttl decreta : 
Art. 1.• Os est,\dos-maiores do Presidente 

da Republica, uo Ministro d<\ Guerra, do Aju
uante-General do Exercito e do Quartel·Mestre 

'Capitães ou subal-
2 a· d t 1 1 • , ternos de qual-

' JU an es, e orr eno •• ('· f(llal" corpo ou 
arHm. do exercito. 

! assistente, eapit;1o ou otllcial superior do 
ex, rei to, de corpo espech\l oa extunumc
r-al·io. 

§ \." Alom <lo eSt.."l.do-muiot·, o P~~sidento 
da. Republica te1'i1 um lleereta~io e dous otn
ciaes d~ g-abinete, e o ministro da guerra 
tel'"i um oflicial uo g-abinete, que serão civis 
on militares. 

§ 2. • O olllcial de gabinete do ministro rla 
guerra, si for civil, serâ semp:e. tira_do dentro 

~rà~g~~f:~~~ v~~ci:~~~~s ~~~gt:~;o~de~~;; 
exerc:icio de seu carg-o e terá mt\1s uma. grat~· 
ficação especial de 350$ ll!ensaes. que correra 
pela verba 1•- Secretaria de E>tado. 

Art. 2." O lleCretu.rio. e os olliciaes ?o P~e- __ 
sideute da Republica, Sl forem funccwnarl~S -
publicas, perceberão t?dos os . s~us veuc1· 
mentos cot:to em etreetlVO exerctcJ~ de seus 
ear<>os e mais "' <>t';o.tilic9ção de 500::; mensaes 
par~' o secrottJ.rio" e cle 400$ p;m'. os outros; 
no caso contr-..t.rio lhes sera nrb1trada uma 
gratificação até a.o ma:x:imo de l:OOO$ para o. 
pltimeiro e. de 900$. para.os dous outros. 
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Para!rrapllo unico. Esta:; r;t>atificaç~~s serão 
pil....n-a.s Jlel" verba- Eventu:~es-do .Ministerio 
do .... I.nteriOl'r qua.udo urLO e:;.tiv~l\~111 contem
rhrulil em ru briC<:t especia 1 d(\ 01'\'anh,nto. 

Art. 3.~.~ O:; V"êi)Cimento:s- do pes.:;oal m1litar~ 
tanto do estado-maior do f're>ideote rla Repn
bltca t cem o do~ t~~tildú.:~Hnaiore~ da~ :mt-ori
dade:: nH.mciona.iu;i nv a:rt. ta~ eou~tnriio do 
soldo. e i'lap:.\, corr€::pondente$ it~ stta~ p ten
tes~ grati!ic;~çt:1o de esb.ulo-maior t.icl I a e.tasse, 
criado e mais (tas g-r;,ttltico.1ç0es ~pecitica,,_hl$ 
na tabella i n rra . 

Art. 4., O Pr~sidaute da Rep<lhlica, sempre 
que tiTel' de se "presentar em frunte ús 

~ trot);lS, se fa.r;\ acompanhar por otliciae;; p-e
ner:\eS e. ~uperiores: que, parn. ~l.s::;e tim e:SpA
cial, rorern ~~om antecedeneia. eorwicta~tos. 

Art. 5.• RevoganN!€ a~ dispo,;içC>es em con· 
trario. 

TA13ELLA ... <\. QUE SE R.l::FB1U: O A.RT. 3•• 

Gener3.l. . . . .........•.....•...• 
O!llcial S~>perior •....•.•.... ~ ....• 
Ca pilã.o Oll subalterno ...••......• 

G:-:l.titic."lçâ.ll 

:;:;osooo 
450$00<) 
:100$000 

:Nos estados-,naioJ~e.,.:. do mi11iSn·o da guer·ra, 
ajuda.n:e gene1·al e q1Lartel·1n.e..~r6 general 

Otlicial ,:ap,,rior ................• 
Capitão ou subalterno ...•........ 

G:o-.:ltífie:\~âo 

400~0011 
~>fiO~OuO 

sala 1bs commi:o~ô~'$.., 2~ tl~ noYêmtn·o de 
1S94.-Pa..-anltos' Jlon.teutgro. lli'e>id.;nte.
Joao Aug...,to :Neitla.-F. Lima Dum·te. 

X. 140 C- 1891 

.Re<iacç<io ji.fUJ.l do prqjecto "· 140 A, do cor· 
?"ente anno. o.t•tadsa·nr!o o qo-cer•Hv a de.~
.pender ate <t quantia de so:ooos pam sal
~a:;4 o.ca.sc:o da ;"tagata .·bna:-onas. 

O Congresso Nacional resolve: 
.Art •. 1. • E' o governo nutm·isado a. M-

spender ate à quantia d·• 50:000$ para salvar 
o. fragata .Ama..onas. 

· R.evogam-se as disposições em 

C:éc" '"'"'·a <Jas commissões, 29 de novembro de 
~1~f~§~.j~·:~~~· Montenegro, presidente.-, 
~ -.:r.· A. Neifla., · . 

N. 181 A-1894 

Redacçíio final do p•·ajecto "· 1.81 do u 
rente anr10 f[l"e app'1'~o'Va. o c1·cdito :.'U~ 
1nentar de 1.420::'"i8U$8.'33 a.bC?·tu velO'~ 
c1·cta n. 18~2 de 22 de outubro de- 18&J 
't!lt:riuz - U:uxa de a.n-;.m·tisação - do {R. 

1iteato vigente .. P_a·l~a Occorn;:r atd a [i 11/& 
CM""f'c.mte excWCtc~oa (i.,s despe::.a~ jà J(!:"ta.$ e~ 
(a;;er com, à.~ ~ncmu,,uen.d.a..'~" e a...;:.sigrtat, 
de. notas. 

0 Coogre>So :\aciooa! raso! vc : 

,\ ... t. L • E' npprovado o credito snpi. 
mental" de 1.420:580$833. aberto pelorlec' 
n. 1 Sé:2 de ~2 de an tnbro r! e J 894 à Yer · 
Oüx:1 da Amortisaç:lo-rubric:t 11 ,lo art· 
ola lei n. 191 B de 30 de setembro de I& 
P:\l<l occorrer até c rim do corrente ex' 
cio ã:s- de~}Jt?Zt\S j:l. feit:l:3 e 11or fazer com 
enoommend"s e :~ssign:otura~ de oow. 

_-\rt.·. 2.o) Revogam-:se as di~po~iç~. 
COJJ tr:t.l'!O. 

Sala das commi:<sOes, 29 de nowmbro · 
1$94.-Pa•·anhos ,1[ onteneg•·o. presiJeut;. 
F. Lfma Duarte.-/ • .4.. ,"\Teioa. 

N. 183 A- 1894 

Redacçao fina}, do projecto n. 1.83 do c,.,. 
anno qui! a:Worisa a abertura do r:r 
e.x:tr·ao1·dinario de :?.096.13.5$Si~. 
occor'rt.1Y ao$ pagamC?Itós nüo .··ô· de r;' 

de.-pe;a.< por conta da ~c,./Ja- Tmcs. 
blicas c ('olonisaçflo-. como lambem nt 
d:::em re~peitu d pScali~a.çao d(u óu.: 
ag9·icola..-., ·m,edicão c discriminaçllo 
terras. 

O Congres;;o :Nacion:tl resolve : 

.-\T"t. 1.' E' o g-ov~wno autorisndo a a 
o credito extraoiaim\rio de 2.0913;1 •. 
pttra occorrer aos pa!,'3.UJentos nã.o !il · 
des pezas realisadas e a !'ealisar por 
da ,·erba-Terra!l Publicas e co1onisaçiio 
q~e foram feitas de aecordo com os 
tractos celebrados, como t11mbem a; 
dizem respeito à dscalisação dos bn . 
agrícolas, mediÇoão e discrimitJação 
terras. · · 

Art. 2. o Revogam-se as disposiçiill 
contrario. 

Sa.la das commis>ões, 29 de no>ambN 
1894.- ]>aralllws "1úmtenegro, presJ.deDI' 
F. Lima Duar-t~.-1. A. Neio;a. 
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N. 184 A- 1894 

fBe,üt.,,çü'o final <lo projecto n. 11·1 do corrente 
a>mo, que appr~>'!Ja o c>·edit.o -<«pplcmen
lar ele 150:DOO.i; al1erto pdo rlr,,cret." 
n 1858 de 27 de outub1·o de 18 íJ 4. à verb(( 
-Exercícios finrlos-rlo orçament" ·vitrenlc 
para regularisaJ' a de.<pitza jti af/i3Gt••irdrt ,, 
solt~er outra< qu~ w1o f'ol'ttm recÜL•>UI(/as o~< 
satisfeitas OPI'm·tun" me» te. 

O Congre;;so Nacionn.l resolve: 
Art. 1. • E' :tpprovndo o credito su pple

de 150:()()0$ n.borto p•}lo d~crnto 
de 27 de ontubro de 1RIH á VOt'b:• 

-~~:er•cicios findos-rnbricn. 31 rlo nrt. 7" dn. 
n. 191 B, de 20 rlc sctomb1·o de !S\J:l, para 

1a.riS:.ll' a. deS[lOZil j:i. C JtectmJJI:. 1J :d V C I' 
que não ror-,1m reclamn.dm; on satis['L:i-

2. • Revogam-se :\S •lisposiç('ir;s ':lm 
~ntJmrio. 

Saht das comrni,;sües, 28 (le novembr·o de 
.-Paranlws ~liontener;ro, pre:;id.cn t.).

Lima Duarte .-J. A. N ciM. 

N. HJ3 A - 181!4 

lerJ,a.c~~,zo fina.t do pr-ojecto n. HJ.?. rJ.n r.m-;-enl~ 
att~o, que Q.1Jtori .. u.r. Q Pof~,J~,. 1::xcr:1.€U.uo n 
aúrir um c1·eriilo ,,upplem,:ntr<r ,Lf, :ri' ;fi,f7$ 
rl rr.tbricl.l .']" rio art. 8" df;. lai n. 191 IJ, de 
30 de setembra de 180:1. 

O Congresso N:~ciooal decreta 
Art. 1.0 O Porler Executivo (, autorisndoa. 

Ministerio da .lustiq<~. e Ne,:;ocio,; 
nteríc•ra;. um credito suppJ.,menhll' rJ., 
7 ·1\•..,.6 à ruhricn. :!"' rlo :trt. 2" d.- lei n. I!H 

<le :;etemb,·o de 1893. 
2." Revoga.m-~e ;,s •.lisposi<.;õ~s em 

ontr:Ll'io. 

Sala. d;rs commissoes, 2'3 de no\·embro de 
.-PM-ranhos Montenegro, presidente. -

. Lima Dw.rte.-J. A.. Neiuct. 

N. 199 A- 18G4 

1\ ... tlll1 ct~cdit() f~xtt•nm·dina.l"in rle 2R;l:4:i5~i{)~, 
parn. n. r0con~tr·nc~.;~o di' i' di>·>: •I e ;•ch·ora n,... 
ilha tio i{<'qunil'ii.n. {) outl'o .],, 7!iUí>lOS, p<'tl'<\ 
'le~por.t;IS en111 nl~t·;t:::; Ul~g-ente~ em di"'if:'L';.;ns es
ta 1~~~ J.~·r:i u ,r~n1 o~ li\ i ti t;, rc.:. 

.. \rt. ~.~' l{·~V<.•g-.-m .. ~!! a~ di~p0:..;\çiH:!S em 
contr·;~r·i,. 

8:1 ~:l. da~ r•rnnmis~lí1-~~. 2.~1 l]•.~ novf':lll•l'fl do 
1894.- PuJ•wdw~ ;llonlljrtl.~f/>·o. [Jt'esidüll t~~.
F. Lirnn Dwwt.e.-.1. ,\, N~i~"· 

Vao n. imrll'imir C> so:.:ninto 

,\ Commis:;iif> r!:t F'n?.enrl:t 0 lndn~tria cs.tu
don eom n. ilr.vidn. "ttl)t\1;:1,., o cnid:ul0 o [Jro
jndo n. G:1, apr,~nnt"·lo P"l•:o Sr· . .fop~it:t•lo 
.To-;é Cll.r!os do G:tr•valho, no" s~gninl••S ter
mos; 

" Fi<:~tm a.boli•1"" n.s lnterin:< cm torla a. 
Reptlhlica. dn,.; E,;t:orlo:> Uni•I••S >lo !Wa~il.>• 

M:licw s•,rviço n:io se [lodia prosh•· ;r cansa, 
dn~ são~ prineipins econ••rnico3 c linancciros 
r!o rp.1e in\'lw;v ~· ~nlidtwl~< t],,. Camar·a, parn. 
a;.;sumptn liio mnmr:a to>O r, 11 r·g-c;n tn. ~~!l.~ I'" ra 
S/3 i>Am ''ompr~heurlHr o i••·ol.lmnn Sl!!idlado e 
jnlg-a.r 11. s"lur;i;o proposta. pelo illrtsl.m depu
l ~df), ú l1(!(!1~~~ar•fú ror.D~d;, r O:i pt·err.denl.n~ 
le~:sliJ.tivoso d··Screvct•o e,t~o.rlo" qno clre;;on 
n q llf;,t.ii.r>. 

;\ lnteri·•· Ji• r:onlmc;irh!la. ;wt.iga. a•lminis
trnr;IT.o portug-tl•J?.a (\I v. de :>O dr; 111arço de 
170:1 e ootr(),;) ,; Hnl.l'•l nós UltW. instituição 
'i na.si ~eclll«r .. \ !•rimcir·a concl}ssiln f'oi ft:i ta. 
pelo dc!cr·nt<>.ln ~:1 dr: m"10 rlc 11;~1. cm (]Ue 
o r;on dr; dr: . \t'cos .;oncerleu 1l rrmlotef'ia a n nun l 
de IIO:UOOs a S:~ntit 1;:L'r. dr, ~!i,;l!ricor·rlia e 
nntrn.s instltmr<ías .te ca.rirlade. ~!:tis t;,rde, 
1o!!O ao ioici;u·::;e o !;omr·no V•:rrl"'ioir:uncnte 
p1·n~lessista da. H.üg~::nda~ f:n t!'c aS p~·i we.iras 
tnP.rlirlas tnma•la.s pelo ['r>~I•Jt' J.;,~,~l:•tn·o, 
a.ppa.r·eceu a lei de 6 d~ j11nho •le 18:31, que 
dec!:u·ou no ;;eu nrtigo 1roico « Fica pl'olribída 
a conces:;ii.o de loter·ias.» 

~edlloçi!o fina.Z do projecto n. 199, do corren
te atmo, a.utorisando a abertura no corrente 
exercicio de um credito e:zJ!raordinario de 
285:435$768, para reco,~str<~cçiZo de paió~s 
1/e pal-uora na lthfJ. do Boqv.eirao e outro rle 
7:31 :.'>8v$, para d"spe=a.;; com obras urgen
tes em diversos estabelecimentos m.ilitares. 

O "'O ver no rleixou de :rs concedar; mas o 
decr~to n. 357, de 27 de abril de l S44,re:.'ulou 
a extr:tcçã.o das lot~rius concedirl:.s por leis 
"'erae:; e provinci:Jes. A lei n. !099, de !8 de 
~~t~?mbro de 1860, c o s"u reg-ulamento 
n. 2874. de 31 dE: dezembro de 1861, revo
"" nrlo a· lei de 1831. a.utoti;aram o :fOI"ern.o ,a 
conceder loteria:;, rna;; tirnitaram O ~x:ercl~IO 
des'a. f;,culd:ule com as m;ds severas restr;~e
ções- Só pnrleriam :>e~ concedidas laterm.s: 
para estabelecimentos pws de nt1hda:de geral 
e p:Ll't\ construcção e reparos de l~?feJ3.5 e ~a-O Congresso Nacional resolve : 

Art. I.• E' a.utorisado o Presidente ria Re
tUO!Jca a abrir no ~orrente exercício linanceí-

trizes : nenhuma. nova loterta. set·Ja conce~1dv. 
sem qúe tivessem corrido todas a.s concedidaS 
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anteriormente àquella data ; por anno não 
poderiam ser extrabidas mais de 56 loterias.; 
na Capital Federal não podiam ser ext:ah:i· 
das sinão as do governo geral e da Provmcm 
do R.io de Janeiro. 

O Poder Executivo. durante 21 aonos,nunca 
lançou mão da faculdade de conceder loterias; 
masaindaassim,foi revogada pela lei n. 3140, 
de 30 de outubro de 1882, que tambem deter
minou, art. 13, que ficava prohibida a venda, 
na então Côrte hoje Capital Federal, dos 
bilhetes das loterias provinciaes, que serhtm 
considorados como contraban,to. Cumpre notar 
que das loterias provinciaes, a não serem 
as do Rio de Janeiro e alguma outra provín
cia, provinham quasi todos os abusos e eram 
tão numerosos que prejudicavam a venda das 
loterias geraes. No enta~to essa salutar 
medida foi revogada. pela lei n. 3229, de 3 de 
setembro de 1884, art. 14 ; segundo este 
artigo a probibição, de que tratavam as lei~ 
de 18 de setembro de 1860 e de 30 de outubro 
de 1882 ficou limitado ils loterias estrangei
ras. A lei de 20 de outubro de l&s7jJrobibio 
que na. l!ntão Côrte e Província do Rio fossem 
vendidos bilhetes de loterias de outras pro
víncias, em quanto o. Santa Casa t!e MisericOl'• 
dia, monte-pio dos Servidores do Estado, 
Instituto dos Meninos Cegos, Fundo de Ema n
cipação· e outros, não fossem· inuémnisados 
das loterias a essas iu;;tituições concedidas, 
que haviam deixado de ser extr11hidus; e esta
beleceu que, depois de completa essa inde
misação. só poderiam ser vendidos na Côrte 
bilhetes de loterias provinciaes, cujos planos 
fossem ldenticosaos approvados pelo governo 
geral e cuja extracção se ell'ectuasse de inteil"d 
conformidade com :.IS regras estnbelecidas 
pelo miolsterio •ln fazenda. 

Tal foi a legislação durante o nuligo 
regimem. 

E' mister nccrescentnr que os planos dos lo
terias, tL não ser em algum:1s,ou antes muitas 
províncias, foi sempre feito com o maximo 
cl'iteri·· e e.scrupulo, o typo maximo era, em 
geral de 120:000$, divh.hdo;; em 6.000 bi
lhetes. Os bilhetes eram de 20$; só se podiam 
fraccionar em meios e qunt-tos e mais tarde 

_ em decimos; quanto aos vigesimos, uma vez 
· · autori&ldos por lei toram pouco depois l!rohi

bidos. (') Embora em algumas provmcias 
fossem excessivas as porcentagens dadas aos 
tbesoureiros, na Capital e na Provincia do 
Rio de Janeiro até 1889 nunca excederam a 
2 '( .. ou 3 •,f., s~ja exemplo o art. 6• do Dec. 
n. 7087, de 16 de novembro de 1878: 

• Sera de I 1/2 • ;.. a porcentagem que ao 
mesmo thesoureiro compete pelo serviço das 
loterias continumda a correr por sua conta 

todas as despezascom este serviço, nos termo; 
do art. 2" tio Decreto de 27 de abril de 1814> 
Oppondo as mais severas restricções :\ fiSC:,. 
lisação a mais directa e rigorosa, tentando 
por vezes impedir a onda das loterias pro
vinciaes, vê-se que o legi,;lador brazileiro 
durante tão largo período, procurou delimita; 
o terreno occupado pelo jogo,eucamiuhando-o 
para o deoapparecimento. 

Nos )lltimos tempos essa tendencia crn 
muito pronunciado. Em 1881 o eminente co~ 
~elheiro José Antonio Saraiva, cujo nome re· 
corda tantos serviços á causa pubEca, dizia: 
« As loterias foram autorisauas por lei pan 
diveroos eft'eitos industriaes e caridoso;;; isto 
data de remotos tempos e ultim:llnente teem 
to.nado taes proporções, que se vai tornftodo 
um jogo immoral; contrario aos bons prin;:i. 
cipios sociues e economicos. No CSt(lllo. em 
que se acham compromettidos esses interesse; 
não é possível uma brusca suppressão; m~ 
torna-se de grande conveniensa si prepa
rando para gradualmente acabar-se com ellas, 
respeitando direito;; adquiridos.:> E o CO!lle
lheiro Francisco Belizario, de sau~osissillll 
memot•ia, nos sellS relatorios de 1886 a 1887, 
combateu com maxima energia os ahusosin· 
traduzidos nas loterias, maxime nas provin· 
cias, concluindo com a~ seguintes judicioso; 
palavras: «Si não é passivei p;·olübir abS<Jin· 
tamente e de chofre a extracçao das lotel'l.'l. 
attentos aos transtornos que duhi podem 
provir ás instituições que precisam desse* 
curso, parece-me prov,.do que u ;\s~embl~ 
Geral deve decretar alguma medtdu qoe 
evite tantos n busos e agiotagens sob o pr• 
texto de protelll)ão ás instituiQões pias e de 
instrucção publica. ,. 

o Governo Provisiorio, longa de de$tl~~ 
ou minorar o mui. como devia pelos prmo· 
pios que proclamou, e como podia, pel~ 
attriuuições illimttadus dictatortaes, de 'i~ 
se achou investido e de que em outros ns.1111Jo 
ptos soube se ser;·ir, promoveod~ :>s ~ 
importantes reformas, deu-lbe muda mru; 
amplas proporções. 

O decreto de 19 de fevereiro de 1890 _e .o 
re<>uíamento de 22 de março de 1890, oa11.~ 
re~ogaram a prohibição da venda elas l~t~na, 
estadoas na Capital Federal, como ex1gt~ 
que as extracções aqui . fossem feitas,.;. 
pena de não poderem os btlhetes ser ven~td~ 
nesta cidade. Dizia o preambulo do cttali 
decreto de 19 de fevereiro : « Considerm:ll 
que pelo estado prec<\rio das suas finan~ 
al "'Uns Estados teem lançado mão das lote:~ 
pa~a occorr~rem a. alguns melhorament'; 
íodispensavets e urgentes e,atten~endo aq~ 
é nesta Capital que se ven~e!!l os btlbetes_d~ 
sas loterias e que prolnuu-as ser-lbe~bi 
muito prejudicial, etc.» · 
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Em vez de partir do presnpposto de que n 
loteria é um recur,;o fina.nceit·o tleplot·avel 
pelas suas consequencias mora"s e economica.s, 
que convem reduzir, emquanto não se pôde 
:tbolir, principioque o legisln<lm· brnzileiro 
tivera.sempl~eemvbta,aintla. em épocas meiJüS 
a<liantadns que a actual e sob instituiçiles 
menos liheraes, o illustre ministro da razend:\ 
nas palavras citadas, e;;tabelecia: i", que 
quando são pt·ecarias as tinan~as de nm tcs
t~do, J;l.DI;U-Se mão das loterias i 2" que, jlara 
satisfazer a essas necessi,lades é licito ex
plomr a pc•pulação de u_ma: s_? cidade co".' a 
mais corruptora da.s contrtbmçues, subtralnn
do-lhe dest'l!l'te as suas economias, para que, 
lonl!'e de quem as produziu, promov"m me
lhor.unentos e concertem finanças a variar!,. s ! 
Taes decretos nssignalaram um vcr1ladeiro 
regresso em relaç-ão âs leis anteriore;;, desde 
18()1. Era um regresso porque assim como 
a divisão é um principio de enfraquecimento, 
a centralisação é sempre e em totlns as 
materias um principio de forçtl. e puj:u1ça. 
O Jegis!tJ.dor de 1861 enfraquecera o jogo 
loterico, preparando-lhe o termo ; o de 18~0 
restituía-lhe todo o esplendor, tornando pos
sível, a federação de loterias, que m<~is tm·de 
se organisou. Alêm disto, pelo decreto de 10 
de Julho de 1890 foi reduzida a 6 o;. a quota 
destinada aos j)remios. A lei n. l2il A, <le 21 
de novembro de 1592,art. 3', e o regulamento 
de 17 de fevereiro de 1893 tornar:>m "decla
rar que estava revoga?r• a j)rohibição clavenún 
de bilhetes de lotertas e;;tadoaes ua Cnp1tal 
Federal e estabeleceram que et'l1 permittido, 
mas não obrigatorio, que as loteria~ dos Esta
tios fossem extrahidus nestt\ cidade. 

Finalmente appa.receram os clecNto~ 11. 
1482 B, de 24 de julho de !Sfl:J, o ,Jc 11. 
1691, de :31 de mlll'ÇO tle 1894 e o~ contracto:; 
de 12 de a<>o:;to de 1803 e li de llll~I'ÇO do 
1894, celebrado entre o Minh;tet·io da. ,l!nz :n
ua e a Sociedade Anonym:l Loter1a Na
cional- actos todos meramente administra
tivos. 

No primeiro tios <ious ei~arlos. t!eere~os o 
Ministerio da Fazeml:t autoriSOII u fnucc10nm• 
'' Sociedade Anooym~ Loteria Nacional e 
approvou os seus eStatutos~ no segundo ~u
gmentou ou autorisou o augmento do c:1.p1ta! 
dessa sociedade, elevando-o a 6.000:000:;; 
e npprovou outras alterações 1los estatutos; 
finalmente, pelos contractos de 12 de agosto 
de 1893 e rle 17 de mar o do corrente unno, 
cedeu á Socied,:de Loteria Nacional ll. ex-

. tracção dáS lotet·ias federaes mediante o 
pagame11to aunual de 830:000$ como benelicio 

· e~~g~~~~rs~f~t~~:nt~~teria Nacional são 

: os ls~~~~~~er e executar os contrnctos cele
-brados para extra.c~ão de loterias com os 

g-overno g-eral ~ do:-:. Esbl1los 1la RcpulJtiea do-5 
Est:HlO.~ Unit!o.s do Bnl%il~ Ql!e ra~·tttn ?;w·te 
desta soc:L·lladtJ .. » Art. 4:·• tlo:; E::;tututos, 
primei1·n alinCa. 

2 .. o <<Compt·n.r· e ~en1ler bens immovei:; G 
titulo:; tl;l, dh·idn. publica para. etuprego de 
saldos disponin~i:; e fonte de remia.. » ArL 
4" § 4" tio cit. !estatuto. 

Quanto ao fllOd<I ]JOr que iam ~er extra
hitlas <1~lolnl'ias~ oarth,:odt..u.lo (lusEstatutos 
não clú. idéal antes eiicolJre, m;.ts o ~·cqueri
meuto ioicial dirigiJo pelos intere~::;;.ulos 
ao ministro exphtna. de mn rnorlo 111ais ou 
menos completo : o pensamento. que a. So
cietladc se JlropnnltêL e eJl'eetiva:nentu I'C:tlísou 
ettl.. uuiticar a:; Iotcdas, obtendo o Jfl'Í\'ilcgio 
de as extrallir por sua conta c dando à União 
e a cada. um tios Estados mun. parto ecrta dos 
lucros. 

No dito rc~ncrimento encontrnl!l-se as 
seguinte::; pabt.Vl'<\S : «as loteri~lS esta~lones 
desap1lareccm, sendo estal.JelecJda a unt<ladc 
das loterias, ou uma só, sujeitrt ic legishl~'~o 
feLlera.l. recebentlo entretanto o.s E:::ttulos o 
IJenericio como si as suas loterias ro,sem ex
trahidas. » Eis a Hthell:c dos henclicios que 
a SoL"iedaUe com pro1uet teu-se n. dbtribui." pe
los E>tados : 

Capital Fedet~ll.. .. • . . . . . . • . . . S:lO:OOGsOOO 
Est.do do Rio.......... . . . . . . . 4lõ:000;1100 

ela Bahin ....•........... 120:0111lS:JOO 
tlo P~trú ................ 15II:OOO,:lllJIJ 
•la Sar.ta Catharina..... :Jli:OOO,.;CJIJO 

» de S. P;lu!o... .. . • . • . . . 80:000~'.1(10 
tio C~nr:\. ·..•.•..•. .• .. ~-I:OUO:';OIIG 
I S 1 "Íl c :iü:(IUI.J8U110 
:~~ P;\;~d:yi~:·L:·.·.·:::::::: ::0:()110~0011 
do .i\{al~lnhfin... ... . . . . . ·1:-::0UO:'IIOIJ 
ele Púi'lllllltl 1nccl,... ..• . •. IIIII:Otlii:;;,JllO 
de :\lll!aS Lit:!l':.tC:i •••••• • • l()II:IIQ()~Uflfl 
de ~latL" G1·osoo. .• . . .. . ·IS:Ouo,.;ouo 
do !tio lirawlu 1lu Sul... l4·t:OIJ!J:>UIJO 
do Piauhy . .•..•....•. :·. :~U:OO(}~IJOO 

>> rlo Pamnú. .• . .......... 4H:000S•Iú(J 
» •lo E>pit•ito Santo....... 2U:I!UO$UIIll 

do i\llliiZOll:t<........... 20:Cill0:';000 
do [{i o Gmntle •lo ::iorte. 20:000,000 
I G · z 2li:OOO~Ou0 
d~ Atl;õ,;~::::::::::::: 2o:ooo:;;oou 

2-:390: ooo.sooo 
Cumpre notar que alguns dos Est:\ll?s, co'!lo 

Rio Gl'icnúe do Not·te, Goyaz e .~l:lgum;, tmo 
tinham loterins autorisatlas, nem contr<~ct~s 
para extracções Joterica~; que as Cons.tJtu.'-: 
çiles de l\linas (:trt. 101) e de . Am.tzonas 
(ar·t. 131), s. Paulo (:1.rt. GO) prolnue~ as lo
terh\S: e que o Estaclo do ltio ie Janeiro, por 
intermedio do :;ecretario da F:tZMl!h, declarou 
positivamente no St•. ministro tl'' 1awnJ:t, qne 
0 rd'erido Estado ni:í.o entrava em talsocteuuclc 
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Quanto ao capital, avaliaram-s~ os con- loterias rlecretndas pelo Poder Legislatiroe 
tractos para 0Xtt~tCçào de loterias feitos com recebendo em troca uma quota fixa. 
os seus resoecti>os thesoureirns peht União e Não o podia 1\tzeT" sem que uma lei expressa-
alguns e5t<idos, do seguinte modo : mente o autoris:<sse. 

2. o Não podia ~1utt1risar n funccionar uma 
D•t Capital FeJeral.. .......... 1.300:000$00ll sociedade: l'._?t'ga!l~sada com ~.Pi01 iltusorio; 
Do E5tado dn Rio............. 600:000$ll00 zo. parn um nm vtsn-etmente llllCito. 
Do , .jo l'"rà.... ... . . . . . . . . 500:0U0$00tl M"l~llmente o jogo de <ezar, de {}Ue a lote. 
Do » do Maranh:io.......... 200:000SOOO ria e um dos typos mais perfeitos. é sempt·e 
Do >> de ~!mas Oeraes. ... .. 50:000$000 conde:nnado. Juridic.,mente, atê hoje, só t'm 
Do , ie » » em sido tolerado qnnnuo emprega<lo pelo Est:Hlo 

beneficio do Consernltorio de po:ra rlns de piedade sot a sua directa tl5cali: 
Mu>iC<l. em BarlJ·,cena....... 50:000$000 sa~iio ~ t·esponsa lJilidade : atê dos impostos 0 

Do Estado de ~iatto Grosso.... 2.0U:OCO$<t0il Estad•· tem. na auasi tot:llidade, aberto mão 
Do » rlo Cear;.. 300:000u000 em fa>or das in5tituiçiles beneli.ciadas. }los 

-----1 não pórle o governo transferir o monopolio 
3.200:000$000 para uma comp;mllht e nem tat monopolio 

ser licitamente objecto de unw sociedade 
anooyma. serYiudo a especulações commer
cüJeS. 

A este capital •erilndeiramente inexistente, 
deve-se >ommar a quantia de 20:000$ em 
dinheiro, 10 % lia primeira chamada de 
200:000$ em dinheiro. e ter-se-ha o e<lpital 
da nov:t sociedade. 

Além de outros lavores. :l que •lepois será 
t"eit:< ret'erencin, deu o Ministerio d:t F"zenda 
os seguintes: 

L• Plena liberdade de OJ'g<lnis:1r os 1-h\O<>s 
de extr;lcção. adopt •odo :ts combinacõéS que 
mais 1 h e convierem. D:creto de 24 ile .i nlho de 
1893. 

2." O monopolio ria oxtmcçiio e •enu:t de 
loterias. Chusula 15' tJ,, citado contmcto. 

As li:1has ~eraes drl. novn orga.nisaçii.o flo 
serviço d:1s lotet·ias redu:;ern~se ao ~egniutd: 
umn. sociedad.~ ent1•e os thesoureiros das lote
rias, a Cnião e os Estados. para exploraç.'io 
do jogo toterico os primeiros, entrando como 
capital com os oeus contractos, dividindo 
entt·e si :.s li .000 acções (•lepois elevadas a 
:30 .000) e recebendo os di\·idendos respectivos 
os segunrlos. ~ntrando como capital com o 
privi iegio das extracções e recebendo de 
lucro as quot:ts. certas, que acima ficam indi· 
cndas. 

O:l mesmos estatutos, a ppro<"ados pelo Go
verno, dizem claramente, no jà transcr\pto 
art. 4•: 

«Manter e executar os contractos celebr,\
dos par>t extracção <le loterias com os governos 
geral e dos Estados da Republica do Brazil, 
que façam parte desta sociedade. » 

O Ministerio da Fazenda reservou-se o di
reito de e>colller o presidente e vice--presi
dente d:L sociedade em listas de dous nomes 
aprésentadas J?elos accionistas. 

Não é possi>el deixar de observar o se-
·guinte : 

':. ,.- ·].• O. Ministerio da Fazenda não estava 
',7;~;c.;&utorisado.a entrar em tal sociedade, abrindo 
- · --·· ,;lo]ll'_ociucto liquido e remanecentes <las 

_;~.~·.;i·:-~_-::-=-~ . -
-""·~:. :_~.1:" ~ 

3." O Ministerio da Fazeurla não podia dar 
a Sociedade Loteria Nacional plena liberdade 
de organisnr os planos como mais lhe con
vier. 

«:\. ::ociedade ore-anisará os seu:: planos de 
extrac~.ão lote1'ic.1, àdoptando as combinaeilBl 
qne mais convierem. comtanto que a porcen
tagem destinada para premios nunca seja in
ferior a 60 ·:; do capital de C<lda loteria.> 

Quanto à liherdade dos planos e das combi
nações, sobre illegal. foi uma das conces,õe; 
n1ais periuosns: clella tlbusar já e:;tavano 
animo dos' que or!!anisaram :tsociedaue, como 
:;e •é das seg-uintes pala >t-a;; do requerimento. 
em que pedir <Jll .. ::; allu<li·los_ r:~::ores :10 Mi
nisterio da Fazen•la : « ... a Cnta.o tera sup~ 
rior Cl"lmpensac;Jo pelo accrescirno do ullo 
sobre os bilhete$,. que se multiplicarri cinco. 011 

mais ve:es, cOI't(o"t·me os planos da.~ lotCl'la.s. 
que deu em ser extrahidas». 

Quanto os pianos antigos, appro<"adoson 
organisados peln ~linisterio da Fa zen•ia, eram 
elaborados com crlterio e prudencia, t1nto 
os de hoje são feitos com o unico tlm de 
ditrunrlir o jogo ,. explorar a cre<iu!tdnde 
publica. O typo era, em g-et•a\ de \60:000S, 
hoje são, em .:era!. de 240:000$. Os btlhe
tes como jâ. 'dissemos, eram de 20$, sendo 
ap~nas permittidas as divisoes em me10s, 
quintos e decimos : hoje s."io de 4$, sendo a 
mesma subrli visão, em geral, em fracç_ões de 
800 réis. X em é este ponto tle somenos liDpor
t:\Ocia antes do maior alcance. O menor va
lor do 'bilhete e as suas maiores subdi>~õel 
facilitam o jogo, collocam-o an_ alcance .~as 
classes sociaes mais desfa vorec1das, por !:,JO 
mesmo mais propenSils a tenta r os _azare> a 
sorte. Ora são etlas tambem as rna1s carece
doras da p~otecçiio e prevideuci<l.. de um go-
verno verrladeirnm ·nte esclarec1do, d 

5. • É illegal e offensiva dos direitos . os 
E.tados, que não tenllam entrado na refenda 
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sooiedad~, a clansul:~ 15', que estabelece 0 
monopollo da. extrae<;"? e venda Je qu:1sque 1· 
outra> loter1ns na CnpJtn l Federu.J. 

<, .. emquanto subsistir (o referido con
tt:tcto) o governo n~o consentirá qne no Dis
tnct~ Fe le•·al se la<;am outras exll·acçõcs 
toter1ca; sohre qua.lque•• fó1· "a ou denomin:t
çãoqlle seja, nem tão pouco que sejam expostos 
ou do qualqne: modo otferecidos ;, venda. o' 
bilhetes repectlvos• Snstentada esta clau
sula por va.t·:o; "ctos do Mini>terio rh l•'a
zenda, (aviso de 21 rlejulho) foi atinai f],,ante 
das m~is ene1·gicas recl maçõe5, ~ne desper
tou, <nterprelocla pelo :t.ViSO do [ti f1e a"OStO 
de 189~. _nos ~e~ruintes termos «Const;wdo a 
este mm1:ster10 que, com apoio na. cl:m:;ula. 
15• do contracto celebrado no Thesonro Fe
deral em 17 de março do corrente ~no o com 
o rep~·esentante legal d2 Socie !ade Anonym;t 
Lo!et•tu Nac~onal p~~tende se dar curso a opi
noao que nao é hct ta a venda de bi llletes 
das loter·i ... s ~os Estados na Capital Ferler::Ll: 
nem pernnssrv~l a eüracç-;;o das mesmas, pol' 
Importar o estlpulado na. rerel'ida clausula 
p•·ivilegio pa~ ?SSe lim concedido, pelo 
to:mpo de 15 ~!>IS, a referid:. Swcier[;tde. O qual 
nao somente Impede qne os conc,s:sion:~rios 
de ta"s loterias exponh:tm ;. vend;, l>ilhetes 
e leve~ a e {feito as e:xt.raceõe~ tia:.~ mesm;t:.;, 
mas awda l]U~ se constJtU:Im em as:;ndnção 
par .•. ta! e:ff.,ito-:-nos sci>mtitlca de que tal 
pl't a;legto nc7o e::r:aste, nem p()t/ia ser crmcerlirlo 
na clausula de ttll& contracto celeór.uJ.o soh o 
damir,io de disp?siçüe ... terminantes de tci 'fUC 
ao Yflesmo a contt-apo.~içt10 e do ;•ctos (lo ;:o
ve roo que r·egulnmentarn a venda dos billw
teo •hlS loterias etihtrioaes neotli. CH[,ital, ar.tns 
que o decreto '1 ue deu approvaçiio nos esta
tutos dosSt\ socie.tado mandou considerar in
corpara<las nos mesmos e aos quaes se ralare. 
de modo pr·eciso n clausula. 15" cit~L<I~t, p:.m 
re~ommeodar a ob;orvunctu. •los seus pl'e
cett•JS. 

6.• A clausula 9• do ~oatr.•cto, rolntiva ao 
p:~gameuto dos impostos tarnb••m viololt ns 
!eis anteriores. que exig-hrn o pa~:uwmto do 
lffi~OStO de 2 "/o, COmO [Oi demonstrado DO 
recJUto da Camara. l"elizmente o actu;J.l mi
nistro da fazend" já procurou pàr cobro a tão 
vrolento ataque aos direitos do Thesouro : o 
aVJso de 30 de agosto mandou que n · ccie
dade Leteri<t Nacional, deutro ~'" 24 ">ms, 
entrusse com " ilnportanciu do i ;, .o;to 
de 2 •f,, · 

A sociedade fez a entrega de~;;' uantia, 
lavrando ao mesmo tempo dons prot~stos, 
um perante ao Thesouro, otttro perante o j 11iz 
seccional_ 

i. • Entre as instituições beneficiadas, e ás 
quaes deve aproveitar a quottt dos beneficias 
foram incluídos no mencionado contracto os 
asylos D- Josin<L Peixoto, D. Beruaruina Aze. 

Can.ara V_ VII 

redo e S. Luizda ~elhi>'e Desampararia; oro. 
nenhuma lotm•Ja. porlil ser extl·ahida, em fa
V!~t· 1'e qna lque_r· estahelecimento, S'em urna 
11-jJ que a. antnr1se, ~"' nenhuma lei existia con
ce~lendo tae:s ra.vores aos citado:o; asylos. 

Üi; .eiTeit?s da. no-ç-a organisac:~í.o rio sm·viço 
lnter1cCI, 111~~gal e monstrno:;amf;'n te etre
ctmH~o, n~o podiam deixaJ· de se1· ria maior 
gra.v1dade. 

Tem-se feito c0trcr loterias ni'io n.tltOl'iS:t
rlas. Os bilhete:; nii.o dr.,clarnm o E:;tado, por 
con.ta do rp~;l\ ~or·~·e_ a loter!a.' ;1 lei f"J.UC a a.n
toris0u~ a mstittnçan hP.nehma.da .. 

E' f]Ue a extr·Hç;lo ó fe1ta pela. socierhule, a 
s~u t<llant·~. t';ndo euglobado toda~ as lote
rtas geraes e estadoaes. 

D"hi a po:;sibilidwle rle dar-lhes a mesma 
socir~dade o m<~is arbitrnrio elasterio. 

Ex:trnhem-se lot~rias diariamente, jn. se 
tendo tentado fazer cor·ret· uma em domingo .. 
O jogo, a. que concorrem todas as classes, to
mon proporçõe> colossa.es. O conselheiro 
Francisco l:ldisario dizia em 1886: <<Não lm
verit.., pois~ ~xag~cro em compntnr-se em mais 
de 10.0 '0:000$ n somm:~ ~"" é annu:o !mente 
tlestinarla par;t o jogo da loteria. e em mais de 
:l.OOO:OOO$ a das pc,·rla;; do c=>pitnl empre
gado.» Tcdvez :-;e pudesse hoje multiplicai"' 
pnr 1 O ou mais os alga ris mos .n.cima, obten
do.;;e deste modo o capital actu:tlmente empre
gado no jllg"O da.s lote1·ias ; dclVt"'lldO·~e notar 
~Uú iL pet•da e!J'cctJVa. do Cii[IÍta.l empregadO Ú 
hoje propo!'Cionalmente m:dor, porrtue a. 
quntn. lle:o;tinad<l aos prt!tniO$ ó menor. 

Tal a <:ltua<;ão, ver·dadeimmente oppressiva 
a. qnr~ chegamos, e f!Ue a. commissão não po
diu deix:~r <le desnndar, com a rranquer.a e 
siucet·idade, que llevo ã Gamara e ú opinião 
publica. 

Qu" cumpre I'en1(!rlia.r, ,·! llOnto que não pa
•lece duvida; mas do que motlo? 

O proj.,cto n, propõe a auo!içãn •las lo-
tet·ias em to.tos os E.tados Unidos <lo Brazil. 
o(~vemos ponllerar, em pr·imeiro log-~r, que 

o Con_-resso Fedet·a L it vi:;t:c do art. 12 da 
Constituição não póde aLolir as loterias es
tadoaes. Depois 'le estabelece•· no nrt. i• os 
ilnpostos prh•ativos <hl União o no go os dos 
Estado:;, accrescenúa o legislador constituinte 
no citado art. 12 : «Além das fontes de re
ceitas discriminadas nos arts. 7' e 9°, é licito 
á União, como aos Estados, cumulativamente 
ou não, crear outr;•s quaesquer, não contra
riando o disposto nos arts. 7°, 9•e 11• n. 1». 
A loteria, sem duvida, não é um imposto, no 
sentido scientifico <.la pal:~vra, e muito menos 
reune os requisitos exigidos por Adam Str:itt 
e os demais economistas modernos ; mas m
eontesbvelmence é uma fonte de renda. 

llra, toi d:,sta expressão que usou o legis
lauor constituinte. 
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Mas, como COD'<'ém rec-ular a extmc,·ii.od 
ioteriao. tanto d::sjit c0ncedidas. qumltü d~ 
qu~ LI~ futuro a Cam:tra (1ueira u.utori·~·' 
neces:;rda:le que sobe de ponto. a >i<" 'ct;; 
a.uusos que se teem dado e dos actos ille!!ae: 
do Ministe:io da Fazenda. acima analys;lj0,' 

~t- com!lll::is~o apre::;enta o pr~jecto su~~tit~~ 
.no~ que se sep:ue.- Espero. que com e5ta< 
m-:d1das res.trJCtl\·as~ na t!Xti-acçã.o e veu·i·: 
das loterias, e procurando a Cama1a nii~ 
conceder· nov~s. possa se preparar o desa1 .. parecrmento_ aellas em um periodo muis ou 
Ulenos proxrmo. 

