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. ::: 

CAMARA· DOS DEPUTADOS 

Primoira sossão .aa soannda Ioruslatnra do Go~mrosso Nacion~ 

151& 8BII8ÃO EH 1 DB DBZBllDRO DB 1894 

Preritlencia do& Sr1. Jrrancisco Veiga ('20 11i· 
t:l• pr,li<Unte) e Ro•a fJ Siloo 

Abraotes, Luiz Adolpho, Lauro Muller. Paula 
Ramos, Francisco ~olentino, Emllio Blum, 
Fonseca. Guimarães e Rivadavia Corrêa. 

Abre-2ea sessão. 

Ao rneio-diR respondem á chamada. os srs. Comparecem depois de aberta. a. sessão os 
Rosa. e Silva, Thomaz Dttltlno, Coelho Lisboa, Srs. Eoéas Mo.rtins. Carlos de Novaes, Bricio 
Fileto Pires, Tavares f.le Lyra, Lima. Baeury, Filho. Holland~t. de Lima., Cristina Cruz, 
Gabriel Salgmlo, Augusto Mooteoegro, Vivel· Anisio de Abreu, lldefonso Lima, Joio Lopes, 
ros, Luiz Dorniogues, Gustavo varas, Edu- Jonquetra Ayres, Medeiros e Albuquerque, 
ardo tle Bm·ello, Nogueira Parann~uli, Fre~ .Miguel Pernambttco. Carlos Jorge, Clemon
derico Bol'ges, Gonçtllo de Lngoa, Tllomaz Cll• Uno do Monto Geminin.no Brazil, Augusto de 
vnlcantl, Pedro Bt)rges. Fruncisco Benovolo, Freitas. Neiva, Tosta., Edua,•do Ramos, Paula. 
Jo8é BCJvllaquu, Augusto Severo, Trindade, Guim:•rães. Leovegildo Filgueiras, Jo3élgna.
Tolontino do Carvalho, Mnrtlns Junior, coe- cio, Sebastião Landulpbo, Arthur.Rios, Mar
lho Cintra, Luiz de Andrada, Rocha ca- colmo Moura, Torquato Moreira, Galdi!lo Lo
vulcanti, Octaviano Loureiro, Oiympio de reto, Fu.rquim Werneck, José Culos, Lopes 
campo::~. Menezes Prado, Gouveia Limn, Z••ma, Trov!lo, A.lclndo Gullnabaro., Lins de Vn.scon
Santos Pereira, Milton, Francisco Sodré, Ma- cellos, Bells:lrio de Souza, Erlco COelho, Eu
noel Caetano,. Ver~e de Abreu, Flavio de zebio de Queiroz, Costa. Azevedo, Francisco 
Araujo, Rotlrigues Lima, ·Tolentiuo 1Jos san- Santiago, Urbano 1\lat'OOndes, LimA Duarte, 
tos, Paranhos Montenegro, Atbaytle Junior Carvalho Mourão, Ferreiro Pires, Cupertino 
Antonio de Siqueira, França . carvalho: de Siqueira, Casemiro da Rocha., Cincinato · 
Oscar Godoy, Americo de Mattos, Alberto Bmga, Urbano de Gouvêa. o Vespasiano de. 
Torres, Silva Castro, Nilo Peçr.nha, Ernesto Albuquerque. · 
Brazilio, Barros Fl~aoco Junior, Sebastião Deixam de comparecer com causa. partici
de Lacerda, Paulino de Souzll. Junior pada os Srs. Matta Bacellar, Sà. Peixoto, Be
Ma.yriok, Al~eida . Gomes. Landulpbo. u~ nedicto Leite, COsta. Rodrigues, Torres Por
Magalhães .• Joao Lmz, Vaz de Mello, Ferraz tugal, Belvec1o Monte, Francisco Gurgel, Cu
Junior, .Moote!ro do Barros, João Peuido, .nha Limn.. Silva Mariz, Pereira. de Lyra, 
Fortes Juoque1ra. Francisco Veiga. LamoU:• Cha.teaubria.nd, Arminio Tavares. Marcionilo 
oiar Go:lofredo, Th:e()tonio de 1\f~galhães,· Ar- Lins, Cornelio da Fonseca, Aristides de Qaei
thur Torres, f!lratso Cavalcanti, ·carlos das roz, Cleto Nunes, Fonseca Portella, Agosti~ 
Chugas, Almetda Nogueira. •. Co3ta ·Junior, nbo Vida.J, Ponce de Leon, Gonoalves Ra
Gustavo Gotloy, Adolpho Gordo. Herculano mos, Luiz Detsi, Alvaro Botelho~ Leonel Fi
de Frt!itas, l't~ora~ Barros, ~aulino C&rlos, lho, Oct&viano de Brito, .Belisa.rio de Al""' 
F.f'ancliCo Gü~l'lo, Alves de castro, Oridio meida, Va.llada.rest Rodolpbo Abreu, Manoel 