PROJECTO 

Qunnto ãs loterias federaes, si se pretende 
com o projecto n. ]Jrohihir nonls loterias, 
é rory.L reconhecer que não con:::eguiril o setJ 
illustre autor o fim que tem eu: vista. O 
Poder Le:::-islati,·o tem o direito de reconcr 
as fontes de receita, que eu tender e nii.o fica 
tolhido pela decretaç,ão de u:mt lei, qu0 pôde 
a todo momento reYog-ar, ate por urna ,;iw
ples emenda "· qualquer projeclo. Cc.mpr·e
hender-se-ilia um pod(::r SUIJe!·io:·. que ne::;te 
caso só poderia ser o poder constituinte de· 
crel:lndo o cerceamento das attrilmições de 
um outro poder: mas não se ]'óde compr·e
h~nder cnmo o Poder L.eg-blati r o Uecret2 que 
nao concederil OO\'ti.S lcterh~s. qu:tndo. mu
dando de resoluçiio de u1n di". pa1·u outro, 
eomo póde fttzel-o muito ju:;lilicadamente, O Congresso ~acional resol>e: 
deaute de novas drcurnstaocias, uii.o seria Art. 1." Fica pt·ohibida a e:xtracçiio de ;0• 

obrig-ado a obedecer. terias estadoaes na. Ga pita! Federal. e hem 
Compreheude-se como "lei ue (j de ,iuollo [LSSJm a venda de tnlhetes destas lotel'ias na 

de 1831 declarou, no ;eu :.r:i!!o :Jüico; "Fica mesma cidade. 
prohi~ida a coucessã.o de lotAl~iaS»~ porque a Art. 2." O in~ra.ctor incorrerá ~a pena dt 
concessão de Jote:·ias eJ-<L rei ta ate ~utii.o ~elo multa .ate 500,.; e de pr1sii.o ate •e~> Iueze, 
Poder Executivo; mas e::;sa !e i uão limitou, que o Go\.;rno unpora n~s te~mos do Regu. 
como não podi" Jimitm· a att1·;buiçã•J do Po- lamento que, para. este nm, nca au!Jdsado 
~.er _LegisbtiYO; tau to que mais tat·Je. euwo a pro~~l~ar~. aJe~n . da .. pe~·~a d~s JJllhet_-?$, 
.1a d1ssemos, app,1reeeu a lei de 2i r! c; ab:-il Je q_ue fo! e.u apprellen.dtJo,. !\o ca.o de J·e:n. 
18·14 regulando a c~xtracçã.r_, das loterias con· Clde?c;a~ poc!era ser 1mpO$tft a multa ate l:OOu~ 
cedida~ por- lei. E" que e:;b$ ni\o potl••lll ,et·l e pn~uo ~~ nn: a.n.lél? · . . c . • 
prob_1b1das- S! esth~er n~ e:o.pirilo uH Carnara .-:':':· ~-~_o_ :s~l\l~-? r•d.: e:t.:tra~~-~.:s lo,<
a.bohr as loter1a::.. nao HWI::. as nuh.ll·bara; Tl.a!S ledeta.-::,.:::-.er(: !~1t. soL a duecçu.u unm-:· 
ma:; é ioutil a discu~,ão u•: uma lei r,s·.•ecial. I dlata do ~hmster!O ,,a _Fazenda. por fficliO d; 
r::m outro~ termos, não h;.~ necâsidad<: 1de um uta t.llt:::iOUl'etro especta!, no:> termos da~ 1-:i~ 
acto po.sitiT"o, abf11indo as loterias; llt-:::.ta um ein YJgor. . . . 
acto neg-tttivo~ não as conc!!tleudo mai!\ _ Sú :\rt. 4." E:r1 cadt~ lJJ!he~e, ale~ ~a a~:i· 
produzi!·ia um e11eito :l lei 1,1.,,1,t,,t:1: 1'<:\'o"at· ;;uatul" do tlJ~;;ourerro e n~cal. '<'u·a ded••· 
as loteri:ts já concedidas. E:~tboi·:c e;:;::; ~'li· J•udo qual". lei _'lu" aut~r1sou a loterta;, 0 
cessões., no t·i~"ot· jnrltli(~('l. n:t.11 llt·mem d:rei- uome d~ 1nstttm~.u bene~e1a.da. 
t'?s ~dquir·ido~. ~:-;~, tod:<vw. 0,pect:<ti\'a> J~ ·~':t:. -~·" Ha~·er·" ~~~~.-~o P!·:no Je_ e~ll·:.cç~, 
cliretto ~em rlU\'JÔa :..l:.:·um;1 t'e:Sj.)cít.tvds: a lu~c~IC.l .... o t[U •• d de\O.t ~d :cpplü\,ttlo !J'..!t' 

commissii.o uãu J.u:l« upil,;,r no seutidu de :llllll~ter;o.,'J" ~az~n:b., . - , ,, . ' 
serem descoohecida.s. A ,;uLwn~;:t" eér·ta ,, . \rt. li. li~ ~tlbete> so p~·d~!"d.O >S. drr,. 
directa. úttda. pelo Estado ás in~titui<.~Uc:, J.Jias rltdú:'l t:•IIJ . tul'lv~, qu ~:·.to~,~. ,_..,_ .. cw_:o~,, .::':':!W!ü,, 
beoetlciadas pel:<ô loteria~ tamh"lll n;';o e U"•<l \'UlOl' clu_u:lllet<:: nunca ID!<:l'IOI" a ~Ü~tllll. 
soluçiio u.cceita,•el, u.o ver Ju commi:;silo, ,\rt. • .• .i. quot:t pa.r" JH'Clllrus >e:·i, d; 
porq:~e acarret~ria onus que nas circuu:- i'.J "f,.. 
smnc:u.s actuaes não comporta 0 ostado .las A1·t. 8." Revof.:am-se as Jis]'o;i>Li€; em 
finanças da União. Os unpo;tos lembrados coutJ'at'io. 
DOS considerandos do projecto, embora não ;,;·da das commis>õe;. 27 de non·mlt:·o de 
-propostos em nenhum tios seu~ artigo~, teem 1894.- Lins de Vasconcellos~ lH'1:::;idente.
o grM~e icconvenieute de recabir soLre ele· Pauluw de Soa:..a JuHio·r, relator.- Ji!r1tle1' 
mentos_ industriaes de grande importnncia, Pe1·.<ambuco. "om restricção quauw ao iiu~ 

· que, ahmeotundo val'iadas industrias. como do a.r·r. 1.•-Jtdefon>o Lima. com rest:·icção. 
. .,_erbi g-rat:a a do transporte, mais devem me- -Ani,·i' de A.bre1<, com re:;tricç;o. 

N. 53-1894 
~ ,· r(lcer_a protecção do legislador do que a 
·,, ,no,v:umposição com que se os pretende one
··~·· .. ;c:r.tr:;,al_éxil de. que, já foram elevados a lú •;. 
;· ··;:J:e!_a·lel,de,21 de novembro de 1892. Decla•·a abolidas as loterias em toda a Rer· 
~ -;~: .. ~~rest!iS considerações, a comrnis~ão e de ulica dos Estados Uuidos do Brazil 

'i:'"'i::,'P.3;t;~cer;qt1e,_não seja approvado o referido A suppressii.n imÍ11ediata tlas loterias e um; 

~tfg~~fiii~~{.~{ ._ · medida. tccouselllaJ" e reclamada pela 1•1!1< 
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sã da socierl:tde 1Jrnzileirn., fJU11 felizrnente! A prcci:uvlo-5:e a 111édia rL1~ entr·adao.; t!e~sf!S 
uinde constitue fi. maiorio.t ria N<lç:lo. \;,rr•ner<.n; ~ú no pnrto d(' ll.i(' th; .í:nwil·o- •ln

.:-\ sua tolert'.ncht por nlais tempo irnpol'ta lTtntt; cinco a_llJlo::. Ycl'ilit::a-:-:;c qnc ll!n pg
autflris:tr a continuação afronto~a de .urr:n. ·lqt:.mo ••.u~mentd rüt'll?<:et·ú •tua;-;! "dolJI'n do 
pr<.ltiCa que a. moral condemna. nr:!Ct~=:;:-;;trio p:lJ•a rli:;trJiinir-'i•.! aind:t JJtaior(~:.; 

A loteria, hem r·orno ontros }"~!;OS em ex- qttr·ta:s hont;lie:hti"ia::;. i:;td L:, t!lltl·:.nb.l::; no pOI·to 
ploraçiio nesta capit;ll r!evem sr~1· repellido$ do Rio de .Janeiro; 
por torb aqu~!Je ~ne qnizer :er? pt~•IOJ' na
cional ao n,brl~O tle especn!a\,ues J\IICJt·os, e a. 
c;lr!dade pnbliC..1. nmpararla r0rtt recm':;os tll'a-
dos de fontes puras e por meios noltres e re
O'ula.re::::. 
~ Em 18i9, já a Commissão de FnzenrJ<>, t!eota 
cam,u'<>, compo>t<t cntii.o pelos deputado:; 
Buar~ue de ~!acedo, Baptist'' Pereira e ,\J[on
so Celso, no parecer que del\1111 sobre o pt·o
jecto "presentado .Pelo deputado St·. Z;Ulla, 
:tbo!indo as loterws no nnper1o elo Bril7.tl, 
tlisse: 

~~~J:3 ... . 
!R02 ... . 
IS!JI ... . 
1800 ... . 
1889 .. .. 

«A medida de que trata o r<>fet•i,1o pt•o.i•l<:to 
0 digna da maior consideração e.vem e~tirpa1· IS~l:l .... 
um mal contra o qnnl, e notoi'IO, c.an:a. <l., 1 ~q~ 
parte mais esclar:ci•1a d;t po\'nlação.» i 18~1:::: 

Este parecet' nao fo1 riJscu~Jdo. . 1800 ..•• 
Em 1802, o Sem1do re.]etto.u o pro.]~cto 1889 .... 

n. 2'2ll.desta Cam:trct, queaboltan~ loterm>, 
respeitad;IS só mente as concessües jit Ceit >S. 

Os factos, porém, occorriaos ultimtuucutt:. 
vieram mo~tr~r que :.t necessidade de acabar-
se por uma vez com o ,jogo de loteria~ e in
adiavel. 

E, como é certo C1UC desse jogo a::; c<~sa:; r! e 
{'fi.T'idade e outros institutos u~sta capital l'IJ

cebem uma. quota eru seu beneficio, e o .r~1e::;mo 
acontece com alguns Rstados da Un1ao ~ne 

l89:L .. 
1t;!l'2 .... 
J.~~!l .. -. 
!80:! .. .. 
1889 ... . 

T •• u.•!:,!a~ 

Pi.rd11J 

)!éoliil 
2:! .u::z. }ti:) pé.). 

:llctli:t 
~5 L 05i t~u·tlo!:. 

ttinda toleram ;dslotel'i::-ts con:o melo de renda Feitn ú augn:e-nto it r~IZÜ.o <.le: 
pn.rn uuxiEar u. manutenção dcs!!es estal.Jeled· 

ID~~l~~l;O ,·, eet·to ain«kt. qne O lJeneJiCiú pro- ip~:::t~l:'~'; ~,. c.~.·~:;J:I;i~tll~i:~.·.J·.~. ·.p .. e.:
1
,.
1
·.:
1 

.. · :. '.~.::~.-,~~.;IIIi~) f1,1 ',,~,,:: lii:.~,·~',:.CI,Ilall;t 
Y:;niente tlo jo:,:o de loteri:l~ !-it'l Jlt'Ollur. parn. " .. • _, 
os institutos de caridade c :tl~lllll:tS obi.·as 
pins de::it\t cap!tal a qtli1L1tin de :)ifi;(l<JO$, tt~Si1t1 con~c;:tle·~C.! ~1;1: G8:·t~~G!)_ f'OlllO tl!Ostm 0 se-
distr·ibuitla: g-nintc 'J-uadw: 

~~? S~;~~;~~:~,; ·,i,;· ili~~;.;c-o'rctÍ~: 
Aos institutos Ue menino::; cego:) 

e outros ............ - .••. - .. 
Para as obras tla Cautleiaria ... 
Hospício de _-\Jienado> .•.•....• 
1Iatriz de S. Christovão .•..•.. 

240:000$000 
j 1:?:000$000 

Total.............. 576:000$000 

Apresento o seguiute projecto abolindo im:
meoiiat:,mente 0 jogo das loterlitS e ;;_ub,;tl· 
tu indo ns quotas beucticiarias pl'OYen 1eutos 
dessa origem, por outr·as fol·necula.;;,; P?r um 
pequeuo a.tt!.:'tllento. no impo:::to de expeJ1en te. 
~ourado pelns alfand"gas da Uni~o. !'"~''' tre> 
~u·ti~o:;uuicosd:.\ nossu tm·if~t: caNrto de ped1·a 
]iÍ11l1o c al(a{a. 

Gcncro 1-:nt•ada:> !IJ•!·li:l~ 

:~.:34.1:23 ton::. 
2:3.6:12.16:~ pé:-:. 

2-=J 1. 0::,7 fU::i. 

J'•1l"Utli· 'l"üt:d 
d:ulc 

50(1 :?17:0GI$500 
20 4 72:643$260 

5il0 1 25: 978$-'500 

Total............. . . .. 815:68:3$260 

o Congresso Nacionall'esolve: 
~u·t- 1.•• Fieum :thoHJas ae lot,:n·i:.lS en~ tmltt 

a ,,epublicil do; E:;tct·los Unidos ,rio BI:<i~'l. 
:\t-L 2.'' 11~iCttJHl'evogad~sas UISPOSF;ve::; em 

COllt!'a!'iO. 
~n.hL rln:; ses;ües, 27 d~ ngosto Je IS!H.

.to:ot Oo·ta.'i da O.u·oalho. 
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O Sr. Presidente designa par:t a 
sessão uocturua a se;;uint~ ordem do dia: 

Discussão unica. do parecer n. 69 C. di' 
1894, sobre as emendas <)II~recHtts em ;;• dis
cussão do 01'(.an1ento da R.;eeita : 

Continuação da 2" dis•·U>>ão d<> projecto 
n. 1S9, de 1894. •lecl.u·ando da co:.;pebn ·ia 
do Su~remo Tt·ibunal Fetleral o julgamento 
mediante reclarm<..-ãn, das questroec> relath·:íS 
à \'alidade de assembléas~ gll\.·ernadll!·es ou 
presidentes dos Estados. ~m caso de duplicata 
ou outro conJlicto sobre a le,;:itimidade do seu 
exercício ; e dispõe sobre o;> ·caso:; em que só
mente lloder~se-ba rlat· )t int~rl'"eu~~to do juris~ 
di(!í:ão feder<Ü (wb;:tituth·o ao;; JH'ojectos 
ns. 156 e 1>9, de 1S9-*). 

Levanta-se a sessão as 4 horas e 10 mi
nutos. 

A ordem do dl~t para a sessão de hoje, 30 d~ 
novembro d<> l8S4. é a ;eguinte : 

1' parte (:.tê ás 2 1/2 horas).: 
N. 169. de 1894 (Orçam,nto da Receit;t) 

(3• discus..<ão) ; 
3• dtscuosão do projecto n. 20õ. de !S94, 

il.UtOl'Í$:10d0 0 !!OV$J'I10 a abril' O Cl"€olito o'::l:tra
Ordioario de '25 .500:001.>$ jJara occorrer ;,;; 
de;;pezas do :llini~terio d:< Gnerra o.te a liqui
dnGã.o do exercido \'i~ent~ ; 

lh·UÍSCU>são do prqfei>tO n. 19V :l., de l$9~. 
in terpret:tndo a expr~-ão - com apro-;eit<
meoto- doarti_q-o nnieo§ toda lei n. :?Oõd~ 
26 de se.tembro de I S94 : 

2' di!>.!us..<ão do projecto u. 1S2. de 1S94. 
concedendo à Com;~oanhia do; Estr:< •las tle Ferro 
ilo ~o!'te do Bt~•zil prOr•'g'rlQiiD até dezembro 
de 1$96. do prazo marc;.ulo pat·a a cooclu:>ii.o 
das ob,.,ts das e~t.J-a.Jas fie !erro d,; Aracajli. 
a Simiio Dias com ra.m;tl pat·tt :1 c .. pelln, DO 
Estado de SeJ•gipe. e u~ Tama.nda.ré a Barra. 
no de Pernarnr.uco : 

Continuaçito ela 2• ui:;co;;;ã.o do pr•ojeet<• 
n. 18\l, de 1894, decluraudo da comp.:tencia 
do Supremo Tribunal Federal o jul!:'llmento. 
mediante reclamaçi\o. das questões relativas 
à. validade de a.ssemoléas, govet·uadores ou 
pl"esidootes d~ Estados, em ca.so de doplicata 
ou. outro. sobre a bgi:i.midade d,, ;>eu 

sobre os casos em que 
,;~~ j~~/~~~!âJ ~~~a~•a,e~·~~· .. ~s~ejlla dar a. inte!'veu<;-ão da 
é] · (;;ubstitutivo aos pr·ojee:t.-.s 

de 1894); 
do. projecto n. 167, de 1894, 

de engenheiros civis 
e dá outras pro

geral 
do Via.o;-ão 

3• discuss:1o do projecto n. II S. d~ 159·' 
ri.xauJú ()5 "t"!"•ncimt~ntos do:; empr~gadus ~ 
Estm la de Ferro Central do B'·azil : 

DiSCU$$ão nnica do p1·ojecto não· sancei1o... 
na<io n. 162, rle 1894; ~ppro~<•n•lo com m"cl~ 
rkaçoes o codig-o 4.1~ dispo:-;1<-Jes commt.m~ 
tl:5 ínstltukü··s tle en!'iioo :-;up~rior~ Je-c:~tadü 
pelo Go~eruo, sob o n ll59~ d(; 3 de d~zem .. 
brt""~ de 1892 ; 

Disenssã.o nnica. do proje-eto não sance!c
nado o. I. tle 189+, reorga.ni>n.ndo o Tronuua! 
d• Comas; 

2' discussão do pro,jecto n. 157 c. de l5(1J 
determinando que os >encim"otos, soldo ; 
?tal" dos officiaes d" Brigada Policial e Co?~l 
de Bombeiros sejam os mesmos mareado; 
pat·a os olficiaes do exercito ; 

Continua.(;'ão d.t 3• discussão do pro.i=<=m 
u. S3, de 1894. a utorloando o Pode~ .2~;;. 
cuth·ô reorganisar o serriço de immü;~a~ã.v 
e colonisa.çã•> da (niiio, de conrõrmidad~ cmn 
as ba.."ês que apresenta ; 

m;cussii.o nnica do projecto n, 125, d~ 15~4, 
do Serndo. melhorando a. reforma do !" t"" 
nente da armada Caroillo de Lellis e Si!>,.,' 
propoo modillc:J.çiio:s ao projecw n. 250, de 
1~93:; 

2' di>eu»ão d<> projecto n. 163. de 13W, 
re•"lidando em fa•or da. nova Comna2.ufu 
Estt\lda de r'erro E.:treíto e Sã.o Franci3óo ao 
Ch• •pim a cone;ls;:ii.o a qu.: se ref,;,r;, o de-":·eiv 
n~ sgc,. d-ê IS dõ Olltubro d.t 1890, nos t~:mo; 
110 l"e;-;.pecti \"O contra.cto ; 

2' discu>sào do proJecto n. 188, de 189~, dt
t;rminant\o que renha entrada no Th;;;o~:·o, 
como rec~ita. a renda, do Deposito PotdtD; 
ma!'ca~ vendroento;;: ao> respectivo~ fun::~cit· 
narios e autori;;a a ;,bedul.";c do credito n;,cei· 
;:<rio para io~emoiz<U' o <leposita<i::> potJli~· 
de •liverst5 de>[)ez<>s, conforme a. hqu;da"" 
que o goveru" lher ; 

2• dbcns;:ão do proj;;cto o. 14.1, de 18~4, 
m:cnd.ando re"erter ao ser·viço act\-;-o •lo ;-:rer· 
dto o capitão retorma·lo Jeronv:110 Ferr~i!'l 
Ft·>tn<;.L ·e intérpN!:<t o art. 9°. o. 2 da l;! 
o. 64S .. de lS de ag0$!0 de 1852 ; . 

:i:• uiscuS>ií.o do pNjecto n. l 09 B, de l9!i!. 
<lispondo sobre a expuiS>k! do e;:t•·angeiro d; 
parte ou de todo o territorio nacional ; . 

1' diseussãb do f>rojecto o. =<6. de 18•4, di.'
pomlo qu;, os beos elas ordens religo;!l1ii,_ d': 
cl•nados propriw nucwnaes ou wm~ ~eJ!i 
m:!!Qs. !ll>~S aue contiouat>•m ao >ernço ilJI 

colto catholico. s~jam reconhecidos pro?:!'" 
dll.rl.- da lgr·;,ja. c-a.t.holica, no U>i:> e goso :Ni 
institutos ou p;;sso;;S religiosas que delle5 ~! 
;\Cha va.m de po;;se ao tempo d.-. promulga.çaQ 
da Con:;tituição d« Rerublica ; . 

DL<cus;ã.o unica .]o projecto não saoccwna· 
do. n. 119 A. d" 1892, conceclendo aos 1'1 
~' ~ cirargioes ·do Corpo de Bomoeiro;_ ~ 
Ca.pital FeJeral os posto; de major e oaprt!Jl 



câmara dos Deputados- lrnpt·esso em 12/0212015 15"38- Págtna 31 de 38 

SESSAO E?rl 29 DE NOVEMRRO DE 1894 637 

com as vantagens que sií.o inheMnt"s a estes jlos, Fral;•;a G"rvalho. Siiv<l C'lstro. F'r:tneisco 
postO$ 1 _ . · S:\ntla:Jo, B>sr•ros 1-'r:.ne<) .1 nniM, :-i··ba,;ti:õo de 

1" d1~eussao tlo proJe-:t? n. 21)2, de_ '89-1. !.a.·~erda. CI·:,Hno )hJ·enn<!o;~. L..n 1nlpno d.; 
determmando que O!:; 01~•11:\~S do f!Xe' Clt•> re- Cll:~~r.•lh:l•~s. Lim:,. Dn••I't.: .. i~:io Lniz, Val. de 
J'ormarlos ou que se reform;wem, d•; :•.c:;ordn, Ji•,l•o. ,l,,ã,\ p,,nulo. F·<~·raz .IUJÜOJ' F.w:·air:t 
com as ~Tsposições (10 dA.ereto n. 1~•3 .\ri·~ :il ! Pit·r~:--.' C11p1-wtino d1~ Sitpiei!·<~- T;l~~ntoni•1 de 
de janeiro de ~-~90, ~i e:--t1verenl !ll':.id nad•)..; ~ \i·' ;z:ii I! ii e~.. l·'a I' a i~ü Ca v;\l ·:l.nti. C.1:-;;.: 1ut 1·o d~ 
o o posto i~~~~~ ha.t~J~ Sf~ja.~-n er)l~~id,~r;,f! tlS. prt.J':l.

1 

!\ n1.:ha- .-\do. I p h o t 1nrri1' .\"l4._,r : ~.:..:; <~ i1 ~ r-t·fl~. !J;·~ IJ
tcti~s os effe:tcs, corno Sl esttv~s~em eli,:!eti- H no C•n•;,,;-;, ,._:lncinitto i)!'il!! ·~ :;'í·:m~.;beo rJii· 
mente providos na. claSSe d<; qU<l tÍV<H'elll :l. I <tet·io, 1 )\'~din ,\ht·" 1\t.<:S. P:uÍ-1, ltallJOs, Itíva-
.zra.duação ; d:•\'Ja J '\·~~:-'pn~ii~no de: .·~llw 11 uet·que. 
~ 2• discussão rio projecto n. I !3, d•l 18{)2. ·'h""-'u ·t . ~"", · · 
[l.Uto~isnndo o e:overno o mellior:•r as retiwmns ·· '" "' ' ~'"'""''· 
dos affici<J.es <lo exercito conced \. t:. s por , lo~- 01:: X:·n~ de <~nm p:t~ '"''"' <~O rn '"'n''' pa J•tic.i-
creto de S de fevereiro fie !8\JO, ·equin:t·l p~t:la u".~~:-·: ~!atta J:,~cdl:w,_ TI!.Jutaz D-dr_lno 
rn.n•lo-os nas v:;nt:t!!en,; <lo ·lecl'eto •Je 19 •.le, Fue:~o • n e:.., S•t PeiXOto, Hene<llcto. Le1te, 
abril rio me~;;mo anno · 'I (,,,t,, R<>dri~<i<::;, Torr•·:; ?oPtng-a.l, Th,;,nnz 

' Cav,dc'"Jti,Hel l'•:do .\lonte. fr:tndo<:o Gllr.::!'el, 2" "",..te (as 2 l/2 o 11 :1nt"s) : r- ::unha Lima. :silv:L :v!;tl'iz, Chatr.aul,ri:tnd. 
Continuação da 3"' disc!lssiío do pr·ojedo Tolentino d'< Car•:alho, Arminio T;Lvar·es, 

n. liO B, de 1894, (Orç:trneuto •la vinç:i.o.}; :11arcioniJ,, Lins, L>mle!io à;J. Fonseca, .lu-
2" discussão do p!'ojecto n. 201, •ie 1894. ti- ;;n:;to rie Freitas, C!er.•) Nnn~~. TtH'quato Mo

:mndo as for•;u.s de terrrt pam. o exercício díl reíra. F'arquim Werneck. E11zehio d" Qu«i!'oz, 
1895; - :\!tio Pr:çaniw, Ponee de Leoo, Carva!h.o }for!· 

1• fucussão do pl'c.iecto n. 192 ,;,, de 1894. r(í,), G<.Jur;:•lve$ Ramo:;, L11iz Det;i_ Alvaro 
abrindo o cr~ito extruor<limtl'io de :'.:ôOO~ Bott"lho, Leonel Filho, <Jcta.vbno de Brito, 
pnrn pn.s:ameoto dos ven•,imento~ r.le um cou~ La:nonoier Gvdolh~d,J, ltibdro de .llrneida, 
servador, um ::e;ruu•lo ofiicíal e um arnanu- V::lladM·&~. RtJololphu :c breu, :Y!;tnoel Ful
enseda. Bibliocheéi.t Nac10nal, a partir ue l •!e ;:encio. Simão tl<~. Cunha, Ol~~-,,·j,) '.lacíel, 
setembro dn corrente anno ; Carlos•ln.s Clw.g:•s. Lamal'tine, Co,.,ta :VJ:• . .,h H] o. 

Le'Vü ta-se a ses:::ão ás 11 hor:os e 20 mi- Alfredo Elllli, .\lva!'o C:\!':'a.liJo.Carlo~ G~rcia, 
<' n · Domm~·ue:l de Castro, DlDo Bll<!OO. Jttlto de 

nuto.. :M~quita, ~1oreira rh Stll:·a, Pn>lua Salles. 

148~ 5ESSXO Elí :20 DE ~OVE~ll3lt0 DE 1894 
(~OCTvR..:ofA) 

Prc1iliencia dos S-n. Rosa c Sil'Va, Francisco 
Y~iga. (::• 'llice·pr~s:dtmte) e lto~u. e Sil"J<I 

A's 8 hot·as resp•)Odem á chamada os Srs.: 
ROS;l. e Silva, Fra.nd:>el> Vei;.:a.. Coelho Lihm1 
Tavares de Lvra, Lim:.~. Bncúr·y, Gabrid S<•l
gado, Aug:ust;, iiloiJt<:negro. B1·i;!i<J Filho, Vi
veiro~, 5•1ua.rdo •le Bet·t-e>to. LttlZ DomuJg-ues. 
Gustavo Veras, Anh;io de ,\br·eu. Nogut!ira 
Pa.mua zuà. Freoleriw Bor!l'e::;, Gouç•d•> de 
Lagos, "JoioLope:;, Pedro Bor·g.;~, Jo:;é B<::vi
laouu, Trindade., Coelho Ciutr~t, M~<le1ros"' 
Albuquerqu'3, iHi,:i!'ueL Pernnmbuco. nlympio 
de CllJlipos, lYleuezes Pr·•clo. Gen::ioinn': ~~·a
tit, Gouveia Lima, &utc;, Pet•\nra, Ne1 va, 
Milton- Fr-,tncisco Sodré, Tost:•, i.Vln noel CM
tano. 'Eduardo R.amos, Pa.u.la GuimaJ•ã.es, 
Ver~;_e de Abreu, JoSé Ignacio. R.odrig_ne~ 
Lima. Tolentino dos s:.nto~, .-nthur ruos, 
Paraahos M.onteuegro, A thayde J ll.D.Ior, G<• l
dino Loreto, Antonio à.& Siqueira, JoSé Car-

HeJ·méO•~!!ildo de :.VIorHes. AI ves d~ C:,~tro_ 
Grlmno ue Gou veia.Xa vÚ~l' do Valle,:Vl:tri:íOO 
H.:trno,; Lauro Müller·. E iHm cau;;:, 011 Srs : 
Eué"s M:crtí::.s. Ca.l'!o~ de )iova.l:!, H•Jl!::tnda 
•le Lilna. Chl'ibtiuo Cr·uz. ll·l·~l~.n~o d·l LiiD(l. 
F;·anc:~co BHJJel·olo. Ariuu,..to Sev<•r·o, JtHl· 
rpwir:t .l.yr•·,;, .lo,;é J\olat·ia:uo, Arthnr Ol'l:mdo, 
?11":·tin~ .lunior. Pr~t·~ira. <1·~ Lyr:~, Gaspar 
Drtli!Jf/Jnnrl. L11ÍZ rle A.ll<l!·ade, Lourenço dE! 
Sa,Gon•;al ves :Vlaia, G!~l·loô Joz·;.;e, i"ernandes 
Lima. Clem•mtino •!o .Nlonte, t-:.oeha. Caval
cau ti. Octavia.no Lmu·eiro, Zam:.t, .-lrbtides 
tle Q11eiroz. Li!tlVe!dldo Fil:.{:ueirv.s, Fia vío de 
\rau.i•>, ~eha,;ti:ió L:mdt;"!pho, M:wco!ino 

Mour:o, Lope"' Troviio, 0:5C>~r Godoy, .-l.lcilldo 
<jU;:n~b.,Dl, Americo de :VI>lltos, Lias de Vai!
cuoceilo:; .. \ lberto T0tTe~, Beli:;ario de Souza, 
C:l'it::u Co~lho, l"on>ee<e Portella, Costa. .~ze
v~::do, Ago~tinl1o Vi<lal,Erne,to Br-dzilio, Pau
liDO de -~ouza. Junior. M<1yrink., Almeida 
G·llltes. i\'lonttil'O de Burros, Fortes Junqueira, 
Pinto u<1 Fou,-eca, Arthar Tones, Dommgos 
Mol"<les. Alrueüb Nogueil'>l, Costa. Junior,, · 
Gu:;tavo Godoy, Yieit<' de Mor-<~e~, Hercu~.a:no 
de Fr•itus, Albet-to Sa.Lles, Joao de F>l.l'l<l-, 
Loiz ,\dotpho, Fra.ncisro. Tolentino, Emilio 
Blum e Fon:;eca. .Guimnrãe;;. . 

E' lidu.. e ,;ern debe.te apprcva.da. a a.cta. da. . 
ses.são diur·na de hoje. 
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ORDE:.'\I DO DIA O Sr:. .• !osE CARLOS- Os mais exi>:Br.iE< 
dexem. ser OS ma.lS resignlldOS pl.ra. si f;v.;;. 

Entra em discussão unicu o n~r2cer n.l69C uma Oür::. provettosa. 
de 1894. SQbre as emendas oti:erecidas em 3' O Sr:. . .A·Ó:a:;sTo ~lOXTEXEGRO- V. Es:. •a'A 
uis~us:ão do Orç,,mento da Receita. que"- Commissã.o dB Orç.amento. no caso;,;: 

ten:e. ~ o alvo de odios. !neta contra i~te;e,__ 
()Sr. -~ugu.,.to ::>.J:o:n.tenegro ~-;~ c~!\;~~~s 0~fte~d~nd~ o erario )lUhiiCQ. 

-~r. Presidente: chegou a se11 ulti::l'! turno. ,;d_
0 

elo ConE~;ss~:a,ra.lo que lhe fvl coun-
t•eatmentaL o proJecto que orç:-... a recelt" ge- ~ , _ -~ _ . 
ralda Republic;J. paro. o exercício de JS-~5: . O ~R- ;•O>E CAr:.r.o;- E tem de dar co~toa
cbegou a, seu ultimo turno regimental, o pro~ te ~~.o so.~.ar do:; t:a:·rtg<lS. (Riso.) 
jecto que encerrtt em si totlos os recur-sc-s, O Sa. At:GDSTO ){OXTEXE<'"-0 - Elb 00_ 
todos os meios com que se pretende pai· em pe!'a ~e r sec:Iudad:t pelos seus illnstr~s col. 
movimento o orz;.uüsmo so~i;d; chezou ase11 le!!'as. · 
ultimo turno regimental. ~r. Presidente. o lot~lizmente :1. Gamara nas duas discussC~s 
projecto que estabeLece, que tim os meios qu.: anteceàeram a este ultimo <lebate. não 
com que se hão de 1mgar toà.(s aqueU~s ser- trouxe para a5: rhança.s publie<1s as soluçGes 
viços n~ sõ ~tioclp:t_es .. couw a.q_udl~s 11tl~ a qu~ são nA~essari~s, que são imprescindiiBi:;; 
snbedcl"l:l do Congtes:so entende .JUDgtr a :-;a- e. ~r. PreSJ.dente. a commissão sente dize:· 
ção Bt .... a.zileira. que as emendas a.~resent.:1.das a este prc~j~ctD 

E' rieste projecto. Sr. Presidente, é pelo s:lo e3:actamente destinadas a. reduzir as j;, 
seu estudo que tt naçü.o conhece a pNvidencia depauperadas rendas da l:nião. • 
do le!risladol'. conhece a prudencia com ou e Sr. ?residente. a C:unara ouvirr h~ie 0 
os poderes publicos encaminham a oáo 'üo brilll~•nte discurso proferido pelo nobre dànu
E;tado, tado peLo H.io G-rande do Norte. o Sr. Ju:lqilei-

Este projecto é o facto pelo qual o go.-erno rn, .-l.yres, que possue a ma"ia da palu~ra 
arranca d<t fortUJJa p~•rtitular o dinheiro no- mas, tt ~ua. bella oraç:ão 10i um r2onu:nemo 
cessaria para poder alimentar todos aqueUes len:Jtarlo ao deficil:. no monumento em que 
meLhor;\mentos, todos aque!Jes serviços sem do.-iamos restrin"uir ornais po.ssivel o cil'eu!o 
o~ quaes ;t sociedade nã.o póde viver. Emrtm, de nossos emp~ehendimentos, para, ao !!Ienes 
Sr. Presidente, e:>te projecto é a lei do im- darmos um ta:anço em nossa situação. s~· 
posto. bermos '' , menos o que devemos e qu: 

As ditllcuLdades com que a Commis:;;to d-= temos. 
Orçamento luctotl parõl poder o.presentnr ;i. E' nesiõl o~casião, St·. Proside~te. qu: 
considet·ação da Camura dos Srs. Deput:tdos ~em se peilir o. distribuiç-:io a jorros de di· 
um projecto que ccrresponde;;;;e mais ou m~- nheiros publicas. isto e o dinheiro do cont~i
nos às necessidades do momento. tot·:un buinte. 
inuumeras. e tnlvez a;; sua;; forças faltas- S. Ex:. que trouxe para o deb<lte ao;•iniãD 
seu1 para levar o. cabo tt sua ardua. em- tão ahalisaàa de Leroy Be<tul.;u. u:n de; 
preza, si ella niio conrlasse no •·Spirito he- mestres- da ;;cienciu econumic~. devia let!l~l"~t
nevoleute de seus collega.s. sinão esperasse se que é o mesmo Leroy BeauLieu quem à!: 
de todos os Srs. deputado:: os esdarecirnento; que o p-oiz que com suas rendas ord1~a:-ia: 
necessarios. niio ,uti;faz :su:~.:; despezas ortliuarias, e;;, 

A commi5são. no Ilm .lo parecer com que bem perto Ja I·uin:L 
sustenta o seu projecto origino.!. appe!lou Que e o :nesmo Leroy Be;\ulieu que &'!'i~ 
para a Camara, atim de que se abri:s:;e umtt em todos o;; artigos que e:>creve n:<S rensw 
ilisoussão vasta, ampla e elevada dos innmne- eurooéas, que n:·, Americ-.1 do Sul não dom1no 

-- ros problemas vitues que se p~endem ao pro- nem 'a mon"rcbict n<:m tt Republica, mas à<
jecto, porque, Sr. Presiuente. é preciso dizer mi:Ja o deficit. 
bem alto. a tranqu,za deve ~el' a principal O appello que faço hoje é solemue. 
virtude do legislador, é preciso confessar que Eu espero que os nohres deputados corr,;-
a nossa situação financeira está cheia de nu- pono:iam i1 espectativa do paiz, espero qne ~ 
vens,.que a situação do rnesouro e precarin., nob1·es deputulos alentem com_" sua palFrl 
ditllcil e nunca como nesté momento a e os seus votos os esforços mmguados, !Dl' 

·-~ ·direCção que o Congresso imprimia aos neg-o- sincer-os da Commissão de 01·çamento. 
cios -publicas financeiros póde ser tão ra- Sr. Pr~siden te, eu disse, ao começar _' 

· m~u discurso. que as luzes. que a Coul!OJs;ao 
de Orçamento e:;;pera.va dos Srs. deputados na 
di:;cussiio de assum pto tão momentooo, JDf~ 
Jizmente fizef<lm-lhe falta porque, em lo~ 
da Gamara dos Srs. Deputados, pelo orgao 
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elos mens illnstres tollega.s. vir ~·lwiJ• nov:.s \ :-.r,~. S!'. P:·.~;;i.hnt•: .• ;izi:J c·u .,., ;,., ,., '··· 
rr·leoa·la·Oll'U"'ITI t·· ... tl •. ., ....... . 100 e:: { u ::,, f1 .-: en .• r ;)~ Jf!, ~:=:; :1 Je~ 1 r~nno~~·,tl'<l7. rp:e :-:e D<::!U~:1 n r··n !, ~,.. .• .,.. ~:nn"·"'') 
leeidn.s, ~.s emen~d~s., que s~~ :-pre_sen~~r.r~1!n _a.\ re•JBrTd sobre n rnmó. ~-l,.,tt;.~:~~-'';:t.. ,A. ~ .• i, __ \., 
este p~OJecto, >Irem pelo cothl'ar;o tlumnmr 1. Prim1Ji:·::1n<mt~ !',;i •ht·~rmiÍ:t•!o rtr:·' .~.<;:,, 
a recetta.. j ~n1po~tn lll:'~t~ C·11)!\:.<lo pm· ~~~t. 1 m;)ill{;).,;. ;~1 :1;; 

1,;~! SP ... DE?VTAhO- Dbuinn1r a rcceHa ~~~~n p~orl:l7,iU rtn~a. t;\J ~rita 1; :·r::::üu (~ ·,~·Jl!1-
desa.bridarnente. I ~on t:1nt~);; e!~:,nr:~üi""~S rJn(~ o pal'lnm.::ntj) te>.··~ 

) S 1 • . '·! • . , ·- 1 ii<> ~"'"''1' (, c.t•<h··i"c~r 0 !mnost0 ·h .;on<ur>lo l R.. 11.tGUSTO •>O):TE?-:EG:J\-:\an me,; ~·1J·1 r··l·c·l·•·l'•' ••. ,. ' .•. I . ... . ... ' . . I ••. :-. ' lt! 11_':; :->1 
~uerooccnpar ong;~mente d:l.~_dn·e!'"~:1.S en1en.. .1~·~ nB;o;t:t or(-~\~i:tJ) ·o 'Jnh·~ 

1
t ••• t'"'r\, ,.,,.1. 

das ~.presentad:~s em 3" d1scus:;:•.o d•e'it!J "'nhi't i' Sr To·r· , 't·J.o.. ;'·l•U ··.·~ 1·["1· 
projeCtO. porq110 SÓ1"'!1êJ'lte rt11:1.:-; n1t~.!'(!- j

1

j
1

ill()•l·io;,; d'l: .. ,; .. (): -~'·, 1')l~:c.l :,t'll1 i:'H_ O :•q
1
m O pa ;~

,..1' • ,;:u 1·moo~.... ;. . tt._,,-- 1 c · ~ .. :~ ~..: .{:..; 1 ~ eres:-'e.- (o::; t:i•rl-
c:.m por- a t ,anc, •. l. .1. '' .cL""·'' r :1 a- :··nJte" ,•r· rn•\t' e; 10 I'·t cJ . ·1 1-D ta'd·. · t''t · ·<· .... ~ •. u·•.~ ·.:-.nojtneelt~r·~··nr.-... 
nlttl'C. c .. o~ epc. o~, u.."'th\ e re <~t'e.n e no im-

1 

-:.,- nt··, c··••J•e"t't· 11 ,·. 11 .. ..... r-. 
1 

tt. ~ · · · • ,, ... ~~ ." .• ~ -- - ~ l h' '"'I; ._:r \1 I n1f• e~'(lo ·r !'es-
.P~5to sobre fumo c a outra retel'8nte a lotl!· peito tio in~tió>t<\ soi 1~8"0 r111~0 11'ma·~; 1.;1,1 d.~i-
rl~ts. I!';), r:l:,.;rr:lc-ao : ernf}nantn sn tributa v:\ nutl'-3:3 

o SR . .Josf: CARLOS - Vá por nlli ')HC cu o mnnire~tnçõr' dü C:tmo, o th:tl'nto nacion:1l ri-
c,"tou esperando. 1 cou isento rte itnp"sto. 

O SR • .-\.l)GU5'Eú ::-vroNTE::\"EGRO- ,:. lei. a;1o / ~.i,;, l'•t_m~, ~Om<> ho$Ei.den ~er t:•xn .. fo, !! 
podendo impedir o vicio, procurn re;;tilnri· I t;~.'' t.ev,e ~::·. ge~n !, . ([t;·~t· l'CI'i~t:l, :t mrm:: de 
zaJ-o ou tn.::tal-o, j)àr:• que t.!elle n commnni·i ct,.lr_::\ !net '' de clt.1r,tt?-
rlade tire a maior somma. passivei d·~ lu- _.-\ • et .l,~de ·~- Sr: Preslllentc. que o Es~'ldo 

. era!'. · , n"o tem tu·ado tl.o L!11p05to do 1:umo to1.h\S a:; 
O fumo. Sr. Presidente. constitue. em to- j vmttagens que ~r:1 para •ICSI,Jn l' ver s•Jrg-ir 

d - · • ·1·- d · · te · · t , t.!:l. smt ;lllpllca<:;;to. os oo povo~ ctvt t~a o:o a ma ria. qne o ~- 1 ~- riilric·llln , . ~ • · 1 • 
gis!ador fere com ma i:; impi::r!ade' e crnezn. 1 ,.::~ " ·. '" 1·~5 q~" os .:w;IC:\~tes' e rnmo 
porque, a. respeito delle nenhmm• mzuo t!e 1 ~~··l~el-;c~;'.l~ ~~lra. ~~a percepr,ao .• t()_rnn.ram.
ordem moral míli ta ll ue tolhe, que tl1mim1a -:-.~,i;tc_ 11 • e:l :0"'J · ( T> OCi"~1 ··~e apa' te,- O S' . 
:1. vibração do g-olpe, despaclwlo pelo poder P' • de, e ~ edama atten~:,o.) · 
pttblico. Nã:o quero entreter :1. C:1.marfl com St·. Pre:;1rl~nte. comprehendo ijtW o nobl'C 
a:; diverso.s man~irus, por que o fumo pôde I :leput:ulo pel:1 B11hin 7.ele sol1retndu o;; int€
sel' tribotado. Qt1e é ma.tel'i•t tr!il1tt(~;·e1e re;>~~s •lO ~:uE.>tado: mas S. l~x:. b.a dt: per
~ne a. ella deve recorrer o le"'<isluüoe na r<·d- m1tt1r !Jlle cn. como deputa;J,l <1:1. [n;iiv. 11i:o 
ta de outras font,;~. é um principio tüo re- QtHúr·n. .-!.'w S. E:.:. feche par;t n. Uni:1o a. rot>t:1. 
conhecido que os propries :ulversarios do •.!e 11111:1.. tnlpo>i:,:;iü :;oh r.:: o lhmo. por·tl. 'llto 
impo:::to uiio pode1u contr111-i<lr. (Ap<~1·tes). ' QllCL' den;:ar ~llet·ta, csca.ncarrt~.l" pt.rt\. o seu 

Sr. Presidente. n. histor!u. t.lo impoôto do Estudo. 
f'umo D:J. fl.eptlbli~u., e bem Clll't:l mn:> bem at- 0 SR. VERGNI': DE: AI!P..l·:u-:"li:i.t) é >ú para 
tribul.ad:;. satist·azer o !(stado : ú para todos. 

Ho. dous ou tres a.!lnos, St·. Pt•e,;idente,qne O SR. ~\t:TicSTO ::VIoxTE:"EGr:u-Sl'. Pr·~si-
uma comrnisài:o de or,,\meuto lemht•ou-sc d~ dentll. SS. Ex> .. •llle acham muitojusto,muito 
tll."t:JJ: o fumo, ta.:rou·O pot· meio de r:~tarnpi- r:.z.J,.vel que:~;,; muJJicipa!idaJ•;ti úo seu EotJ.
lh:lS e orço-o em G.OOO:Otl0$000. uo.qne o ;;ovwno e~t:ldo:Ll ti:- Ba.hia eucoutre 

Ot"Ç:tdo neste Vttlol', elle ap~mt:s clett ~IJO e no rumo recnrsos pnr:t a.,; Sll:li:i nacessi<.ltutes. 
t:mtos contos no primeiro :moo. l1ão tle peJ•nJittir' tambem que t1. União, n:• 

L)1S&. DEJ?CT.\DO ui um api!J:te. quad1•:t calamitu;;;• 'lll<J atra\"essa, Ycudo as 

O S . ~.. '\.T • • • .. - -\. 1 .. ,,·a- ~nn:;; Hnn_nço::i e::tru.:;:.tdtl~. t•econ"a .:.\ bol~a wlo 
_ a . .:lUGU,TO ~··O~TE~Et>RO • • 0 _l5Cl I con tri~ouwte pn.ru. eofrental' ns ~lespeza.~ col-

C,LO do nobre •.leputado pel:o Bahm m•o tem lo~~atls que estú l'uzendo, recorrn. tambem ao 
culJirnento, porqua e11 dis:sP. :t hi:;tol'ht do im- imposto t!o J'umo nos diversos Estados. 
posto do ramo ll'l l'tepu\Jlic<t ú bem cuJ~t;c. l.Ias, St·, Pre~ir.!ente, nn cumpanlla Cluoaqui 
Pparles). se tem feito:.\ ('o.tvor da supp1•essão do imposto 

Eu não me quiz referil· a ímposiçües est:t- sol,re o charuto m<cional, não se tem procura
(loaes (apartes), nem quiz a.Jlirmat•, Sr. Presi- do atacar de [rente o imposto do fama, tem
dente, que o fumo não tenhil. sido taxado nest~ ~e procurado c~rce::.l-o, diminuil-o, tornar 
pai.z. nullo ou quasi nullo. 

Soa o primeiro a reconhecer que a nolwe o SR. \VERGNE DE Anrú:u dú um apa.rte, . 
;deputado.!Jel<1 Bahin., t>rocura.ndo e:l:ímh• o O SI' •• ·\ur.w·To J"O".· TENEGRO-.• ·'O tlobre d.e-
i fumo do 1m posto federal, pretende a ates (!e - ' - •' "" " - ., 
rtudo ú.efendcr·as· ti.naDÇ',lS dose Estado~. que puttJ.do c:.be .. il. g!OI-ia de tet• de>;cobertG ... ,'tts .. 
i encontrem no. fumo ;;,-eu J?riucipal alimento. batetias e jogo.d\1 fr-,t.nco. O 1~obre deputado 
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pll.rte deste principio : não quer o imposto do 
furM o:wiona.!, mas-S. E:x. advog.tdo ainda 
dos interesse:> de seu Eshdo, suppriminolo o 
imposto do fumo nacia~~>l, e~queceu os oc:tros 
impostos que estavam mscrrptos sob o trtulo 
de consumo, earregantio o rumo estraugei ro. 

Sr. Preoidente, quando se creou o im p0:1to 
de cou5Uil•O, o !e;."i.•l·dor brazileir~ pr·evi•len
temente procurou indagar, si hmç:>ado sobre 
o ru.mo ll.acioo:>l, oiio ia f~•-orecer u rum<l es
trung,;iro, a, cre>mdo tax.-s relativ!).mente 
moderadas sobre o fumo nacional, ct•eon t>\
xas extr!lordinariamente !'ortes sobre o fumo 
estrang~iro, e não contente com bto dobrou 
os imt~ostos Mbrados p,,),u; :1lr:lndeg:ts;. d.
m.odo que nenlmma razt10 em favor do 1m
posto do oa.ciona.l póda set• a.lleg-.lila, porque 
foram os estrang-eiros que pag-.u~w forte
mente a imposição creada-

V. Ex_ acaba de ver que as ta.xa.s do con
sumo sobre o fumo estrangeiro são exorbi
tantes, e o ardor do nobre tleputndo p.;!a 
Bab.ia, pela. causa bahiana., não lhe fechou 
inteiramente os olhos. elle viu perl<:!itamea
te que aia la fll.voreci"' lll ·is o sa11 Est:1do, 
porque, supprímindo as t"xa.s sobre o fumo 
nacional. ;ruarda va M taxas sobre o fumo 
estrangeiro. 

E' p01· isso que eu, comprehendendo o :l.l
cance intelligente do nobre daputa<lo. pmpo
ria que, si fosse admittidr. :\ emanda, de S. 
Ex., tumb~m fosse supprimitlo o titulo que 
trota do consumo porqu~. si a Cam:J.t'a en
tende que só deve ta:mt· o fumo estran:reiro, 
de~e f;tzel-o ~orno direito de entrada., e não 
de consumo, não deve consel'vttr, pal".J. a 
pet•cep~;.io de :300 ou -!OO:OOC$, 11m~ ropa.rtiçãu 
cara como é a que recob~ o anposto do fumo; 
seria muito mais favomvel p:u-a. as tlu:tnç"~ 
pabli<'as q11e este verdadeiro impo$tO de en
:trada fo:Jl!e· cobrado directamente pelos <~.;:en-
tes das alfandegas. -

. A. commíssào, a oeste ponto an estive em 
divergenci.u.,.entendau que não.hu.via de lev:or 
a oohe•·encia. a este pontD, porq11e temeu que 
. .. acceitasse a emenda, e eUu. nã.o 

a responsabilida.,[e de uma 
estancar, ainda que Cr<LC;J., 

·da União. 
dos sustenta

de fumn naciort<tl são 
(H.>,<!•iveo•w!s apartes). 

da industria. nacional 
extraordioarins em suas pt>e-

tes de fumo já óstavam extrMrr.lioariam~nt, 
taxado;;. 

O SP... To;m. - Di;;s,, que os prepar~do< d~ 
fumo estwam extraordid:1.riameote taxado;, 

9 SP-. Auon;To Mo~T&:IEG?.O ••. que,, pr,. 
prra o:tp<1. d0 cl!arnto ,Ja eaili;t est:tva e! ir,. 
or.lio.<riarnante sobrecarreg-ada pelos •lireito; 
de en tra.da. vtsto como o fumo na~iooal ui0 
se pre~ta ~ara :t fabrio'' çiío _dessa.;; capa;. 

Sr. Prestdeote, eu p o·op~>rra outro alrin• 
po_is que. tamben1 zelo os interesses da indu;: 
tna. ll•Clonal, tambem desejo que ~lia ~r·o;
pere e ,;e deseavotva, me.rno quanrlo seri-io'l~ 
p·tr;t m~ntP.r un1 vi(~io ; eu propor·üt ao nü~l'~ 
'leputado que s•rpprirnid:lS a;; tans directa!' 
sobre o fumo nacional. S. E:x. moditlMsse a 
emen<b. cximiudo os fabricantes de fumo d; 
p<1garem as ta:s:a.s pol' essas c:1pM, e ainda 
mais, csta.ttlecesse em f<Lvor dos f.tbrieanie; 
um imposto sobre os que não fnmam, 

Sr. ?residellte, oã.o tenho espera11ça de 
ver restabo=lecid<t pela. C<tma,ra. '' idé!l t'elaiira 
n.o' iaipo~to· sobre cha.rutos aa.cionr\e5 ; e, si a 
commi:lsã.o apre,;entou-a. i eoa~iderução dvs 
Srs. depula<los, é por•Jlle des~j:o ver a C:i
mar:l. ID<tb uma. vez recusa l-to. ; e prornetto ao 
tJobre <leputallo qne, si '' <ninha mit sorto 
!lle datermin:<r um posto identico p~ra c 
anno, o qrre nã.o almejo, s_ E::s:. terá o pra
zer de pronuncia .. r de novo 11rn discu.c·so SJbl'e 
o fumoJ, p >rque Cu.rei reproduzir nasta casa v 
impo,;to S<Jbra o ch,.,ruto nu.oíoolu.l. 

SI·. Pre~idente, eu dis,;e que a:; pretençõel 
tb iudustri'' uaeioual do CuuLio >!ão ver<ladoi
ra.mente exorbita:Jtes. A C<llnnli:;&io ile Or
€;u.m~uto. lavada po1· um dos ;.u·.~uw~Jtlto~ do 
U•Jbl'tl d>!pUttdO. l'GSO\Vi!U <hL 2• ~ lt'a ;)'• UÍi
CU~Sào m0dtlicar O l:tnt.;n.mento do ÍJUpO~i;J 
do rumo. S. F.x. :Lilli'IIJOil qu~ o rumo 
pag-...t.va. dou:; irnpusto,s,. urn (llli~udo [IÍCiulc. 
rnig-J.do, ou de;;tia<lo. outro rtm•u•lo ma
uura.ctur~;do om cigut'!'O~. Achei just;t n ,.,_ 
cl:>rna.çiio do nobr-e deputado, e pmJIUZ um 
U<.lVO :;y:;teon" de [;>n,><lll~ll tO o! o ÍIUf"'itO que 
vinha. rninorar· as t.xa.~ _-\s._..;im e qutln fumo 
t,icu.do~ mig-ado., l)U desfiado 1-J!\;.:'U.\'!\ lO r:!H 
~Ol' 25 gr•cmma:s : a commisoiio tiuh:. pro
posto que o rur!lo de$ ti aJo pag-J.S:;e taxa do· 
brado, 20 r·éi~. mas o l'11ouo manul'actm•ado ia 
!)&gar -mais JD l'éis por ~5 gt•a.mmas ; de ma~o 
que o imposto era de 20 t•éls, sobl·~ c:ula um· 
dade de 25 gt~•rnma.s. 

missii:o, não só uni formisou u taxa 

Daspr~rc>glL-11 ~~;~~~~~e0~ndo as..~ a recl:tma.ção do nobre COIDO diminuiu a imposição e!ll _<tt-
cla mores e vexames que o rm· 
dado p!'Opo.z uma tax>~ de 

~~i~~~[~~~~uiW.~:~l:~~:~~~t~~~~~~~~~~~ de 25 .grnromas. pelu. &.hia. o Sr. MWlO~l 
conformou com a. conoossaQ 
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d<t commissão e propnz a ementa diminuindo 
para 10 réis. 

o ,;R TosTA dá nm apar·te. 
(l SR. 1\ uGu~To MoNTENIWRu-Sr. Pr<·siden

te não sei o que é preciso fazer para sati~fazer 
o;' nolires deputados defensores da industria 
meio na I sem eomtudo prej mJi,~:u· o T l1csour". 

A Comrnis>·.iío deu o ''X<elllj~lo d« Cl·ll~iliação 
diminuindo() imposto de 25 °/o-

Mas os nobres deputados não SB satisfazem 
n é muito prova vel que á Gamara lhes dê 
r;lzão. 

E' o que tenho a dizer 'obre o irnposto Je 
fllll!O. 

Pa::so á seg·unda pat·te do meu lliswr~o. 
par·t,1 para 111im mais esc;1br11Su, mais dilflcil 
e mnis árdua-o imposto sotJI·e loterias. 

0 SR. Jo~É CAil-L08- Ahi tem urn Cültlpa
nlteÍI'O certo. 

()SR. AUGUSTO MoNTENEGJUl- Sr. Presi
dr111te, o nnhre deput:11io p(J]o Cearil o meu 
illnstre nmigo, o Sr. Frederico Borges, me 
Im de permittir que tmtnife~tB á Camarn. a 
sorpresa. com que vi apt·esentar emendas 
scllre loterias. 

Realmente a commissã·> tinha feito um n.p
pello á Cnmarn, pAilindo recur,os [l<lra s;üis
fazci' as necessid;;des publicas. 

O nobre ilet•utaclo pc'lo Cearit ~~ p~esentou 
tinas emenrlns: uma diminnitJdo o imposto 
de loteri3s e a outra nu·~menlanclo o imposto 
sobre o· cn içado. 

Nclm se diga, Sr. Presidente, que é o im
posto do c·tlça to caro que o nobre deputado 
pi'opõe angmentar o imposto ; é exactamente 
sobre o c· J çado rio fienhoras e crea.nças. 

M'IS no calçado de coui'O para senhoi·a~ e 
crea1tças é que V. «:x. não podia fazei· o. 

ao corpo da loi, que não orç 1. nem marc::t 
quantin de especill ;llguma. 

A receita é orço~da em uma qu mth e nell::t 
ser a englobado tudo que for art'ecadado de
baixo dos títulos unumem·los. 

Feliz :l:t Com:ni:;·.iio c!,, urçn.mento qne viu 
t 'das ,;na~ prev:,o ·s ulti'<<p·:~s •d<lS peht pra
tica e jH'i:1 venl:J,~e! Por co:JS<'guintc, Sr. 
Presid·•>nte, si o ::obre ,lenut:1:1o me :ttinnça 
que o imposto OJ'ç.,do pei:\ co:ttmissão exce
den1. só tenlto a dar p <1\tiJens a dia porque 
não ;leixon-so lnvnr pela tenC"çito <lo nume
ro. nem ;.J.ng·menlOJHJ pa1·a f,,;p:· tigura. Mas 
o nugnwnto rJ,. V. E\. nií.o pod:· pernMnecer 
ueJJJ servir de li :se a um 1·ot.o ,J:~. Carn:,r::t. 

Sr. Pre~ielente, na f<dta de r~tatbti <te ele
m··ntos, qnnnrt• tnlo é de:;ord····u e ;;J1:lrchia 
:inanceira, V. Ex. eomprehen,Je IJ'"'nil.o se 
IJÓde exigir da c'ommbsi\o dn Ut'<;:tmento 
'"qu•ella precis:lo de numero qne fóJ':\, par;c de
sejar, soheetn-1" sohre o i1npo,t:J de luterias, 
cuj:1 contestur·:1 a commissilo I ilthn. mudado, 
estabelecpndo imposto novo. 

V. l~x. ~,.,!Jil que :1' loteria,; l'edm·aes paga
rão W5 réis por l•illwt·J i11tni•o <l as loterias 
estnclu;18S ~ 0/o sql,re o sen c:1pita!, imposto 
estA qtH' foi ;no li 'icai],, por nnm autoridade 
snpel'!or :1 do Congr·esso - ·' do ministro da 
f',zend:l ! (Ha apartP-,.) 

S•·. Pr<'l~i<'l-111to tli:lnt·3 O:n ::isenz•so do no
bre deput "ln, e'l pAI'gnntei :1 mim me:>mo : 
qLwm sn"e ~i ;~u ni'ío 1·on eom 'lSte imposto 
eleT •do t'iiZe!' mal :1. esta in ln:;'J•ia nacional? 
(.Jnem sahtJ si réll, e]e\·awJ,, ex '<'Ssivamente o 
Ílllposto niío VOi! feril· além rlo men alvo e 
n:'io vou ffi:tt-11' csb Ulo pro:;p<e!"a o tão des
envolvidurl' industria brazileii':\ '? 

. 0 SR. Jo,É CARLOS- E d,3~amparacln. póde 
drzer sem su~t :. 

O Sr{. l•'lWDERrco Borw1"s- O 1nelhor seria 
prd'eriLlcJ •l proj1Jd<J clu uoi.Jre deputado o Sr. 
José Cnrlos. 

Ao me:;mo tempo qne o nobre deputaria 
pelo Cea.rá abria à commbsão d" Orçamento 
esta fonte de renda, propunha J.H1t' ontro lado 
a diminuição do impo:ito de loteri:ts t'echnndo 
outra fonte de rcmd'l. O SI{ .. \ UGU,TO MoNTI·~NEGrw- Eu peguei 

ua. P~'umt e pnz-Júe a calcular. Si como diz 
O SR. FREDBRICO BoRGES - O imposto de o nobre rleputar!o o impo:ito do I o;., sobre 

I "/o c'1ega. muito ; 0 do cnlç<ldo não: er,t lot.)rins feder:ws dá lllil ;:5 de 400 contos ele 
prec:iso augrnentar · ré i~ por :1 n n· '· eu possu tum: ti' como ba:ie do 

O SrL AUGUSTO MoNTENEGRO- Começo a meu c;1lcnlu 400 contos e dizei': si 400 con
c;:mbater a ememla do noiJre deputado pelo tos são I"/, rio C<lpital da. lotArh reclcml, este 
c,:arú,. comb:ltenclo n proposi~ão CJU<J <~C<t!::a será ele 40 mil cont"s. 
de aventar de que o imposto de I 0 /u sobre Tomo estes 40 mil contos. o i'egulamento 
loterias fed<'.l'.<es Já nlllito mais do que o manda di~tril•uii' ()O"/., em [Jl\~llJi•'S. 
}Jrevbtd e orçado peL-e \:o·.11mi-são de Orça- Port:111to rlos40 mil UJI'to:; 'us onto 24 mil, 
mento. que são disfJ"ii.Juidt',i r:olll·• pt·e:11iu u ficam 16 

Sr·. Presidente, V. Ex. comprehende o em- mil contos. 
bltruço d8 urna contnlis:ião de' rç mento, ~i Uestr~.s 16 mil c:.mt,.s te!lllO ,LJ descontar a 
soubesse (]Ue as ta~as por ell'l orç;•~las não q:Jal11 1 <~ ~PI!l' 1Xil1ldda d · 1.81 10 contos que 
pud_e;;s~m ~e_r excedidas na '~~remtdaça.o. _ s:to (IJ:.;t!'lb!l!<los :;s ln.l!tniçõ< s [ll[h e :10s es~ 

\. Ex. uao 1guora que Ja na 3" dtscu:isao htd>~,: íJlW pol' s1w \"CIZ 'IJ,;trit,u<·In aos seus 
t1•clas as cifras que podem instruir o OI'ÇC\·1 estaheleciJilento:; 1le cat·id;,rle. Cumpl'e notar 
menta da receita, desapparecem, dando logar de pas,;agem que e:5ta svmma. substitue os 

c~mara v- v 1T 
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' 
2!J u /? que outr'ora se distribuíam como be- 'I neste se encontra em difficdrlades para Pil" 
r~ ·~.~I~- . . . i " ... '>- ., . 1 ?.1~posto rl~ um:\. tarifa~ que é 'JU;.~_:'li pl·oh~: 

. eouo, p.or~anto, ae • .e.peô_ -~.800 ~onros. 
1 

mtrm. que e mor,n.l, em ~ue o e,apltuli>tn ,, 
]) sco1Jto aJUaa os 400 COJ?tOs no. 1mposw. e te-~· atac:::.ta a sna tor. tuna. , não sri pelos impn: 
'ó'··' !6.200 conto,;. e mms 10. comas !le nsca- elos ,zen_eros ~ue compra, cnmo por estact~ 
t;~açao tenho nnalme~t: 26.2l0 co:Hos. ')Ue precwçao colossal e nnnca vistn. da mo~Ja 
•.i~;..o um~ m:.\rgem de L·. 190 contos. nact?nal,_ qne tndt~ um rebaixamento 1) 

Co~ €.$tes pobres 1.3.790 cornos os concc5- · cr~rhto~ .st ~m momento t;.lo ri oloroso em fll,~ 
si·marto~ teem. de pagar ao::; ~~mp~e~?-tlo.s, a. I n Lon:_m1ssao d~ Orç<tmento. esquece:Jrlo-s~·~lo 
~!~l{Jressao dt! brll~et~S~ a C~1sa.~. 0:5 LilV1.~end?:;~ coraçao p::n~ SO p~nsar nn. TJ;ltria. f'era até 
r;~.~ segundo m:e In.torm~m ~-~~/Jtram <: .-..00 ° 2 . os e~t;\b~leci:n.entt1S 1Je prev1~encia e 1le eeo . 
. Por con::;egutnte .. Sl·. rre~her:te. v~ q_ue nao nom1a. como ~ q11e as l<1ter:as n<l.u hão 

1
!J 

1:>, matar com esse 1m posto " 1ndustr1a na- concorrer para a salvação das liQ:mças nu. 
citmal ; pelo contr:~rio, el!a ,; t:Io prospera. blic::s 1 ' 
j tio desenvoí\"il.la. que pódt-! ~et• consider·~tJa ~\. commissão que pede un1 empre3um~ 
~~-primeira. i~l!.lustria bra~leir:J~ ·1ne. chegou cows:::nl. ~ar:.1. sr:.!(lar compromis~os de honra 
ao ponto dt: ra.vor~~cer ~1o 1he:::our~\ de pagar contrah:nos no e;;,.;npo da. batalha. a com
ao Th'~~onro 1)S saci'ilicio:::; enormes ou c o mb:::ão rrue não hesita em htnç<!r ~ohre 0 fa~ 
Thesou!'O C.tz desde a independencia paf:1 fo· turo e::te peso er:orme Lle mn ernprc-stirno. 
mentar· e J.e:;:eavolvet• a industria nacional. poderia ~teixar dd ferir as lot~ria=' r 

Elia Ol:CUp:l. este lognr proetniuente •!e pri- .:\unc:J. ~t Commissão de Orçamento nuot'1 
meira industria ~:wcional. Portanto. elevar commetterin eSte crime. 
esse imposto a 2 "/, é razoauili>simo, é um Eih: sabe. dolorosnmenie sabe, porqua tem 
imposto modico que pouc<) ,·:ü pe,;ar· sobre lucta,lo contra elle. qne existe um pod;: 
o orçamento dos ccuce>sionario;, m:txime occulto an'az destas paredes e q t1e <lctúa poJ; 
quando elies .iú teem uma vantagem apre- tosamenre sobreasdelibér::t.Qões de5t:J.Cam:u"a. 
ciavel d<Hla pelos po<leres publícos. Elh sabe. porque se tem ;isto batid~ 

O meu illm;tre coile.!r<t e chefe. o Sr. Fran-~ muitas ,·ezes e muitas >ezes tem sangrndn 
cisco fi-licerio deve re··ordar·-~e de que o 6!'. neste recinto. ' 
Ruy Barbos-,t, quando milrstro elo oronc;orio E si <lS minhas paiavras se revestem da-
bai:xou urn decreto re!!ulnodo as loter-i:ts. quelhl vibração que da n indignação comr.~ 

Ne:;ta occasiilo determinou '1U') 70 °/ .. ele-- urrm campauila hedionda, é porque sei que e 
viam ser distdbuidos como premios. 20 °/ o r.lP JH"eciso t'eril' o espirita dos nobr2s deputado:. I 
benefJ:,io para as institniçõe., ph\.:i. e lO 0 /, mostrando de um ludo o quadro lugubr·e, onde I 
par:.\ impo:::)tO e vutras desp.:zas e lncros. estão de::;euhtvins as nossas tinanças. e d~ 1 

Ora, urmt lei posterior do mesmo Sr. Ru,·, outro lado a situ,çi'io prospera das sociedade; 
outros m~ dizem ·que do ::nuo p:tss:rdo, dimi- que !]Derem fu,2'ir ao cumprimento sagrado 
nuiu o que se rlevht distrihuin1o puulico em ele um de..-er, '1llltl é o de levantar o or~
premios, de 70% para üO% de mo•io que se nismo social lmtzileiro a altura que me~~ 
augmentou ainda. mais '' margem <leixada pelo P"-triotismo <le seus tilhos e pelo ;augu! 
aos coocessiouarios, tle que lO \\ passou que estes den~tmaram. 
a 20 %. Tenho dito. (ll'luito bem, muito vem. O 

Este argumento. serve ele resposta a um orador e mttito fcUcitado.) 
f.tcto que deve ter ferido o espírito justo e 
recto dos meos collegils da Cnmarn. Diz-se O S•·· V er;2;ne de -~breu (E"! 

q.· u. e. a orgauisação actual das loterias fa.v. o-~ discl.!rso deio:a de s. e-r ptoblicwio, t~ndo ,i/, rece mais âs instituições pittS do que a anth:a, entregt~e em te1npo ao orador.) 
, . :pois naquelle tempQ elhlS recebiam 530:00W., 
·,:-_·e hoje, pelo decreto de 17' de. fevereiro, dis- O Sr- ~ei-.-a. reconhecendo queaho~ 
-· .- tribuein-se SOO e tantos contos. vai adeautada, que c facto de. haver ;e;;ao 

· chamo a.'attenção ela Casft pura o se- nocturna é a prov.t de que urgo encerrar.;; 
.cc, ... ,e:•iUll•~~ antigamente.l1u.via menos loterias do o 1•resente debate, promette ser brcre.l 