·camart. T, vm . . S . 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 12102/2015 15:47 +Página 3 de 57 

A~~AES DA CAMA1tA 

Fulgeneio, Simão da Cunha, Olegario Maciel, 
Lama.rtine, Costa Machado, Alfredo Ellis, 
Alvaro Carvalho, Carlos Garcia, Domin:;ues 
de Castro, Dino Bueno, Julio de Mesquita. 
lloreira da. Silva. Padun. S:~lles. Hermene
gildo de Moraes, Xavier do Valle e Mariano 
Ramo;;. E sem causa os Srs. José Mariano, 
Arthur Orlando, Gaspar Drummond, Lou
renço de Sá., Goncalve;; Mai't, Fernandes Li
ma, Pinto da Fonseca, Doming03 de Mot•aes, 
Vieira d~ Moraes, Alberto Salfes e João de 
Rlria. 

E' lida. e s~m debate approvacla. a acta. da 
sessão nocturna. de hontem. 

ORDEM DO DLo\. 

Não havendo numero para se .votar a ma
teria indicm.da na ordem do dia, pnssa-se á 
materia em discussfi.o. 

E' nnnuneiada n nova (lisenssã:o da ementla 
suppressiva do a.rt. 8• do projecto n. 169 B, 
de .1894 (Orçamento da. Receita). 

O Sr.A.uguMto Mont.enegro -
Sr. preaidente,o emp1Lte hontem realizado na 
votaçiio do. emenda. que supprime o art. 8° 
do projecto de orçamento de receita força-me 
a vir clar li. Camara. algumas explicações a 
respeito da. mo.teri!l. quo é hoje sujeitL~ a novo 
dehãte. 

Qu11.ndo, Sr. presidente. o illustre deputado 
polu. Bahia, o Sr. HodriJ.rucs Lima, apresen
tou omcnd1L suppressiva do art. 8°, achei-a. 
tiio descabida.. que .i ulguei nii.o dever apre
sentar consideraçii.o u.l~umo. p:1.ra funda.
mentn• a. proposto. d:t Commissiio de Orça
mento mM ; V. Ex. v lu que encontrarn.m
ae 56 deputados que não se julgnram dispo.;
toa a collo.borar com a. Commissuo de Orça
mento na renda que ella. abriu determinando 
novos impostos. 

Eu não preciso alongar-me muito para mos
trar a Commissão que e urgente e neceSsi1rio 
abrir novas fontes de impostos, porque todos 
os illustres collegas estão convencidos de que 
a receita.ordína1•ia, arrecadada pelos typos de 
imposição que possuimos, não chega pn.ra 
cobrír os encargos do Estado. 

A Commissão viu-se na. impossibilidade de 
~ugmentar mais, na proporção precisa, os 
nnpostos de e~trada. Estes impostos, que já 
a.~orve~ ma._1s de 200.000:000$ de nossa re
cett.a. ornma.r111., eleva-se a uma tal cifra, não 
só calculooa em relação ao · total do orça
mento, como em relação á porcentagem que 
retira. do proprio valor da. mercadoria. que 
a. commissão aeha. perigosa. e má. a. tarefa. de 
'buscar recursos nessas taxas. que para. mui
tos artigos são Pl'Ohibitivos, porquanto. desde 
que & ta.x~o ultrapasso. certos limites, não 

teni mais a virtude de levar recursos ás arcaS 
do Thesouro, e pelo contrario impede o des-
13nvolvimento do commercio, não só fazendo 
mal ao Thesouro, como diminuindo as :vanta.· 
gens e commoflida.des da vida. dos habitantes 
do paiz. 