~~~~~;~;~i~~~~~~~&ih:t"i~ve~n2d~o hoje ma.is lote- pois limitar-se a superfunctoriamente tmt!l loterico de 40.000:000$, das emendas em di::cu•são. . • 
não devia_ ser B;pera que tl Camara de ffiíl;lS uma 'f. 

:000:;; que sao os prova ele sua coherenctn-votanao r.worare. 
meute iolétJ. preconi~ada pelo seu illusr:t 
umi~o o deputado Tosta, tt quem temsernpf. 
a.co~panhado na,; idéas pt·oteccionrstas .' 
ao-ora tambem m1. defesa des:;<l. cau;;a, nuo 
p~rque não entenda «que o >i~io não pa~e
imposto»; mas porque quer vtr em arulll0• 
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dessas fabricas de chnrnto,;-ond,• üncnntra-~ Casn da \loed:l. Naclon~l n'r - .. 
rlo trab:.üho tantosmilh;~re:-;rif! hahit1ntes,Je parnr. · · · ( · · a:.> po~~.'l. prc-
amb~s os Sê:I()5 Je :lh;·n.g-o;di•': >. \''!ix. Ca_-~ :>;ãn ,; caprichosamente infenso aos 01·~achoe:r .. a .. Murutbn. e tnnl.l.~ •)lllHl:, lüca.wladt";,, mentos: dF:"fdu.de os interc:s:ses Uos funr;eiona.
!qce ,Ja te~e a honra de ::npr~8eUtftr no par- ri_?S. dos op_et·nrios .dn. clas:;c pob:·r:, emrirn ; 
Iame~.toest~.do::d. :. 

1 
~ ... _ n:to::e oppoe ao:; Impc,stos:so!Jr·c o.;; objectos 

: ~SL~ co~,: JCto. ~~~·.~· 1 ln' :L l.,.t~'l:lr:-t na.o de luxo, ~~~bre ns lüteri:ls. s~hre fJtldntos :ls
cea.era a~:::-a. tena~t.t.l 1 ~~! di) llln)>tt: r:l;ltor su~ptos pmton a comrnis~a.o. qtw.: r1 pr·i-

1 dt\. comm~ao que .eno,; 11 11 ~~n· rne:o dt~ uma me1ro a lonva.r pelo sen zelo e acth·irbde :e 
! emenda o 1m posto de dvns z:e:s snhre os chn.- (}ue preva.lece-~e da. opportnnida1le p:1l'n de
rntos. o que a C:1m:1ra r0ped::i, c!arn..r f}ne. por ca.t·ta~ recchidns do eO!n-

Combate por detrim~nt'-'"' a<l p0vo. aos mercio da Bailia,. s:che qae aque!la. impo1·
pobres. ás f<.1.milins ~IIt?c \*ilt~m. rwíncipalmente tante- praça arcettn .. o presente orc:arne:llu~ 
no seu estado. e em S':'!'n.l :10 non~. dé cos- s~n1 protestar mesmo contt·a al~un:; acct·c::::;
turas e bordados n. ~~m~nd:t d1) mesmo relator ctmos que. tem etle ; ~as u que ce:-tn.mr~t"ltl! 
do. cornanssão impondo m:1.is :m ~;sobre linhas asso!Uhr::t: ': o emprest1mo a que se rerurr:ru 
em carreteis. nov.?ltc.s on :nend:1s 1;arn cos- ns d1sposi~oes g-e1•ae~ qnn.nrlr~ tra.tn; dn. !.1.\"po
tnra. crochets~ trieots 1!- :-~melhnntes; e c1e- the~e de nm E=m_prest1mo cxternoat1; G rm!hrit·s; 
pois 'de diver,;as P.onsidernções ;obre :...~ fn- de h bras e~te~lmas ~ 
bricas de sen E:>tado. diz 'file n:i•linsiste sobre D:ibt poder:10 resull:lr de;;::strc~ 'Lnc.pr>:lll· 
esse poo.to .. porque nntn. rl ue a. ~~amara apola tlo sobre. o la1"'onra.. rcnccttr-:.'ie-hao sollrn o 
0 ~eu pensf~mento. e rlt:sae rp.le \'~m em seu commerr.IO. 
apoio o illustre dep;::ado. por ~finas. lndus- Apresenta argumentos e:n :Sentido ,·nntl'a-
trial e insuspeito. no n..~::;umpto. rio à essa medida, se:11 que com isso ~e po:-;sa 

Admira-se tanto m:us ·lesse ~ovo imnosto, inferir. qne tem o menor vislurnhre dr, op
quanào é a propria. (;om:ni:i:5l10 1!Uenl r'tiz no posição ao go)Yerno, que tão cnthusiastica
parecer que tem -entre :.s m:ios: ~ue <>s im- mente tem sido acolhido pela. Nnção, ~ em 
postos de exportaçao l!t'e:;cem ~ ~~ste :resc1- quem o o~.1tlor tanto con!Ia ; n:to podendo. 
menta re~he exactamente ,nnrc n.rttgoõ de porem. detxar de emittll· a< apprehensõe~ 
consumo do pobre e do remediado». JUStiãcavets daquelle commercio.(Jiuito be,,: 

Francamente apoiú •) pans·1munto d& pro- muito bem.J 
curar o zoverno. tanto •1nanto ror possi>el.l 
o abaiiamemo de impost•>S de importação no o Sr. Frederico Bor~·e,. idiz 
estrangeiro ;_J:<ra os nos:;os generos. lastt· que. ao contrario do que pmsavn; esta de
mando qne essa. tcl.éa :11nrla. :!que :J.dtada pura bate foi iniciado pelo illustt•e relator do or
nava reunião. do Gongre:;so · _ çamento, quando parecia mais curial qu~,ha-

Cham:t mutto espec!:dm•ntP. a att.eoçao da vendo a commissão se pronancia.:lo sobre as 
Camara. p:tr:t a. emenda autortsanu~ o go· emendas apresentadas em 3• discussão, se o 
verno a mandar cunlmr no osr.ranzetro. caso oppuzessem ao parecer da Co!lllllissão alguns 
não. o possa Xo.zer a C.>sa •lo. :.Ioeda, ?ez ~~~ senhores deputado> e em resposta viesse o 
contes de rets em moedas .te 100 e 200 re1s illustre relator sustentar suas idéas. 
de nick.e!. . o il\ustre relator, com o brilhantismo de 

Lembra que estretou . nes;e parlamen!o sua pllrase, com a exposição de tlleorias, 
fazendo resaltar a carencm. dessa moGda nao verdadeiramente beilas, veill sustentar da 
só para attender as necessidades do ~ommeF- tribuna a necessidade dolorosa em qae se 
cio, como para e;;tar o dolo a que 1la a. emts- achava a honrada Commissão, e por assim 
são àe Tales. dizer o paiz, de tributar~ fortemente a.s d~-

Não limita..:;e porém "pedir ;, C:tmiu-a que versus fontes d.e produCQao para acudtr as 
vote essa justa medida, mns cooscio de que necesstdad~s soCiaes. . ._ . . 
ella será ncceita. e:;per't que o governo, que S. Ex .. dtsse que.a nossasltua~o ftnance1ro 
o illustrado ministro da r,uenda, a qu~ro esta .cheta de pertgos, q~e estamos em nr:t 
não conhece pessoa.lmente,. mns _qne sab.e, é Ja;byrmtho e que era. ~re?ISO o soccorro do CI • 

um ministro zeleso e patriottco. nao se detxa- vts.,t!lo de todos os braztletros.. " 
râ. levar pelo dese.jo que certamente terá o St _fosse um.a verda<!e o que S.Ex. apre,oa, 
illustrado director da Casa dtt ?o.Ioeda de o paiZ ha :nmto estar_1a nesse abysmo, por-

: realizar toda essa cunha o-em propostn. e pre- qu_anto nao é de h~Je •. mas desde a monar:- . 
, cisa ; mas que attendendo á nrgencia que ba chia, quando pela prtmetra vez o orador -\~v~ 
'desse meio circulante, contracte com quem a honra. de entrar nesta Casa., que.F ID 
:melhores vanta"'ens- offerecer em estaoele- gnagem é constantemente reprodu~t a.: . . . 
:cimento moneti'rio h•.bilitado, a cunhagem ~stão a~i os recurs~i~ifd:ct~d~~:l:'n~~:~ -
:dessa moeda ou da parte que, desde logo a patz, ~na rtqueza. e sua. . . • . .. _ , .·-. c'-
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que estt~vamo:; longe dessa tristis:;ima. si
tuação. 

O orador compt·ebende a. necessidade dn 
verdade orçamentaria, mas tambem compre
hende que o i!lustre relatot• da Commissão 
de Orç,.mento, denote das largas despezas a 
que o j'aiz foi foz·ç;do em umu situação anor
mal, úaaute <los g;1stos determizwdos por 
ct~usas .instas e extraordinarias, si vis~e em 
difficuldades para e~uilibmr a receita com a 
despeza e seuti>se embaraço;; enor·mes, cog-i
tando dos recursos par'' augmentar ;t t·enda 
tão desejad;t para cobri r o deficit monstruoso 
resultante uessas despezas. · 

Os einco !'éis ,P•Klidos pela Commissão de 
Orça~cuto . constttne. para esse rumo de in
dttstrm uactonal um 1m posto bastante pesado 
e ~ue vae ma tal-a. completamenb, prejudi. 
cando além de tudo uma classe que muito 
nos merece, como é a classe dos pequenos 
la.v~ndores, que~e occupa hoje qunsi quee!
dn>Ivameute da cultura do rumo. 

Além <listo, o fumo ainda é bastante tri
butado nos Estados e é uma •le suas fontes rte 
renda. tla qzml se ver~o sercea.aos e eu não 
quero coneorrer para tsso. 

Voto, portanto, pela emenda do Sr.Manoel 
Caetano, que reduz o imposto do fumo de 
procedencia nacional. Pretendet·ã o illustre relator com uma 

lei annna orçamentaria cobrir esse deficit 
enorme 1 Ninguem mais pedindo a palavra, é encer-

O orador procurou C:;ltudar o cnpital rh rado. a discussão e adiada a votaçi'\o. 
Loteria Naciom< l e o das loterias do; E:;tarlos. 
chegando a. conclu,ão de que o imposto de O Sr. Presidente- Estando ade-
1 '/o em vez de 2 "/,proposto pela honraria :mtt<da a hora, designo para amanbü. a se· 
Com missão sobre a:; lottlrbs federaes, dava g-uinte ordem do dia : 
um:\ renrla superior àqueUa. previstt< pela Votação do P!'OjP.cto u. 169, de 1894 (Orça-
honrada Cornntissão. menta tla Receita) (3• discussão) i 

O orador está com todos os virtuosos que . _ . 
rleseja.ut a eliminução do vicio,mâs de:;tle que 3• .dt~cussao do proJecto . n. 206! de 1894, 
esse jogo está leg;.!izado no paiz e é n•lmit- aut~ll'•:!ndo o g~v~rn_o a abnr o cred1to extra· 
lido em todos os paizes cultos, tiretuos tlessa o~t~tn.n~o de !2'í:0~?_.000$ para. ?ccorre: ":5 
fonte de renda un1 imposto razoa v e!, mas não d<=>eeza, do Ml?t~ter!o da Guerr.t ate a. ltqm· 
vamos at·' ao pauto ti e proll.ibil-o. duc;o. do e~_erctClO V115ente i 

O imposto sobre o. capital das loterias iro- . l dlscnss.lü do pr~Jec~o n. 190 A, de l~9i, 
porta em 1.400:uousooo. E:;t<trà quem l'ez o mterpretando a exp1 ~soa~-; com .aproreJtt
contracto com o governo nas conuições de g:rento.- do art. umco."' 1 da le1 n. 206 de 
pag-ar esse imposto ! -6 9~e ·~te~?,.:o <le 189~ , 

9 A consequencia. é a. cessação ,]0 jogo lote- ~ dtscU>><tO do proJecto n. 18-~ de 1894, 
rico mas tambem essa reotht prevbta por concedendo a. Coll!panhta de ~strad.a.de Ferro 
s. Ex. não se dará.. do N~rte do B:aZtl ~rorogaçao ate dezem~;o 

Julga ter dito sufficteute par<' >ustent, 1• as d~ ~l896,_do pr~zo m,U'c.ado P·•ra a concll1Sl!'! 
emendas que apresenta em 3" discussão tio c!,,_ . o~_:.<s ~~~ e.tradas de .ferro d~ AracaJU 
or~mento geral da receita., se!ll inspirar-se a ~tm.w DI. ~.com rama: para .a 9·lpella no 
em mteresses de qualquer oruem que não 0 Estado de Ser_.tpe, e de T.tmaudare a Barra 
bem aeral do paiz ' no de Pernamonco; 

" • CoutiniD>ção da 2• discussão do projecto 
u. 189, de 1894, declarando da competencia 

O Sr. Ferraz Junior-Sr. Pre- do Supremo Tribunal Federal o julgamento, 
sidente; não venho abusar da attenção tle mediante reclamação, das questões relati'<1ll 
v: Ex. e dos poucos collegas que se acham it validade de assembléas, governadores ou 
pres~ntes ; muito pouco tempo me demorarei presidentes de Estados, em caso de duplicata 
na. .. tribuna discutindo o parecer da Commis- ou outro conf!cto sobre a legitimidade do seu 
são de Orçamento. e:xercicio, e dispõe sobre os casos em qua 

. Eleito repres"utante da Nação por um s<imente poder-se-h<t dar a intervenção da 
districto que coutem muitos municípios onde jurisdicção federal (substitutivo aos projectos 
se trata, em não pequena esçala, do cultivo us. 156 e 179, de 1894) ; 
do fumo, tenho obrigação de manifestar' o 2• discussão do projecto n. 167, de 1894, 
meu . inodo de ver com relaÇão ao imposto r€orgauisando o corpo de engenheiros civil 
que se.tem de lançar, e de tomar a responsa- sob as bases que apresenta, e dà outras pro
bilidade do voto que vou proferir. videncias em relação a reot•ganisação geral 

· .··.<Não posso acompanhar a honrada Commis- dos serviços techuicos dô Ministerio da Via
. ·~:siiO)la rarte. em que propugna pela rejeição ção e Obras Publieas ; 
:;.:i .cta>.emenda· do nobre deputado pela Babia, o 3• discussão do projecto n. 118, de 189l. 
i;,"~Si'!c;Manoeh. Caetano, reduzindo o imposto do fl.xando os vencimentos dos empre.,"!!dOS da 

-cc.·."·'·· .. •' ·.'.':······· · · · · · Estrada de Ferro Central do BrazU; 



Câmara dos Deputados-Impresso em 12/02/2015 15 38- Pág1na 1 de 32 

SESSÃO EM 30 DE NOVEMBRO 1>!•: 1894 645 

Discussão unica. do projecto n:i.o :m ncr·io
nndo n. 162. de 1894; approvanrJo co''' mo
dificações o codigo tias disposiÇÕes commnn;; 
as iastituições de ensino superior, decret:rdo 
pelo governo, sob o n. I. 15!!, de 3 rle dezem
bro de 1892; 

Discussão unicn. do proj cdo não sanccio
nado n. l, de 1894,reorganisnndo o Tribuual 
de Contas; · 

2• di.scussiio do projecto n. 157 C. de 18Q4 
determinando que os vencim ·n tos, ,;o ido· ~ 
etnpa dos ?tliciaes_ da Br·ig"d" Polichl e Cn1·pu 
de Bombeiros se.)am os me:,mos marc,r.Jos 
pa1a os officiaes do exercito ; 

Continuação da 3• d_iscussão do projecto 
n. 83, de 1894, autor1sando o Poder Exe
cutivo a reorganisar o serviço de immigr;rção 
e colonisação da União. de conformidarle com 
as bases que ''presenta ; 

Discussão unica do projecto n. 125, de 1891, 
do Senado, melhorando a. rel'ormn do 1 • te
nente da armada Camillo de Lei li:; e Si! va, e 
propõe modilicações ao projecto n. 2.~6, ol.: 
1893; 

2> discossão do -;,rojecto n. 163, rle 1894, 
revalidando em flivor da. nov" Comp;mllra 
Elh'ada de Ferro Estreito e S. Frnncisco ao 
Chopim, a concessão a que se refere o decreto 
n. 896 de 18 de outubro de 1890, nos termos 
do respectivo contracto ; 

2' discussão do projecto n. 188, de 1894, 
determinando que tenha entrada no Thesouro 
como receita, a rend'' do Deposito Publico ; 
marca vencimentos aos respectivos funcciona· 
rios e autorisa a abertnra do credito neces;a
rio para inrl.emnisar o depositaria publico 
de diversas despezas, conforme a liquidação 
que o Governo fizer ; 

2• discussão do projecto n . 141, de 1894, 
mandando· reverter ao serviço activo do 
a!ercito o capitão reformado .Jeronymo Fer
reira França e inter.,reta o art. 9", n. 2, rla 
lei n. 648 de 18 de agosto rle 1852; 
. 2• diEcussão do projecto n. 109 B, rle 1894, 

dispondo sobre a <:xpulsão do estrangeiro de 
Parte ou de todo o territorio nacional 

_I• discussão do projecto o. 26 de 1894, 
dis'oondo os bens das ordens religiosas, 
dec1arados proprios naeionaes ou corno bens 
pa~os mas que continuaram ao serviço do 
cnii'l catho!ico, sejam reconhecidos proprie
~d~ da Igreja C.,tbolica, no uso e gozo dos 

stitutos ou pessoas religiosas que delles se 
cbavam de posse ao tempo da promulgação 

da Constituição da R.epublica; 
Discussãó unica do projecto niio s:mcciona

o, n. 119 A, de 1892. concedendo aos 1' 
2• cirurgiões do Corpo de Bombeiros da 
apitai Federal os postos de major e ca~itiies 
om as vantagens que são inhet·entes a estes 
ostos; 

]a !!iSCU:':='lln rln pr'j' 1Ct<l n. 202. dn 1804 
d(!tm•rninando que u:-; ()tnei:H~...; do rx(H'dlo re~ 
[ÍH'IIlildu5 011 ()U~ SC! !'el"IH'!ll:tr(~lll. de iiCCtWdO 

com .a~ disposiçües do d~creto n. 103 .\ de :30 
du .Ji1neiro de 1800, ~i e:o;th·e:··~ll! gradu.~dos 

~~J~~~~~ i~~~~~f~~~~t~~~;ga~~1 ~~~t~~~:~~~~~~o~i1J~~n~ 
v • ment(:_ providos na eL,s:-i•! Ue qnt! t1vcrc:n a 
grarlua<_~an ; 

2a ~.liscns:-:;io do pr•ojedo n. 11~1. dr: 180:!. 
autor·rsandn o g-oTct·no n. 1l1~.:!1lh)rai' a~ r,.:for
m:lS dos of!ici:w:-; dr.J cxer:..:ito CIJncedidas por 
dl:~crdo de :~ de revm·eir·o ,\(~ Io·mo~ ül 1nip:l
r:lJJ(I()-os na:5 vant<lgens do decl'etl)dl! 10 d.· 
abril rln mesmo ttnno·, · 

2• parte (ús 2 l/2 on :rntes) : 
Continua,~1.o dn :):t di:;cn:5:;:'í,1 elo prQjecto 

n. 170 B, rle_l894 (Ol:(nmento da Vitlf;:lu); 
2a ri!Si!n~sao do proJecto n. 207 .. de \ . ...,O.t~ fi

x:tndo :1:-; fOrç:1s de terr·a para o exercício de 
18\15; 

1" discussão <lo projecto n. l92A,de 1894, 
nh1·indo o cr·edito extJ·aot·rlin;rrío de :3:GOrJ.~ 
p:1ra p.Jgameuto dos vencimr~ntos fie nm êOQ
:-iCJ'V;idOI', nm seg-undo o!fici.d e u:11 U.!llann
ense da. BiiJJioteca ~aeio11al. a partir· ti·~ 1 jle 
setembro do eonente anno. 