Por conseqntlncia.- Sr. presidente, afóra 01'1, 
ligeiros retoques que fez a Commissão. de Or· ,

1

· 
camento nada mais e possível a m:eu ver neste 
assurnpto. O melhor já. a. Commissão lte-

1 terminou ei>tabelecendo a revisão das tarifas . 
de modo que sejam regularizadas as taxas. 
Por coosequencia, temol3 de abandonar a·idéo. 
de :procurar recursos nos direitos de entro.da. 
Precisamos de outras fontes,. precisamo::: im
prescindivelmente, e n~cessario declarar. de 
recursos que augmentem o orçamento em 
mais 50 mil contos, para que o paiz possa. · 
continuar desassombrado na. !>ua marcha pro
gressi v a e real consolidação de suas finanças. 

Bem vê, pois, Sr. presidente, que a com · 
missão foi obrigada. a procurar, em outros 
typos de receita, recursos para cobrir a enor
me flespeza, que tem de se fazer·no anno fu
turo, não só com o melhoramento de servi~os 
creados e desenvolvi dos por esta C amara como 
tambem oriundos de encargos que vamos 
tomar sobre os hombt•os para liquidar uma 
enorme divida fiuctuante, e para satisfazer 
compromissos de llonra, que o Estado tem 
contra.hido. . 

Sr. presidente, V. Ex .• revendo este or~
mento ha. de notar que ha. uma. rub1•ica sob o 
titulo -Interior- e que pelos diversos typos 
(lesta. arrecadam-se aproximadamente 60 mil 
contos; mas é preciso dizer que este a.lga.
rismo nio deve allucinar a Camo.ro., porque 
nelle estão incluídas as '\oerba.s que não são 
propriamente imposiçües. Neste caso está a 
renda. da. Estrada de Ferro Central do Brazil. 
que é o pagament'l de um serviço particula.r. 
explorado peio Estado. 

Está nas mesmas condições a renda. das 
outras estradas de f,~rro, dos correios e tele
graphos, que não s'iio impostas, ma.sum ser~- ~ 
viço que o particular remunera e que por 
conveniencias é feito pelo Estado. 1 

Pol' consequencia, retiradas de.;te titulo os 
serviços que não constituem verdadeira t :lX&, 
mas que são dh'igi<l <:Js e cu~teiado~> pelo Es
tado, V. Ex. vê que a taxação interna do 
pa.iz não sobe a. 20 mil contos. São taxas in
sutficientes e força e confe:5S~r que é nesta. 
senda que a Camara tem de .entrar, si não 
hoje, amanhã.. E' nos impostos internos que 
temos rle procurar es recursos precisos p·ara 
Cúbrlr as nossas llespeza.s. 

E' precis() que :1. C:una.ra. comprehenda o 
problema. lucida e calmamente, não se deixe 
dominar por um sentimentalismo piégas que 
nenhum valor tem na. questão. porque o im· 
posto não é revestido mais nos pa.izea mo-



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lm!J"esso em 1210212015 15:47 - Pêgina 5 ae 57 

sttsslo BU 1 DB DEZEMBRO DB 1894 

dernos da.quelle caracter de extorsão, de tri- mitte fnncciona.rem no Bra.zil, afim de poder 
buto. como· nos paizes antigos. saJ.var, gara.ntii- os altos e elevados interesses 

o imposto e uma. necessidade social, é uma. do Brazil que a. ella.s se acham ligados. 
resultante da virla em commum, é o paga· A ca.mara sabe que estas associações dt: se
mento que o cidadão raz das vantagens que guro de vi!\a. partem ordioaria.mente da 
i colhe na sociedade em que vive; o imposto é grande nação que se chama America. do 
o pagamento da. paz. da. ordem, da segura.nca Norte. Pois bem, a America do Norte, o paiz 
das transa.cçõea. O imposto é, emfim. a força das liberdades e das expansões individuaes, 
que move o organismo socia.l, é o sangue desse legisla com cuidado supremo sobre a inspecção 
organismo. . de todas as associações de seguro de vida., e 