Levanta-se a sesS>1o ás 11 horas o 20 mi
nutos. 

!493 SESSÃO E}1 30 DE NOVEMBRO DE 1894 

Presidencia dos Srs. Rosa e Silua e Fra-ncisco 
Veiga (2' oice-presidcnle) 

Ao meio-dia respontle m it chamada os Srs. 
Rosa e Silva, Thoma7. Deltino. Coelho Lisboa, 
Fileto Pires, T;rvar"s de LVJ<r., Gab1·iel Sal
Z"ddo. Cat•los de Novaes, HÕll:r.tJda rle Lima • 
Gustavo Vet-as, Eduardo rle Berredo, Chris
tino C!'U7., Nogueira Paranaguá, Frederico 
Borg-es~ Gonçaio de Lugo:;, Thomaz Ot'Ç'al-. 
caoti, Pedro Borges, Francisco Benevolo, 
Augusto SevBro, Junqueira. Ayres, Tulentino 
de Carv>tlho, Coelho Cintra., Roch<t Caval
canti, Oct<tviaoo Loureiro, l>!enezes Prado, 
GoJWeia Lima, Santos Pereir;l, Augusto de 
Freitas, Francisco Sodré, Tosta, ~laooel Cae
tano, Flavio de Araujo, Rodrigues Lima, 
Arthur Rios, Marco tino MoUJ·a, Pamnhos ~!_on
tenegro, Atha.yde Junio•·, Torqu<t~o More1ra, 
Galrlino Loreto, Antonio de Sique1ra, Franç" 
Carvall!O, Osc>~r Godoy, Alcindo Guanaba7a, 
Lins de V à;concellos, Albert•> Torres, Er1co 
Coelho, Euzebio de Queir-oz, Costa !'-zevedo, 
Silva C<tstro, Nilo Peçanha., Franmsco San-
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tiago, Sebv.stião de Lacerda, Urbano M_ar
condes, Mayrmk, Landulpt:_o de Magalhaes, 
João Luiz Carvalho Mourao, Vaz de Mello, 
Monteiro de Barros, João Penido, Ferraz Ju
;,ior. Fortes Junqueira, Fro.ncisc_o Veiga, Th?o
tonio de Magalbães, Arthur 1 orres, Par~1so 
Ca valcanti, Carlos das Cbagas, Costa JuDiar, 
Gustn. vo Godoy, Adolpho <>:ardo, ~o!'3;eS Ba!
ros, Paulino Carlos, Fr;lOCISCe . Gllce~JO, Ovi
úio Abr<tntes, Urbano de Gouvea, Lmz Adol
]lbo, Paula Ramos, Franci:_co Tn~entin~, Emi
liG Blum Fonseca Gnim"raes. RivudavJaCor
réa e Ves'pasiano Albuquerque. 

.Abre-se a sessão. 

CGmparecern m!,is, depois de abert_a a ses
são os Srs. Lima B.tcury, Enéas Martins, Au
gll~to Montenegro, Bricio _Filho, Yiveir:os' 
Luiz Domingues, Ildefonso Lnna, Jose Bevila
qua, Trindade, Artlmr Orlat}do, Martms Ju
nior, Luiz de Andrade, Medeiros e Albuquer
qtlé Mi<>uel Permtmbuco. Carlos Jorge, Cle
me~tino 

0 

tio Monte, Olympio de Campos, Ge
miniano Brazil, Zama, Neiva, Milton, Eduat·
do Ramos, Panh\ Guimal":ies, Vergue de 
Abreu, Leovegilolo Filgueiras, José lgnacio, 
Tolentino dos Santos, Sebastião L:tndulpho, 
José Carlos, Lopo;s Trovão, Ernesto Brazilio, 
Barros Franco Junior·, Lima Duarte, Lamou
nier GoilofredG, r'erreira Pires, Cupertino de 
Siqueira, Caseniiro da Rocha, HerculanG de 
Freitas e Ciuciua to Braga. 

Deixam d·· comparecer com causa partici
pada os Sr. Matta Bc1cellar, Sá Peixoto, Bene
dicto Leite, Costü RorlJ·igues, Anisio de Abreu, 
Torres Portugal, João Lopes, Helvecío Monte, 
Francisco Gurg~l. Cuuha Lima, Silva Mariz, 
Chateaubriand, ·Pereira de Lyra, Arminio 
Tavares, Marcionilo Lins, · Cornelío da. Fon
seca, Aristides de Queiroz, Cleto Nunes, Fur
quim Werneck, Belisarío de Souza, Fonseca 
Portella, Agostinho Vida!, Ponce de Leon, 
Gonçalves Ramos, LuizDetsi. Alvaro Botelho, 
Leonel Filho, Octaviano de Brito, Ribeiro 
de Almeida., Valladares, Rodolpho Abreu, 
Pinto da Fonseca, Manoel Fulgencio, Sirnão 

• :_ da. Cunha, Olegnrio Macie!, Lamal'tine, 
Machado, Alfredo Ellis, Alvaro Car

~~;-'~.~atno, Carlos Garcia, Almeida Nogueira, 
de Castro, Dino Bueno, Julio de 

da Silva, Padua Salles, 
Il!oraes, Alves de Castro, 
Mariano ·aamos e Lauro 

Srs, José Ma-
a<>.ásP!I-!:';D,rur~monil,_. Lourenço de Sà., 

Lima, Ame
Junior, Al

Mot-aes, Vieira 
e João de Faria 

-úiotadà. 

PRIMEIRA PARTE DA OlWE~1 DO DlA 

Não havendo numero para se votar a ma. 
teria indicada na ordem do dia, passa-se á 
ma teria em discussão. 

E' annunciad~ a 3" discussão do projectn 
n _ 205, de 1894, autorisando o governo 1 
abrir o credito extraordinario de 25.500:0DOt 
para occorrer ã.s depezas do Minísterio ;; 
Guerra ate a liquidnçiio do exercício rj. 
gente. 

Ningnem pedlntJo a pal~vra, é encerrada a 
discussão e adiada a votaçao . 

Entra em 1' discussão o projecto n. 190A, 
de 1894, intorpretaucló a expressão -em 
aproveitamento- do artigo unico § l'daJ~ 
n. 206, de 213 ue sete:noro de 1894. 

Ninguem pedindo a pal:\vr~, é encerradaa 
discussão e adiadn a %tação. 

E' aunnnciada a 2• discussão do projactG 
n. 182, de 18\l4, concedendo iL Companhia de 
Estradas de Ferro do Norte do Brazil proro
""<>çãa até dezembro de 1896, do prazo marca. 
âo para a cone! us1o d<~S obras das estra. 
das de ferro de Arac;ljli á Simãos Dial 
com ramal pnra a capella no Estado ile 
Sergipe, e de Tmnand;wé á Barra, no de Per· 
nambuco. 

Entra em di~cussão o artigo unico do pro
jecto. 

O 8r. Gouvêa Lima-Sr. P~i· 
dente, tomando seria interesse pelos negoCJos 
do Estado que tenho a houm de rep~esentar. 
vejo que entrn:. em discuS>ão o projecto ?' 
nobre Commissao de O•·camento, em conse·l 
quencia tle um requerimento da empreza en· 
carregada da construcção da Estrada de Fem I 

de Sergipe. 
Tenho grande interesse pelo andamento 

daquellas obrns : niio posso prestar o meu 
apoio a este projecto. 

Sr. Presidente, não é uma censl!ra que 
venho fazer a nobre comm'ssilo,que dignou-se 
acceitar este requerimento, concedendo o 
prazo de dous anllos ainda a. esta emprell 
para dar conchtidas as oLras. Mas, · res~I· 
tando muito os sentimentos de cada um os 
membros da commiss~o. vejo que es! 
commissão, na ausenc1.a dos mellwr_es izo a 
cumentos que possam firmar o seu _.JU te 
respeito elo direito da requerente, faci!Jne~. 
concede-lhe dous annos, quando nha~ . er 
reito nenhum tem esta emprezapara VIl faz 
semelhante pedido. . . 

Não tem direito nenhum, digo ISto em co~ 
sequencia da de;idia, rlo descuido, dos ;uelils 
que tem tido es.ta e. m. pre. za em re!açao e 
oôrigações estabeleciqas no contt•acto qu 
acceitou. 
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A J!!mpreza. de ObrM Publicas. oue se in- f 0 s O . . .. • 
cumbzuda con:,<;rucçãoda :Estr :•i , F . a._ L\:\fP!ODE c.,~fi'<»-\. Ex. acn:c 
de Aracajü a Simão Di;:,s com a ~~;l erro de .J~StiÇ".>, ,9ue a companhia perca o !P'ande 
capella, acceitou as obrigaçiies em c~~s~ capu.tl que _,a tem empregad.o ? 
q~~ncia do 1!-Cto do presidente do Estad.o desde O :';a. ~on-Ih Lnn-Nãn ;;ei si é de .iusti(~: 
~~~9: e aqw_, o Go-rerno Pro'Ç'isorio rla Re- o que ~l·1,e qne es.ta oompau!ua ('St:\, obrigada. 
publiCa accenou a clausula que determina,·a pelas clansulas_ de. s~u contracto a pag:w 
gue esta. em:preza de:'se come~o aos trabalhos multa.e, o que e mms . .Ja tem o seu contmcco 

' daquella estrada dentro de :30 dias. r:aduco. : . 
Veja. Sr.- Presidente. que a Empreza fe E tanio é o meu empenho erri ser esst 

Obrtl.S Publtcas~ qu~ as:=~umiu esta obria-a(·ão O~)r:.t conc:luidn.. que ni'io '>"enlw pe(lir a ca•Jn
ba ~em poucos dias te>e de :pas5ar est!: êou: ··!dade no contt·acro.porque uutr<l compa:.hh. 
ce;sao a uma outra em :preza em data d•l 29 que pür,·ennwa >enhn. terit talvez de ·~emo
de agosto d~ 1890 ~ tel-o á Companhia •'e rae mai,; us tmbalhoo do •Jlle •·sta. 
Obras PuQlícas e ~a,egação do :\arte do .-\. companhia pe.!e p,:, rogr,:üo de prazo 
B!'llZl!. )l'ra n conclusão de sun,; obras: m;ts. como é 

Creio que í'oi esta companl1ia que cleu que essn. •·ompa•·hia Yem pe•li1· p!·ur·ug<tc;:1o ,J0 
romeço a estes trabalhos. pois alii.co:n etreito prazo. quando dentro •!o prazo.que tinlta n[o 
Ja se e_ncontrttm muitus sernços feitos. • deu um só passo. 

_O leito da ~trada de Aracajti a Simão ::\inJ:ruem cem o direito rle -cir ]ledir a pro-
Dias e ~o proprio ramal rla Capella. e,;tiio.com rogctção r! e prazo para a execuçiio de uma 
effeito.Ja bustame adiantado~. obra.. quan,lo nem ao meu.-,; mosti·ou iutere;-
~las htt _seguramente dous annos que as se em começai-a. 

obr-J.s estã.~ alli paralpadas. o que traz Levantei aqui esta questiio não para tra
g~andes preJurzos não sc1 pru·a 0 c~tro. como zer obsmculos <i c<>mpanbi~. m<ts porque •I e. 
am.da para o proprio governo. que garantiu via lazel-o como repr·e;fntanr.e rl~ Sen;ip''· 
o;; Juros de 6 '/, a esta companhia. Xão precisrrnüS estab ·lec, r um prno p:rr:t 

Esta mesma_ companhia. por acto de )7 de começar as obr·as. porque no ;,rojecw. si, ew, 
agosto i893_ tran:"feriu de no,·o il. mesma con~·gnado o pr,JZO para. a crmclu~ 1o das obt;_t:, 
Empreza de Obr<l.S Publicas do Brazil a e pode ,, compunhw .. aprove•tand"-~e de<ta 
Estrada ·~e Ferr'O de ,~er-;;ipe. p-ai'" da Camur-a. passar :Linda._ O' dou> ann•:s 

O que e >ei'dade, ~enhor<s. é que aquel!es sem come<;ar o~ trabalhos_~ vir <lepois pedrr 
trabalhos se acham para[Ysados e ,-ê-:;e cons- non1. prurogn•;•o. ou entao espemr que se 
tantemente pas.aaclo dé uma companhia a :presente outra empr~''"'-' para. 1\tz<~r: uegodo 
para ou~ra, sem vantagem nenhuma para a cvrn elht.e ~ est;l. hypotheso que deseJO que ti
conclusao destas obras. sem cumprir as clau- que :pre1·emd". 
"Ul~ estip~ladt\5, a que estil ooríg;rda. sujei- o Sn. OLYl11?10 DE CA~IPos-Com quatro ou 
mndo-_se nao soa caductdade de;te contracto, cinco trabuii>adores a companhia podia ccme
ccm~ a multa. rar os seus tl"J.babalho~ e iliuuir a disposi<;-ão 

For assim. Sr•. Presi·1ente. que o Governo i.la lei. 
Federal. ~a bem pouco tempo, exigindo dessa <: .. • . , -,, , • 
companhi<t a continua~.ão desses trabalhos. O ~R. GElll~'·'-~o Bn.w~L- O. cr acltto, que 
t~•e necessi<'nde de multai-a: m<u, aind<t as· se "cltam acr.u,~lme_!lw a !rente destn. Impor
sim. não quiz con~iderar cadu.-o 0 commcro ::ame cornpanlil<t dao, pelo sen c;u-accer. pelos 
que alni~jã estava eaduco. , ~u:.e:ess~. qu_e ~e <~Clialll ne~r.a companlua~ 
. Sr .. Pr· si ,ente. não ter-ia du,·ida~ pelo ma~ :~.~~trtt gartn~t!o. de .ql!'' n. obr~t Y~e ser co.me

:ti_mo :nteres>e que ligo ãquell~s obras <1a ç,: ~:- yara •"!" l"e,t!Isada dent10 do p1a.zo 
Estraaa . de Ferro de Sergipe. de pre>tar o marcado. . _ . . . 
meu a poro·" este projecto. O SR. GocYE•'- LDIA;- :h d1sse·a meus 1hs-
~r~.em tudo isto parece-me que h'' um cal- tinctos collegas que, s1 -v1sse que uma outra 

c~lo entl'e a empreza que acceitou a obriga· em preza se tive:;se preparado._ pe•liria para 
í?-O e essa compan1Ii''· que depois foi conces- que 'E' levasse ao conhecimento do go~erno 
swnaria : parece que wjo \lm calculo. que " u necessidade de se decretar<' caducidade tio 
comp<>nhia. espera que app<tre<;-a um;< outm contracto ma~. nã_o Yenbo pedir,_ nem mult<t 
pa~ fazer seu jogo de interems. para " companbm nem caducidade do cou-

:Smg:uem dira que,ne!rantlo o meu apoio a tracto. 
C:Sl!J projecto sou le'"ado por qualquer prin- JiL disse a meus collegas que não tenho a. 
Cl]l!O nem de odlo nem de affeição. porq1.1e homa de ~nhec~r nenh_um destes n:embros. 
nao tenho a honra de conhecer a nenhum •'o; h se ve que sou aqmlevado pelomter·e;-se 
memoros dessa companbia. que ten~~ de ver aquel_las obras marcharem. 

O SR. GE)Ir,.·uxo BRAZIL-Sã:o todos muito plll'a fehcid.ad.e de Sergrpe e da zona por onde 
dignos. tem que passar. 
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Sr. Pr~idente. o fim que me trouxe aqui 
não foi. CQmo ja disse, n~m pedir a e,ta. ()a
mara para s<~l.,var ao wnheeimento <lo go. 
verno a n<lCe~,;ida.de d~ decret"' ,. a ca.u ucidad;· 
do contra.cto nem ~xiglr que essa companhia 
~eja multada como S8 aclla lete1·minado no 
mesmo c01nracto. Veuho apenas mos'Lrai' o 
interesse que ten~o. que tomo para q o e essas 
obras marchem com rna.i~ se.veridade, com 
mais interess~- par,. o m~u estadll. 

r·0gacãa até dezeml~:·o d_e l fl95 do p1.,m 
m~\!'{:md') pa.ra <-\. i.:Ondustio rla...:. obJ'ü~ da-. 
E'6tr~d t ~ de F~:Tt'<1 de: ~'1MtcajU i1 Siwà(, Dia~ 
com r-: meti paJ .. d a C1,pella, no E'6tado ~t: 
Sf!!'g:ip:~., e de Ta.tna~lcl~rê a fi.ana no ,Jc.. 
~rn~·uoo. · 

~esse sentido vou ap:t~''nc<ir um proj<!e~o 
substitutivo, rleterlllinando o prazo, o tempo 
em que essa companhia dev-e!'~ recomeçar 

· naquelle~ trabalhos (L$.) 
Não se pó·'~ dizer, Sr. presidente, que o 

prazo de ses~enta <lias, Qxigido por mim para 
essa empreza come<;aros tra.b:J.lilos da Estrada 
de ferro de S<lJ.'Idpe seja pequeno, porque, no 
oontracto que essa em preza :>cceitou .· e..<tá es
t<luelecido o prazo de tri1Ha dias para t>lb 
iniciar os seus trab:llhos, e não du>'idaTei 
pNstar- o meu :1.poío ~o meu voto tia sessão 
vindoura, si essa com:pa.nllia vier del!lonstrar 
:L força maior ou a ra.ão porque deixou <'r. 
d.ar as obr·~s promptas até de.zembro de 18\,15. 

P." r·:ogr · rho unieo. A eompanlüa fie 
or,tJ ~·;t~l;:t a. r~t.:.um.:ç:n· os t1·. dp ibn::; 'la 
Est~Hi:.l de Ftt~.r-o tle Arf•ca.jú. ;J ~imãu 
Uhs.. e do l'amal I}:L Capei}?! do rer~!·i
do r;:sL:.,Jo. IJO prazo de 60 dho, a to1,_ 

tal' da data <1• ;:rc;seutc lei, :;ob l""h de 
e:Jduw:l:>d" td:w(:kcrdo nll. cl:msula. l:?:' do 
c"ntr:tctr>.~h 29 d" ago,to d€ 1890. ~ '""'i; 
ll. o!,rig:u;;ã.o ~-;: • ~--::v~t·c~s r·~ferti:l:lt~t. ~ dit,; 
dau•u la. 

Eu mesmo reconlleçoqu:l.i a im~ossibilida•'e, 
mas o que quero é que fique consignado o 
prazo para termina.;iio de~s:>s obras. :ts;im 
oomo o prazo que a companhia for abrigad.:1 
a reclama1·. 

Já dis>e que não tenho 'lu vida alguma; 
mas~ o que preciso é que essa cc•mpanhia dê 
signal de vida. x·ecomece os trahalho-. e, não 
podendo Yencel-o:; no prazo estipulado, venha 
aioda. pedir uma promg~ção, a IJ.ue rlesde Jl 
Jlypotb.eco o meu voto. 

O que quero é que ellu, recomece os tra
balhos dentro em breve, porque quem nos 
-póde aS!iegurar qu" este tempo que ella pede 

· · ·:não s~a. para esperar peta passagem do ser
"viço a outm empl'eza 1 

Desde que não roi eoosignado o t<>mpo pre
Ciso oomeça.r, ao menos pelo des· 

';:~~;~~~~:não digo pelo desleixo, qne tem 
~: >ujeitand•;·se até a multas, e desde 

~~~f~~~jê~~;~deu de vida, o que ~e es1>er·a pela aventura de 

~;f~'~;efi::Jfi~''za que tome o en-• · Estado. 

·182, de 1894 

ArL 2 . .., ltcvog·au~·se a.:.; disrJÍJ~ivõ~:-; \:J:t 
t~ontl·ariu. 

S;·da da~ ~assões .. 20 de uo,·embrr, d ·l&J-2. 
~ A.nt"lnio Alr;es r.le fJouvéa Lima. 

.\o pt·ojecto n. L82, <ie 1894: 
~~: o govBr!1() :t·u trJI'i S1td(J à pr'Of'og>~ r llté :n 

·I e JlW i o d· · 1895~ o ;:r·a JO p 'J;a Í nido rl;t . .: úi1tt1~ 
rlo port-o da. Utgun•r- ~~- ~~.1r·go 1!a cl)lllf.Ulrlhh~ .·-e 
c~ n~t!·n~.;<;õe~ Hydr·•w!ic;ts. 

S:tla da-s s·J~Só(;';:;, 30 t!: n .. vGrnlwo d~ IHW. 
- L·.uro Afull•>·. - F. Z'olen<ino. -P,.,da 
.·~aíí'LOS~ - E mil!·> Blu·m .• 

.\0 i''·uj,.d•l a. 182, dil 1894; 
lg-oal t';,\·rn· ii. Comp;u1l11a •I·~ l~$tr·~11ia ~1~ 

FetT() d•J Alto tor:<t.!ltiu~. <le::.:)ionar-h. da E~tl';ta 
da ri e Cat:tlão ·" Palm:t. 

S.dí• 'la.~ !'es~ões~ 3ú ~~~ noveuüwo ·i·~ i~9l. 
- U,·r-.anc tlr: Go trveia .. - Rodriqu.es Liia,I. -
CJi?i~tinfJ Cru;. 

Ml pr•1ecla n. 182, rJ•J 189<!: 
Accr·e:ieen t·~-:il~ : E d4l Cax.iH.S a Ca.jà;:eít'\IS, 

no ~I •u·aniJ~o. 
Sa l:t •las ;:eWJes, an de mvemhro de 1B9J. 

- Gusta<iJ Veras. 
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O Sr. Eduardo l-{.amo"'- (Este ed•t, <L ~nmma de •lez nlil e(>ntos •le réis 
dilé~~rso dei:l:a de ,.;er publicada, &enda sida e;z- (lO .(}00:000$} (:rn ::r~or~da.s •le 100 e 200 t'éis.,)llo 
!regl<e Mttempo ao omd<lr • l hocedenrlo-se '' Vcltao;:'io da emeud;l. üos 

PiCá a discussão interromp:da até a e~nclu- Srs. lw.Jri;;u••s Lima e out•·o,:, snppt•essiv:< õ.o 
são da votação da mat~río. , <lrt. 8' o lo pt'<\íecto relativo ;, aoimcnçn do 

São sues••immento o sem debate :tppt·o
vadas as redttc(•ôes •los pro,i··eto:; ns. 08 A. 
114 A, 140 C, 165 C, ]~l A, 183 A, \84 A, 
193 A. !99 A, de 189~ e 305. de 1893, os qaaes 
>ão ser remettidos ao Se nodo. 

E' annunciM:t a votação d"~ emen•hls otre
recidas em 3• discussão do prnjer:to u 169 C. 
de !894. 

São sncce~slnt.mf!ote po~t;~ a voti)S e n p
ilrovadas asseguíute.. 

Emenrias 

Do Sr. Augusto Montenegro: 
Art. 1• n. I - Aos arti~os qne •lev~m 

pagar mais 30 % nccrescente-se : Fio torcido 
ou linha. de qu,tlque!' qu&lid,ck, em cnrrc
teis, uo,·ellos Oll me" da~. pal"..t custnra, cro
cbet, tricote semelhantes;- lO ds. 

Do Sr. Manool Caetano : 

Ao n. 4l da projecto n. 169 B, de !894. 
(Consumo.) 

Diga.-se : -Fuma picado, mig-,1.do ou ·les
Ji.1do, inclush•() o maol1f&ctura·lo &m ci~:<n•ros, 
por 25 g-rammns on rracç~o dest:t unid'\de de 
producto n«ciona 1 : 

tmposto 1l~ 5 % sohr~ as Jlre;S.tar:.:õe.:; 1le ~egnro 
dG vida~ de eomp:\nhtns estrangr~ira.s~ veriti
ca-.,e v~rem v~b1lo n. m.,·or 1!c emenda 56 e 
Cüntt~' 56 Sr·s. depntarlos. 

O Sr. Presidente- Houv~ empo.ta 
~. na tOrn.m. :lo Reg-imento, ~teve al\;·ir-se 
amanhã nova di.-;~"s~áo sobre e\ la. 

Silo succe~slva.meil tt_:, po~t;1S a. vot~~::-; e l'e
.}ei~in s as emewlns do 81~. Fl'ed ~ricf\ Bor;::-fl:-s-1 
a do Sr. Gusl<t>o \'eraô. •~ •.lo Sr·. Peolro Ver
g-ue~ a. do Sr • .-\ngusto :\1CJntel)egt•o, i!.. do S1·. 
TrimJud~ e" do Sr. Tl.tom:l;: Dellin". 

E.' po~to a voto; e appro, .• ,,.la, em 3• discus
:;ão e e o vhdo a Commbs~t• de l{erlucç:lo o 
seguinte: projecto n. 206, de 1894- O 
Cnn;;r e~so )iu.ciotia.l re5·)l \'~ : 

:\rtL~·o unico. E. o gorHt~oo autoris;.vlo a 
<d.lt"it• o- !.;i."t!dito ~:xtraot•dinado de 2.5.5(10:000$ 
pt"H"<.\ occorrer ~'t.~ • le;;veza~ do Mini:~~tt~rio da 
Guer·I'a ntê u-liqni~luyão dú exer-~icio vigeute., 
re't()g<tndo-s~ fi,:; di:-:.J,OSí(::O:t!::i eJtJ contrat·io. 

é:' po;;ta a vot,.,, "<tpprov;do em 1• •liacus
siio o se~uint~ projecto n. 190. de !SQ4- O 
Con!!'re~>O Nacionn.l dec1•eta. : 

Arti.!.!'O unico. A.~ palavras cor.r~ apprrJveita
"'""to do d;>c•·eto le<ri~l:ltivo u. ~06 úe 26 tle 
0etem'''"" de !894 ( ..rtigo uoico § l") não 
privií.o os u.1umno~ ;los cur,;os supericr:es da;; 
Escob~ :VIi:itares doe vantagem con>Jguada 
no mesmo decr-eto~ a qual ,leve ser ente_n-

Do Sr. Au.g-usto MontHne::!'o: <Jid<t como ttpprovMii.O em lod"" as mMarlll.s 
Ao art. 3' n. 2 - Re•li.ia-~e assim: 

1 

do a.nno, a uãn ,;ímples~eute co'?o "l'!ll"<>-
Ao praticai' operações de eredíts no estran- vn(;to nas cndeir,IS o mi•• tt>e_rem s1do ohttdas 

geiro •>tó seis milhões ostel"liuos e no pai1. ate cantas de ano o pelos J<espectl vos •tlumno~. 
100 mil contos em "-P<•lices. ~ ,_ 

1 O Sr. Ovídio Abran .. e..,. \.l'e a 
A substituti"<'a r\o 81' .. -\ug-usto Monteneg"I'O: ordem) requer di~peostL de intersticio parn. 

assun redi~id:t: -o govemo ram eSttlolar e que o nl:"(ljecto n. 19\l A, de !894, eutr~ ama
Ol'frn.ni:;ar sob a base d,t~ tarit'i:ts nctu::es du:a:o: ohã e~1 2"' r.!i~us~o. 

· tarifu~. umagemt e outrcc minim~ ~applic:tr Cousu!t3 da," Camar" conoorle adi~pensa 
aos productns <>str>\ll~"e\ro~ e SnJe•t~ra_ esse pedida. 
tt">lbMho a approvução do Congresso Nac10llal . ""d". , - d , o>ecto n lSS 
em sua proximll 1-en:Iiiio. Cnnt1naa a- I>CUos~o _o ,r " . • • 

. . . . ua 1894 a qual b.avl:t si•lo wterromp1da. ·. 
E' conSlder,>.d;>. pre,]ni!Ieada. em v1rtude dn. ' . 

: approvaçã.o(! 0 Sllb<titutive> acima, aemeurl?- 0 S•· Eduardo Ba•moe-(E•te · 
' qqe .no mesm(• ~entido o.tl'areeeu o Sr. Medet- discurso dei.?:OII de ser pvblicado, tendo ~rido 

ros e Albuquerque. entregue em temp<> ao orador.) 
E' posto a votos e a]lprovado o seguinte Fie.- a discussão a.rliada pe!ll. hora.. 

additivo do Sr. Luiz Adolpho : .. • , O!l.DE: M 00 DIA 
« :Fica o aovemo autnrisado a mandar SEGUNDA PARTE D.t ' 

cunhar, no "estabelecimento monetario do . r d· 2• discussão do projecto ., 
estrangeiro que otrereee1· melhores Yant<t· co;~J'~u~ça~894'(orçameato da. Yiação.} 
gens, caso não o po,sa fazer na. Casa da Mo- · 0 • l ' e slÍ 

-· ·camari. v. vil - · 
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O S•·· .ranqueira Ayre"' -(Este 
rliscuYso dei:J:a de ser JM~licada, tendo sf.<lo 
entregue era 'eznpo aa vrarfor .) 

O SR. 1• S::c:U.ETAl~JO proc~de à leitura. do 
seguinte expedient" 

Off!cios: 

Do Sr. I• seeret:do do Sen,rJo, de 29 do 
~orr~nte ó0nmmnif~:~ndtJ tjue- foi enviado ao 
Prestr1ente da Republica p»I>a. pr·odde11ciar 
S?b:: sua llUbliCaÇ"lo a resol uçlo ,Jo Congresso 
N3~JOMI, pl'CWOg!l!l!]O u SGS>iiO legiSI"til'"" até 
o dw. 10 de dezembro ..leste unno.-lnteiroda. 

Do ?.Iini~tel·io rla .InsU::;t é Ne~ocios Ir"~te
rlores de zC do ColTente, de-.olvé:·do um rlos 
autographos da resoluç:1•> do cou,;aes>;o Na. 
c!onal autori:sando 9 ~overnu a r8ve!· desde 
j:~, o actual re,zimento d:.s custas j udiciu1·ías, 
-InWH'i<do. offieiando-so ao Se:-::\'lo, 

Do. mioister'lo da In<lu;tri:t Vi"ção e Obr3s 
Publ!cas de 28 do C<JtTelltR~ devoivendo s:.t.nc
e!on:l<lo o an!ogr·apho do déereto do Congresso 
Namona.l, tlUlQriiillndo o gO\"'"er·no a Cl)Dceder 
ao 2~ otflcial da ~e~N•tll·iã da [nduôtria \ia
ção e Obr·us Publica>, .lo;é Ferll:l!ldl's itibeiro 
da Coota um âtHJO de lic0u<;:< com or leo:,.Jo 
para tratar~« ~U;t S•tuJe.- luteiradt. o!fi-
dandv-se ao Seoa<io. · 

R._equerímc,nto •l .. \;ic!or de Assis Sil ,·eira. 
pedJn:f<l uma ~G L \'OllÇiio de !00: 000$ como 

· auxt!lO. a. tt·es grandes exposi~ões d-. café 
bruzllt:lrv.-.1.' C<Hlli!Üô,ã, •le ~·azenda'·e In-
du;;trias, · 

Voem á Mesa as seguintes 

_Declaro haver 't'Ot •,do contra a emen1ia (júé 
tr1bnta eo•n OJ;JJ>.31J •;. o ilo torcido ou liutr.r 
de qua !quer qual1daJe em C;<r-reteis, novel
Jo~ Nt meaJas. para co3tura, crochet, iricot 
e semelhantes, 

Sala das SoooÚ~s, 30 da no<"embro a, 1894, 
- Jtforaes Barros.-A.dolpho Gordo .-Gonçalo 
M Lagos. 

Dee::ar.omo~ t"" ;·otado contra a emBn1" do 
Sr. ~rerJr .. riC!c Bo:·~-e;;~ r~duzindo os dir~ito5 
sobre lute~i~:o. -

Sala <!as seo;ile;o, ::O de no\"embro d~ lB9~. 
-' Salgwi.,; tto• Sem tos .-Fileto Píru. .~ 

V .:te a.lsnp.dwir ü. seciuinte 

REDACÇ-'i.O :X. 20() A Dl!: 1893 

Redacç60 final à o projecto >L 206 do corr<M< 
a.}l'í'/0 que at!tt;r:s~ a abertura rl/J credi!o- e:::· 
trawdinario de 25 .501):000$ para occ&rrer 

. as de.spe~as do Jl:'nfsteria ria Gu.lf!Tc. a!i a 
Uzurda~áo do e:cetcicio 'liiaente .. 

O Congre;;so Kaeiona.l resoh·e : 

Al'tigo nnic1~ E' o ~oYer!lo a.utori~do a 
alwir o credito extmordinario de 25.500:0UOS 
pat•a oecorrcr ús ·lerpem8 <lo !.lfinist~rio da 
Guerra. até a liquidação <lo exercido ">igente, 
revogudas às dh;posic;:ões em contrarie~ 

Sala das comn:lissoes, 30 de no">emC!ro de 
1894.- Jo?J~ A.ugusto Núoa.- 1?. LirtVJ. lJ~· 
ade. 

V ae a i:npl'imi~ o seguiu te 

l'P.OJECTo :<. 15i D DE 1894 

Parece·r solJ""rtt as emewlas of(eti!-C:da.s ~t~ 
3*- dl.$t;ussao da Jü"OJecco n~ 157 B. de~!~ 
aHr~O. cfJ;il. substituti-co rJ,as F.IJ üi.1ti.i.stüt$ te
v.nid"as <i..e Jia,·iíúlll e: G,AetnJ. t de Orçaítt<:,~tcJl 
.-egularulo o soldo e a etapa dos affi.eia!s ef{<· 
divas e praça.:~ ~.t& e:ce7cito e_d« aYmaàa, d~ 
cQn(m·t;údarl.: com tU cabellas g:t1.e a este 
acompan!w.·m ... 

eontra as emendas su p· 
~T"'~'" o· fmno e con tca 

"\s Commissões reunidas de vrçamento e 
de Marinlw. e Guert:l. cxc.minando :J.S erneodas 
apresenta.das em 3' discas,ão ao proJ~cto · 
n. 157 B. a.clmm que umas podem ser ncc~t.tus 
com modificações e outras rejeita<:Ws:.'l.~s•r:t· 
]lOis. com oJ fim de fàcilit:u" a a:prec1açaa 
das emendas a.cceita veis 'apr,;sentam 11~ 
projecto substitutivo, contendo ·a materra 
do pr-ojecto votado e .a das emendns que forruu · . moedas de ni-

1!jjY~~~~~Õ~êml!rÔ aMeitas :pelas commiS?ões. ~ .. -' ~ . . •· , ~ · dél8114. · ·A.iítes, piJI'ém, de.~vresentar o su0~1tu'1~ 
as eommissiles reunullls pa.s>am ·:r dtlr .~ 

. -~ -~-. ~ ":.;::··~-· ~-· 
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l'nzões de ;1cceitnção, morliftc.'<ç()c;; e r<,ieiçiiG 
JtlS ewend:t5 apr,~sr:ntada.~. 

A erneod<L elo Sr. Panla Guimnr·r1e;. consi~ 
::uando o t\-Ugtnento de :30 " . ., ~\os ";6Ddt:lt:-nt0s 
(los utetlicos c~ pha.tmn.ceutieo . .; adjnnto:; do 
serviço saníta1·1o do exerr:ito. é ac~eii.ta.\el 
corn mod.irlca~õe:-:, h:to ~. :~o ·:.~ p:l.t1a o:-; me
i)icos L! 2.0 i/~ paro. os phurrnncenti.cos, jJOrque 
tendo ilctuaümente os me5mos veú.üitn€nto:; ~ 
sendo os primeiro:::: f!'r:."l.d.llr•d-0::> em ter:ente •3 
t·S ~:_>J.!'i1Udt.JS Bill a.Hel·e:-;, ej n::;to t!UB 1J;1jil. ditY~~ 

.; 41• ~l. \.h~c:r.;:t:tr os ne-c~~~;: rios ('!'"edito:-; nc, 
~'-Xe!·:·i~io viar~:üL~ -= no ,J~~ 18'J5 p:L1•a exr:~:Gçlll> 
da pn:s~nte'· I e'. 
, Art. '~.u O !Jl\it:i:tl dr~ rn;n·inh:~ &mbn.r?adn e 
nem :!~~un o tbi> d:,:=;Si:!::S ano·~X-:s re-e:~ne enJ 
dir.hr:il'o a. \.lit!€t'l.:nc•,, entl'C :t ew.pn. diü.L'Ü.t. e a 
irn ptn-tanc.h.t rlo ;·nç:ü.o •Jt• pu.iol. 

rençi de v~nclmento.s. · 

~\rt. 5." Ficam r.;:uni1.ll.1s u.s Ul dtlils à Fa.-
7.é!~da. :\;itiOn:ll ddxud:ts pelo~ func.;:iot!:irios 
ei<i:; I? ruíllhll'tt: que suc:.::umt.lmm no ::tL'vi~·o 
d.a. de l'e:;:t 1 la l-tcpubLi~n .. 

~\tt. 6." Fican: rtttO~<H.lns ns!ll:Spo:::iç{je5 em 
contrario. Das emendas dos Sr;. Coelho Gitllt'or. José 

Carlos e Ne\n1 são acceit<L>cis. com modirl
e,1ç<Jes as de n. b, c e e. e rejeiia·:b; "s rJ,~ n. 
a e d. po1· lle:~·mecesi::iaria;;!t e a tullelln, :::ub"""' 
stitut1va de soldo e etapa por· tu1z~r :.l.u
f'mento ele 1.060:200;'; autmt1es sobre a det 
m.enSt1.ge.m. 

A cmcnd<L oue modifiCc\ o\ tabella rle rlist,·i
!Jui<;ão du etcêpa llo$ olliciaes do exercito, m·
mada. 1:t chts~FJs annexa~, upresent•\tlt\ r·elo 
tleputtvlo Thomtt~ Ça.vttlcttnti. é a~eeih pelas 
eommissões .. · porque .. tornu.ndo pat·:.t· ba~e a. 
et:: p1 d<' fn1Cr't de prdt nt< gu"rniçãe> em que 
se ;tclnu· o otficí:ll. estallclece a ~tapt~ oe
l"mHlo as ri"e.cessidade:; locaes, h;tve ndo por 
f:;~o equídade na Uistribtiição d~l. nl€:SillU.~ e 
corno conseq uencitõ di$peo~a o ttccrcsclmo de 
ettt pa pedido p:n·" <I> gu~rniçues ·.lo Parct. 
Ama.zonns, e l\latto-Gros~o. 

Deste modo i:l~ commi85ões r·ennh.la.sjnt;:nw. 
interpretai' ;._:~ sB:ntimentos dn. Catllm.··~~ :l;_:re
sentando o seguinte pt·ojeeto sub:;tiluliYo: 

O Congresso N'acional clecreh : 
,\rt. 1. • o soldo e etap<L do;; ollleiue; nJTedi· 

vos e prit(."aS do exa1'Cito 0 atlJHtdu. ~~.wüo 
regulados pela~ ttthella;; que :H·o:upanham " 
presente let. 

Art~ 2. 11 Os vencimeutüs. 110:'. mcdicos ~tt!
jttntos rica.m aug-meutado~ diJ 30 "·v o {'S dO$ 
plmt·nmceuti~os lle 20 % ~ 

~'\rL :l_ fi Fl{~:t. o gm~el'l10 <.wtori:5ü.tlo : 
)", :.\ dil'ICI'Ín<tlnar· e1u !'ê!;UtaJllelltO (•Spedttl 

tc,das as diSf)O:\içõos rulativas a.l"l so!Jo, eta.pa 
e gratilh~al:ões 1!hret·~R:> qne comp;;;:tcm fiO$ 
oftidaes dn e~.:!rclto CM·ul.acla, cla.s~~s annexas 
c praça;; de p1·at ; 

2u. ~\ rove1· as tübelln.s das grJ•tifica~õe~ dos 
Oiiicia.es d:-'i. ·;:~rmada. e cln~~ nntle~t\:~, '10 

·modo· que tiquoJU equlpnl'ada;; às dos officiaes 
do exercito ; 

3°~ a rcve1· as ajudas de- custo a .. que tivot•em 
direito os o:llicines elo e:-:ereito. da o:t1•madr. e 
C.tnsses annexas.. quando em víagetn úe nm 
Estado pnm outro, reguh\lldo-as <lc m"d" 
Que em i"nn ldude cle distancia, a quota pot· 
viagem :·te~restre corresp<mcht~ !lO 1.n!11)mo .. uo 

. daplo da que foi devida peht munt!lll>'; 

Sala dll$ commissC:es. 28 de novemht·o 1le 
lS-94. - 1'ho:{WZ C(f.J~olcant~. l'Ohltor .. - Jf.<,-, 
T.rJ1ws. m·t .. ~id(~nte. - .'3·.rlyado do3 Sm?.!O:>. ~ 
.-l.lilit".;r.?-:t ~YO!Jt!Cii'<t.- :Ü~!JU·"'O StJ!:tJJ"O.- :11;
tonifJ d~ .Si'IHeil'a..- :lr!/ao· R!os.- .-\.t~!fH.:5Ü1 

Jicmtei'WtJ"l"O. - .'tlbcrto 1'ori·c~.- J~ .. "{e Otr!·~s 
t.le Carr~lll:o. venci,Jo. -OtJirl;.o }lbraH!ts.
F. Jiayl·:nl;.#·- .Jlcindo Giw;ut&HJ·a. 

7:-7. 1-Tabd1o. do soldo e etn.pa c;.ue devem 
-oerce'b~r os officiaes úo e:xercito~ armwt.:;._ 
ê c!a.s:ses ::t.nu2xas 

~1:wechal. .•....•....... ( I :000.~ 14$000 
Alntit·;uttf~ ................ ( 
Genortll do Uirh,ã\l• .••.. ( 800.3 12~000 
\~h:e-:dmiranrc .. ~ .•••.• -t 
G~ner;ll d0l:n·t~•idiL .•••.• ( 
Contra-:ll.a!it·ailte .. ~ •.. ·l 

aoo~ 10$000 

Gul'íHi{'l, •.••••••••••••• ,( ·!Ull8 8>'000 
C:q itãnlle mm·t~ e·w··t'~':L.( 
Tener:.tc-cot'Otwl •.•••••. { ::zo~ <$000 
Capitií.o :ll.! ft·n~:t.t~t. .•.•. ( 
•!:dor ............ · · ... ( 280~ o:;;ooo 
Capit~o-tor1l!atc ..•..•..• ( 
Cat•itiio ................ ( 20ft~ 5~00 
l ti teucntu t.l:t m·madol .••• ( 
1" le:!<·ntf' .............. ( J.to::: 4:)50() 
~" l0t\!J tit(! tia a I'HH.lt h1. . • ( 
,\ t ti• t·c·> ................. r l21J~ •l$000 
GtL<''tl:t-mt~ri nlt·'· ..•..•• ( 

A etapfl, tlo Ml1cbl Lle marinha serã. tiL~ada 
ri e sna actual ~TatiHta{.:~a ;Jeyendo ~st~'' Se\• 
e•1nipnrada. à dos ollicir~cs do c:-cerc1to que 
ex:m-·cc:··em fm1cç·õe~ orJ utvalen te::, .. 

continn:un em vig-ot• as lltbellas appro
,·~uas pelo tlccrete> n. '.WJ uil 1 tle novembro 
de 1800 que lliiO forem allcraclas pela pre
sente lei. 

Sah t1as commi;;sõeR, 2B <.1e novembro d~ 
!S94 .- Tha~:~·l~~ C(_tvqlr.:a~1~~~ ~e\a.tor ~ ·. ·:: 
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N. 2-Tabella do soldo que devem perceber 
as praças de pret da exercito e da ar
mada 

Sargento-ajudante .•..•..•••...•...• 
Sarg~nto quartel-mestre .•••.•.•.•• 
1 o sargento ...•.•••.....••..••..... 

~·o~fft~~-~~::: ::::::::::::::::::::: 
Cabo, clarim, corneú\ e tamhor ..... 
Anspeçadas e marinheiros de I• classe 
Soldados e mttriuheh·os de 2• clas~e. 
Grumetes •.•.•.•.•..•••..•.•.•••..• 
Mestre de musiea ................ . 
Musicas de 1• classe •.....••.•.•..•• 
Musicas de .2" classe ...••••...••..•. 
!tlusicos de 3' classe •..•.....••.•.•• 
Tele&"raphistas .•...•..••.....•....• 
Manaadores . . . . • • . . . • • . . • . • . . ..•. 

Observações 

2.~000 
2$000 
.l$250 
1$000 
$i 50 
$500 
$400 
$360 
$300 
2~000 
l$000 
$750 
$500 

2$000 
2$000 

Os voluntarios l,ier~eberão, emquanto esti
verem n·>sta qualidade. de praça, umn, grati
ficação diaria de 125 réis. 
A~ praças que, ftn~o seu tempo ,Je serviço, 

oontmuarem nas file1ros com ou sem en<>aja
mento, perceberão uma gratificação tliar'i'.tcte 
250 réis. · 

Os artifice~e fogo, clarins,cornet<~s e tam
bores-mores perceberão soldo de 2• sargeuto. 

Os espingardeiros, coronlJeiros, serralhei
ros, carpinteiros de sege, coch~h·os e ferra
dores terão soldo de cabo. 
A~ praças J?resas, não fazendo serV'iço,per

derao as gratllicações, e n,s senteaciadas só 
perceberão metade do sololo. 

Sala das coznmissões, 28 de novembro de 
1894.-Thoma; Ca,a!Cal1ti, relator. 

Emendas a gue se refere o pa>·ecer supra 

N. 1-Accrescente-se onde convier: 
Art •. Os "~ncimeutos dos ';Uedicos e ph:tr

maceuttcos adJuntos .!o set·nço sanitm·;o do 
exercito terão um augmento de :JO "/ ... 

S~ R. 24 de novembro de 1894. - Pau/a 
Guimarctes. 

N. 2-Accrescente-se nas dlsposíções, como 
artigos, o seguinte (a) (b) (c) (dJ (e): 

a) Al't. Contimh o Po·ier Executivo au
.torisadoa rever as tabellas dos vencimentos 
dos officiaes da armada e classes annexas em 

. conformidade com os §§ J•. e 3• do art. 2• do 
decreto n. 144 B, de 8 de julho de 1~93. 

· . b) Art. Ji:m regulam·•nto especial fica o 
autot•isado ·!I.- descriminar todas as 

relativas ao soldo e gratificações 

que competem aos offici::es do exercito e ma
rinha, e b,;n, assim d,.s classes annexas e 
praças de pret. 

c) Art. O CongressQ estatnirá em !abel
la~ especiaes as aju•las de custo a que tiV'erem 
dir·eito os officbes do exercito e da armada e 
classes anne:ms, 'lUaudo em viagem de um 
Estado pur.c outro, regulando-as de mo•lr 
q ~e, em igualdatle de distancias, a quota poo 
vwgeru terre-stre corresponda, no minimal 
ao duplo da qne foi' devida pela marítima. 

d) Art.Os «fiiciaes genernes e superiores de 
mat: e terra das I!Uarnições do · Pará, Ama
zoaas e Matto Grosso perceberão mais a 

~~~~~ K~~!~~~d,~~paslt~~~~:~~~ses d: ~~/e; 
terra mais tMtnde rlas respectivas etap:~s. · 

e) Art. O otficial de marinha embarrado 
e bem assim o das classes annexas, rec.ebe em 
dinheiro a differença entre a etapa dia.ria e 
a importanci:c da ração do paiol, que actual
mente é calculada em 1$200. 

Continua em vigor a. l;tbella approvada 
pelo <lecreto u. 96 A, de l de novembro de 
1890, que regula as di ffereutes gratificações 
que competem aos ofll.ciaes do exercito, se
gundo osc1rj:!ns. que exercem .. 

As di trerentes ~·ratificações que compe~em 
aos officiaes da armada, seguado os cargos 
que exercerem, serão reguladas em tabellas 
especines: 

A tabella primeira substi t11a-se pela se
gniate: 

Gradu:u;ões Soldo mensal Etapa di:1.ria 

:Mt\ rachai. .............. ( 800$ Almirante .............. ( 
General de divisão .•.•.• ( 650$ 16$000 Vice-almirante •.•..••.• ( 
General de llrí::rad:t ...... ( 
Contr .. -a!mirante •.•..•• ( 500$ 

Cot·onol ................ ( '400$ 
OtFitão de mar e guerra.( 
Teueute-coronel. ..••.•• ( 350$ 8$00Ó 
Capitão de fJ'ag<1ta •••••• ( 
Major, .............. ···.( 300$ 
Capitão-tenente •••••• , ,( 
C<'pitão ••.•...•.•....•• ( 250$ 
I• teu ente da armada .•• ( 
Tenente ................ ( 200$ 4$000 
2• tenente da armada, .• ( 
Alferes ou 2• tenente do 

exercito •............. ( !50$ 
Guarda-marinha •••..•.. ( 

Sala das sessões 23 de novembro de 1894. 
-Coelho Cintra.-Jose Car!os.-Nei~a . 

N. 3 - A etapa. dos ofiiciaes do exercito, 
armada e· clas>es annexae, ser;\. regulada pela 
ta.bella abaixo declarada, tomando para base 
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a. etapa de pra.ça de pret em ~·ut>l'niçiio onde td:~do de Sergipe, ., do Tu.mandaré à Barra: no 
se achar o otlícia1. " e feJ·n"~"l>nco_ (=<" •liscussão) ; 

Marecllnl ........... ( 
Almirante ..•....•.• ( 

14 etap<JS de pr&Çi!S 1\ova dJ:;cu,;;au du. emenda suppressiva do ""t. 8·• do proj_ecto u. IC.<J i:S, ,!e !894 (o~ça
m~nto_ d'' reee1ta) ; General de divisão .• ( 12 ,. 

Vice-Aimirante •...• ( 
General de brigada •. ( 10 » 
Contra-;\lmiru.nte •.• ( 
Coronel ............ ( 
Capitão de mHr e( 8 

. 2·' d!SCUSSÜ.odo projecto ll. 10(1 A, o\e !894 
lllt~rpt·etawJo <t eX{Jre:5$Clo .- cmuv aproreita.~ 
rne:1~0- tio : t'L unieo ~ 1° th lei n. 2.06 
Lle :<ô ole :;eleH!bt•o ue \;;<J.(; ! 

» Contín11l1Çãu (~tl. 2:• 11i5cussão tl~ projecto 
guerra ........... ( 

Tenente-coronel •••• ( 
Capitão de fragata.:( 

n. 189, de 1894, olecl'll"ndo da cornpet.mcia 
7 » » » rlo S.~t•l'CI!lD l'riiJUn~1 Feuera1 o .1u1g<tmonto, 

m.,ct,ante redamnçao, da:; questões relativas 
Major .............. ( 
Capitão· tenente ••••. ( 
Capitão ....... _ ..... ( 
1' tenente .......... ( 

6 

5 » 

Düferentes suba!tel'-( 
nos de mar e terra( 
e clas~es annex:ts. 
Supprimam-se as observações 

n. 1. 

>> a, v~1.l1 1 lade de a:;semhléas, g-ov~~rnadores ou 
presltlente~ rins _E::ibtlos, em ~1$0 de ~tuplicata. 

.,. _ ~n outrt'. ~on !hct_o suhre a hgitirnidade do 
:s~u ex~?rc!CJO; e tllsp~e sobre os cusos em que 
~~:l:I:te _poder-se-I"' ''"'' "· int~r,·enção da. 
,Jilll~•liCÇ:\0 fede:·:l1 (>nb-st•tuttvo aos [>rojectos 
os. 156 e 179, d•J 1894 • 

da tahel!a . 2• •liscussão do pro.iccto n. 207, de 1804, 
~~,.~~~~ ; fot·ç~s de terras para o exei·cicio 

Snla das sessões; 24 de novembro ue Hl~4. Discu~são unica •lo pa1·ecer n. 157, resolve 
Thoma: Caualcanti. . as emendas otrerecidas eni 3• uiscussiio do 

projécto n. !57 .-i. de 18()4 · . · 
O ii!b•. Presidente- AchanJo-~e 3• •liscussão ·~o projecto u. 118, de 1894, 

aUC110t_a<la a hora, desigoo para a se:;siio 11L)- fi ... ~a.ntlo o:i :·el!..:rn~entos dos empregados da 
cturn•\·a seguinte urdem do dia : E•t1~1·!a de ""'TO ,,entml do Brazil · 

Continuação da 3·• discussão do projecto 2• db?ussão do p1·ojecto n. 167: de 1894, 
n. 170 B, de 1894 (Orçamento •ltt Vio• ão) : reorgalllzando 0 corpo de engeu'fieiro~ civis 

Contiou,.ção da 2·• rlJSCJJ,são rio oroJecto ,;~h a:< ~;'se~. e ~ou~·a~ l'rovideocias em rela
n. !89, de 1894, uee!arnado _da competencia çao a or~nJ?.tza~<t~ ~era! d5!s ~erv1ços techm
do Snpremo Tribunal Federal o julgamento •. :nre> o.l~ mlm>teno de 'i1a<;ao e Obras Pu
mediante reclamação, das questões relativa; ·' as' 
â ç-arfdade de assemblé<lS., gqv~et·na,iores ou Dh;cus5ii.o unica rio projecto não sanccio
presidentes rlos estados, em caso de oluplicata 1;a.do n. lG2. •le _1894, 1\.[)PI'O\'ando com modi
ou outro contlicto sobre a legitimidade no seu ncncões_ os co•hgos d:o.s disposições communs 
exercício; e dispõe sob~e os casos em ~ne só- a> lustitmçiles de en~mo superior, •lecretado 
mente poder-se--ha uar intervenção dt~jUl'iS- pelo Governo, sob o n. 11511, de 3 de dezem
dit:ção federal (substitutivo aos l'l'Ojectos us. IJI'J de 1802; 
!56 e 179 de !894) ; Dlscll:;;;;i.o unic..'\ do projecto não s:tnce.io-

2.• disonssão do project<l n. 20i, rle !39, ondo n. l, de 1894, reo,·g-,.ui,;ando o Tribunal 
fixando as forças de terra pat"' o exercício ue Contas ; 
de !895. · Discus~lo unica do projecto não sanccio-

nndo n. ll O A, de 1892, concedendo ""' 1• e 
Levanta-se a sessão ás 4 horas e 50 mi- 3' cirui·giões do Coi'['O úe Bolllb··iros da Ga-

nutos. pita 1 Pcder:ü os po,tos •I c majot' e capitão, 
com as vantagens que são inherentGs ti estes 
postos; 

2" discussão do projecto u. 157 C, de 1894, 
determinando que os vencimentos, soldo e 

A ordem do dia para a sessão de hoje, I de d_~'P~o~~~eY~~~ia:~j~~~B~~'l''~~s~~~~cia~~~~?~ 
dezembro, é a seguinte: · parn os olllciaes do exercito; 

V:J.tação do projecto n. 182, de 1894, 1• discussão do projecto n. 192 A. de 1894, 
concedendo a Cotnpanhiade Estt•adas de Ferro abriu•lo o credito extraorr!innr\o rle 3:600$ 
do Norte do Br,,zil prorogação ,\té dezembro para•pagamento tios vencimentos C.e um con
de 1896 do pr-azo marcado par[l. a conclu'.ão 5~t'V:.tdor, um ~· ofilcial e um am:<nueose da 

·das obras das estradas de ferro de Arucaju a Blblwtheca.NaciOnal,a part1r de I ile setembro 
Simão Dias com ramal pll.la a ·capella, uocEs- do corrente allllo; 
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Discussão unicn do pr·ojecto n_. 125, de 1894, 
do Senado, melhorando a reforma do J • te
nente da ~u·mada Camillo de Lellis e Silva, e 
propõe modificações ao projecto n. 256 de 
186~~tinuação da 3" discussão do vrojecto 
n. 83, de 1894, :mtoriS:t!JdO o P?der. Exe~uti· 
vo a rem·gamsar o S3l'Vlço Je Hnrn1gr·a.çao e 
colonisação da União, de conformiuade com 
as bases que a prese:~ta ; 

m:cs dos o~licine• <lo exercito concedio!ns ~or 
decreto de 3 de fevere1ro de 1890, equiparar.· 
~~-~~e~~~~ ~:~~~~ens rlo decreto de 1 ~ cte=aul1! 

Levanta-se " sessão as J I horas e 40 mi
nutos. 

2• discussão do projecto n. lfi:l. de 18\H. 
rlvnlidnnda em ü•.vor· da nova Comp<tuiüa 150· "Ess:i.o E;r :~o DE xoYCMDRO DE 189! 
Estrada de Ferro Estreito e S. Fr·anci;co ao 1 (X<JCTURX.I) 
Chopim a eoncessão a C[ ue se refere o (1J?creto . 
n. 896 de 18 de outuko de lt;VO, nos termos I . . . , . . 
do resPectivo contracto; li Pn;:•:c~etic~cr. d?s .S~·s. _s.~oso. e Sdva e F,·~mc:,Jco 

2' discussão do projecto ll. 188. de 1894, ve,!la (.!" V!C(i-presulenle) e Rosa e Stl·oa 
Jetern1inn.ndo que tenha entrada no The:souro, 
como receita,<' renda do Deposito Publico ; I A·~ 8 horas r·es":londem á clrama<ln os,,., 
marctt vencimentvs aos res~~c<ivos !'nnccio- Rosa e Silv;1, Tl:~rnaz Oelfillo, Coelho Lisboa: 
narios e autor1sa. a :.üH:rtura. d-o ct·~dlt? ne·l TavC.l'es U! Lyra, Gabr-iel Salgndo, En,~~ 
cessario p<tra indemmsar o depos1tar1~ p~- 1 ?l!nt•tins, ,\ogu;to ~Iontenegr·o, Bt'icio Filho. 
blico de diversas despetas, conforme a ll<JUl-! Luiz Domingues. Gustavo Ve!"lrS, Etluar·.io de 
dação que o Governo li~er; Berr·ecto. Allisio rlB Abren, ?\•J;.!'UHira Pm·n-

:!.• discussii.o do pt·oJecto n. 141, d" 1894, na;;uà. Frerlcr·iw Bor·g-e,;, Thom«z Cavalcanti. 
H!üOda.nJo y·evert.er ao serviço activo do ex~r.- Pe~iro Oorg.es, r-t·t.uicisco Benevolo~ augu~to 
cito o capitão refm•mado Jeronymo Ferr-e1ra Se.çero, .Jun<Jl18Ít"a AYNS, Tr·ind .. de, Tolenlino 
Francn e interpreta o art. 9" n. 2, da lel ,<Je Carnüho. :.lartrn,; .Junior, Coell'o Cin\m. 
n. 648 de 18 de u,gcsto de 1852 ; 1 Luiz de Andr·acle, Miguel f'eroambnco, Cle· 

!• discussiio do prqjecto n. :201, de 1894, mentioo do 11oute. Rocha Cavalca.nti, Oiym· 
ueclaraodo extioctu ~ ~ivitl.a em que ficou pio de Campos. Menezes Prado, Geminiano 
para com a Fazenda lSaclOo,al o fa.llecJdo co- Bt·azil, Gouveia, Lima, Santos Pet·eim, Nen·a, 
rooel do exercllo \Venceslau Fren·e de Car- :VIilton, Francisco Sodré, Tosta, l\!anoel 
valho ~ 1 Caetano, E•lu:mlo Ramos, Pauht Guimarães, 

2• discussUo do projecto n. 161, de 1891, .Toôé !;.:uudo. Artl!ur· Ric.s. i\larcoliuo illuum, 
marcando aos escl'iv~c::; da C~rte de -:l-PPel~ P~Lranfws Monten,~gr-o. At1myde Junior, Tor-
1aÇ'ã.o do Districto Feuet·al •encrmento~ lfUaes quato ~lareira, Galdino Loreto, Furquim 
. .cos dos ese:ivUes do Jury e tla RepartlÇaO dtt \Verne :k. José Carlos, Fr·ança CarvaltlO. 
Policia ; Lo·JeS TrovUo, Oscar Gocloy, BeliS:~J·io de 

2• discussão do projectú n. 109 B, de 1894. So&za. Costa Azeve•lo, Silva Castro. Ni!o Pe· 
úispoodo sobre a e~Jml.~ão do e:;.tt-<lngeiro de çan h a; t:roe;to Bra7;ilio. Fmn~~sco 'Santingo, 
pr.rt~ ou ue todo o ,er·l'l,Ol'!O nncJOu;;.1 ; Bttl"l'OS FJ',<llCO Junror, S<,basllao d~ LaceJ·;Ja, 

1' discussão do pro,iec·.o n. 2G, rle !89-!, dis- 'C riJa~ o ~larconrles, Lautlulplro t1e ~Iagalhãe;, 
pondo que o~ beus d:rs ot·úeu;; religiosa> decla- Lima !Jnarte. João Luiz, Cm·valho ~~~m'ão, 
t-ados pt"oprios nuc:onaes ou como IJens Yagos \'az de l\fello. Monteiro de narros, Joao Pe· 
mas que cootinUttl'am ao_ ser~iço úo_ cnlto ca- nido~ Ferraz 'Junior~ Frtw~isco_ Vei~~~ Fer
tholico, sejam reconhecltlos propr1e•Ja~e da reira Pir·es. Cupe1·tino de S1qumra, Pmto aa 
I«reja Catllolica, no uso e go;o elos wst1tutos Fonseca. Paraíso C;cvalcante, Casenmo da 
0~ ·possoas religiosus que deU e~ ~e "ch<LV<'l'!l Rocha . ..\dolplro Gordo. Mor;~es Barros. Pa~· 
de posse a.o tempo da promulgaçao da Const1- li no Carlos, Cincinato Braga, Francrs ·o Glr· 
tuição da Republica; . cerio, Ovidto Abrantes. Paula Ramos. Rl\-&· 

1• discussãr• do projecto n. 202, de. 1894, da>ia e Yespashtno ele Albuquerque. 
-. uetermina.ndo que os officJUes do exe.rclto re- Ab. _ a •es--ão. 

formados ou que se reformarem, de accordo • r e se ' -
com as disposições do clecreto n. 193 A de 30 Deixam de comp.trecer· com c~usa 11art~· 
de janeiro de 1890, si estiver;lm graduauos no cipada os Srs. Matta B<<cell_ttr', Frl~to Pu·e:: 
JlOSto immediato, sejam cons1~emdos para t? Sà PeiXoto, Beuedrcto Le1te, Co>t'1 Rorlrl 
:'ctos ·os como si est1vessem effecb- "ues Tol'res Portug<tl. João Lopes, Helve.c:o 

'\:;_,.-v3cme,nte pr•ovidos na classe de que tiverem Monte, .José Beviia~ua, Fc·anciseo Gnr·gel, 
" Cnnha Lima, S'lva llio.riz, Chateaubriaud, 

Texeira de Lyra, A.rminio Ta vare~, Marcro
nilo Lins, ·Col'nelio d<1 Fonseca, vergne de, 
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Abreu, Tolentino dos Santos, Cleto Nunes, 
'Augusto de Fl'eltas, Alberto Torre~, Ac:osti
nho Vida!, Ponce de Leon, Gonçah·es R:tmos, 
Luiz Detsi, Almro Botelho, Leonel Filho 
Octaviano ·de Brito, Lumounier Gorlofreuo: 
Ribeiro de Almehlu, Vallaclures, Rodolphó 
Abreu. Manoel Fulc:encio. Simão d:t Cun'.w, 
01Q:.!.'ürio Maciel, Carlos das Chag-as., Lamar~ 
tine. costa Machado, Alfredo Ellis, Alvaro 
car>albo. Carlos Garcia. Almeida Nogueir<t. 
Domingues de Castro. Dino Bueno, Julio de 
Mesquita. Moreira <la Silva. Paoua Salles, 
Hermenegildo de Moraes, Alvares de Castro, 
Urbano de Gouvêa, Xavier do Valle, Ma
riano Ramos. Lauro Müller. Paula Ramos e 
Emilio Blum. E sem causo participada os 
ars. Lima Bacury, Carlos 11e Novaes, Hol
landa de Lima, Viveiros, Christino Cruz, 
Gonçalo de Lagos, Ildefonso Lima, José Ma
ri~no, Arthur Orlando. Gaspar Drumrnond, 
Lourenço de Sá, Medeiros e Albuq_uel'que, 
Gonçalves Maia, Carlos Jorge, Fernandes 
Lima. Octaviano Loureiro. Zama, Aristides de 
Queiroz, Leo-.-egildo Filgueiras, Fia vio de 
Araujo, Rodrigues Lima. Sebastião Landul
pho, Antonio de Siqueira, Alcindo Guana
bara, Amer-ico de Mattos, Lins de Vascon
cellos, Erico Coelho. Fonseca Portella, Euze
bio de Queiroz, Paulino rle Souza .Junior, 
Mayrink, Almei'1a. Gomes, Forte,- .Junqueira, 
Theotonio de Maeo-alhães, Arthur Torres, 
Domingos de Moraes, Costa Junior, Gustavo 
Go<loy, Vieira 1le Moraes, Herculano de Frei
tas, Alberto Saltes. João .de Faria, Luiz 
Adolpbo, Francisco Toleo.tino e Fonseca 
Guimarães. 

E' lida e approvada a acta da sessão di
urna. de hoje. 

ORDE_M DO DIA 

A' t•nbl'ica 7 . 

• Estt-~HhttleFet'I'O d~ Xatal :t NoY:\ Crnz,ondé 
~e le: o.bl~ de 4 de .JUI!JO dç 1877, tliga-sc; 
'.0~8 de lts de ontubl'o de 1804. 

Estrada, de Ferro Cr1111le 1l'Eu e ramal do 
Cabedello em '""ez de V5-ltli,S"a. ... ;-;e H;jO. 

Estrada de Fêrro do Reci!e ao Limoeil·o cm 
Yez de G. 748 diga-se 6. 7-W f! em \·cz do -ele 
dezembro .. etc .. diga-se :k1 (]e tle:;;emht·o. 

Estrada. tlc f~?rro da Hn.hia ao S. Fr IIICiseo 
e ramal do Tim.b~~~ em '"_·z de L25D:OOO~. di-
ga-se 1.27D:OOO~UOO. ' 

Estrada. '.1~ Fer!'O Cenll·al rh B:l]Üa Bill 'VOZ 
de 289 ~:e 2fJ tle m:1l'ÇO deJS~)Ü. dí,z~l-::;e G.ü37 
de 31 ,re.julho de 1S77. - ' 

Tram-Road de "'aznrelh 0m .53:400 tlíza-sc 
113:400~000. , ' 

Estrada de Ferro B:•rão u·~ .1raruamil cm 
>'CZ ,[e 188i diga-se 1889. 

Estrada ~li nas e Kio - Supprimam-se ns 
palavras: e SQ,jS úe 3 de maio ne 1884. 

E:>trarla de Fereo 1\lor:-Yana em Yez de-; tle 
_janeiro de 188:3, uiga-se't7 de fevereiro Je 
188:J. 

Estr:tda de Ferro de Parana:m:'t a Curitiho. 
etc., accrcscente-sc onde convier·: 1.420 de 
agosto de 1879. 

Estrada de Ferro de Quomhim a lt:tqu> 
em vez de 8 313 diga-se ~.:JI ~ e supprimam
se as palavr-<LS: 38U de D de maio d·' !S'JO. 

Estrwla ele Ferro de Caxias a S. Jose de 
Cajazeil'Os erÍl ,;ez de 31 de n gosto diga~se :31 
de maio e em vezde60:000$dig-a-se 139:400$00 

Estrada de Ferro d·, Itararb á Cruz Alta 
em vez de 397 de 20 de juuho de 180!, diga
se: 462de 20 dejunlio de 1894. 

- Continua.çii.o da 3• discnssiío do projecto Ai tere-se o total da "e rb a p a r a 
n. 170 B, ile 1894 (Orçamento da Vi:.v;üoJ ; 14.07n:Bô0.$!02. 

Sã.o lidas, apoiadas e postas conjuncta
mente em discussão as seguint.es 

EnwndOJ! 

Da eom!IlissÍio ao projecto o •. 170 B, 3• dis
cussão 

A' r~cal2: 
Ramal de TirubaúLa ao Pilar em rez da 

e!npreitttda :J50:000$ dig-a·;e 450:CI00$000. 
Material fixo, teleg-ra;Jhico: po:ltei, etc. 

para estes ramaes 500:000$'}00. 

A rubrica 3-Ern vez de 10:400$ de cons!- A' rttbrica 22 do art. 1.' 
gn~o para carv~o, di~.:J.l~e,. 4' 2~0~ 1~t~fn~~ Accresceote-se 600:000.) para a construcç:Io 
gnaçao para ~r"a·~ ; ,~ e_e-s . de pequenos açudes no Par:thyba, Rio Grande 
verba para 8.,99:4o6:;.6-c. . _. do Norte· e Piauby, sendo ~00:000$ par~ Clda 

A' rubrica 5.- Accrescente-se : Para- coo- n:n. -::' 
stru_cção de um circuito t~ephoml~~ 28e~~O~ I Sala das sessões 30 de novembro de 1894. 
Cap1tal Federal, Santos e ·r.etropo JS •• " _ G'· . ' 
altere-se 0 total da >erbapar'<~.\1.422:060$000 l-emo. 
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ErYienda•'(JJ) projecto n: 1.70, qu< fixa a des. 
pe:oa d~ orçam<nto do Ministerio da Indus
tria, Viaç<io e Obras Publicas, para o (li!)et"• 

cicio de 1895. . 

Ao n. &-(Subvenção a companhias de na-
vegação); _ 

Depois das p:1lavras-Tutaya., no Maraohao 
-Mcrescente-se: Arnarraçilo no Piaub.y. 

Sala. das sesMes, 30 de novembro de 1894. 
- Nogueira. Paranaguá. 

Ao n. 22: . 
Depois d~s palavras -de Caxias i Picos

dlga.-se: pa.ra a continuação da desobstrucção 
do Alto Paruahyba, 60:000$(100. 

Sala das sessões, 30 de novembro de !894. 
- .4.nisio de Abreu. 

Aon. 22: · 
Depois das palavra~-:-~onte sobre o!-:io Ver

de que ligue o mun1ctp1o da Bo•• .>1sta do 
Tremedal; no Estado de Mi a as Geraes, ao de 

· Conduba, no Estado dtt Bah!a - diga-se: 
100:000$.para a eoostrncção. de uma p~nte. 
sobre o .rto Pa.rnahyb<L, que hgue Therezma, 
capital do Estado do Piauhy, a S. J osá dos 
c~jazeiros, no .. Estado do Mal'a.obão, ponto 
terminal da Estrada de Ferro de Caxias a 
S. José dos Cajazeiros. 

Sala das sesslles, 29 de novembro dA 1894. 
-Nogueira Par(l.flaguá .. -Anisio de Abreu. 

I• 

Estrada de Ferro de Maceió à Leopo!din:L 
(decreto n. 993, de 4 de novembro de 18\lO) 
150:000$000. , 

Est!'loc!a de Ferro de Alagôn.s a Paulo . .;.r. 
fooso (<ieereto n. 691.de 2 rle a.g.,sto de 18\JO• 
120:000$000. ,. 

S:ll:t da$ sessões. 30 de nnvembro rle 1894 
-Clementina doMonte.-R,~ch.a Ca•a!can.ti • ...: 
Octa;oiano Loureiro.-Carlor Jorge. 

Emenda.! 

Ao n. !2 do a.rt. l" do projecto n. 170 B 
de 1894.-Na r11bríca 6• secção: ' 

Eleve-se a. 450:000$ a verba empreitaõas. 
Sala das sesslles, 28 de novembro de 1894. 

-CtJelho Lisboa.-Tri>~dade. 

Ao n. 22 do art, I• do pt'Ojecto:n. 170 B, de 
1894.-No local P~tra.hyba: 

Diga-se portos Parabyha 200 contos. 
S. R.. Sala das sessões da c~mara dos De

putados, 29 de novembro de 1894.-Trinaade 
-Co~lho Lisboa. 

Ao orçamento da Viação: . 
Santa Cotharina-Por>o do Desterro. ~· 
Onde se lê Pe;rsoat e Materiq.l t2v:OOO$-

Diga-se: . -
Pessoal e Material- 150:000$000. lleDilo 

30:000$ para melhoramentos do r-io lta.jahy
assü,em frente. •la. cidade. de ·Itajahy e no Bel· 
:tior. 

Sala das seasões, 29 de novembro de 1894. 
-Paula Ramos.-Lauro M.uUe-r.-~. To!en-Emenda snppressi..-a: 

Supprima-se o§ 3", qae revoga 
11.. 1705 A, de 30 de abritde 1894. 

d ti·no.-E. Btum. o eCL'eto 

Emenda substitutiva.: 
Sobre a rnbrica-Estra.da.s em estudos -

substitua-se o trea!Jo-3• divisão do n. 10 
até as pa.h.J.vr.1s seguintes -I! supprima-se 
pelo n. 11 •la proposta nos ternlos de lia com 
o. verba alli cousi:;tnada para os serviços d>l 
Estr-ada de Ferro Norte de Alagôas, na im
portancia de L835:068$544. 

N. 3-0rçamento da Viação. 
R.estabel<·çam-,;e, ficando subordinad:ts às 

respectivas delegacias, as hospedarias. do 
'R.io Grande do Sul, Paraná e Santa Catharma, 
bem como as ageucias da. Laguna e cidade do 
Rio Grande do Sul, tlcanuo o pessoal redu.zido 
no seguinte: 

Hospeda:•ia;; Crystal, Paranaguá, Carytibtl 
e Estreito. 

2':400$ 
1:800$ 
1:800$ 

720$ 
720$ 

2:400$ 
2:400$ -

9:6006000 
7:2~00 
7:200$0011 
2:880$000 
2:880$000 

7:200$000 
4:800~0 

41:760$000 

~~~~~~~~i~:-7hr,~~:~;vo, .. Salacdas s6l!SÕ!!s,. de noye111lll:o deisg4 •. . .;o.:PCltil4, .RI>-. 
. ... 
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SESSÃO llM 30 llE MOiTl!lMllRO DE 1894 

1 Non. 22 •lo nrt. 1: 

0 d · . 1. , I fJhr:ts nq.~ <liYi~!'Hl) R"'t;vlo.s- di·.,.a-sê 
!,.o ll. 1:... OpO!s ("1. pt•.l:w.ra.(;\.JC!I•" : 1 o·.J·niJ'l'. "l'l ,-.~· I ' I" Q(j(· ;_ . 1. "" ~ . • •. • \ . .' ';;.. ''. • .,;..I., r.t.:. ·u· ,._, ~~·· ver "'-.l'i=-
A.cer(•i-:cent!}-~~: p·~r;:. l:0!ldl~:.di.) 1b il.;S(;r.f~-~ !lio;·;.:JHCillt)c-; ll•.::; t'ili~. ' ·.' '"" c~ ••• 

ID.cnto cJr.~ via-l)f":.!t'nllntontiJ na !i:l11n t.lt! t7rn.v:l!i!. ....:-1h-··!·1s ~q.::;.;.:fi···· r'. 1, 11 .• • • l· , ... q l 
.. (~-- l. 11 .• f'·l")·~···· •• ,•[• -.- .. I ... ,.. '-'' ' '':' ••·•·· '""7 . 11 • ·' 0.,ll••Il)l.ê.i)-~· •• 

:t s. ..... &::~.,'lnn .111 :\.•' l-~~·l, .~oi•\ ~-X üll;,-,\0 uC J'.' -r'hTisl·w ''·p· í 1•0 .,- •. ,1 . 1- ·• D·. · · . '>OO '"'o·, v,., .... · ·· .......... - c; •. -..- ~lt• .. •IÜf~:n.-
l\..:lometro::;:.... · :ü.-r~t·AI. [Jm~.<:.- Cus-~at:o \c•·;o:.-- Erl:~rtnlu 1.l~ 1Jl:i"-

S. "H .• S<l.1n 1h1s sc:ssfics, 1 1l1J r1czo;-n!,ro rlo "·uda. 
t:..;(H·._:_ O. -Cin.trn.- .ll!.ffuet fJ~:rd.Nz..- 3lc-
rlát·t;:; ~~ ~4J~:~J1.:e'J~!.r:re:.-L-,l;; d-3 .'\nr.lr::rJ•J.-! 'N"iL vcyh1. _l:;;:t•a, ;,, E~t;·:11h 1k Fc~rrnCt·nr. 1·:::ü 
P~:n·=~~a de "Lyra ~do n_ra;.~![ ;:,~c;-c~t:nntc-se 2._H:tEi;i)iiiiS' (l:l.l'n. H 

j st:~I-n,:o cJr. n zn.r::ta n1.ent(J d:t httol:\ 1:o rn.t:ml C. c. 
} S. :)aul•JC na. lüun. llu 1Iina.;~ a.t~ ~t;~bir;L Emenda 

1 s;Ia. dm;: :~~:::sCi:s .. 2~1~!c no;.·J!mhro I[C l8:q. 
Ao D. l Uo titulo [ du ~n·t. l. -I-u;-c~,fmto de F1··:~~u~~-:.- L(lnr/ttl[!fd> r!d J!a
A 11;i01í!n te~\. verbn. e:v,~ntnn~., CM11 o SC:!1tilí lc: l~~i'íf:i: •- Y.:spn.~:an<} ~ld ..ti Úc~pw;·r,·w;.- FiJI'I..'ilt:ctt 

pa1-:1 cec:orrer á::; d0spez(l::i :le ~-::\]!'~di1J1Úe~ jn~- r.,;i:?.i.~rr:·:7'?:"·r;: -~-~;~·úa;~r: . ./l: r;,~:~elJ,_c- J~o-;~(tr:!~ 
11re::s~o ... e p0$;~o:d da cotnil_ll:-;~;to de ;·1~çao l~·':·/)~>~ .~.:::.:~"·";:~t~~,f}·-~.!'J.Iduo _JL!p_m~-
u-er:il Zo:H00$000. ·'~-'i -:- p,_~ l /J •• _a. ... rf: •• v..- r) L .'i:f) .-llnrwlr: .... . -
... 

1 
_ _ . , , . ;1t<.~yJ•~rih.- LtJ;)rl !J1!rUii: .- Fct'lYI.: .:!ti"l:.!lí"' .-

S' R.. ~a.l;l. _<.as s:es;:,sues,. 1 JlC tW.ZelrtJJ.ro tl(: rrrmçofo !frJ LrJ f/Oi:.- I; 1!,!/:r,,} r;or!filj. -Ft.~.m~·l;, 
_1_8~~-~- v-. Cm.lr:a.. 

1 
t"or~;ul/w.-_ P~ütn rln._·Fr,,secn_- h.r;oem..i,·o ria ' ., ·~ ~- . - I acck":..- l·""'"tY.tl~ci:-.'"C(i "Vt:i({f:..- PtUYt.:":;(, t(;l·al-

.,!0 pra,1e·~·~G n.. s ~D e:-:1 ~;\. d:s;:::l~:O::lo: owL! .- C'in·.··td/w JJ.ot~nit>.- C.u:'o:-; Ch~~_r;w:.-
!?'n!·U~ de· S. ·.T!)ãü da. R!rr·;1- ern ~>:l7. r!r. J.ronrl'"lt . .,i~~;· í;n~lo(n!du.- .\fi"J~!!.nho ,l~,JnL

/OC:.üot::ti-dign.wJc-. 1.0. !O:~·;;s.)-c;cnronuc.:: 1

1 

Pnul:'o1.o dt: Smc:;.n;,.- :-..·c(ir;,~·u'·io dt.: Lac,·;n/n.-
l·L'L)post:':.. do gÓ7e!·nrj~ _ · Jp:J.:,,· 1'rH·rus. · ~ 

S•tl:dlas · ::e~s(Je..;,;, 2n dB nôvt:m1}ro de h~~l-l. ·'o§ _.•;, i\ ·t'r.""H\tc-...:n· 
-C(}~ta. :l.:;eo;eclo .. -Nilo PfJç_cmlu~.- ~'dm,s&i•io J •\ · k '.CC .. -t.:. . .. _. 

tl€3 L~cwtfi6-.- Ba1"'rM P1·anco .hmirw .- .. A_r;m:- i ;\. pl'O'\~í.th~lf:in-r \')ar_n ~nc os -vapores rh ti~ 
t:nrw Yid.d . ....:.... ..:.1fo1ltP..!/'O l!iJ Bwrros:.- s;l·ua! nhn: C\IStCH'a, :;nhw:nú~(ll)t\da. l.h: ~:i\.Hta Catha
Ca.o;Ú'o.- P'onsec!o. Po,·tdlo.~- .To.'ir! r:'rrd!J.'> dr; r·:~J:t f<l(,n.i:'l jJ!Oll~t:.iJr.f'ntf; t~~~.:s \.-'h.l.~·~r.s ;~o:-! 
cm~ur:Utü.- P!n!o d(t F011!H::;IL.- Hlt:..~;Mo di! i no-:-ln:~ dr; 11(1':·~·:~ F! snl r!:lfj!!!.~!k: F:;t;lrj\),

Quc'i·;·n~ .-A. [?r~,,~:rf (4 Cc j'J1 .':!$. -F'cr;·n; J.Hfl:/1 ••• - \ l,.:J !!l*fl Jf :;,: { o';j •• - T<if (.!)1/:;.í(J ~- (I. !~·lr)UJ.'Õ.
LanrlulpitiJ r.l1t Jiag.~:J./1...-:e;; _- l[c,·rt;i.J·.·r. .P:J·ns.- 1:.. 1Jl1~.;,, 
Ftt•let"ico.Bo·t!J':..-:·.- Tkoma.::--"' DelfLrt'~.__ Tt"iH-
iff.u/e.-Flavi.o tle .ltaujn.- Li.nv~ DmLr'~C.-I ([) 8~. ~!'~rtb.n~· ni<>~ vr::n ;'). trillili}:\. 
1~.~.;; tle :118tlo.-'!_rancú;co Sr.J.ut::'!JO_ .. - F1·,mya a1Jti~r.;~.~lo pctttS t:en ... :::·a~: qw:- Jh(~ \!.:7: o i!l~!~l:·r:.: 
rrwtJtlfL'J,- Pau~·ato de Suu.;r;; Jun:or.~ L-m~ r:~pr<·:-(r;~d;;:llc do R.:o hl';ll!flt·! :lt) i.\r)_!'ft: .. qJ:o 
rir: Va . .:;cr.nc?tlo:r.-Br.tsfario .:1lt(j1.1~!o.-_{jn'n'i1W ~ !':Hnp!JH (J dth~d.c :1:t :;.~ dist:U.:).-.::11) rl!...> Ur:;J:!)1:l~
Jht;•crnu/c.s~-Ed'l.<J$JO Bra~:·i:i.o.-Er-:co Ccollw. te da 'Vi;;t;:io. 

.\.o ~ 4 ,JQ n. -U do :u·f. : l rio T•rojf:dn 
n. 170 B. deste anil{) (orça~ítClltU t},r.1. viaç;7o): 

~~ntl(l n pt'imdrn a. t'l.mrltn· hn!Hf.~Wlg"f~ln ao 
ta.lf:nt<J~ H!u~tr;u,:ã•.r (! tum)J:~Leuda. l~a. m:~
te!'in <1ue ~c dismllc:, do nolll''-~ dt~pnl~ulo Hü!!l 
~10-l' i~::u 1:êdc '!eixt1.r ,J.,; I"G:SClltir··.~e da iaj us

Re(tíja-fe rlsAm o n. 21' de~s·~ ~:-a inno- t:r~n ,~0m 'j!W s. i~;c \) ;1;:~·rr;d;n. L;t:;Um:~. 
v:a· o contr:-a.!!to cor:n :..t (:onqtt-~nl:in. q1w fh?. c o:·;c s. Ex. tmn:.t~~a um:t :J.ttit.w1e tíi.o púlh.:o 
:St.;I'\'"Í~:0--d<~ ntl.~~ •. !g;H;:1n (1::: _ea!:oh;.!:r;rn ~.:nr.!·e n bymlmthb:. ~~ aU ínt:Cfllll~ttivr.:l com o e.t
Ce.ttra. -3: o Ptlru-~ no ~{~ntulo ilC estanclr_:CIH', r;tdm· 1lo nvb1·c dr.p1lbdl)~ 
t~tnõ}. Via_rem. m~nsaJ .. redonrl."t ~o ~nrto d;: 1 Pnt)~_;~u,~Jr, a t!·:: ~:~I' , ~·,~ pn n tu~; (plf. l:le:-rcce

. .:tmnrra<:a.o., n;tlinh:t t!0 ;S:ll. n OHtrn. <~ú~,r·:m :1 e~·J!i~ad11 s. hx .. :") :)!'::nrw on:-=:cr-o,·n.1 
~~(JI't<lS(b 'jnfmat'fi~S •: ("n_rUi:,lfJ!~I·~~. 1!;1, ]Íl.lh:li,JiW J"oij_H:.'.l.".:._:l.}(·!l!r; ·:: i';\:l~;·t•nl.;l) :t ~lliilltgT:t<;;1.o 
~.ln UOt'tP.. p.O(lunJo r~ot• 1~="-~! ~:u\'";1.r ~l re:-.pt~ .. rr l'•:l0111E:•r,·nt•. O m:tB "''U"11t .. ~l':a!o- ]leiO 11~ 
(.ctiv.a. su.bvenç_üo· a 200·:000~; ou addit~n· ;u) jln~l:-.~ r~:lll'l!".·t~nia.nla d0 f:.io Gl~~mdc do No"r·to 
~referldo ccotrueto. e:tso j<i. se tenha inuo· lltl cm I ;uli<• :, C•lmmi,Si\il não ro~ maiti do que 
t-v-ado~ :.1 me:ichJnad~:.t e1u.usuht ·p:tra. tmJo~ n~ !::t•gui 1• o 11aroc:cl~ do winh;.t~·o cta. Vim;iio; <J 
[Stms e:ffeitos... ~r·. !!Q\Júl';d · Cü~ ln li;~ L. nx:1rada· twl _seu rola- -· 
! Sala. rl:1.~ sessüa~, zn de novem hro •le !n!"io; do ~11" ,.,~-,;o nwv.iço <lcvo:ia pa~!:tl'" nos_·_,. 