Sr. presidente, desde que o imposto é um eu posso affirmar á Ca.mara. que a. inspecção 
pagamento feito pelos ba.bitan:tes de um pa.iz a.ni.erica.na é de ta.l ordem que constitue um 
por serviços -re&eS, deve recahir 80bre todos, depa.rtamento na.s suas a.dminiatra.ções pu
i sobre tudo, porque todos~ tudo gozam das hlica.s. 
1-vanta.gens da. sociedade. PorqlJe esta vigila.ncia constante, por· 
i Foi neste presupposto que a. Comm\ssão de que esta. inspeeção continua. nos livros e ~ 
. Orçamento não hesitou em propor um im- tabelecimentos desta ordem ~ E' porque a. as· 
:posto sobre a.s ~ociedades de segaro de vida.. soc~o canaliza. a economia publica, porqua 
'Estas sooieda.des vivem sob a :protecçã.o de' ella é o !u.tnro da viuva., do orphã.o ; tem 
nossas leis, arrecadam, sugam a. fortuna. dos ligações intimas com estas grandes clllSSeS 
habitantes do Brazil, vivem á sombra dos desampal"a-das que o Brazil abriga e protege. 
nossos tribuna.es, gozam das garantias que Mas como nós no Bra.zil havemos de deixar 
estes lhes dão, exercem livre e francamente de ~eguir esra trilha seguida pelo governo 
á. luz do dia. a. sn& profissão; e nestas co~di· americano, qne a razão e o bom senso aconse· 
ções, porque nã.o hão de pa.ga.r um imposto lha.m 1 Como havemos de deixar que tuja.m a 
correspondente a. essas garantias que se inspecr;ão de nossos agentes essas uaBOCiações, 
lhes dá. f · que recolhem ca.pita.es enormes bt•azUeiroa 

Lembrarei que as socieda.d~ de seguro de entregues aos estrangeiros, sem que o BrazU 
vida se constituem e vivem de tal maneira olhe com olhos pa.ternaea par& esaaa eco• 
que togem a. qualquer dliS taxas estabelecidas nomia.s, qu·e são o suor do povo bra.:zUelro. 
pelo orçamenro ; emfim, são instituições que que são o futuro da. viu va e dOI orpbioa br&· 
gozam de grandes privilegias e não pagam zileiros 1 
impollto. Por conseguinte, taxal-as não é Nilo, sr. presidente, não ae diga. depois que 
ta.ur n. previdenciae economia., e exercer um o parln.menú:l btazileiro 1oi como o oapitilo 
direito e exercendo este direito, a. IIOCledlLde que do cuidou. E' preciso que quando o 
Diio 1kz mais do que intervir naquillo que lbe d8848tre appareça, do que Deus no. livre. 18 
compete, pela segurança, pela. ordem e pela. saiba. que o governo brazlleiro, como tlme>
pu que ella promette a essas aasociaçõel. neiro lio.bil, esteve a.ttento, zelando pelos ID· 

O argumento de qu6 o imposto sobre socie- teresses da grande classe de que se constl· 
dadea rle seguros de vida vae ferir a previ- tuiu tutor. · . 
dencia e a economia, não colhe; porque, si se Sr. presidente, V. Ex. sabe que no Senado 
tratasse. de fomentar a eeonoJDia e a. previ- brazileiro apresentou-se -um projecto regula· 
dencia., o argumento colheria. no caso do a.bai- rlzando a intervenção do governo na ma.rcba 

amento de uma taxa elevada., mas não para. e desenvolvimento das sociedades lie seguros 
aencão completa da taxa. · de -vida.. A Commissão de Orçamento des[acou 

As associações de seguro de vida soccor· desse projecto a parte referen~ ã imposição 
m·se do argumer:to para -fugirem ao pa.ga.- para inscrevel-a. no Orça.mento da ~i ta.. 
ento do imposto, que. como disse, não é Por conseguinte, não houve imprevidencia. 

verda~eiro tr1buto, não é a. extorsão do forte da COmmissã.o, esta fez o qne devia. O proje· 
sobre o fraco; o imposto é a.quillo que se tira cto regularizando as sociedades de seguros 
da bolsa r1o contribuinte para JDanter os ser· de vida c:-eio que já se á.cha. nesta. CaOlllra, 
'Viços publicos, e estes actualmente estão pre· remettido pelo ~enado. O que a. Commissã.o 
ci8a.ndo de meios pa.ra. se manterem nu. altura de OI"ça.mento fez foi, a.dopta.ndo as idéa.s nelle 
do nosso .progresso e prosperidade. · · contidas, inscrever a. pa.rte 11.scal no orça-