I 
S~'l:-Lu=: Do•ni71yue.7 • _ C/Jtis!i"o Cn<o. - J;;,.tmhls llnl! •t'liW:! mru; ltpl'Opl'li\Jnmcn to-llle~ . _._, 

Vwew<>s.-Edua:r.cío ele Be•·>·>do. e<tbe. · ·:;:5~: 

. ~m;>~ v~ Vil tJ i ~ ~;;;~ 
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Entendia o honrado miuistro, e entendia 'I de acceitar uma emenda destinando uma 
muito bem, que ;1 Uniãoniio tinht'· mais com- vcrt•a de 200:000$ rnrtt nçu<lcs rle cnua um 
petencia nesse serviço porquunto não dispõe dos Estados do Piauby, !tio Grande do Nol't• 
m;~is, de terPas public~s. EIIectivame_ntc_ este ~ Parnby~"' não levada: .. il. conta d" 1'erba d; 
serviço melhor c..'1.be aos Estados~ pol!i ~o ~el- 1mm:g-ra(~1.0 e coloDJsn.çao, 1nn.sa. que já cs::t 
les conhecem as suas forç:1s e necesslthlaes, cons1gnadtt no ortam<>nto nos a~:udcs do 
sabem <h\s terras d<l que poC.em dispor e:> que Ceará. 
melhor devem ser applícapas. 

O nobre deputal.lo pelo Rio Grande ào Nor- <!} §~·. Galldino iLore!l;<a -Sr. pl'e-
te não discor.!a inteiramente ,desta opiniilo, sidente, disse o honr"-dO orador que me pr~ 
mas S. Ex. apresentou um<> emenda àest!- cedeu que o tempo é de votos e não de pa. 
nando uma verba para açudes no;; Est,tclo; 

1 

!avr·as. Estou de inteh·o accordo com S. Ex., 
do Norte, querendo ,1ue essa emenda fJsse e, portanto; alem de não ter dotes oratorios 
posta sob a rubr·ica da imllligração e coloni- a.commodar-me-hei i1s exigencias da. situa~<; 
saçiio. O orador não conçorda com i:; to ;~eis o e restringir-me-hei ta.Tito quanto possiYel n:t> 
seu peccado. ~ ~ . : ~ consldera~ões que vou fazer. 

o nobre lleput:vlo não~ se limitou :1 censu- Não é o desejo de fàzer exhibi~o que me 
raro orador por não concordar com~ elJe, nu traz à esta tribuna, é só o dever de defender 
collocação da armada, foi alel!racoiruo11-se os interesses do Esta'1o que represento,e que, ' 
de ignomnte a ponto de não conhecer Le Roy entendo, não !oram devidamente attendiuos 
Beaulieu, e a proposito tleste escri pter l'e<z pela i ilustre Commis; ão de Orçamento. 
umtt longa prelecção com o fim de provar · Sr. presidente, nüo ha muitos dias, dizia o 
que as despeza.s com a constru.:ção tlc aç1!_-_ nobre deputado peltt Parahyba. o Sr. coelho 
des devem correr por ccnl<t da . verba,- lm~· EislJoa,queos Estados pequenos ~erviampará 
migraçiio e Colonisa~iio. . ~ . engrQ.ndecer e para :1 ugmentar a prosperi-

Não é a primeira vez que -na Cmnttra ~e ·dade dos grandes e quei'xava-se principal
votam verbas para. açudes, masjámais essas mente da~ visinht;n~.a do seu Estado com o de 
verbas sahiram destinadas :i. immigrução e Pernambuco. 
colonisa,:ão. · ~ ~ Ah! Sr. presidente, quando o nobre depu-

O nobre deputado disse ·que 3. Commbsiio tado proferia aquellas palavras eu me reeor· 
de Orçamento só se occupou em corta1· despe- dava da mallograda Estracl<~ de Ferro ua Vi· 
zas a torto e a direito, com isso só conse-- ctorla a. Natividade, me recordava. da celebre 
guindo produzir apara> e inlpt·eYiilencias:· iniJemnisação "Wharing- Brotlws,do que era o 
~·enz o paiz onde a vinte mil contos se~ lhi o Est1do do Espírito Santo durante a. monarcbia 
nome de aparas. , e da situação mise1·avel da ex:-provincia do 

O nobre deputado tambem accusou o oJ•a- Espírito Santo. 
dor de ter sido desn picdado com todos os Es- E, Sr. presidente, si os honrados represen· 
tados do Nm·te e ue uma de;·obção sem limi- tantes da Par:~hyba se queixam da visinban
tes part< com Pernambuco. Tem·se dito que çct de Pernambuco, o que não poder-lo dizer 
o orador, ao p:tSSo que cortou em todas as os Estados de Sergipe e do Espirito Santo dOl 
verbas, augmentou a destiua<h ús estradas seus vizinhos? O Espírito Santo é uma rel·e
de ferro de Pernambuco, mas nii:o é exaeto; laçi'io da Republica, e hoje se aflir•ma de tod~ 
a din:cren\~t que ~c uotn par<t maio; eu trc a os lados que o Estado elo Espirita Santo mw 
Jll'Oposta do go•et•no e a da commissiio pro- precisa. de ttuxillos porque é prospero e ,r1co. 
vém da divisão que o go,·eruo r~z. aliás in- E' verdade que o Espírito Santo, depo1s d:l 
competentemente, na administração tia es- Republica, revelou-se ao paiz e ao estr::n
truda de Pernambuco em estr~da do Sul e do geiro, mas até então foi uma victima, deVJd~ 
Norte. 1 ó. sua. visinhan~.n. com esta capital. Nunc~ fOI 

A parte mais doloro5apara o or<ttlor, das possível construir-se uma estrada de ferl1l 
accusaçües do nobre dcpntado pelo Rio ~ramle que, partindo da Victoria. Josm procuror o; 
do Norte, e a que se refere a questõe,; <le erteis sertões de ~linas Gemes. 
nritllmetica, que nem siquer· estão na altura Pois bem; se ha um E$\~do que se poii! 
dos talentos de S. E:.. E' umt\ quest~o es;;,t quei:xar da iojusti~n com que os poder.es pu
de simples redacçiio, pois que, <lesde r1ue blicos da União distribuem os favores e mcon· 
esses erros <lo somm:t vier·am n" prnp,lstn. do t.est:tvelmentc aquelle quP. enr•eprcsento !_ 
g-o't"erno, a. commiss~o rlJSCr\·a-sc }nu·rt no Ainda hoje .. lendo cst.o Or~~~arocnto da \'ta.
:tim da 3·, ,]iscussfi.o rcgnlarisn ~ tollas es=:;a.s çü.o, vejo que se consigna pa.ra o Estn11o da 
sommas. Rio Gra.ncle tlo Norle (Jlertloe-mc a. rcprcsen, 

Depois rl3 apontar varios erros de somm:te ta~;'io desse Estado, para a qual só tenJwsy~· 
~.:--de compu tos Llú al~umas verbas da 1Jroposta pathias) ~vejo consignada, digo, n..~rantl~ c 

do ;so...-erno, o orador conclue <ieelarando que juros de 400 e tantos contos.de~reJ.S em ngssa_ 
"~' ;;~)1 cor:rmissão tlc que ó rela1or não_püc duvida moeda, porém que tendo de ser convertido• 
;:~:_.;."{-'" 
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em ouro, t~riio de ~levar multo a. VQrb't pD!~ I Eis :1 somma r!a.s Yet·b~s destinadas para o 
difl'erença ao cambiO. . · 'i E~piri:o So.nto e:n todos os Ol\'amento$! Não 

Vejo que a m~sma cct~::n. s~ t1a C?!ll os Es- c!tc·ga!~ :1 md:v~c lhs YCtbn.s de cada. um dos 
tafios ~a Pil.r·~~.yba: Al;t~'v\l.l$~ ~ P~tl'J.m.\ o ~s:~.r~tn. 1:~t:t:h's de Al<tg:•'bs,. Pa.ral!)dxl .. Rio Grande 
Ca.tll<J.rln.U, E::; .. odos pe.1.~1~no~~ porqne n,w \!.~- tl!> No1•to. P,:!'ana c S:tnt::t Cu.tlmrina. Ent.re
nho compann· os b!uwi!cws que tlen; rccebct• ttnto. sempre que me lev.uno pa.rn. ra.zer 
0 Esplrito S~nto com os .quD devem l'cceber mm rectam:l<:iio, se diz logo c1ue 0 Espil"iio 
os grandes ll<tn.dos do pn.tz. . . . S"nto q ncr tudo ! 

Só em matertp. de ;;n.rantw. de Jurog w.;o A v~rú:l.<le, porem. niio é es>:>.. a v~t·d,tdc é 
que o Pm·amt e dotado com 1.000 o tantos qne so tJUOl" continu:n· na Republica., cm 
contos. E' ve:·~a<.hrque e::;So. garn.ntin. nüo se l'elação <lO Esplrito S~tnto. n. meguu\ l)Olitica. 
torn:;.rá elfeecn·:'· em rnrtc, porquanto. se· I que se fttzin. no tempo rl:l. mon"rchí:t! 
•undo o. relatorw do Sr. i\l;mstro da Ag-ri- Dci·mc :o.o trabalho ligeiro ri e vê r· as vcrlJa:; 
~ulttn':l.. a Estmt!n. do Para.no. rende do 50ll " destinarias :1 di versos Esta(\ os que m:tis rc-
600:000$CIOO liquides annua!mente. .-::(al:o.mam. 

Mas ainda assi!ll, devendo a ;;:wi1n\in. ser I São :LS seguintes (Lê) 

cof"c~tiàa ;~~"'ou~o±s'hgJ~i~a p:.;,~:h~~ ~L~~~ Enb•etn.ntn "" vcr!l:t.s dcstinad:11 l!O Esni-
5asa;en~~so aiud;., ~i\~ d~o p~r:t. 0'c~~tei~:· tem rito S:mto s~w as seguinte': (Lê). • 
a garantia de juros de 400 e tantos contos ou, _o St:. CoEw,o C!XTlt.l.- Parn. immigJ•:v,{í.o 
no cambio aétu:ü, cerca, de l.OOO:OOO.~JOO. I nao tem nad:J.1 

Pergunto, o que é que tem o Estado tlo Es- o Sn. GAwrxo Lor:uo- A 7Crb:J. de im
Jli1·ito S:1nto ne:-;te orçamento, comJ?rehen- mi::,rJ'açflo n~o ~tipnlt~ um c.1uantun1 pa.ru. o 
dendo todas a.s emendas qne macde1, com~ E!3pírito Santo. V. Ex. sa.he que qua.nrlo se: 
pi'ehendendotu~1o _quanto lhe deu a. genero- t1•ata 1lc immigraç-:!o, 0 Esm~o quo m!lis 
sirlade d:1 comiDl$!>'0 ~ \ avroYeita. é Siio Paulo. 

Aqúi j<i. foi alle~ado pe!çs reprc- • . , . , .. . : •.• 
1 

• 
tantes do Estudo do Rio de Janeiro 0 S1 .. C~~Cl:>~.,ro BMp.I.-E,t,t Cno.nar_o, 

~:a. commissiio a.u.,f!"1nento11 a ver-h!!. p~:rn. o I o ~st!n.??~~ro se encon~rJ. en~ to~ht a __ parte do 
porto da Victoria de 30:000$ :para 200:000$. Bra.zJl, ate no Amn.zon_s hn.lt:llltl.llO>. 
Mas de que modo iili n.ugmen~d:J.~ O.governo o sr.. GALDINO Lortc:To-Para o Espírito 
pediu 180:000$ paro garn.ntra de .Juros da Santo pouco se tem ~asto. 
Estrada. de Jbrro· da Victoria M Pessn.nha. • . , "', , 
Era um pedido que não prec)s.a73..de ser at- . O .sa. Cr~cr:;A1,5 B'?.'-GA-Qual a vetbõl. tles· 
tendido na medid:1 em Qtte !o1 feitO: po1•que t1M.!n p,,r,. S. P.tulo. 
a estrada ainda nrro tem nem um lulometro O Sll. GALDrxo Lor:r~To - Silo Paulo tem , 
em trafego e :p1•onvelmente não precis::;ril.l gasto <'Cntcnas <lo conto;; com a immigra<;ü.o. 
da =·antia de juros uinda. durante todo o O Espírito Santo t.~mhem gasta, tem feito 
aml'o de 1895. este s~t·víço desde muito por cont:1 do Estado. 

Acommissão o quefez?R~:iuziuos 180:000~ Poõso.do.r.testc mun\~oa V.Ex. que_ dos pro· 
perlidos pelo governo, :r:et1UZ1U a veyh:1 destt-~ prios ll!lffilf.:fUUtcs cn.JaS pas.<tl.get;s s:to pu::;as 
na<l\1. para "<l.l'a.lltia. de JUros no Espmto s,mto ]:elo I1stado que rrpl'csento. t:nntos preferem 
a GO:OOO$. ~ trauopoz .PO.l'll a verlx~ po porto I i.: pn.m s,. p,tulo ::t permanecer no Estado para 
a Victoria a quantia de 120:000.~, sendo, onde se acstwam. 
portanto, o augmento :>pen:J.S ?-e 40 e_ poucos\ o su. GrNCI\"ATo llttAC,\-lstn é cou&J. dif
contos, por ser evidentemente msuffie1ente :1 ferente <1e se ilizer qnc 3. vcrb<J. •le illlmigra-
eif~is~hl5;~~~~~~0sommi1 que o Estatlo do ç-ii.oé tud:c para S:J>aulo. (IIa ""~''~.< apa.·t.cs.) 
Espírito s,n'to obteve P"~'" o melhommcnto 1 O Stt. GAr.m;.;o LonETO-Mtl.s n:~.u. cstcJ;.~m 
•lo porto r1a Victoria., quo Yae se tornand? 

1 

V v. Exs." r!isputar tsto, por UID:\ N?.~tO 1ntuto 
um dos principaes da Uniiio, c entretanto,est<t simples-porque me p<treco que o Est:tdo d.e 
se <etterrando e precisando desde muito t~mpo s. p,,ulo tem direito a est:t verba üc IID!lll· 
de melhoramento. Essa necessidade tem au- i grJ.ção. 
gmentado ultimamente devido 1t attorro.<, '1 0 sn. i\Ion..\ES llAm'o.'-:'>. P~nlo nfio !cm 
r:o~ se ohserl'a. c;n quasi todos os portos dal·culp:. 1p:c os irnmigl'rwl.c; c:;p:mi.~LnL·:tmcnte 
Umao. t 0 pro~urcm. 

Pois bem, esta. verba de ~00 con ~s, C?!U 0 Sr. G• LDlXO Lonm·o-Ncm c;;l.ou <'un\t,R-
cento e t:1nto~ :para n. Alfana~gn. db VJCtorm., tando jS,0:' ·tp~ua~ di•~o que to<l:l :L vcl'ioa l!o 
com quarenh para. despezas e!~ oq~c ~~~~. immi"r~'i.o' rctlunrla. em beneficio de S. Paulo 
J.l<l.rtos de Benevent~ c Itapetnll'l~, 't 1 \ ~c 571ne;:abunrln. do 1'ecursos e por is\o não 
trmta contos pn.~a lmhas telegrn.p Icas, c c. q ·ecis>.- úo auxilio tla Uuiilo. 
odus ellas não ulcanç-otm 500 contos • pr -
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O Sa. CL'ICINATO Br.AGA"":"Si V, E:c a.clw.lnestes uliimos Ü•Jil:Pos, que causa adm<m-
que a União est<i. emprcg:.Lndo mal este di- ção. · 
nlleiro,é suppt•imil-o;S. Pa\ü:~ conco;•t·~ m?..is Quem lá e>teve a tl'(lS ou quMro anno; 
qu~_outro qual{lUC!' BsttvlO.i)tl.1.'t\ 03 cote..-:s :.L\. ~·ent!o hoje'!_ m?"i!~ento r! e entrada. e ~ahhi.~ · 
Umao. u.e '\""n.porc=-·~ fH~a ~!l::t:E':t.mcnte admlr~tlo. 

(Ha out;·os apartes.) , 0 Esplrito S:wto <ÍO R.! o p:m. o norte e um 
b·;t:ldO rt H o r·(•j)t'e~enta e. pUd.c-so; ns~:ra 
·~iz.er :i:·r:l:.t.th-r..:..me-ntc ú ... swL exte.ns:io o .E.~t.wh 
(~C S. _F'(lnlo; ê ror a;s~Ln clizcr o S. P3.ülo 
(lú 1Df"tC~ 

O Sr-t. GAlDI:-:o Lrm.wro--·S1•. ).it'.~sí,l.::nte, 
l)areceqne fiz mal em-fazer e;te ll<U't\lia.lleio. 

0 Sa. MoR.I.ES E B.mr.os - V. Ex. f~llou 
m:Ll de S. Paulo. 

0 SR. GALDl:lO Lomno-:>;ii.o lw. k\1, ulse 
muito b~m. 

0 SR. Ct!\C1!\ATO IlllAG.\.- FaluU C0'11 ffiU\ta 
discricão. 

o Sr:t. C!XCI:~A.TO B!-t,\.tU .. - .. ~pOiilÚO. 

Nilo h:J. muito tempo (l ue e>t\ v e em S. Paulo 
e t~t qu.a a1U lcrant~tn~-sc O$ i.x:;,frros á5 J{._ 
zenas e n.1Jre.;n.~sc rutt$ ús centcntt:s. E' exact:.l
m!.:nt.C: um 11henomeno rc:kttivamente ~e.ill.i;· 
llmnte qllC. ~o dõ. no Espü .. lto Santo. 
-~o s~-:.. CJ~·:r::.:\.TO BRAOA.-E nôs de'i'i:tn03 
i~so- nFio ::ó :.los p:tuUstas, r:1~~· a ta,los os ka .. 
zilci:·os. 

0 Sn ... GA.!.D!:XO I...or..Ero - E~ pr.::clSo notr~r 
-dou o men Y07o· p.n..1·:l. :::.çu.des no l·'it'l..í.1 hy. 
Par:thyb~ ~ R~o Gran1lc do ~ürte· ~ n1<)S que:ú 
ta.mbem que deem um voto e eom mai~ i u:;;-
ti.;u para o Estado r[ac r~p1·~scntc1. " U:-r St{. D;;:rt"!'ADJdá U:;:t ap:J.l'tc. 

Nã.o h' dtlV;·1' o,.ue.:':OO.·OO'•,'-... · n,o.''•' ome1•1.-',0· o"~ G··~l"l r "R~~) i'" . 'm .. ~ "' ...... - \.i •.. l j) .... ~ ,_.:·~~ .... .~..~v-~· u .. .r· ... w.:.\- :;.:J;> e ... 1. a. qu~:;m.J 
.. ramerrto do·po;·to d;,·Victorhvon·'r; !t:. neccs· Qlte r.iio tem inter.:>>õe :P<'•ctico. v; Ex. rwe:· 

sülnde d~-drugu.gc:u. C um:.1. v{n:l;li insuGicl- que. }lelo facto 1l~ 11::\.vm.~ no E;pirito s:mo 
ente tantoJna:s· q_u~tnto se dá. mil cuntos para quem. q••eh~.:!, ~ e~lcição do P1festdente) o E~
o porto ·de S. João:· rh1. B~1.rra.; sei que ú EstaUo t:tdo dc:ve ser (lesattend.illQ 1!:\S stKlS .}u~t"i-5 
do Rio, de J;J.nelr;) tc:n. J.ir~ito. · prelen~ões. V. Ex .. <mtend.e (l'...le urcte:-;.dcL· u 

. O Sn,. CoELfiG C!N'J:a.'-:-Um dos Estados bem reelef;:<10 ê um crime. . • -
bencficia.c1os pela Uniiio ê o EsniritO Si~nto. 0 SR. Ç;:;\Cf.(A~o- Bt<!.GA-Nao é t·:-ilne, e ó 

O Sa~ GALD!XO Lo;te'l'G-!~t~ ó Ullli.1 ini u~- ~x:crcic!o de um tUreito s~,grado. 
ti(}~. Venho 1b d~;m::>astr:l':.· qnll o E~pÚ·ito 0 SR. G>.LDI~O Lom:-ro -Estou uizoado 
Sn.nto depois da RepuiJ!icn. e 1,1;!"10,. l'~Yet;H;~!:o. q~~< e Uffi~l. qüe .. tão qne nã.ü t-ea m:.tis lnter
.I~o vetn dcmon;;ta.t• que·o.Estado do E"'!tlia <1~s9 p;·a.tieo; CJntret~'l.lltO~. c:proveito a ocCJ.Sião 

rito Sn.uto no telupo dv. r:tom~rchin. ~. ~. · pu .. rn, dizer que nLt.o tenho ;t ;.·~pugnatl(:ia. que 

O 
,... tntüt :. gent;; sua te 1:elo pt'i~4ciplo da l'eele~fh!· 
::;n. • ~-Ion_ .. AES B~\ut:.cs- En.t bu~·[!'"o no~h--e. l' · · 1 · . . . . q • rdaue ; tanto rau.1s q u;t;lto se c c \·e ::ttte:Jdt::l' 

Slt. Ü.:\LDl~:) Lo:~El'O •••.• (~!.'t1 um. httr,.,.o a !!1 n i~as ci rcwn.~tancciLLS~ çutre :15 <p.1.ues Q 

.como c.Hz o nob:·o de;rata.·!o por s. Paulo. r.> t!.tlt':>..<.;~o tlt> 11C!"il)do prc:.idench'J..l.. V. Ex. f:i;.Ü:e 
. Quaudo_· o ·ESca~lo dD Espil'Ho S;t:lt o _uo:1~le qnc 110 E-.str .. d.o ílc Scrgip0 o pr!riodo pr·csidrn· 

ter. ~l.lgual dia. unm. e·H I."itda. de J't~r::Ô q UC! I cia.I. e_ f.l0 r.lou.: i~ li \lOS.~ em Al:.tgt\a~ é de tl·e~e i10 
n,brl~Q o.:.; ~e~v~ l)D'i:"tOS ii.OS !'~r-.t~i::; c llbcr!·hlh); F.~pli:"l~() S;lnto o ~i.~ qun.tro. a.uc. !I_lCOJlVCOte~i.: 
sor~uc~ x!e ~rma.s ~ . . lHt vcr-Ht .nareoleJ('a·i tio p:'E!~El ente de Sc1·:prc 

· _.àopp~·es~r~.o 1.l0 E~piri.toS;tuto er:t t•1.l (ln-c· 1•;·)r.1n_:.ds c.iou~~tnn~l~. qun.wlu êCCl'lt~querlmu 
sop!•eternt lii~el~ :!o t~<1t'[O de C.Ll';~v·úJhts o liC!'H)I•OS e·n sj::!'f!"ipe teern a. dtll'.!ÇaO u~ um 

· mnp~rló _do·commcrcio tlo Not·te dC> :.1imt>. "'" l':spit'lto S:J.!lto ~ 
... cNunc-~ se bJne:iciou. o !>s:.trlo elo E<p:.l'ito :\ reelc;;ibilid:.vle e :cdmitti<la. em l~r~101-:t e 
.. .-:S.rtnto/. · _ . . · r nos E~t:trlo.; U:litlo5, íi ~2e:· pela Uni tio, (JUCt' 

· ... ;~··.:"Si o ]J,t:ldo do E.o{liritO Sa..nto que-..:· tct· pel.:)3 E~t~do~. . ~ .. : 
.. _::·-·,-~Ol~~~l!l.liic:;:_çõ(·'.:-i., C:->tJl'Ç:t~S~J~ tl pot•ttlln ;-;:e e~-! ~:[;l.S (~~toa tafl)l'lU;tll0 que. CS~tt rrnc~bo 1<~ 
· ~,:J~·~a·:··_pa.ra.:· t·Jr. C(l!ltmunk:;tç-..:Io co~n 1-rln=-~-i u.b:tntlona.da p_dos l_)t'OPl'tO;:; que a Le.v .. w· · 
~>:~e·_píbli~ .. e._mgraudecc'i'-.;;e, é motiv.) p~u~1. que ·b.l·:Lr:l. Co2st~-!~c '-~,te qn.e u. rna.i.o~·i~t do co;l· 
~'"::.-~ . _. .. p:.i:..~~ ~u~~ clt~ !W~tlo D{i_) c::i,J ~ . g:·.::...-_:n 1!t) .E!.Sj.l!l'H0 ~ant1; _\?!C rr.t:ea.: !~:l.d.!:~." c . . B .. . ~~ - E . - ·. t:tb~:;a.o ú !H'Ct.JOd.O da. r0\"1:;:v1 d:L Cun.".ltli,lllt;lm 

fo~~::~~~~i <l~~~~l>~O~L..'IAT\1._ ·· .. ~ !t .... ~"~.~;\ :-:-.t/ •. Q]C O ( ·llltl to d~tnllo U:'l. m(ltÍ\~(1::; 1)01• q IICI O .t~tz. 
~ com ~:nlp.:._Lnhl.. -s1~ ~ )Wnsi.{l<Jntc. ó {:w•.wln o Estaí1o llo Es-

mi~~~~g~~~~-~L~~o:~aÉ::;:o -i\'iio voaho P~·lir J>h•ito S:1nt~ c.<tii. tiio lMl :lqninlw;~tlo M Or~a· iS ... · o Espfrit.o mcuto th\ Vittç5.o qun se rr.jéitn. n. ~m~atl:~. 

iíliii·~-=~-i~~-~~~jn!ii,!o:l!llte[l;quc m:~.nllci pe:11ndo o· Pi'"long:amcuto da Jinlm.. t~lcgr.lphic;~ <lo S:tnt~ Leopllldin;t Jl:J:.., 
Alto Guantlu, on•letemós tel.'rcnos apropr1a: ·J 

clo3 i1 c~lonisaçii.~ ile allomfle~, it:~liauo~; et~. 

····· l 
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Ain~1a ·ba rlou~o, o~~Ii dizer q"u.e os correios 1 O SR~ CoEr.Ifó I~~s~;,~-N~ ~arade~· -~1e ·v RS:·· 
e teleg~r~p~os ~o ~e:e:ccnttlS .-;~ ~t~~~~yà:) 1lc I r:.llift-s~ p~-r·f:.~.r.;:.m{:ntJ: o 1i!:·o Uo Pern~mbu~o 
c_olono~' a?Or<l i.leCiJ _u.nn. quanwt ·~tcl I.JSll~- tl.O .t.\~l1rascm.tn.;Jtc do E::nil..'itO sa~1to. 
c1ente~ par;;. urntt. l1nl1n. telet,l1'n.p.nica. -aHm · .. - . t: · · · 

de fttcilita.l' a~ communi~t:Jc:.i na..c1uelle Es- ~Os;~ OM~?I:\O L-or;tr:i.'o-Sr. Pl'i:'$íthmtc. tc
tado~ ond~ s~o m1.tito difficels_ n.ul) ~H.k' multo '

1 
e :·na1lo ? ~tos ap~,rte.~- ·Vo11 

A ou.ti'ê1 emcr:t~la refe::r\::·se ao parto da Vl- l'e;~nmh· n'l.<1n:iai.v1o ú. 1ff"_:.-.a. tY1~s e;nenr.~n$: 
c:toria.. umn._,1e.lln:s e~e..-~\n.vçrht\ l.lopni·to tia. Victoria 

o )"
7 

•. _ r '7.. _;. ,. (lt.:: 2.uq:úO_ú$ a 4':o~O:"'IÜ$. SS.n :!iJi):OOO$ a m:üs, 
p:c.~~ .... ~:-'I~r.,.nc:_ ~ · ~x. p,)J{~ lJe··u•para .. l"lUP.nu:~. <1guoü u.. cpw o illn~tl~í! 1·~lü.t1n· da 

o .r;~~n:1t? S~1.n~O a -ç e.r·u\q ~e s J ua a. Pé;'nr:-.. m-l nommis~ã.:; prr.IJfHn,r.cu <t:J.r u. algui\t":. !:::Smi'ios 
b;.reo pa!·a por~tes~ n_a. r·uorw_:t:-Pv~to do 1\.e- 1 ;;u.j~t~ !'ept•escnt~<:üe:::. sUo muito sj.~mp~thica.s 
c1re-porqne u ser-v~1ço rw.::.ulC!Qtli. a, 6b:t. e;-:.sa~ ... 

O Srt. G~u .. DrNo LoRETiJ-Pl•irnei:-s.men.t~ n;'í,() . P~~~:~:(mn.i::~ :10~0:10~ "PB-l'í'- o pt'f>lpn:::t'.mento 
~ th.zh~m recln.ina~&e2 : o po:!:·t.o da Vittori:i. (~~ lt~-.hs. t.otegt-a.ph.lc~ de $unt~~. L~J.opol<tín~ .. ;):~ 
t!.nh:1 as conr1i~üe;:; e:<.ig-t,las peb. .. ~ 81:a.s ne\:~:s- n!ln.s de Sa.nt<"t TlteJ·,\za. ('; d€: Ai1'ün~n C!;inflio. 
sitlatie:8; d<:l?Oh. us rr;étamaç:ües iQr~1m <cippa.~ A Co!nmi~soi.o ~l·~ Ori;O.atcnto ·t.(!.m em seu 

. recenrlo e hoJe clias Sê' 1á.1.em corll ·f~tl in3::;r.eu- sel~ um HH.~.m:,:n qn.e c~mt1~ce- a. rr.~iilo que 
ela qt~e u. p!·opria G;;nnmi~stlo J.0 Orçamento~ vn.t S'é•r bü!1t:::fi.·:w.du. pot· essa. lin\m,_· uorcue jó. 
TOCO!:~tccen lo ·u. couv: .. mi0ncia~ <-: tlireí mesmo [IOr c;.l_li viajou. e ~~-:..!HH~ de m'l't.u.·.~u:;itça. O 
necess.idn.d.e~ de ~ttteuciel~ :1. esse serviçO. c;·,n- qu0 P(~\"0; ê _ü Sr. Alcinilu Guttn:tba.l·n,. ;. · 
~~:~ou. a verh-:1 tle ..zoo:oOO$ põ1r~1 0 porto d;~ A terr.:2ira e.rn~n·~~J. pede :1 t1eqn~na. tp.rn.c.tia 
'i!ctor

2
a. C.~ _;;:QO_C;$. ~~~' _ilssign,u.ln. em prirneiro lo3'ar 

pelo meu coUl"'.;_;-:J, D:~ ~ Torqua.to · 1[oreira e 
UM Sn.. DEPr.iTADO dá um ap~rte. raf~re-se a uma. medida <I e ntilirlade i ncon

. 0 SR. GALDlXO LOI~EIO ~ Pü.l':l. que :~em ~est;t>1Cl .:pa.t'J. ~ Yilla c1(; Ptu.mtt.~ (~-lpad~J-~.) 1\"âO 
~,.Ex. com o po1~t~ ~lo !lecife1 Será pm·r.n;_e vou cre:.1r- des_pezns n:ova.s, ma.; nngment:tt'. a 

1 .. Yerh.a~ eu .sou pcrnam.n·:;:;an·.J ·~ N8S$:: C;l5ü ~~irei <!. 
V. E:x. que j6 alei do 0~4Çttmento. rle 1855 A U.e~peu exi:=-t~e já. e prGponiu' sómcnto 
U.ut~l~Í$tl.Va ? gOYi:r!1:0 u. ffielhor;~r o tiO"ttó do um a:ug~cnto. Cr,;a:-- tlespet.::t e mindo.r n:zcr 
Rectfe, c amd:l boJe es:::e melllül"<1mento e Obt":~s OüVj.S, {Ap.-·w.!'c . .::-} " n ..,, · - s - E' o q,ue t1nh<.t <1 dizer. (Jltd!o beiiz., ?i~t!;UJ 
aKe :..IS· i.Ámn. as.pu·a...-a.o. er:1. pol~rp.le~ (-:m rel~t- , .. 1 _ ·· 
çao o. e.=.n;.t·ad:.\s llc fcr;;:oo do Pc.rntun!J:.wo ~~ u~ul./ 
Ai:tgüa,}!! eu me t-e'!:lhO rna.nlf<:!sta,!o cm lD.. v;.t.f· · . 
ll& rLUclienciu dos Estu.clos intere$s::?..dos ~!VIas o I ·!{)§:L_-··. ?to~rieir·a P:rJT-::n.a:r;;:~:r.::..... 
que eu proponho à o q rrs estú n:t lei de 18~2 c é ·sr. pre:::il}~n~~! -,~en1w ú. n;ib':.In:t. com o _l1.uplo 
u f(üe se faz nn. S:ü::su., 0!1t.le ncn hUr!Ul. c;;!.lccs~ \ üm (1(;. u.:_~1·e~~nt.Jn~ e jnstific:J.r. algumaS émen
:-ão ~o e:3tt•n.·1n. (le fe-rro se f:l~ ::eut que ~eju.m I ÜM.~ que ~ons!günxn . .,..·er:ta.s paw. n. e~1.::cu~5.o .de ~ 
ouv1dos os cantU~s int&ressados. .. trn.küitns imptaterivc5is. pelu, sua .. utgonr.e 

U:.::: Sn. DEPci-rwo-}f~s o, Stllss:t é un& nt>ee~sill<ltlf:, no Est_ad_o que tel!ho a.. honrt~. do 
couü~deraQii.O. · "' r":'p:•esen tt~r, e cl.t~m~t· attensao 1Ju; C~m~n·a. 

p;u·.:~ ec:rtod ser~J~:o3 n\?c~SSlrlO~ :lD desen·;ol· 
O Sn.. G.\LDl:'\0-LO:s.BTO-V. Ex. com es.te 'I vl.mento tio nvsso p:tiz. · ~ 

ap~te. n~o a.dej.nta nad:t~ porque e1.1 sou u.u· . Sl·. preslJ.t.:rite:,_ quv.n:lo·Sê iliíclou nesto. cn.sn. 
tonorntstu.; po :er.;i cstu.r em e1TO~ ma,:s sou 3 Lliscus~ilo dos·o:..;~n.meritos:~ procurei enten
~utonornista. cler-:ne com :ügunsrep:•e:;entantes <los Bst..~':os, 

Sr. pxesldente, si ~ certo que sou filho we!n.l;ros r1as commL:sDe-s orr;.a.menr.a.rias _e 
de Pern~unbuco e, porta.nto. pern~Mnbuca.no. c\:errn~i t~ conc:-lu:;fio de r1ue este anno nu.o 
~uuo.C.o. fui ele;to Jeputtulo pelo E;pi:.-i'o dev'ittmos apr&ent•r p:·opO>ta r.!g-um.a que ti, 
~anto, c ta.mbem. cc2•to que eu nGsta ca.su. niic v esse -por fnn a·~c1·escer as d.espez:l:s pu bhcas, 
sou_o filho de Pernambuco. sou o l'epresen- ~m >ísta uos enormes cornpromisws coutr:1· 
ta~;e do Ji:spirihSunto. · uit:os jlel:J. Uniiio )?:U"a ~\ebelb>r_ a, nval:t" 5-'• ~ 

~enhores, tenbo rm historia o axemnlo cm!lb"ter as m«niiest.:tNBS host1s us ms&ttm· 
admi!';'vel de Temistocles, e. qu~,,nJo em n:le11 çues republica~M- · . . 
espn·uo se encout:russem dous t!everes em Gomp~ellendt qu~ c;rn. de nosso uever evt~r 
luct~. isto. é, quando o ttmm· que de'\'O :10 despeza:; que oer.a~ion&ssem o deoequU~brta 
tQ~!aO onde nascl fo>se incomp~ti vel coma gra· o<ç<J.mel!~•rio. afill! d~ que_ OS; compromiSSOS 
thlao e a leald:>.de aue devo ao E;;t;1.tlo que me colttr-J.llluos pe!J1 N.,çao n110 Viessem pertur· 
acolheu e elegeu, êu aproveital'i~ .:L lição do b'tt• a :ma vida eccmomico.. . • . •. . . 
p:urtota athenier.sc e sv.bérl~ llmtic:u· um No coner .dos <leba.tes, a.dmtret-me de que, 
.acto .de .. honestidade ···elemept:ll' ~rel).uncianilo nem os. membros das Nmmissões_-.o~~"(l,men~·: --7êf'' 
à vida. politica.. · · .. ·. : ·· ., tt~t•ias, :nem os . vultos mais :s~ü~ntes desta;, : .:.~ 

':.··~ :-.~:~:~ ......... . . 
..::.·,.:.;·:·.:?~.i.:J.~~ 
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casa, sobre os quaes maior responsn.biliclade sr:: presidente, si as nossas Estradas de ter
pesa, neste momento da nossa vida politica, ro sao em qus.~i suo. totalidade de bitol~ es
procurava.m dar a _orleutaçã.o precisaa.os t::a· treita., me p:tre~e., ~eria ma.is conveniente
balhos orçamentar10s, de modo a ficar deter- empregar-se a verba pedida, na uniforrnirlade 
minado que o nosso supremo dever era. não do typo. de accordo com o ai vitre lembrado 
crear despezas novQ3, mas cortar, profunda- nesta casa, pelo meu distincto amigo depu
mente, as despezas adia veis. tado por S. Paulo, o Sl'. general Francisco 

Não queria, Sr. presidente, a .suspensão de Glicerio. 
serviQos que vão concorrer. enormemente, O SR.. CoELHO CDiTR.A- Apoiado. 
para o desenvolvimento da riqueza publica, e 0 SR.. NoGUEIR..\. PAr~\N.\GU.I.' _ 1lelhor 
que estüo em execução ; mas queria que seria :úndo., St•. · presidente, n.pplica.Ne a 
todos nós, animados de um pensamento uni· verba a que me refiro. com o prolang-amento 
forme, vota.ssemos e:Kclusivamente o.s verbas da Central do B,·:1zi l até á corred3ira do Pira-
coi~t~~~~~-in~~~s;:~~~i~~~a~~~itas e póra, entre o me•lio e alto S. Francisco,cotn-
avultadas clespez.as no.-as estã'o consiunadas p!etundo-se mais rnpitiamente o plano ;;~r.tl 

._, de viaçüo e satisfazendo-se os mais urgentes 
para trabalhos que vão ser iniciv.dos. e al- e -vitaes interesses da Nação. 
guns que já estão em execução, em lo::;n.r rle 
votar-se as verbas :pedida.s pelos mini.sterios O SL- CoELno CJ1..'TR.A- Apoiado. 0 

a que pertencem, te:-nos votado verbas muito O SR. NOGUEIRA. PXR.ANAGw:c'- Agra•le(o 
maiores. o apoio que V. Ex. dá á minha opinião. nõo 

Sr. presidente, o credito :ae uma Nação é só pela notrht competencía profissional de 
questão muito séria, por· isto mesmo, só a. fiel que, merecidamente. gozn. V. Ex-, rnas tam
execuç-âo dos seus compromissos e sabia ad- bem porque V. Ex. fll.z :parte ll:a.s du:J.l 
ministração economica, noderá inspir:ü-o e commissões que teem de dar parecer sobre a 
conquistai-o. - viação geral do nosso paiz. 

Si não tivesse ouvido, com a maior atten- Sr. presidente, tendo :1 ~iscussão se •li~i-
ção, as discussões aqui levantarlas em rela· gído. naturaltmentc pam as Estradus de 
ção á. no>sa despeza e si nüo tiYessc certeza ferró. lembro.rei a nece;sid:J.de do prolO!l· 

. de q:ue, na verba da despez-.1 ::;ern!. as 'peque- gamento da Estl"J.ila de ferro- Paulo Affonso, 
nas despezas a realizar-se no Estado do Piau- lig:1.ndo o baixo ao médio S. Francisco, em 
hy nada alteram, deixaria de apresentn.r as seus erlremoslhncamente IJavegaveis. 
emendas que as consigno.m. Nesse sentido oll'ereci nesta sessão um 

Mas, si o Estado do Piauhy é um dos q_ue projecto a consideração dn Cttmara, e julgo 
mais precisam de melhoramentos e fJ.Ue bem ter demonstrado, naquell;~. occt~sião, n. couve
pouco autilio tem recebido da União, qual o niencia da reYer-são cb. ve1·ba que annual· 
meu dever? mente votamos para a. eontinuaçao dos 

E' ofl:'erecer <1 consideração da casa as tr.,l.Jalilos de desob>trucçiio do trecho de>--se 
emendas que vou envia.r tt Mesa. pedindo rio, imprestuvel ti. navegação, em estudos 
verbas, niio só para " continuação de servi- e construc~<i.o do prolongu.mento da-Paulo 
ços iniciados naquelle Estado. como outros Aífonso, est1-aua., por muitos mntivos, ueces· 
novos, de necessidade palpitante, que teem sariu. e in·1ispensa.,·cl ao complemento do 
~~blir;;,;~ por conttt do Ministerio d11.s Obms pluno geral de viaçtiO do pn.iz. 

A illustrada commiEsiio de Orçamento, O SP •. CoELl!O Cr:snc,\.- ,\poiado. 
deste minísterio, pelo seu nobre relator, que O SR.. NoGTIF.lllA. PAR.\;)t\GU.i- Sr. presi· 
ha pcuco deixou a tribuna, deu-nos margem ilente, passando a. trn,t:J.,· de outra Estrad~ de 
a. que pudessemos propor essas des_pe;:as. dão ferro, me parecea extran\1:1:vel que ~ Jo Ca· 
só. em. favor do Piauhy. como de outros Es- mocim. a I•Jú, fosse a menos fn.voreciCla; ~!l
tactos. tretanto. ~sstt estra.da tin!J:1 direito « ser uo-

Si temos de votar verbas considera veis, tada com melhor verba, de modo que os 
-._para serviços adia veis, como a verb~ de dons estudos para o seu prolongamento, c~e,"((S· 
·mil contos,. para o alargn.mento da bitola do sem qua11to antes até o Piat1hy, unnunc1a~do 
Estrada de Ferro Central do Brazil, nos Es- aos habitantes daquelle Estado, a pro:.•ama 
tados de S •. Paulo e Minas, n.largamento que acquisição de tão notavel melhoramento qu~ 
· dos referidos Estados ín!élizmente, u.inda não conhecem. 

· · não resolverá o pro- Creio, Sr. presidente. que o prolongamento 
c das Estradas de ferro que partem .do ltttorJl 

me p~:~e ~6a 0~~ para o centro do _paiz, e muito mms nec_es.."ll· 

i~~~~~!~;~~:i~;;~~~~~~:~votar as des- rio, urgente e ut1!.• do q~e o vlar~amcnco àe que vão ser bitola em zonas Ja serv1das por Estmtlas de._ 
. ferro.· · 
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O SR. CoELIIO Cn:."TR,\ -'Apoiado. mm rl~ p~~ferencia o' R;;t:1<1os 0..1 Espírito 
OSR. NO?v'll!llA. PARANAGTJ,~- Sr. prcsl- Santo .to l-10 G:•antle do Sul, e, particul:tr

dente, os s_tgnat~rJOs . do projecto do alarga. mente de S. Paulo. 
mento da. bttola da Estrada de Ferro Cen•ml ~\.o Rio Grande do Sul. 'lUan•1o província, 
para S. Paulo e ~lin:J.S, só me fizeram Jlcar hoJe Est<ldo. coube u. gloria de ter sido a 
mais inabalavel nos meus princípios, consi- pmnetra a tratar da q uPst:io. eomo e! la deve 
derando as despezas de commodidade c 1 mro ser trntada., n~o sô lcg-isbntlo sobre 0 as
despezas adiareis. que não podem pr·etet:Íl: a~ sumjltO. m:ts fundando colonias a sua. custa. 
deap~zas esse~c1aes ao·desenvolvimento e':!o- Santt Cath.trina., Pa.ran.1 c t~10 ,Jc J:1ncrro. 
norr:teo do.pn.1z. . mJtto. teem 1etéo pa•n. .t.tt!'!.lur <1 imm 1grn.1,io 

S .... prestdente, passa!ldo :1 o_utro nssum~ eu~opc:a. ; mas. o Estado que tt~m feltn os 
pt?~ no q~al estou em divcrfenci~t.com o meu 

1 

mais_ 10gcnte~ :::u.ci·i11cio~ em rel:u~~ão :.\esse 
noore am1go, o St•. Dr. Arttllll' R10~, asswn- servtr;o, tem stúo S. Paulo. 
pto que a.<:'l-ba de ser ?"loros,nnente rli~cmido Si bem que alguns Estados do norte. como 
pelo n1eu lllustre amJgo, o ~r. (i:tltlino Lo- Bn.~ua. Pernambuco, 1\1:u·anhão e i'~r:i. ti\·es
reto. que me antecedeu na tribuna. rlirei a!- ;em empregado al;;-um:ts tentativas. que po
gumas ~al_a~vras apen:J.s, mamícstando a de~ ser con;1der:ulas como primeiras expe:·i
mmha opm1ao. encm.s, esta.s não podem ser equiparada.s-aos 

Sr; presid~~te, o nobre rela~or da Com· est:orç?s ingentes, <lictn.dos pel:J. or,enta<:iío. 
ffilSS'10 do i.\1ImsterlO <'a lndustrta., Viat.;i\0 e Cl'lt2I'!O pmtlCO c pleno crrnl!ecimcnto de;sc 
Obra• Publicas, tratando rl:J. questão de colo- serviço, como se d:i. com S. l':tulo. A !,(,a rli
nisn.ção e immigração, quer colonos de co.<- recção q ne a cst,c serviço deram ci<lad:los il
tumes tão puros. immigraçiío tão boa e ex-Ilustres. como o >iscondc de Pn.r:cnallvba. se
epcionalz que cher;a a tornar-se adv~rsario da 11ador V~rgueiro, e outro~ que sou ber:tm con
emtgraçao europea pam o nosso pmz. . tmuar til.O louvavel mtssao. br,stanr.lo citar os 

Sr. ·presidente, um paiz qualquer, no.r nomes de Antonio Pr:l''O e franci>co Glice
maior que sP.ia a. fertilidade do seu solo. não rio, rtue, neste ultimo período, 1izer:J.m de S. 
t~ndo populaçii.o suff:cieme ao desenvolvi- Paulo o principal centro de imtl!igra~ão cm 
mentor la su:J. producç;io. n5.o poder:i conse- nosso paiz. O meu illustre r.migo, o Sr. ge
guir recursos que o habilite emprehender ner·~l Francisco Glicerio, rruan,'o a Crente do 
trabalhos de cer1::1 im:portanciu., em 1Jene1icio Ministorio da Industria, Via~iio c Obrns Pu
da população que possue. blicas, l"z sobre o assumpto em questão, o 

Todo immigrante pre;:ta, em um paiz novo que temos tido de mal$ perfeito e rlc mais 
e despovoado, rele..,antes serviços ao paiz em lacto. o que deu a c,;te serví<;o a maior ex-
que se fixa. pansiêo. 

E' desnec~ssario ir procUl'ar e:xemplos fúra vozEs- Apoiados. 
do nosso pmz, para. chegar-se á demonstm
ç-lo de que. os paizes novos, que melhor s:t
ben: atra!Jir a immigração, são os que mais 
roptrlamente prosp~ram, e é .o que se vae 
dando com S. Pn.ulo. E~nirito Sitnto. Minaz e 
outros Estados da R.cpÜblica. Em Yi~'l. <lo 
que tenho observado. em re!o.ç-J.O á esi::L ques
tão. me parece rrue o nobre relator da com
missão do Orçamento da Industria. dev" ser 
menos e:tigente. Quem goza de bem estar em 
sua terra, difiicilmente emigra; e, a emigra
ção expontanen. para .um paiz novo e lon:;tn
quo jãmais tel"j,, loga,r sem que sejn.sub.:iir1 ia.do. 
~rimitivamente. Esta precer!eriJ.· sempre 
aquella. 

· O Sr.. NoGt;EIR,\ P.\P.ANAGU.i. - O conse
lheiro Antonio Prado. como surcrintendente 
du. itnmigra~,:;:o, emprega•·a para o hom exito 
du. mis:;uo que lhe ha,·ia sido confiada. a. ener
gia c tenacidade de um filho que\ tmb~lltu. 
dedicadamentc pelo engrandecimento (ht su:t 
P"tri:>. 

VOZES- Apoiado. 

O Srt. :NoGUEIRA PARANAGUA-Eis a raztloc 
Sr. presidenr,e. por r1ue o Estatlo <le S. Paulo, 
guiatlo por eminencias. neste ra.mo de ser~.ri~o 
conseguiu a ]3uprema.ci:t de fJ.Ue goz~t sobro 
os demais E>taclos d:.1 Republica Brazileira. 
Sr. presidente, aproveitando-me dest:> op· 

U1r SR.. DEI.'UTADO- Apoiado. portunidade. vou externar o juizo que fazia 
O Sn. NoGUEIRA PAnANAGU.l-0 meu digno e o que ora faç'o" respeito daquelle Estado. 

amigo, o Sr. Galdino Loreto, apologista. em Antes de conhecel-o de vista, supponha 
extremo da colonisação, lamenta que a verba que havia mnito exagero em iudo quanto se 
destinada a. esse serviço. vã. beneficiar quas1 dizia. u. ~eu respeito; chegava. mesmo o. con
que exclusivamente o Estado de S. Paulo, siderar hyperbolicos os filhos daquelle Es-
que, como um polvo absorve- todo o imtni- tado. Mas. Sr. presitlente, depois que o per- -.~,, 
grante qne chega, ao' nosso p:üz. Até certo corri, depois que veri~quei o quantos~ tem ·· · · ~ 
ponto S. Ex. tem razão. Os iromgrantes que feito em S. Paulo depo1s da J?roclamaçao da .ii.;?: 
da Europa se .. dirigem·ao nosso paiz, procu- Republica, reconheci que elaborava em gro:ve_:- .o~'ó.@ 