Sr. presidente, chamo a attenção da casa mento. 
sobre o modo por que tunccionam as a.ssocl.a· Sr. presidente, é muito taci1 dizer-ereem· 
QOOB de seguros de vida no Bra.zil. Elias se impostos. · . 
fogem absolutamente. evitam da. maneira. a. A commissão e&nega eom o odioso d& crea· 
mais perspicaz : e intelligente o exercício _do ção d.e novos impo&tos. . . 
direitO aotierano do governo bra.zileiro de in- os meus. illustres oollegas combatem a.s pe· 
apeccion&l•as, afim de conhecer ai elles mar- quenas. tentativas que a Com.missã.o de Orça•. 
cham de conformidade com a. !~i _que as per-· mento faz para angme~t.a.r e. receita publi~ · 
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Como é que ella póde amanhã, sem abrigo e 
sem amparo que a escude, vir propor a crea
ção de novos impostos que devam arrancar 
do contribuinte grande parte da sua renda '? 

Sr. presidente, como disse, o projecto 
apresentado no Senado tinha duas partes : a 
parte relativa á fiscalização de BOciedades de 
seguros de vida e a parte relativa il imposi
çãQ. 

Ousei arrancar a parte relativa. a Imposi
ção e inscrevel-a ho Orçamento rh Receita. 
Por conseguinte, separar esta disposição de 
simples imposição para fazer projecto á parte, 
é, desculpem-me os nobres deputados, re
cusar o imposto ; e as necessidades publicas 
não se arliam, ellas estão a pedir dinheiro 
para sol vel-as. 

A parte relativa, porém, á fiscalização não 
compete á commissão. 

A lei da receita, como sabe a Camara, é a 
cominação do poder publico ao cidadão pam 
que este pague a sua parte na clespeza 
publica. 

Na occasião propicia indaguei si o imposto 
era bem lançado, si convinha ser supprimido 
ou não. 

Destacai-o para fazer projecto aparte, é 
rrjeital-o. 

1\bs, Sr presidente, o assumpto póde pa
recer elevado it primeira vista, porque esta
belece 5 °/n sobre a prestação do seguro. 

Houve collegas que me lem .. raram lan~ar 
o imposto na liquidação de seguro. Reflectindo 
sobre a proposta, vi que ella é que não era 
razoavel, porque era exactamente quando o 
seguro se liquida, quando se tem de entregar 
ao orphão ou á viuva o fructo do labor do 
pae ou do mariJL', é que era duro extorquir a 
parte devida ao paiz. 

E', pois,na occasião em que o segurado tra
balha para satisfazer o seguro que o Estado 
deve exigir do segurado uma somm;'l, do seu 
labor, porque o imposto, Sr. presidente, é 
isto-o imposto é cobrado sobre as diversas 
manifestações da riqueza publica ou da acti
vidade individual. E o seguro é uma mani
festação da riqueza publica; o seguro de vidn. 
é uma capitalisação como outra qualquer. 

Capitalisa-se nos Bat1cos, nas caixas econo
micas e nns sociedades de seguros ele vida. 

O mutuario nestas sociedades ·é o accio
nista ; como nos Bancos, elle corre o risco da 
empreza,ganha com ella e como aquelles deve 
pagar o imposto. 

Dizem-me, porém : porque não lançais im
posto sobre caixas economicas, desJe que 
lançais sobre as economias entradas para as 
sociedades de seguro de vida ~ 

A razão é obvia. 
Sr. presidente, o que se faz nas caixas eco

nomicas é um emprestimo entre o particular 
e o Estado. 

Não é logico, não é decente que o Estado se 
prr;valeça da sua posição de poder publico 
para lançar impostos sobre os seus cre
dores. 

Não póde o Esbdo lançar imposto sobre 
deposito das caixas economicas mas póde 
fazer baixar as taxas. 

Por conseguinte a comparação não tem ra
zão de ser. O que se dá na socied11de de se
guro de vir1a não se dá nas caixas economi
cas. Mas, Sr. presidente, como disse, parecerá 
á primeira vista que a taxa de 5°/o sobre a 
prestação de seguro é exagerada. 

O SR. RoDRIGUES LIMA- Acho onerosa. 
0 SR. AUGUSTO MONTENEGRO- Si eu nesta 

occasião não estivesse tão acautelado em 
principias que me pediam neste orçamento, 
talvez S. Ex. não apresentasse es;a emenda 
suppressiva do art.. 8" e era bem provavel 
que S. Ex. entrasse em um accordo com
rnigo. 

0 SR. RoDRIGUES LIMA- Propuz a emenda 
apenas para adiar a questão até que viesse o 
projecto do Senado e fosse convenientemente 
estudado. 

0 SR. AUGUSTO MONTENEGRO - 0 que ha 
sobre o pe<'jecto do Senarlo é a parte relativa 
á fiscalisação das soci<"dades de seguro de 
vida e o que está no orçamento é a parte re
lativa á imposição. São causas rlifferentes e 
que pódem existir separadas uma da outra. 

Mas, Sr. pre--idente, parece á primeira 
vista que esta taxa de 5 °/o é elevada. 

Cumpre-me advirtir á Camara o seguinte: 
os contractos velhos feitos e acabados estão 
fóra da taxa estabelecida pela cornmissão. 

A taxa de que se trata é sobre novos segu
ros de· vida, no que não ha. prejuízo algum 
para os interesses dos outros segurados. Nem 
a lei póde ser retroactiva indo estabelecr uma 
clausula onerosa nos actuaes contractos. 

V. Ex. e a Camara não ignoram que esta 
lei é annua e vigora por 365 dias. 

Pretendo no anno futuro, caso a Camara 
approve esta taxa, estabelecei-a como uma 
especie da joia. To lo o seguro novo no pri
meiro anno de seu estabelecimento está ... 

0 SR. VERGNE DE ABREU- V. Ex. está 
justificando a emenda do Sr. Rodrigues 
Lima. 

O SR. AuGUSTo MoNTENEGRO- Seria en
graçado q ne eu estivesse sustentando uma 
opinião que não é minha. 

Dizia eu, Sr. presidente, estabelecer uma 
taxa rle 5 "/o como joia do primeiro anno dfl 
seguro e nos outros annos estabelecer umo. 
taxa de 2 °/o ou 1 1/2, de modo que no pri
meiro anuo se pagaria taxa maior e nos an
nos seguintes taxa menor, mas como se tra
tava de uma lei annua, não se podia estabe-
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Iecer uma taxa para as 
prestações do seguro. 

segundas e terceiras o paiz por estarem estancadas as antigas 

Sr. presidente, como disse ao começar o 
meu discurso, é muito facil augmentar des
pezas em uma Camara, mas é muito difficil 
crear impostos. 

A sciencia economica t'3m hoje condemnado 
os princípios relativos ao imposto, de tal 
fórma que por si só constitue uma sciencia,
a sciencia do imposto. 

Mas a organisação social é tão sujeita ao 
meio que o legislador, na pratica, na adopção 
das medidas propostas pela economia política 
tem hesitações naturaes, tem enganos inevi
taveis, hesitações e enganos que encontram 
o seu apoio principal nas circumstancias ele 
toda ordem. 

E' assim que um imposto póde ser muito 
rendoso em paiz darlo e no Brazil ser 
um imposto improductivo, ser um im
posto vexatorio e de difficil realisação. O 
legislarlor o que é 1 E' o mineiro do impos
to ; elle procura, escava, pesquiza afim de 
encontrar o veio abundante àe onde possa 
tirar recursos para a satbfação dos encargos 
publicas. 

VV. Exs. sabem, si leram o meu parecer, 
que não hesitei em carregar com a impopu
laridade de um imposto de renda; mas, 
p ll'que não o propuz no corpo do orçamento 1 
porqne o imposto de renda exige não menos 
de tres annos de experiencias; é preciso 
uma fiscalisaç.ão enorme, um verdadeiro polvo 
que estenda seus mil tentáculos por toda a 
parte porque o imposto de renda vae pro
curar os mais reconditos Jogare; do Brazil. 

O imposto de renda exige a presença do 
agente fiscal em todo o paiz; e era possível, 
Sr. presidente, na situaçã.o actual, a Com
missão do Orçamento propor o imposto de 
renrla quando não temos uma estatística, 
qnando não temos um cadastro, quando 
não temos um recenceamento 1 corno é que 
o nobre deputado quer que a Commis
são proponha este imposto, que será inexe
quivel como foi inexequivel o imposto de 
capitação que já existiu no Brazil e não deu 
para as despezas de arrecadação 1 

E' preciso irmos, de tentativa em tentati
va, creando estes pequenos impostos para 
finalmente ser o imposto geral de renda esta
belecido em todo o paiz. 