_:?Jl~ 
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. ~~~~~~~~~J~I~(~~~~i~~~!~~ 
~E~~~~::~:::~~:~ !~1~~:ª,[~::f~:!f.i~~c~~ 
~~1~\i~hJ;~~~i~1,~~~~r~:h~~~~~ \ ~~~;rr.~~;~~~~;t;~i;~~~ p!~,~~~,~~~e:~s;t 

~~~~~~~~~,~~:~~~~~~~~f~J~~~~ 
O· Sn.. "1i"I)Gt:EIR..\. P:ut.L'fAGCl.' -Sr. presic i buir:i. p n::n. o de~errvolvime~:to da. i:.,ius:rir!. 

dente-.. já. q_ue-o~ noh~es der>ni~·'Tos tr:u:em â. 1 n;L:!T.oril n0 Pi&uhy~ qu~ pot!er:í. su:-:teJr:t:
dfucussfio, os Est.a.c!cs do nori:é-. deli€~ ~e 1 !n:u.1 to ma,ior nu.:ner~ ire Estados .. rlo cue r.s 

~~e~5li~~~~s~~~~;~~~~~-os ~~~~~~:.i?ll~!:~~}rt!.: l c~~:.~~~;~~~vl~~a~~nternente. logo qui U:é· 

como- os· nortistas pr,;rcor!"em os' E .. taCos tlo 1 De::;.le q_ut; c:on.:::eguirmos nm numero ~ol:Si
~uL. niTo s~r!:.un·ac;_uelll!sE:;taios tã.o i).ls:t~n-en- i dera ver 1:e :u;u: :es. este:-;. re-rvirtro n:!.r :-:ú nn.:a 
te julgados. I dest)nvolve.r enrrm~~menre a industria. ~a.~ 

Sr·_ preside.nte em. todoo .Qs Est:.u:los d.í1. tvJ:I'il. que é, n~1.qneile v;1st..o. Esta.ào a. brue 
norte. encontra-se clima rli:o o.meno. sal!rbre i pr-lnclpn.l. da r'quez:t ]Jartknl:l~ ~ pn1Jt:c:1. 

ir~~;;~~i!Ei1:~!~~~c~~~~:!r;Ih~~! ~b~~aªi~~i~~~g~~~~}~~,~~~~~11 
do extr~mo leste rlest~: Estadc~ na.:.; pmXlmt-: o a.ppa.rectmento an.-~, ~llU7~. e l;l.ZenÔ) d··::-~ I 

dades du._serr•u. q_uc· _o.(l~vid_e d:~_B::!1i:1. ~eL·-i~tpp~ree~e a.·.; ~~;·d·/ei~ .~tct.:as~ ü.lgu:r::l! !.!e 
no.mhuco e Cear.a. O t.rl<J..n.g-ulo·- pt:'tuhye,lse., \liW-mezes. se n . .:.o de m:us. . 
ondnla.do. on me~mo monta:1ho~o.compl'~llen-1 Sr. preot;:en,e. o preparo de açu~e~. ~SSI:J 
de· umno vastu. rr~gi:1o~limita.dn. em tod.:::. sua coa1o o de estradas que facilitPm as commu· 
ert.ensão pelo~, r~?S · Gc..."geb_ P:l:-na.b.yb:.t I nicn.t.;õe~... ê 11.m tru.ha.lho essencia.I. nece5St
e o planaltocent:.'a.l. . 1' rio e índT:rper:s11vet á eol!r~en~u;;ão de popl!· 

Nessa l'e.:,oiã.o~. cu.fn. n.!titu/ie· v:1ri:l. Je 500 a. la.c;ã.o. . 
1.000 metros a.cimn. do nível do m<L~. nós en-1 o que desejo e. n.penu.s. qne milha:es ue 
contl.'a.mos tudo· quanto se ooss:1 des~ja.r em: BJ b.os tlac:ue~as reg-jõr.s. as;oo!ailas pela s;:c~::~ 
llill: bom clima... . - '1 fiquem com as su<ts viúa.s e·pr•JiJrie<lades r:· 

., ·.Mas,. Sr·~ presidente, ao lado desse" 0:1zis, rantidas. sem esr.:l.I'em sob a commua pres~~o 
- · encontra.~~se·zonasimmens3S.excessivament0! que os ameaç_u. r

1e em1gra.rem, abn.nclon<J.nco 
. secca:;Le:bo.stan:te quentes. Não é evtrn.uhavel,! o lar em oceasi:Jes difiic~i.s e .su!oean•lo os 

que•ao•li!.•'o·de· 1L"Il:l. zonn.. de clima :1meno, I mais puros e elevados sentHnentos. 
· ·outr:J.. onde a temoern.tura é mais ele- Eu me.<mo. já rui testemunha ocular ~e 
. · · ·st bem .que· pêrfeLtamente· supor- seer.n.:; qu0 me compungiram profur.da.men.e. 

:· ··. · · ).!ui tas fami li:ts tive occa.:;iilo de vet>. pe!M" 
· · . . . . toda parte e de-I rendo em B0 o Pi:1.ully. Jil.Inilias q11e n.bandc-

altitlide dos moa· nn.ram u.s regiões de leste e >egtllll.ID. p:u,""l). 0 

:,v·a· ·.Ies· :... A.· .. f.hlta. de [.oe.ste, c. •}ID.. os.:;eua reb<Lll.Íl.O", e.m procliD. ~ tfu. 
~~l~~~;·~;·~~~~:tld~;e;,;a~~lg~""~:~~~ ag~~dolorow e. ni.steo estado daquelles qne: 5; · :. con.tra;a. Viln.tade, em. 1llll momento. dado, ou 
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da. i\<fesa.~ ne5t:1 Cn.s1. não .IJ0550 üei:::n.~- u. o I -:\ilo coLhe. pois. o :J.r!dltarnent.o ~ota'
1

0 pela 
~1t:1r-se Ua discussü.o do orçamento da vio.- cam~1ra. q:!e o p1J:!e ter acc~ito irretiec::ida.
ç-.to. que é o qcle tem Ievau;2.do m:1ior d.ehate. 1 m~nte, n"o curando do peri:;o ~ue ella. er:
s~m.. ~paro .. um.n. innovar.ão que vem fcr:'ir \ ce::I'a nem se concebe qae _!1!1!:1 SJ!nplc:'~ . rleh ... 
direct:..;.men.te as disposiçt~e~ regi.mentae5. qtJe! ber~ç5.o .. a.ssim toc!c. ccro.sional c precip!.t~da 
tem-se procur-õ.do ob~er'ta:;: c.té hoje~ com um! l!::J.j:l o preci~o v:llo:r para jr!fil'z!lar un~:prin
a.fu.n sobremodo nova.iieL e que visam e5tll.be-! cipio ger-..tl de t.cd.o pe5o na. lel orgn.mca dos:--:._ 
lece_r .me<\[das de tüdo o pon.to apropriadas.: tr:cbalhos desta C~a do Co~gresso. --..;;;: 
no llltUitc de se fll.z2ru.ma cousa vi:J.veL corn-j E :1esde que as l!lspec&orla.S rle portos ma· 
]lleta e ex.eq_uiveL d:ls leis o;:çS;rnent:>rías . da I ritilnos foram creadas pela lei a. 1.109 de 29 
Uniã6~ Refuo-me, sr. llresidellte; ã. d:íSposii;Jo de novemoro de !690, n~o havendo acto ex. 

c""""'"" v. vu s1 



camara dos Deputados-Impresso em 12/02/2015 15 38- Pág1na 22 de 32 

666 ANNAES DA CAMARA. 

presso nenhu!Il. revogando as sur.sdis:posições, I :pôr te1'!no a esses embaraços, que torna•;o 
d:.1ndo, :por findos os s~rviç~s que ella ?reol?, em l'uturo não remoto, fechado o ingresro'na 
dispensando os funccwnar1es. cm YJrtuue cidade, que l'oi Athenas em tempos que p li 
della nome.ados, não póde padec(:r duvidas vão. {Riso.) " 
q:ue a Camara, sal :o o desejo de _andar dia- _ Comquanto :r;tiLo tü:o melin;lrosas, ~s cond~ 
r1amente a contrad1zer-se tem de m,·a!Jdar o çoes do de Belem, nem por Isso, as vejo ma!; 
parecer da Com missão de Orçamento, no que lisonjeiras. 
toca a esse serviço indispensa v e!. ·As necessidades ingentes da praça q11e ; 

Para dar-lhe margem a isso, trago-lhe pre- eminentemente activa e cornmerciall~Yami 
ca.vidamente á. deliberaçrio,uma emen~1a ma.n- a,-dadas_~ nossu. espe~ia.lissimu. conr1içãodt 
dando restahelecer a Yerba da. proposta. do povo servwo p:w arteruu; flu"l'iaes antes que 
governo para. tal emprehendiruento e si pela.s vías-ferreas com _juros g-arantidos em 
aquella é incontesttwelmente baseada em dis· ouro pela União,-levantar-se e a m:tnter-!l 
posição regimental, ordenando o restabeleci- infelizmente até boje uma grande quantida'1e 
mento da;tabella do !!Xecutivo para a Inspe- de trapiches, que se pensa em remover pora 
ctoria.d0s Portos dos- diversos estados. que a Jóra da frente d~. cidade, mas por emquam> 
commissão se arrogou o direito de extinguir. a Ui se conservam por nma irremediarel 
menos acceita.vel não se torna, si ajustiú· exigencia dos negocies e tr,msações do com
carmos com a imprescindível necessidade de mercio assim a>·iador, como exportn.dor e 
melhorar os ]JOrtos do l' districto do .Uttoral importn.dor. 
da. Republica. Ess'!.S comtrucçves indisp=nsa veis inrwz. 

Aos que conhecem, de experiencia prop~ia, mente. acarretam segundo ouvi, Otl li. ou 
o estado dos principaes portos do norte, de- pelo menos no meu modo <le ver, um •1€l>h 
vido a oLstrucção que n~lles fazem diver!as ou uma altera<;ão má. nas-correntes dtt bahia 
causas, e não ê agora occasião de estudar. e ele Gua.peuá, em cujo fundo mtJ.is proxim~ l 
referir, não é extranhavel esta. minha insis- das margens e mesmo em cujo centro se 
tencia. Appello, antes de mais, para as ban- vão amontoando sedimentos, .que atterrJm ,, 
cadas, ceareuse, maranl1ense. norte-riOf,'I<lU- poeto de uma maneira incalcu!avel e preju- ' 
dense, :piauhyense que, como a minha repre- dicialissíma. 
sentamdosEstados,cuj:ueuniãofórmao 1• dis- Lembra-me que, vae para tres ou quatro 
tricto de portos do littoral e appello afim de annos, passageiro de um paquete estrangeL"', 
ver :por ellas confirmadas as minhas pal>tvras. demtendo a cupital do meu Estado. foi-meu~ 

O que são a barra e o proprio porto do Na- cessario desembarcar muito distante à<1 cid•· 
tal é sabido d:e todos e até mesmo da honrada de, exposto aos riscos do mã.u tempo;porquantQ 
Commissão de Orçamento que, não -podendo apezar de não ser hora da b·tixa-mar, o ~l':t· 
mais resistir uc: certo as justas ponrlerações tico d;t barra, habil e perito aliás, não qui· 
de um de seus dignos .membros, o Sr. Au- zera tomar a responsabiiidade tle l?var hgG 
gusto Severo, não foi ao extremo de suppri- (l n01Yio ao ancoradouro interno. pots c:~h<a, 
mir to:1a a verba para o melhoramento :le por entiio, uma profan<lidade pouco mms qne 
:portos do Rio Grande, mas diminuiu-a de reguhtr e que só com todo o cuidado se pt
lõrma a não continuar o ser>iço com effica- dia obter no porto para snbll', 
cia, o que acarreta urua perda dupla:-a que Dahi pnr;1 cá em cous;J. nenbum:t tem e;r.e 
senão taz, e o que inutilmente se desperdiça. melhorado; ao contrario, nas margens da 

Da fortaleza e da amarração que se póõe bahia not:un-se em um crescendo aterr~dor 
dizer em contrn.rio ã. necessidade de manter 0 augmeuto dos depo;;itos sedi_men tosas fe1~; 
as repartições encarregadasr1omelhoramento, pel::.s aguas e no logat· propr10 p~ro ::tncm.
ou ao menos da conservação de seus portos, ge10 dos na ,;o:;. . .. ,. 
francos e accessiveis aos que quiserem ver Recordo-me mesmo de haver v1sto Jtt nl"" 
de perto aque1le amontoado de obstaculos e de uma vez os proprios paquetes do L\Gyd 
dzffi.culdades que, á primeira vista, parecem presos pela t'tllla de agm\ pnra saf~r-se, sendo 
querer isolal-as por via marítima de todo já hoje impossível atracarem naVlos de a;to 
,contacto com os estranhos ~ bordo á propria ponte metalhca da a.lfaude,a, 

No proprio porto de S. Luiz, o r1a capiial para fazerem a descarga. , .. 
do Estado que aliás muito modestamente foi Urge, consequel?temente, olaar "para e;,~ 
obtendo quanto quiz nos orçamentos deste assumpto com ma1s acurada attençao, e 00~ 
.anno, o enorme e crescente mo;-imento das frange-me o ver que, sem pesa~ esses .;mo~~ 

··c·areias e dos bancos de lodo e:tiae a manuten- vos. manda-se acabar com a JDSpecto .. ~ · 
;:ccçã:o.dos empre;rados da ·InspectOria, encarre- portos do mm Estado. do qu:ll .se dJdna 
;,.,,_giaa ·'de promover· a 'desobstrucção dos ob- commissiio de Orç~mcnto. que se pode a mr 

;stac1J1os:.e. de estuaa.r;:Jl<:!rque é i;;to o q.~e ~m esse se~.viço por uao estar co~e~a.o;. 1 d : é 
~Jogar.: :~e :fas mister,. as conmcçoes E' or1g:m;<} o .asserto~ mas.,e .~ ve~Wt. e ·k 

~();;C<?.~~l.e~o ;~ ·~realisar,:: afun:de. quando o empenho dev-ta set por ce.to 0 I 
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r,.,,~inicia.r .. o serviço. que é inaolia.:vol, é qnc . N'~o estou aqui a solicitar mero JiLVOl'; pr•r:o 
. c dtí:-sc. o~ n~1tcs, c q:~e ~ .JUStJç_:t (c.po:rrrlos) para o meu Estado. melhor 

:mn.ts e:nc:cv, dtz-se nu. ~om:t_Jl5~ao, o ;;;.crvJ_c;o e peço 1:-:;uattlade-pa.ra. todos os E:;tados no que 
te e necessariO, Ina:::;, corno ~undn. toca. n. favores da Uni:!o. 

i?St:iconleçado,.póde-se a..~!:at-o. .Tú. o am1o pas::;ado-a b;mcaõn. p:.1ro.enso no 
! Sr. P_rct\Jd<:n te, cozSfl:S tle nmn, de- Congresso muito so estbrc;.~ou nn sentiUo tlc 

a•la ,;cüioOmia, de um prm·Ido de_ ürr"n- obter;; verba que me c:J.be <l;!Ora reclam:tr; 
, córtcsno o:·çawento. em r1ue suppr·1mew~sc mas, a.pcsa.r ele ol;titla. infelizmente os trabn.

algumas verbas d? utiliUad~ hlConte.stavc:l ~ lhos, como que se viu· rusoberLildo o :fOVerno 
uetx:un-se outras mtolerav<O<S, como ]Kderc: que ha. poueo deixou o porler. impcoliam-no 
mostr;.w_ n.pezur de com jsso ter· rle rcfcr·~l'·mc de: cuidar e tratar da. org"ilnisaçfio c mann
a le::;ão l'ê~tn. :\ a.lgun~ E::tn.Jos, :.os qnc com t~nçü.o desse serYi1:0. que. ao qu2 me e:-;tú. 
certeza, nilo unr.am 1nuito em ehcit·o tb s;~n· pareccn•ln. ~uer-se <1ue o E~ta.uo vit li•zcmlo 
ridade. por su;1 conta. •.• 
lo ~~~!~7~t'os.c com a h1spcctol'iu dos pol·~~;s do O Sr:.~ CoELno C!Nn-:.A-0 que seria muito 

louvavcl. O E:;tado tlo P:mi. c muito rico. 
o SR. COELHO C!NTUA oh\, um n,:;:m.-le. o Sr:. EK!~AS ;vL~RTlXs-V. Ex.coníla muito 
O SR. EXÉAS M.\RTDiS-Vcm t:ro fora de na ccnsidel'<ll;ão c estima pes~oal que more

os ,rersos de V. E.x. que repre,s!}nta. un.1 <.:iúLtmente llw -r-oto parn. vu:· com css1s cou
Lem aquinho::tdos pcb Commis~ão sas ... 

. • Aiodu. i1Ss1m~ porém, t:u os ~!~s, repare o meu illustrc amigo, essa. 
. parn. rGspondc:·~lhi! pol~ n!iudo si questão de Estado rico e Estado pobtc e muito 

tiFesse imposto O d~VCl' de toma!~ à rniíindrosa.; 2 Uffi3. verdadeira e$pada de tlOUS 
tempo fjUO ll.1C for fJDSsh:el. gumeS, U~StC orç.amcnto _sobretudo, Cm que 

eu, sr·. Presidenta. foi supprimida a Perm\mlmco, ~. rtnc V. Ex. tão prolicieute
~1S inspectorias U.os portos do mcntemcnte defende sempre. quasi lembra o 

e qual o m~th·o da ot•:!em su pe- IIespanhol que n1io cor, tente de quere!' que o 
que se baseou <.1. CoH~:fli~süo rle Orça- Paclre Eterno lhe desse todas as riqucr..as do 

· fazer t~l côrte em vcr·b debti- mundo;paro. maior segur:wr:a cxi::;ía qu~ se 
melhoramento do poeto de Belém, obrigasse~ por escripto: a não dar mais nud:.,'. 

luo 1~~~;~~:!~~1~e'1;n~:u,~itos outros. a ninguem. (Riso.) 
I , en: •. '"d~çtio ,ao <l_e Bel~m, O Sn.. CoET.I!O CrNTIU-Núo apoiado; V .Ex. 

fl.~~ .~,. ~b,~s _podem ~e:. 1 :s,l.<· est:i.-se ihzendo agol"J. proposiw.Jmentc injusto 
m...,,:::; ~urllt--:· HI<l~. sr .. P.e::;,tr_cnte~ ue n;'o e como todos o sabemos. 

(e o que veJO todos ,,c.:m- 0 q "' ' 
nestes ultirnos tempos, to• los acon- O Sn.. E;:.."ÉAS :VfARTI1\S-Nilo. Sr .presi,lcntc, 
porém, poucos praticarem) qw~ se eu não me 1hço injusto , ponho de relC'{O cs
é o silencio f[l!U.ndo se sas di:IT~ren~as ele trato J>n.ra. com uns e ou· 

em reh"H,i!.o n Pernn.mbuco o tros Estados e t! oe-me o regi -tJ"J.t~r:-~ c o ter 
de verba. o quin!1üo lal'go que se de r<:feril-ns. Peço só a<Iuil_lo a que JUlgo 'l':c 

distribuiu, niio só aug-mcntan,lo de tnni:l o meu Est"do tem dtretto. mcontcst:wcl. l\::0 
:JOO:OOO$ 11 verba pedida. pelo go.-erno, obstante isso. quanr1o aqUI appn.rcc~ um:t. me· 

Mtoris:lntlo-se o!1ras - que roram con- <lida qualquer reclamada pelo P'!'ra, antua.-se 
com a Empt'"r.a de i'!Ielhor:1mantos, logo o estrilJilho « de que ellc e um Estaun 

q~:a~'-~tf;ª~:~ .. ~.~~~:dm~ã;o t!o seu contmcto- rico e apezo.r de tu~o vae obt0endo quanto 
:~ <lind"~ Jmdo-so ~tê pede. mesmo semjusti~a;>o tiUe e;nexacto. 

conservuc;ito das pontes do Re- Atê a.gorn. de 1hcto so c~~1se~tmo~ na C~n.
Es~e q~c~ s&m o c~u-a.cter de mara tt verl.Jn. p~1·a u coloni:.:;açu.o nac1onat u.O 

o prim0iro citâdo, possue um 9utro, Araguar:y-, ~a.s _1sso com ~ue tn.nto se ex~l?!a 
o de pur:J.mente muniCipal: cont-ra nos nao e nosso, m•s de tot!o o Braz!l. 

mais todos nós. (Apoiados; apa1·tes.) PJ>Oiados.) . _ 
ret:dhur. Sr. Presidente, nem o que- Pedimos ainda o telegrapho para o Ama-

com os'rr:eus iliustre~ amigos. da zonas que obtivemos tambem;' (Trowm-se 
J.lernn.mbuc:.ma., mas e uma. trrste nume1·osos e calorosos apartes) . 

. Emqunnto ss. Exs. teem de "[as reparem vv. EExs. que o Amar.on~s 
>oom rtqu:tuo que enteo~em ~e pre.?:sar para niLÔ é-um íilho espurio (apoiarlo!) e tinha -~1-

nos.>amos ,a7.en•w.o P":rJel _de e~- reito a ser ligado a. seus.co-irmaos da Un:ao. 
apo:_ados) mal_nqn~nhoado,, m~l da qual ainda hoje esta segregado, pode-se 

aqu,inb:oaclos. nao, m,ts v1sto> e que e:·· a sim dize-.· ... 
•U!o_ (lPOiaáos; trocam-se nwttos s O Sn;. CoEL!iO Cu-"TRA-Sem duvida. 
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0 SR. ENÉAS MARTINS .••. e, vivn, Deus !, Si 
qmtlquer logarejo do sul pode-sG clar ao 
luxo de q ueror telegmpho, comn q a as i toLlos 
tem inutilmente na maiort'L dos ca.sos-muito 
niio é que pretendam t:HnLem as cU;des do 
interior do !'ar~" c do Amazona.s, sn:;eriores 
ele muito, pelo seu desenvolvimento e peh 
importanda, <L muitu, aldeiolu. que po1· <tlti 
:-1nc!:1 n. lernbr:n de vez cm q mm elo e por iu
ter:ne lio do <1ppn.relho Mor.ie, que existe 
noste paiz,.. ( lrmu•11e;·os upa-rtc.-; :nturo,J!· 
pem o ONdm· ; o Sr. Presicleitie ra~ s·;·ar os 
tympanos, rcctconanrlo atteil~·ao .) 

O Stt. ENE.\S ilfARTIK<-VV. Exs. com s·:us 
ap1.rtes viio me a:IT1stanclo do meu objectivo e 
arrasta.m me p:1.ra. um mminlw oscorl'Ogarlio 
e por onde~ niio quero resvala,r; vou tratar Lle 
concluir, por i;s•J. 

Dizia cu. St'. pl'esitlente, que e;; ta VG'.'b!, 
pn.ra o porto do CeaJ·:'c foi nbtida com muito 
trabalho na ultima se:'iio do Cong:·e_,so, o dnda 
a suu, necessi!la,·te, c mfi:vra.:aos que, sen !o 
de tant:L j usti ç:t e tend11 nó o wn elo nossos 
eollegas elo b:mL:arh rm ComJnis>'ii.o de Or·ç;1 
mento, o St•. Au;.:;usto MonbnrJgTc>, niio sel'i:~ 
prodso qiie noJ (·s.lbt\,;as.-·cmos como de ant.es 
]Xtm ser ella mantid:J., comu ele começo rws 
fura prornettido. 

Surprc•sos f._,i, pois, qne vimol-a cor·bJihi, 
pela al.ti'ibuiçiio que se! a.rtogou-c!ictatorial· 
monto, como <tinda é mocb, cliZ1)l' se, a Com
mis,[o de Ü!\'a:mmto. 

S8m melindrar, pois, ao meu illtt>tre col· 
legCL que, qu8c'O cmr, f'oi fnr·çoa.rlo a ceder no 
assumpto por escl'upulos que nem <1esC'j.) in
di1gar, em cornpiLllhiét de O\<l.ro, est'ul';;:vlo re
prrsenütnte do ?.o uistricto elo mou Esc<tdo, o 
Sr. Carlos tle Nuvae:,, venlto prdpll' o ro-ta
belecimento dec;tn, verba, e v o! tarei a cleten · 
del-a mais detidamente, si a hc,nrada Com
missão entcndot• do fazer 0i1'ectiva a sup
pressão, com detrin:ent11 do ser viço que niio 
púie continmcr a. ~e r adiado. 

Uma cansa, pol'l\m, cl&vo exprr•s:;ar a Cilsa, 
Sr. presidente, e é que n[o tenho a vellci
dtvle de suppo1' q ne comegniremos <t.lc~unw. 
eousfl. si a Comml~'são rcsol veu '1efinitiva
mcnte ciecret<tr que os tr~l.béüllm elo por-t:J do 
Pará sejam adiécdos. 

O §~·o Cl!.emen.tnno do ~lonte 
-Sr. peesir1ente, rompendo o :;ilencio ein que 
tcnlw-me conservaria, ni1o o fJ.ço sem algum 
constrangimento pelo reconhecimento de mi
nll:.t incompetencia ('tlilo apoiados) no impor
t:cnts <<SJumpto que tem prendido ~L attenc;i\o 
da Cu,mara, cuja solemne magestade mais 
conccLTu pat'''" u,ugmentctr a minha natur:1l e 
justiflcacl<1 timidez. 

Approximanclo-me cle-'lta tribuna, _certo ele 
emp:mar por alguns insLn:ntes o bnliw com 
qne <1 te,,m real~~''do notcwers oradores, desem
p;;nho me do dever que me imp•:íe o mandato 
com que t:í,o eclponttwea e genero~amen!.e 
clistinguiu-me mcm b~st<tdo nn.tu.l, Alag<jas, mco 
ui coor,er•trHlo me co:·rs >lichtçiio d'l nossa,s insLi
tuiçõi~, na soluçiio do3 pi'oblemas que uizem 
c~· >lll o bem-estctr c a pl'O:'periclade dtt Uniiio, 
corno, cm esp·-'cial, ali voga:1do os Seus pe· 
cull:trcs e vit<WS inLeresses, pugnancío acti vct e 
etlic;Lzrnonte p0r· elles e:n tutlo quanto venlla 
a 1ti~.:ctat' a smt vidit politica e economica. 

i'\a hora atleant::tclét em que me cabe a paia
vm, após o lumi!10'0 e longo deba.te que 
tem-se tl'aV:1!ln ét proposito rlo Ol'Çamento ÜaS 
rlemezrrs elo Miuist.eJ'io rla Inclustri::t, Vi;1ç'i,c> e 
Ohr~[1S Publicas, sinto ter de solicitar e tal ;·ez 
!\itigH.r a b•nevol:t attenção do.> lwnmllos re· 
;y·esenta,ntcs da l'·Jação que me o a vem. 

Nilo me pr11ponho a minucioso exame do 
prqjecto em di,cus.,iLo, detendo-me na analy
~e Lle c::da utn<t dii.8 ~ua.s rcspecttvas rubncas 
e veri.as: é ee;ta um:t t;rd~tque, além clu su· 
perior ás minhas t'orç;lS ( nr1o apoiados), o 
tempo que me resta, uií.o o comportaria. de 
certo. 

Occorre rlemaiu a circumstitnciD. de que com 
a proficiencict e brillnntis~1o que admiramos, 
o meu llon melo arrl!go, t!lustl'ado represcn· 
tétute do R~o Gr·and'" do Norte, já fez a dhscc
çiio precisa neiltí:l. parte do corpo orç:.mrenta· 
rio das Lle<>pczas lh União, em cujo demorado 
escuclo indicou e dumonstrou com cbtloo po
sitivos os c,efeitos de que ella se resonte. 

Antes de tudo, Sr presidente, devo decla
rar que nfío é meu intnito susceptibi_lis~r 
nem tnolDstcLI' ele leve a honr·ada cormmss:w 
de orç<unoHto, em quem sobra,m os requisitos 
ptH<1 o desetilpenlw dtt espinhosa missão que 
l!w tbl comm,,tticla ; occupanrlo-me de alguns 
pontos de S8U tril halho, peço a SBUS dignos 

Niio importa.; qw111cio no correr do tempo membr·os que ,,m meus rep<tros, que-estou 
se impuzer, fatal e rles<J.~:traclamcnte, a conse- cer·to-reconlleccmio procedentes e justos, ve· 
quencia ele unm economia esdruxula da Com- j<un meno;; a critica acHIJa e apaixonada do 
missiio de Orçamento, quando f~r t:trde ptcra que 0 sincero e p<:~triotico desejo de pugnar 
a~n~tr, :,em um. abu:S•), ao ~.w~rço,Pel?.,CJ~~l.l pela. g:wantia cb direi~~s preestabeleci! los _e 
~~clamatno1s:~.m ,, ~.'~"s~ emct~c~ct.'o (,~~no" u~o que nãn porlem dr1 c_hoire, sem maduro .e:
se pOLlcr,,_,c~zc~, e e~~n. é_ a .]U~i.Jil .. a.ç,"o ntll_:a :tnw e seve!'a rmpnr·ctallclarlé',ser postergaLIOo. 
que deseJamos,-:-qne nao soub8mos ou mw l Es.o_·es direitos, nm:1 vez cJtaboleeiclos, ar'cqm: 
q m~emos cum pnr o nosso deve;·. ri•,, s e exercitados, niio podem fica.r á merce 

Tenho concluido. (MHito bem; muito bem.) ele oscillações mom.entanea,s que impliquem a 
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sua preterição ou suppress:lo, acal'retanclo 
prejuiws de toda ordmn. 

A leitura attcnta e me·litada. do projecto 
de orçamento cb.s Llespez~s do Ministerio 1b 
Industrin. e Viuçiio deixou-me, a cc:rto;; respei
tos, no espirito d u vicbs rJ ue ;;e clissi p:tra m 
com a deelaraçiío 1lc nwu lwmado amigo, o 
nobre relator da comrniss5.o, r!e que aquillo 
que ioi motivo do surprrz:t pam mim, é, com 
pr:zn r o i 1 igo, a Yerdadu ! 

E' assim que llor· uma simples o subtil llic;
posiçiío r:o projecto, alüís contr·il. as lJoas pm
cic:~s até lwje :v1opt<L ::ts e pr•ôsc:ripções elo 
regimento, <t commb:'ilO, do mo !o m;Jcic,so e 
qu<tsi l.lespcre:obida.rnente, propõe a wppres
s;'\o <le um sen'i,:o impor't:.mte, ele na.tul·c~;1, 
rermammté1, devidamenta orgn.nisado e j:t 
em cxecw;i:o, corno seja o do uma vi;c-J'elTe<t 
q uc s'' prende u'ünralmcnte ao pbno g,'l.';Jl 
de viaç·ão do 11ai:~, ae~trrctando tt su·-;_, extinc:ç~o 
cnal'tne prPjuiw p<era o emr-io Iltiblko e 
damnos ineparaveis par'> tt zon::c em q ne ella 
se r~esenvul v e p:)lo tmç·ado '"'l.optado. 

O pl'ojecto tL':Li;;na, na. ulrimn. parte, en
tro •·arias dispo3i(;0cs, aliás e!anB e lJem ex.
plicibs,que düo a conhecer o seu po:ISétmento 
it prirneim leitura, sem o mc·nor edc1rço, 
como devem ser os text,;,s de um:t loi, o se
guiute: 

« § 3. o E' revogado o decreto n. l iO:S A 
ele 30 de abril de 1894. » 

sobre a divisi'io das administrações t1as Es· 
tradas de Ferro Sul e Central de Pernam
lmco-:'á ol'ganisaçi:lo á Estrada ele Ferro 
Nodo elas Alat,i·u'L'\ cnrno é expresso cm seu 
vrt. l•', que p"ss:) a lrJr, para inteira. sciencict 
ela Ca .. tno..ra: 

« Art. l." Fica divididtt a admini3Ü'açiio 
da E:ltl·ada ele Fcrr\J Sul 1l.e Pernambuco em 
duas, cnnstituiw'o ~1 primeir::t o trecho com
prrlwntliuo entrE P<llmare~ c G::tranhnn~. com 
~édo ctu P.:!m<Hi'~ e com n denomiuu•:i\o ele 
K,t;·;vlct elo Feno Sul de Pernambuco, ê u, ~e
gnll(Lt r,s trecl tos Llo Pctrl uevirfL a 1J niiio, o do 
13arr<1 elo e;wlt•.,to n. Aguas Bcllus, com SÓ(le 
cm l:l1iilo e C!llll <t r'oném1inaçiio de E.;tmda 
cl' Ferro Kol'LO das Aln.g<•as.» 

O a:·t. 2·' do üccf'do reful'e-so à Estr<"vla de 
Fcrr,J Crntl':1l de Pernambneo e a•Js ramae8 
qu(~ tondc1n lig;:_:ll-n, ans Esí".ados Ua, P<1ruh.vba 
e Rio Gramle do 1\'ortc. di vidimlo tambem a 
resp2ctiva a:miuistmção em duas. 

E' salJic1.o, Sr. prcsideute, rtne, exjwcli,'o pela 
Po:ier Executivo o ckcreto n. l70::í, corne
ç:wam desde log·,, a s~.l' m::ecutatl•JS os ~;erviços 
que ellc r0org:uJi,,ou cm roia.ç:-10 it E:;trach 
do Ferr·o r.;orto das -'\ln,gõas~ de que apena~ 
me ou:,upJ, teudo·S·.j lavrc1clo contrD.cLos com 
os empreiteiros d<ts respcc:tivas obras, elo 
ramal d11 B:uTa do Canl!oto em Alaguas a 
Aguas Belbs, r:m Pm·mcrrlhuco, c í'ez-se en
conunenlla ci1J matel'ial ueccs,,;_tl'io. Jú foram ,\.o contrario das outras dLc;posiçõe.',. que 1 apprcJvar os os estudus deste r:.unalr·cl<tti vos {I, reft:rimlo-se a leis c decretos, clt:ci;u'am exp;-es- 1 ,: e ~2 · sec\;õc~, ern lnna cxteil~;;,,o de :20 1\.ilo· samente o S8U contendo, a reclacviLo elo dltn 
met.ros, e~tan:Jo já iivlcanL:1.dus o~ tr\cl.Jallws p:~ragmpllo está í'coitn. em termos ta e~ q :to- 1 , 
c c COlFtn;cc::í.o cb l" m~cr,:(o. Este t,·a·~ac!o, para. o perfeito couhecimentu elo seu üi~pusi- ' ' 
itH] nestionU:vchncnte, 8ef,_ruudo lJL\,l'2CGI' tlc tivo-e mhter roconc~1·-se á collccção do~ d:ô-

n·etos. prolisôlouaes •J no prclceüul"<Wl previCJ.mente 
t aos iw'i.'JlL'n''lc>·o:s estuclo3, é o q 11e iLPlilOl' 

Ora, V· Ex· sabe, Sr· pre3ideJLe, q no n:.m consult.t1 totLn os interes"e~ de ontem eco-
semrJre todos se dilo ao tr-a.ball1o ele cornpuls11r 

1
. Jlll;"q 

0 
q 1., ·,- ,; t· ""' 1 t ' 

•I '"' ~· ,,lll,i~cl'.l l V;)., Oúé! (C:!) !H O CJUCtS o nos:m corpo de lcgisla(·ão, tão Yt•sto c com-'-' as vu.nta!{,·cns aos lJtO(~_ueLora~ da, uberrinut 11lexo elle é, e muito menos, por ~er impos- zona que vae ~·ervir. sivcl, ter prcs:•nt.r; i1 momorh1 o variado 
contexto de t:J:lus as leis e LlecJ•etos. ,\.que con:,it!era.c:ões tilo 1~n't8s e potlero~~.~. 

O resultaclo é que, trn.tanüo-se de projecto llOis, tm·Lt atLewlido a commissilo p:na, pro
do Ol'ÇJa.meni.o de despezas para um do:> ramos ]JUI!•.!o a revugaç:ão th um decreto que provl
llo pnblico :serviço, ~e presume quo a com- dencüJ, ~obre "''t'viços do natureza perm:\
miosií.o incumbida desse traballto nlio v;'t aló:n nente, ~;UPl 1rimil-o,;, o em um pr<',jecto d.o lei 
do l[l!O rlcve est:tr atbtí'ict<e, ;w punto tle, por Ol'L;arnrmüwi<e ~ Se:nellli\Htc rc:voga,;iio toria 
uma. ~implcs c vilga disp• siçi\o, niiu já mocli- logcll' me li<lut.c) projecto t!e lei es: ecial. 
ticar um serviço rpgularmente creado, mas N;io IJO.'SO <li.it!<U', E'lt'. pr·c:;ident.o, com o 
nxl.inguil-o do todo, mnto import:t a rovog<L- moti1·o tlu ()J'llltlll sul'r:l'i<~r qu1~ 1.iH·s.'0, pol'
\)O dn lllll decreto que o or.~·a.nisotl. ynntllt'<l. n.<:L!t<lll:> no upirib da. l:onr;uh eulti-

E <lScim, rttw,ntas vezo:i WO!'t-:-;e atlopt;\.tlu mi,:Rftu de' p;·ç:1-illl:utn p:•ra, ;k,t:l, m;cueira, 
mc:didas, cuja, naturez;~ e cxteusiio ~,·, se vem l'm·lr vit:\cc; intu:'e-ces elo E4ado elas Aiag,hs 
a conhecer l[Hando os se11S INÜ..;s se fazem em beneficio uxdusi vo elo pudm'clSO Esta.tlo 
~outir e rtuando já não é prompto o re- vizinho, l'ern;,mlmco, CJlW, certamente, niio 
Il!l'.llio? ! precis:L, par~t c"ntinuar :ilm m;trclt<e progrc:>-

0 decreto n. 17.05 A de :;o tlo., abril lle:;tel si v ;c o :wgnwnt:u' mm cxten~~1 e rcconhcct(b 
mmo, cuja rovoga(·ão o, honr-ad<J. commissiio inílnenc'a, de<te acto tllte equivale a um 
de OJ'çamento prop0e, é o que~-pruvicleueittJHlo e~lmllw. 
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0 SR. GALDINO LORETO-V. Ex. deve com
parar este decreto com a lei que regula a 
ma teria. 

0 SR. CLEMENTINO DO 1\IONTE- 0 decreto 
n. 1705 A, de abril, uão contrarin, os pre
ceitos da lei a que se refere o nobre depu
tado (decreto n. 109, de 14 de outubro de 
1892\, que dá. competencia, no art. l", aos 
l)odercs federaes }Jara o esta belecmwn to de 
vias de communicação fluviaes ou terrestres, 
constantes do plano geral de vicwão que for 
adoptado pelo Congresso. 

Ora, este plano pende ainda de approvação 
do Con()"resso. · 

Não ~onheço, Sr. presidente, e desejaria 
que me indicassem, si acaso laboro em erro, 
lei alguma que tenha n,pprovado qualquer 
outro traçado contra o qual o decreto 
n. 1705 A vá de encontro. 

O que existia em relação a ram:<es de 
viação-ferrea que teriam de ligar Pernam
buco a Alagôas, pelo sul, e Pernn,mlmco 
a Parahyba do Norte e Rio Grande do 
Norte, pelo norte, constava apenas de meras 
medidas <tdministratiV<lS e de camcter pro
visorio, as quaes podiam, conforme as con
veniencias de ordem publica que a adminis
tração viesse a reconhecer, ser alteradas. 

P .cecisemos os factos. 
AIJÓS a procl~mação da . R:epublica, o. go

verno provisono, sendo mm1stro da agrJOul
tura o 8r. Demetrio Ribeiro, mandou estudar 
e construir uma estrada de ferro que tinha 
por fim ligar a Central das _-'?-lagôas :1 Sul de 
Pernambuco (ramal da Unmo na Central das 
Alagôn,s a Paquevira na Sul de Pernambuco, 
ramal cujo trafego já foi imwgurado neste 
anno), a Recife ao Limoeiro a CO!Hle d'Eu 
(ramal rle Timbauba a Nova Cruz), c a Conde 
d'Eu a Natal a Nova Cruz (ramal de Guura
bim a Nova Cru:;,). 

Deste serviço foi incumbida uma commis
s[o especial, complet<tmente indBpendcnte da 
administração da Estrada de Pernambuco, 
que então era uma só, com séde no Recife. 
As duas estradas, isto é, a do Reci10 '' Ca
ruarú e o prnlong:<mento da estrarla ingleza 
(Recife a S. Francisco), de Palmares a Ga
ranlnms, Bsts,vrtm sob UI!1<1 nnica adminis
trar,,ãu JJo i~CL,if'o. 

O ministro rla agricultum ele então, o 
honrado Sr. general Glicerio, nosso presti
gioso lr;:rrlc1·, e que me dá. a honra de ouvir
me, rcconhecemlo a i ncon veniencia de seme
lhante organisaç[o, porquanto, como bem 
já. foi dito ha tempo, sendo a séde uo. Reci~e, 
difllcil, sinão irnpossivcl, ern, a admmtstraç;w 
da linha Palmares a Garanhuns, creou dn<1s 
administrações distinctas, uma do prolonga
mento da linha ingleza, tl.e Palmares a Ga
r<mltuu::;, que }Ja~sou a denomiuar-iie Sul de 

Pernambuco e outra da linha Recife a Ca· 
ruarú, que s~ prolonga até Pesqueira, que 
passou a denominar-seCentraJde Pernambuco. 

Para director da Estrada de Ferro Sul r1B 
Pernn,mbuco foi nomeado o chefe eh commis
são especial que fúm enc.1rregada _dos estu
dos da li;;ação, o qual, não tendo s1do substl
tuirlo nessa commissão, consultou ao Jmmstro 
si devia continuar a dirigir os respectivos 
serviços, concluídos que já estavam _os tl'~
balhos de campo, faltando os de escri[Itm:w, 
que poderiam ser feitos em Pnlmares, sede 
da nova administração. 

O ministro, por aviso de 6 de setembro rle 
1890," determinou que ficasmm a cargo do re
ferido director da Sulrlo Pernambuco os traba
lhos que estavam a cargo elo chefe da liga
ção, como se vê da integra flo av1so nos se-
guintes termos: _ . . 

« A viso n. 120- 1" secçao - l" D1rector1a 
rle Obras Publtcas-Em 6 de S9tembro de 1890 
-Ao director engenheiro-chefe da Estrada 
de Ferro Sul de Pernambuco- Tendo resol
vido qnr, os estndos a cargo d<t commissão da 
liO'arão das estradas de ferro do norte constl
tt~alll uma secção acldicional provisoria ela 
3" divisão ela Estrada rle Ferro Sul de Per
nambuco, recommendo-vos que nesse intuito 
envicieis todos os esforços para que se realt
zem, o mais breve possível, os trabalhos de 
Cê1mpo ou de escriptorio, que porventuru, 
ainda faltem para conclusão dos supramen
cionados estudos.» 

Era esta, como se vê dos proprios termos 
do aviso que acabo de ler, uma organisação 
provisoria porquanto impossivel ser·ia super
intender ~rn Palmares, séde da Estrada dB 
Feno Sul ele Pernambuco, trabalhos de con
strucção cm diversos Estados, como Alagrlas, 
Pernambuco, Parallyba e Rio Grande do 
Norte. 

Não houve, portanto, lei alguma, como 
erronen, e falsamente se tem allegaclo, man· 
da,ndo annexar os serviç-os de liga~ão dos r<1-
rnaes que teriam deligar, ao 8Ul Pernambuco 
a 1\.lagôas e ao norte Pernambuco a Para
hyba e Rio Grande do Norte a uma só admi
nistração, á dn, Estrada de Ferro Sul de Per
mtmbuco ; apenas um aviso, um acto todo rlc 
caracter provisor·io aconselhado rolas c1t'· 
cumstancias elo momBnto. 

Posteriormente, o Sr. Barão de Lu cem, 
quando ministi'o da agriculturn, man_rlou 
estudar e construir um rama.I que partmrlo 
de Angelim estar~ão da Estl·ad" rir! Ferro Snl 
de Pernamb~lCO, se dirigisse a. Cm-rentes e 
Dom Conselho no mesmo Estado. 

Encetados, porém, os estudos, verificDU·ol0 
a incouveniencia do traçltüo, c acloptou-~e pot' 
ponto inicial não Angelim, mas Bn,rra do ~;a
nltoto em Alagrlas, no ramal de Pa.quevtr:1 
ou Gliceriu i~ União. De l:Jarr<~ do Ctmhuto <L 



SESSÃO EM 30 DE NOVEMBRO DE 1894 671 

Correntes, conforme a alteração, percorre a 
linha ferrea o valle do rio i\lund}lhú, valle 
uberrimo e cujo terreno presta-se melhor á 
construcção sob todos os aspectos, o que n~o 
dar-se-lüa com o traçado rejeitado de An
gclim a Corrente3. 

Esta alteração, Sr. presidente, acceitou-a 
o Congresso no anno paosado, tendo votado a 
verba pedida pelo Poder Executivo na pro
posta de or(;amcnto fJ(I,ra este anno dA 1804, 
para a construcção da linha Barra do Canhoto 
a Bom Conselho por Correntes. O Congresso 
tendo assim procedidQ, sem que ti v esse hcwido 
a miníma impugnação, implicitamente ap
provou o traçado da linha, tendo por ponto 
inicial B:1rra do Canhoto. Esse acto legisla
tivo que figura na lei de orçamento vigente, 
tem produzido todos os seus effroitos, por
quanto, como já disse, iniciaram-se os tra
balhos, que vão acleantados, tendo-se despen
(lido nelles as sommas equivalentes. 

Como, pois, a honrada commis~ão de orça
mento pretende annullar tudo isto. c os que 
auxiliam-n'a nesta tentativa, ou, melhor, sug
geriram-lhe a esbulhadora innovaçoão, allegam 
que o decreto n. 1705 A, de 30 de abril deste 
anno, desligando da administração da Estrada 
de Ferro Sul de Pernambuco o ramal de Pa
quevira a União e o do novo traçado da Barra 
elo Canhoto a Agu,1s Bellas, constituindo a 
Estrada de Ferro Norte das iÜ1gôas, é atten
tatorio ele traç ulos approvaclos por lei, an
nexos á Estmda de Ferro Sul de Permmbuco ? 
Qual a lei que assim determinou? Nenlmma 
existe. 

O ramal ele Paq uevir<1 a União, um elos de 
ligação das estradas de ferro do norte, fôi 
mandado construil>, como eu j{L disse, ao 
tempo do governo provisorio, pelo ministro 
da. agricultura, constituindo como os outros 
que se dirigiam a Parahyba e Rio Grande do 
Norte uma 3a secção addicional pTovisoriLI l1.a 
3" divisão da Estrada de Ferro Sul de Per
nambuco, nos precisos termos do aviso de 6 
ele setembro de 1890. 

O ramal de Angelim a Correntes e Bom 
Conselho foi mandado estudar e construir 
pelo Sr. Barão de Lucena, quando ministro 
da agricultura, tendo soifrido modificação 
clepois elos respectivos estudo~, modificação 
que cousistiu ua mudauça do pouto inicial, 
que ficou sendo Barra do Canhoto, para cujos 
tr<1.halhos, nunca é de mais ropctir, o Congres
so votou verba no anno passc~,do. 
Todo~ esses actos, Sr. presidente, foram tle 

naturezn. meramPnto administrativa, sentlo 
que o primeiro- do caracter provisorio ; ne
nlmm foi autorisado on sanccionado pelo 
Poc1er Legisla ti v o, a não ser o elo traçado de 
J:arra elo Canhoto a Dom Conselho que o Con
gresso implicitamente approvou votando 
verba llétl'(l, sua ccm~trucç[w. Onde, poi~, a 

transgressão de lei que infundadamente se 
,Lttrilme ao decreto n. 1705 A, de 30 de a.lJril 
r1o corrente anno? 

Ao Poder Executivo não se devem tolher 
os meios ele acção para a execução dos servi
ços de sua competencia. 

Não ha, portanto, razão plausível para a 
suppl'Ct-:silo dos serviços organisados pelo ci
tado decreto, por cuja revogação se empe
nham a commissão de orçamento e outros, 
sob pena ele plantar-se o regímen da anar
cl!Ja nas relaçl'íes e attrihuições dos poderes 
pu blicos, além de ti,1grante injustiça para 
com uma parte do tenitorio mccional, que 
por ser pequena, como Al:lgôas em relação ao 
seu rico e poderoso vizinho, como é o Estado 
de Pernambuco, ni:io merece a desconsidera
ção com que tr<J.tou-a a honrada commissão 
de orçamento. 

Todos os Estados, Sr. presidente, sejam 
grandes ou pequenos em sua extensão territo
rial, em sua populaçi:io e em seus recursos, 
são parte da Unlão; e uns, pelo facto do terem 
mais elementos de prosperidade e riqueza, do 
sua prepondcrancia politica nos destinos da 
Naçâo, do que outros, não podem, por isso, 
arrogar-se o direito de supplantar a estes, 
prejudicando seus interesses em exclusivo 
proveito proprio. 

0 SR. ROCHA CAVALCANTI- Apoiado. 

O SR. CLEi\IENTINO no MONTE- A rejeição, 
pois, da medida proposta pela honrada. com
missão de orçamento impõe-se ao espírito 
recto e justiceiro da Cn.mara. Para isso, entre 
as emendas que tenho ele mandar á Mesa, 
destaco desde j{L a seguinte : 

« Supprima-se o § 3·' do projecto, que re
voga o decreto n. 1705 A, de 30 ele abril de 
1894. » 

Dc:monstrado, como ficou, Sr. presidente, 
que a honra.cla commissão de orçamento, pe
dindo n. revogação desse decreto, não o Ü?z no 
intuito de restaurar algum principio legal 
acaso violado, vejamos si, com tal procedi
mento, ella ao menos obedeceu ao plano de 
economias tão ::qH·egoarlo. 

Ao passo (lUC tão rigorosa e a vara, quão 
injusta se mosü·ou n. commissão par:t com 
.Alagilar;, quer em relnção ú. su;t Estrarla. de 
Ferro J,; Norte, quer a outras i\JrTo-·rias que 
gosam apénas de garantia de juros, e d:ts 
quaes occupar-me-hei lllais acleante. solicita, 
~inão prodiga flli para o vr.nturoso Rstarlo dR 
Pnrual!llmco, cujos serviços n<c ~ua maior 
parte foram, pelo projecto, dotados com ver
bas super i ores ás consigna<lns nas tctbcllas 
explicativas, o que é úwil ele verificar pelo 
confronto. 

A llonrarla 
tinou verba 
existe, que 

commissão foi ainda além : eles
para serviço que ainrla n:í.o 

Húo está cre.ado, incorrendo, 
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----------·--m-----------------------------------------------=-~-------a--~ 
dest'arte, na mo.sma censura que infligiu ao Affirmei que a homada commissão de ar-
decreto n. 1705 A. ça•nento não podia desvl<>r grande p<trte da 

Emquauto, prdtendenclo a revogação r1este verb<t consignada, m, propo:>ta do governo á 
decreto, que u.veehou :le illegal, <'lla proiJ:-ie E·;tr:tda elo Feno Norte d<ts /\.la,gôa,,; cm pro
a supprcs:;::io do n. ll das t<t!Je!Lts explica- veito dlt E~tr:vh de Ferro Sul de Pern:tmbuco 
tivas remettidrts pelo Uovenw, que coosigna p:ua, o project:tclo prolongJ.meuto de G:t
a verba precisa pw:1. a Estrad:1. de Ferro NorLe ran!ms :1. Aguas Bellcts, por não h:1ver o,uto
das Alagôas, accrescenta ele motu-21ropr:"o ao 

1 
risaçio lc;z·\l p:1.r:t essCJ prolong:uncmto, que, 

numero anterior (I O- E'tr::t•h (lr:l Ferro Sul r ao contmrio, jú. tliilm :-c ido con lemn:tdo. 
ele Pernn,mbuco), um<t terc:e;rit divi,J.o s •b <L A Cr•.nnrJ, me per·mittiró, que em '"l1·lio 
denomiu;~.r;i'Lo do- I'i·oirm,rJcww;:to d~ Gar~- desta miu!1,1 :ts,eviêr:tçilo eu t·eflra, os bctos que 
n7wm a ArJ1W' li13ll:is, dotn,mlo-cL tl:t verbfl que Re pr·onrbm it concessã.o d t lJ;•imcin ferro-vh 
j ulg;> no-::oss::tria p.H'rt os primeiros tralJ<tlllO:i, do í~st tdo de Pcrn:unbuco, 1n qua.l fõrr1. com
prolong<Lt!ll~nto que nilo existe <tutori~;Hlo por pr·ellenclido o tredw de Grn':mlmns <1 Agn:t
acto algum legislativo ou mesmo adrninis- Belbs, que <t commis"ã.o or:t procurrt resbs 
tt·u.tivo, e, ao co:ltrn.rio, íbi h:1. <LIJUDo conlls- belecer-
mnaclo e sub3tituldo ex-vi ue autorlsaçilG Em vlrtmle rblei n. 6 i l, de 26 de junho 
legal. ele l8õ2, í'oi co\lferida, pelo governo get>:Ll a, 

:)i a co:nmiss;lo supprimiu 11 vc~rba r1e:;ti- concessào de um:t ferro-vh do Recií'o :w rio 
n<eda á Estr;t,lla ele Fc;;To Norw das _\lngôas, S. Fr;mcL,co, 1 .o r decreto n. !030, de 7 de 
sob o funcl;uncnto ,.Jc illngrditl::vlc ·lo acto quo agosto rie l8õ'2, sob <t 11enomina.ção do E~tnd,1 
deu·lho or;:pnis:1ç:ão, om que se baseou parct de Ferro do Recife 11 S. Fl'rtncisco. 
applicar gt-;.tiH1e p 1l'ÜJ ch1quelto, vel'be1. a cs- Foi essa a pdmeirJ. concréssiio de estr<Hh de 
t\itlus e eOibtrucçi\o do prolong:unento de fer·ro p tl'J, Pel'a:tmbuco e a ]Jl'imeir:1 bmlJt)lll 
G:ua.nltuns, ponto t<.•r;11in:.tl dn, Ji};trarb de que começou ;t constrair-sc alli, comprehtJn
Fl'rTo ::iul de l'ern:1.rn1JucJ, n, Agu;LS Bellas, Lliclo nC'lh o trctr;ado de Garan!tus a Aguas 
twio no E'tarlo de Pernr,.mbu~o 'I Bel Lu. 

Em oute.Js ter :no., : q u:J.l o acto do poder Reconhecendo-se, porém, nu is t.wde a 
compet.?nte qne autorisuu cs estndo~ e con- grande inconvenicnci:t desse trrtç;vlo, que 
~tl'ucçã.o desse prolo!Jgilmento? Nenhum v.bso- tinha ele p8rcorr·er um·1. zoncl. complet<l.mente 
lutallwnte. esterrl, ele teneno l)Gdregoso, muito acctc1en-

O Sn.. G.I.LDIXO Lormro- KC1s nC(o votámos tado e tle,povoMlo, foi elle supprimiclo com 
o pl<1.no de vi<wií.o geraL Esb e:;tr,ub n~.::> foi ::tpplauso.s ger;ws e de perfeito ;wcordo com 
declaritlh de inteL'êS:'C po!itic,l o atlrninistr<t- a re;Jresentn,çã.o de Penumlmco no P:ul:t
tivu, e por isso, mlo pcide ser feita siniio tle mento, ::t llL1is interes~tdt no n.ssumpo e na 
acc:or,lo com os Est;vlu.:; in tcreo~aclos. su!Js' i tuir;iio de.s,;<t p:trtc eh ostr,vb por outra 

lin.!m que reo.es v .tn t:J.gens offerecesse ao de:;en
O Sic. CLE:-rs:c:Tn.J DO i\lo:ng- Poi,; bem: volvimento ''gricob e industrial e u;J Es

si ainr.la. uii,iJ c·stá dE:tlnitiv;tmente a1loptado o ta,!o 
plcmo de vi<lçiio gc:·:d, ~;i cl,;:Iwis no;,"" plano Foi no mini:;terio de 5 de janeiro de 11578, niio está eornprdwndid,J o prolongn.:-:wnt:l de pt·esidUn pdu eminente e vcmsrantlo ssta· Garanlmns '' c\g'Ui1::i Be!lLI,S, l', priu,oip:dmente, ' 1lista o Sr. conselheiro Ctt:Jsansiio de Sinirnbn, si nito existe a.etn algun1 cn1<.tn:.:v:o do .Poder um dos bmzileiros que mn,is relevantes servieom]Jeteutc (circum''t:m~ia de q tw Juz tlênto . <;os tem prr:>.;ta:lo à nos~rt 1mtria, nuer no in-eabedal rt houJ':vl:t ~~u:runi:;silu pa.ra JU,Li1le:u' '1 

terior pi'Omovendo com inexcedi vel pa.trioa rev,,g:v;iiu do decreto 11- 17U:i A) autorl-
ti~rno o louvavel tenacidade o seu engran:le::;antlo a. constt•ttcl,'ilo tlo prulun~·:tmcnto,a corn-

mi:,s:J.o ex:ot·bir,uu <lo saa,; atr,ri!mic:!c:l con- cimento, quer no extel'iur, onrle soul)e sem·· 
co 1Pntlo vert1a paro, nm servi,;o que- wío está pre eleval-u bem alto no conceito das naçõr,s 

ci vilisadas (í!poiwlos!, c1ne deu-se n ~up[H'e~l:rea.lo, com <t a.~,' .. !...''r·;w,trttc Ü(: dhtmhil-a de · :Jilo do trec!w de Gamnimns a Agu::ts Bellas tllll serviçu l't' 0"Ui:J.rl!leute erea:lu c em ex- 1 mü1 :;I.HÜJ ttutorisa(;iio legrtL 
r.cuçiio. Quem qnL~or, Sr. presidente, chr-se ao üa-

0 :-;1~ .. Ror;:r.\ CA ,. \ r.o \"TI -- Apoi.tdo. h:1.lho do compitlsar os rtnuaes <1o Parlamento 
O ~te. CL!·:'n:'Ht:'cio Jlll ~.ro:--:n:- Sinlo, Sr·. [XLI'a mP!hot· orienbtr-se nest(·\ n~.~n:npto, ll:L 

Jll~~·siücuLD, (l~L:u· ht!.ig:cwlo, c;Jn l10r.1, j;i, t.:io do C:i1c:onLl'rtr o scguinLe elemento hi;:;torico: 
<~.llo:wLrLch1, l1 atten(,lii/1 tlos illustl'es membro~ J\o projecto üe orçamento <lo Ministerio 1b 
desta C:J.ô:t (;u7n a:.ràu[r,s) quo úzcm :t gen- Agricultura para o exercício ünanceiro dé 
tilnz.,, r1e c;uvir-nw, e sinto ::.ind<t nnis por 1879-1880, offcrecido ó. Carnara dos Sr,'. De· 
ter neecs-d1hlde do :tlong;tl' nm pouco :os mi- puL<tclos rm ses;;ào de 20 ele março de U37!J p cb 
nlns cuusilki\V,'ues no ~Gntido de deix:tr ]Jem respoeti Vft com missão, que se compunlm do., 
demon,,tncb :ojusi;i(' .. t 1h'i recLwuçíles que Srs_ Bmlrrjue de Macedo, uma das glorias ele 
t1:é o f'}:tadrl LL:,::; ,~b.g<'>r•.~ pelo meu orgil':>. HOSSD. engenharia, o entilo reprE'sentante de 
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Pernambuco, Souza Carvalho, Viriato de Me
deiros, outro engenheiro distincto, e C. Zama, 
era conferida ao governo a autorisação pctra 
« alter·ar o contracto das obras do prolonnu
mento da estrada de ferro rle Pernambuco, de 
accordo com o empreiteiro, afim de que parte 
da dita estrada fosse substituída por outra 
na mesma província em lagar mais conve
niente, sem augmento de despeza. » 

Aberto o debate sobre esse projecto, que 
comprehendia, além deste assumpto, outros 
de palpitante interesse, eis como a respeito elo 
dito prolongamento (de Garânhuns a Agua.s 
Bellas) pronunciou-;<e o Sr. Luiz Filippe de 
Souza Leão, representante ele Pernambuco, 
uma das mais legitimas e prestigiosas in
fluencias politicas naquella ex-província e pro
fundo conhecedor de suas necessidades. Dizia 
elle na sessão de 27 de março: 

tantes assumptos que então se agitavam em 
redor de seu governo, referinilo-se á estrarla 
de ferro de Pernambuco(do Recife ao S.Fran
cisco), attribuia a lentidão do nosso movi
mento industri.ü á má direcção que se havia 
dado ás nossas grandes estradas de ferro, que, 
em geral, não tomaram o traçado mais con
veniente, nos seguintes topicos de eeu nota
vel discurso, pa;ra os quaes invoco a illus
trada attenção da Gamara : 

«Na estrada de Perna,mbuco commetteu-se 
o mesmo erro de que fallei. Já rlisse que em 
vez da direcção que hoje procura,mos dar-lhe, 
teve ella outra ··rrada, dita1la pelo espirita 
de ciume, com o fim de procurar as aguas do 
rio S. Francisco. 

« Levaram a, estrada por um caminho, no 
principio parallelo ao ma.r, com o fito de in
ternal-a depois em um sertão, onde não ha 

« Não quero estradas de ferro a esmo, sem quasi população que possa alimental·a com 
estudo ; quero pequenas estradas de ferro, productos. 
que, partindo dos mercados principaes, vã.o «Foi ainda. Sr. presidente, pensando nisto 
as zonas em que a cultura mais se desen- e rlesejando pela minha parte concorrer pa,ra 
volve. Não quero estradas de ferro de longo o progresso de uma província a que dedico 
percurso, em busca do deserto, como infeliz- tantas sympatliias, que ti v e a lembrança de 
mente temos algumas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dar nova direcção a esta estrada. 

« Ha dous ou tres annos, o governo con- « Ha trabalhos feitos até Garanhuns, onde se 
tractou o prolonga.mento da linha de S. Fran- cultiva excellente fumo, muito bom algodão 
cisco até Aguas Bellas ... ; como. porém. bem e se fabrica alguma aguardente e assucar; 
o diz o honrado Sr. ministro da agricultura, mas tudo quay;to passa de Garanhtms ate ao 
em seu relatorio, levantou-se em Pernam- rio S. Francisco, e esterit, nada póde pro
buco a opinião de que talvez seria conve- duzil·.» 
niente entrar em accordo com o emprezario . . 
deste prolongamento, para, desviando alguns De accorrl oco~ o q~e f~r resol vrdo no P~r-
dos capitaes que elle teria de empregar para a. lamento, _sem rmpugnaçao, e, ao c~ntrarw~ 
execução de seu contracto, de certo ponto em com o ma~s fr~nco e rlecrdrdo concur~o da r~ 
deante, applical-os á construcção de linhas presentaçao .f~o _Pernambuco, da qual fazra 
que mais uteis fossem._ ....•............ » parte, como Ja drsse, o notavel S~. Buarqye 

. Pois bem. o governo autorisou 0 presidente de Ma_cedo, de saudosa memorra, emerlto 
da ex-província de Pernambuco a mandar profiss:onal em ,assu~ptos desta natureza, 
f~zer estudos de qual das linhas seria prefe- que ~eiX~U sulco:s lummosos _de sua l?assagem 
nvel, e uma commissão nomeada para esse nos arver:sos ramos <lo publlco se~vrço a que 
fim, em longo e bem fundamentado parecer se col!-sagrava esf?rçadamente, for o governo 
annexo ao relatorio do mesmo ministro da autorrsado pela lm n. 2940, de31 _de outubro 
agricultura, fez sobresahir a vantagem, de de 1879, art. 7°, paragrapho muco n. 2, ~ 
que estava convencida «de insistir-se na con- alterar o contracto das obras do prolonga 
strucção de uma linha, que, partindo flo Re- mento da Estrada de Fer~o. de Pernambuco, 
cife fosse a caruarú na mesma província de accordo ~om o emprerterro, afill_l ~e que 
com preferencia a outras ». ' parte, d~1 dlta estrada fosse_ substrt~nda n~ 

Remettidos os papeis concernentes ao mi- conform1 ade do decret~ n. 70v5, de 2G de ou 
nistro, este declarou que estava de accorrlo tubro de 1878,_ sem au,_.,m~~to de despeza. 
o que provocou do sr. Segismundo, deputad~ O de;reto crtado n., 70vv declarou ser _es
tambem por Pernambuco, a importante de- trada ,_.,eral pa~a o. ser_vrço do Estado a. vra
claração « de que esse seria 0 melhor serviço ferrea do Recrfe a ~Idade de Caruaru, em 
que o Sr. ministro poderia prestar á sua pro- P~rnambuco, e autor1sou o estudo das respe-
vincia » ct1vas obras. 

· Do historico feito vê-se, pois, que por dispo-
Na sessão de 31 do mesmo mez de março de sição legal, foi substituído, por ser de todo 

1879, o venerando Sr. conselheiro Cansansão inconveniente, o prolongamento de G<tranhuns 
de Si~imbú, discutindo com a competencia e a Aguas Bclla,s pela, via-fert•ca do Recife a 
auto~1dade que dão o estudo e o exacto co- Caruarú, isto é, aquello traçado foi conde
nhecrmento dos negocias publico:::, os impor- mnado. 

Camara v. VIl 8-,) 



ANNAES DA CAMARA 

São decorrir1os 15 annos-de 1879 a 1894 ; 
construiu-se a Estrada de Ferro do Recife a 
Caruarú, o que quer dizer, produziu todns os 
seus eífeitos o dispositivo da lei ; e eis que 
agora, com surpresa, sem novos estudos que 
modifiquem os pareceres dos competentes, 
sem a indispensavel e prévia autorisação 
legal, a commissão de orçamento, desviando 
verba de um serviço regubrmente orga
nisado, reconhe,·ido de inconte,tavel utili
dade publica e em plena execução, suppri
mindo-o, corno é a Estrada ele Ferro do Norte 
das Alagôas, faz applicação de grande parte 
della aos primeiros trabalhos daquelle pro
longamento condemnado, que de modo tão 
irregular pretende- se que seja restabelecido. 
(Apartes.) 

E' este expediente fóra de todas as normas 
em tal caso adoptadas, q ne além de preterir 
incontestaveis direitos de um Estado, desor
ganisando-lhe o seu systema de viação-ferrea, 
não consulta, entretanto, interesses outros 
de ordem geral e economica, como-vantagens 
ao productor e reducção de despezas ao The
souro que, ao contrario, com a substituição 
proposta pela cornmissão ficará mais onerado. 
(Apartes) 

Emquanto o productor de Aguas Bellas, 
ponto terminal, quer do ramal da Estrada de 
Ferro do Norte das Alagôas que parte da Barra 
.do Canhoto, quer do condemnado prolonga
mento de Garauhuns (da Estrada de ~·erro Sul 
de Pernambuco), remetteria os seus productos 
para o mercado que lhe ficaria mais proximo 
pela primeira linha (Maceió) e com pequena 
despeza, ver-se-ha, pelo novo traçado do pro
longamento da Estrada de Ferro Sul de Per
nambuco, na dura contingencia de remettel
os para mercado mais l· nginquo (Recife), 
sobrecarregando-os com despeza muito maior, 
o que evidentemente redunda em seu pre
juízo. 

Emquanto o percurso da primeira linha
de Aguas Bellas á Barra do Canhoto (16::lkilo
metros), dahi á União (9 kiJ·,metros) e rla 
União a Maceió (88 kilo 11etros) seria de 260 
kilometros, com uma só bitola de um metro, 
-o que pretende" Com missão com a substitui
ção daquellB ramal pelo condemnado prolon
gamento de Garanhuns a 1\guas Bellas, virá a 
ser, deste ponto terminal ao Recife, de 381 
kilometros segundo os dados positivos exis· 
tentes, com duas bitolas, uma de um metl'o
de Aguas Bellas a Garanhun, e de Garanhuns 
a Palmares na Estrada de Ferro Sul rle Per
nambuco, e outra <1e um metro e 60 centíme
tros - de Palmares ao Recife na Estrada de 
Ferro Ingleza,sujeitas as mercadorias que por 
esta ultima linha transitarem a inevitaveis 
baldeações e a duas tctrifas, o que não dar-se
hia com a primeira linha. 

Qualquer que seja, pois,Sr. presidente, o lado 
por que se encare desapaixonadamente esta 
questão, chega-se á convicção de que o traça· 
do mandado observar pelo decreto n. 1705 A 
de 30 de abril deste anuo é incontestavel
mente o mais vantajoso em todos os senti
dos, consultando melhor todos os interesses, 
quer dos productores da respectiva zona, 
quer do Thesouro com as despezas do ramal 
já em construcção (da Barra do Canhoto a 
Aguas Bellas), e da conservação e trafego de 
toda a linha. 

A Camara dos Srs. Deputados tomrmdo na 
consideração que devem merecer-lhe todas 
essas razões de ordem superior, confio que, 
recusando o seu voto a esta parte do projecto 
da commissão de orçamento, approve a se
gninte emenda que tenho a honra de submet
ter ao seu elevado c1'iterio : 

« Emenda substitutiva : - Substitua-se o 
trecho - 3a di visão~ do n. 10 do projecto até 
as palavras seguintes- I l. Supprima-se, -
pelo n. 11 da proposta do governo nos ter
mos della e com a verha alli consignada para 
os serviços da Estrada de Ferro Nm·te das 
Alagôas, na importancia de 1.835:068$544. » 

Deveria concluir aqui, Sr. presidente, a 
serie de observações que me cumpria fazer 
no intuito de acautelar legítimos interesses 
de meu Estado, si não fosse a necessidHde de 
chamar ainda a attenção da Camara para 
•1uas lacunas de que resente-se o projecto na 
com missão. 

Nas tabellas explicativas para o orçamento 
que se discute, o governo, sob a rubrica-Ga
rantia de juros ás Estradas de Ferro em con
strucção-, consignou a verba de 150:000$ 
para a Estrnda de Ferro de Maceió a Leopol· 
dina (decreto n. 993 de 5 de novembro de 
1891J) e a de 120:000$ para a Estrada de Ferro 
de Paulo Aífonso (decreto n. 691 de 2 de 
agosto de 1890), de que é cessiona.ria a Com 
panhia Estrada de Ferro Central Alagoana. 

O projecto da honrada commissão de orça
mento a respeito destas estradas é de todo 
omisso, o que só devo attr1buir a ligeiro des
cuido, que, aliás, não deu se com as demais 
estradas que gosam de garantia de juros, al
gumas rlas quaes não figuraram na proposta 
do governo, mas são notadas pela commissão 
com verba para o serviço de juros. 

No intuito de evitar duvidas e diffi.culdades 
que possam originar-se de semelhante omissão, 
«ífereço a seguinte emenda anditiva:-« Na 
rubrica-Estradas em construcção- (que go
sam da garantia de juros), depois na verba 
de 60 : 000$ destinada á Estrada de Ferro de 
Tamandaré á Barra, de Pernambuco, accre
scente-se: Alagôas-Estrada de Ferro de Ma
ceió a Leopoldina (decreto n. 993 de 4 de no
vembro de 1890), 150:000$000; Estrada (1e 
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Ferro <le Alagôas a Paulo Aft'onso (nect•eto Nova •liscnssão •la em<ln•la suppt'•'S.,i'\"lt tio 
n. 691 de 2 de agosto de 1890) 120:01!(}$000.» :trt. 8• fio pro.i~~.to n. \69 B, •I~ 1894 (orça-

sr. presidente, esta. e as duas outras emen- :nento da z·eceita) : 
das que tive a honra de justi1icar pet·ante a 2" discuss:"io do projecto n. 190 A, de 1894, 
eama.ra., estão ass\gnadas ~1· mim e -pe\0:1 iutel"preta.auo a e:qwe~são-e<>n\ t.pTo-veita
meilS distinetos campa.nheiros de represen- mento- do :trtigo uuico § J• d:\ lei n. 206, 
ta.ção de 25 .!e setembro de 1894: 

subÍnettendo-as á. apreciação e é. decisão Contiuua<;ií:o da 2" .1iscussão do projecto 
de,Camara, nós representantes das Alagôas u. 189, d3 !894, declarnndo <!:• comPetencia 
coníiamos que e\\a. merece~ão sua plena a:p. •lo ~upl"er>•o T •·i huna t ~ cd~t·n '· o jlll!l'amE"Hto, 
prov-ação; reserv-ando-nos o dil"etto, pelo mediante recl•imação, •l~s qnesti'>As relativas 
qu3l des,le já pratesta.rnos, de defende! -as a va•id"''e d<' assembJé ,,, gnvcrn.ulcwes ou 
ainda de;;ta. tribuna, caso s~jam impugnadas. ')re,irlentes dos ggt:vlos. em ca~o ck rlt1nli<:>tta 

Tenho concluido. (Muito bem; muito bem.) ~n outro confticto sobre a le:::it•m•nÚ.•le do 
sen exP.rcicio; e ~uspõe :,-;sb~ os ca~ em qne 

O lir. Coelho O intra- Compre- sómente noder-se-ha <lar a intervenção •la 
hende V. Ex., Sr. Presidente, o constrao- jnris•licção federal (sllostitntiv-o aos ptojectos 
gitnento com qae entco nesta discussão, ns. 156 e !79, de 1894); 
tendo de enfrentar com o meu il!ustre col- 2• rUscussão elo projecto n. 207, de 1891, 
lega e particular amigo, o representante de ttxan•\o forQ'o\'il de terra J:laY~. o exerc\e\o 
Alagôas. de 1895; 

S. Ex. acaba de, em poucas palavras, jus- Di~cussão uniCll. do parecer n. 150 D, sobre 
tificar perfeitamente o pt'ocedimento da COill- as emeudas o:tY:Crecidas em 3• •liscussão do 
mSsão distraindo disposiÇ(Jes orçamentarias projecto n. 157 A, rle J89t ; 
com outras disposições. 3~ discussão do jlrojeeto n. 118, de 1894, 

Como s. Ex. appella para a discussão que fixa~<dO os ven.,imento> nos emp\egados da 
!ui. de haver uest& Casa, e:n relação ao pa- Estz"lla da Ferro Cent1·aJ do Br<\zzl; 
recer que a commissão tera de "pz·~sentar, 2• discussão elo projecto n. !67,_ de 1~94, 
eu pelo >~deautamento d1t !tora, e !laO _que- l'eorg.uth;;mdo o corpo <le _enge?llotros CIVIS 
rendo :tbusar da bondade de meu~ '.'!lllgos, 50;, as bases, e outras \'I'OVItlouCI~ em reh~
desist() da pnlavra, parn nessn. occasmo re- ção á. or·•aoisação geral rlos serv-tços techm
spooder cabalmento ao meu illustre amigo. cos <lo tniníste• io tl<~ ,·in<;>1o "Our·as Publicas; 

Discuss.'io uuica do rl"ldecto niin sttnccio-
() Sr. Francisco Glicerio- nado n. 162, de 1894, aprwovando com rno•li

Sr, ?:residente, 'houv-e entre o illustr~ reh- t\c~çõ,;s os cod\gos '\"s d1~p%\~-as 00111muus 
torda Commissão rle OrQameato e o Illnstre ás instituições de ensino s•>perJor, deoretallo 
deputado pelo Rio Grande do Norte, o Sr. pelo Governo, sob o n. 1159, de 3 de dezem-
Junqnir-.l. Ayres, uma dher:.:enci8 em rela- bro ,1., 1892; . 
çii.o a açudes no E:stndo do aia Grande. Discussão uoica. do projecto não sa!lccia-

l'ermitta-me >)· lib~rda<l\\ de P''O\)or 11m nado n. 1, de 181l4, reorganis>1ndo o Ttlbunal 
accordo entre os dous !Ilustres deputaaos, eu- de contas. 
tre o illustre re!at<Jr da oornmiSSão e a ban- DrS<lnssio unic:t do projecto não S.1!lcci~ 
cada rio-granderise. Venlto em desempe_nho ua•lo o. 119 A. de !892, concedet;~do aos !• e 
desta Commis;;ão, entre esses nossos a1mgos ·>• cirurgiões do corpo •\e Bomhetros d" ~a
politicas, apre~enla1' a se:ruinte eme}l<la, !'e- ;;n,J Fener·al os postos de major e capitão, 
vogatoria do n. 22 do ••rt. !• do proJecto que ~nl :<s vantu~ens que são inllerentes a estes 
se uiscute. ltemetto à Mesa a emenda.. pQ>;tos; _" . • 

Ninguem mais pe~indo a palavra ê encer- 2• rfiscussao do proJecto !}· 15, C, de 1894, 
rada a discussão. determinatlllo que os v?nclment?s:. soldo e 

etapa ,·,o~ oft\c\ae~ \la Bngt~da Poltcw.l e CorQO 
O Sr. Presidente- Achan_rto-se de Bornbeir<~s sej!Ull .os. m:esmos mareados 

adeantaàa a hora, designo para amanha. 1 de p:tra. os otllc1aes do e~ercitO • 
4 dezembro a seguinte ordem do dia: 1• discussão do proJecto n. 192 A, de 18~ 

' d 1894 1 riudu o <'•·e.Jit<> e>Otraor,Jinarlo de 3:6vv., 
Votação do yroi•.cto n, 182, e • con- a' . a•w.rr:cnto dm; 'lellcimeutoo de um coo-

cedendo à Compttuhia d<l Es!rad,\S de Ferro par~ 1).,"' um 2• o!licial" um amauueuse. da 
do Nor·te do Brazil prorogaçao até dezoFb!u ~bTi~t~'ca Nacional, 11 partir de 1 de setem-
de 1896 do ]Jrazo mu.re>'do vara a couc 1.-~sao 1 d rrente anno· 
das obras das estra.ias de ferro de AracaJ~ '1 brgi~u;~o unica do projecto n. 125, de 1894, 
Siroã.o Dias com ramal para a Gapella,tJo Es- d n1elhorando ~reforma uo !• te
lado de Sergipe, e d<J '!'ama~d,ré à Ba.rra, do i::fa0~rmada camillo de Lellis e Silva, e 
J!O de .PernambucG (2" dtscussaoJ; ne , 
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propõe modi1icações . ao projecto n. 256 de 
18~~~tiÍl~ação da 3• discussão do· projecto 
n. 83, de.I894; autorisando o Poder Executi· 
-vo a reorganisar o serviço de imroigração e 
colonisaçã.o 'da União, de conformidade com 
as bases que áP.resenta; 

·2· discussão.:'do projecto n. 163, de 1894, 
revalidando em ·,favor da nova Companhia 
E;;trada de Ferro-Es~reito e s. Francisco ao 
Chopim a concessão a q)le se rerere o decreto 
n. 896, .de 18 de outubro de 1890, nos termos 
do respectivo contracto··; 
.. 2~discussão do projeeti>·n. 188, de 1894,de
terminando que tenha entra•la no Thesonro, 
como receita, a renda do Deposito Publico ; 
marca. vencimentos aos respectivos. runecio
narios e autorisa a a~rtura do cred1 to neces

:sario psra. iode.mnisar o deposita rio. ~ubli~o 
de. div.ersas despezas, conforme a hq01daçao 
que o Governo :fizer ; . · 

2• discussão do projecto n. 141, de 1894, 
mandando reverter ao serviço activo do exer
cito o Ca.pitão reformado Jeronymo Ferreira 
.~nça·e interpreta-o art. 9.0 n, 2, da lei 
n. 648de·l8 de agosto de 1852; 

. ·J•.disc)lssão do' projecto- n. 20I, de 1894, 
.declarando . extincta a divida em que ftcou 
para oom· a"Faiendí:l Nacional o fallecido co-

~ róne!do exercito Wenceslau Freire de Car-
val1io; .. - ··~- . -
. 2" discusSão -do:. projecto n. · Ió1, de 1894, 
mal"(lllDdG aos escrivães da Côrte de A ppei-. . ~ . 

lação· do Districto Federal vencimentos iguaes 
aos dos eserivães do Jury e da Repartição da 
Policia; 

2• discussão do projecto n. 109 B, de 1801, 
dispondo sobre a expulsão do estrangeiro de 
parte ou de todo o territorio nocional; 

1• discussão do projecto n. 26, de 1894, 
dispondo que os ·bens das ordens religiosas 
declaradosproprios nacionaesou como bensva: 
gos, mas que continuaram ao serviço do culto 
catholico, sejam reconhecidos propriedade da 
Igreja Catholica, no uso e goso dos institutos 
ou pessoas religiosas que delles se achavam 
de pósse ao tempo da promulgação da. Consti· 
tui~:ão da Republica ; 
· I• discussão do projecto n. 202, de ]894, 
determinando que os of!lciaes do exercito, re. 
formados ou que se reformat•em de accordo 
com as disposições do decretou. 193 A, de30 
de janeiro de 1890, si estiverem graduados 
no posto immediato, sejam considerados para 
todos os e:lreitos, como si estivess(!m eiTecti· 
-vumente providos na classe de que tiverem a 
graduaçãO; · 

2• discussão do projecto n. 113, de 11192, 
autorisando o Governo a melhorar as refor
mas dos of!lciaes do exercito concedidas por 
decreto de 3 de fevereiro de I890, equiparan. 
dó-os nas vantagens do aecreto de 19 de abril 
do mesmo anno. 

Levanta-se a sessão as I I horas e 40 mi· 
nu tos da noite. 

Fll! DO SETWO VOLUME 

•; 
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