Não espero que a Camara approve este 
imposto. O coração dos nobres deputados é 
tão bem formado que não posso duvidar da 
rejeição do imposto. 

8r. presidente, os nobres cleputados hão rle 
ver mais tarde que, si hoje não querem fazer 
o pequeno hão de fazer amanhã o grande 
sacrificio. 

Elles hoje que não votam o imposto sobre 
sociedades estrangeiras hão de amanhã fintar 

fontes de rendas. 
Tenho concluido. 

O Sr. Vergnc de Abreu ( Este 
discurso deio;a de se1· publicado, tendo sido 
ent1·egue em tempo ao orador.) 

Ninguem mais nedindo a palavra, é encer
rada a di:ocussão e adiada a votação. 

E' sem bebate encerrada em 2" discussão o 
artigo unico do projecto n. 190 A, de 1894, 
interpretando a expressão - com aprovei
tamento -do artigo uni co § lo da lei n. 206, 
de 26 de setembro de 1894, ficando adiada a 
votação. 

E' annunciada a votação elas materias. 
E' posto a votos e approvado em 2" dis

cussão. salvo as emendas, o seguinte artigo 
unico do projecto n. 182, ele 1894. 

O Congresso Nacional resolve : 
Artigo unico. Fica concedida ic Companhia 

de Estrada de Ferro do Norte do Brazil pro
rogação até dezembro de 1806 do prazo mar
cado para a conclusã.o das obras das estradas 
de ferro de Aracaju a Simão Dias com ramal 
pam a C:cpella, no Est,.do de Sergipe, e de 
Tamandaré a Barra, no E8tado de Pernam
buco. 

E' annunciada a. votação das emendas. 

O Sr. Gouvêa lL~ma (pela m·dem) 
-Sr. presidente, tendo apresentado hontem 
um substitutivo a este projecto que trata da 
construcção de umlt estrada de ferro em Ser
gipe, posteriormente, um digno membro da 
commissão observou-me que o meu sub::;titu
tivo podia demm'ar mais a con~trucção desta 
estrada, porque, estabelecendo um prazo 
curto, difficultaria o levantttmento de capi
taes. S. Ex. por essa OCt?asião assegurou-me 
que em prazo muito menor do que o estabe
lecil1o no substitutivo, serião récomeçados os 
trabalhos dtc estrada. 

Sendo assim, Sr. presidente, peço a V. Ex. 
flÚe consulte á casa si permitte a retirada do 
meu substitutivo. 

Consultada, a Camara concede a retirada 
pedida. 

Em seguida são successivamente po;,tas a 
votos e approvadas as seguintes 

Emendas 

E' o governo autorizado a prorogar até 31 
de maio de 1806 o prazo para inicio c1as obras 
do porto da Laguna a cargo da Companhia 
de Construcções Hydraulicas. 

Sala das sessões, 30 de novembro de 1894. 
-Latwo Jiuller. -F. Tolentino .-Paula Ra
mos.-Emilio Blwm. 
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Igual fa.-or â Companbi& da. Estrada. de 
Ferro do Alto Tocantins cessionaria da Es
trada. de Catalão · a Palma. 

Sala. das sessões, 30 de novembro de 1894. 
-Urbano de Gouvéa.- Rod1-igu·!.> Lima.
Christino Cru::. 
Aecrescente-se~-Estrada. de Caxias a Ca

j azeiras, no Maranhão. 
Sala da.s sessões, 30 de novemliro de 1894. 

-Gustavo Veras. 
E' o projecto n. 182, de 1894, assim emen

rlado, approvado em 211 discussão e enviado 
á Commissão de Orçamento para redigir para 
a 3~ discussi.o. · 

o Sr. Olympio de Campos 
(J'ela ordem) 1 equer dispensa de interstício 
})õLl'3. n project.o entrar amânhã em 3" dis
cumo. 

Consultada, a. Ca.m.a.ra. concede a dispensa. 
pedida., . 

E' posta. a. votos e a.pprovada a seguinte 

Emenda 

01l'erecida. ao projecto n. 169B. de 1894, 
orçando a Receita Geral da. Republica, cuja 
vota.~ ftcou hontem. empatada : 

Supprima·Se o art. s• do projecto n. 169, 
de 1894, para formar projecto separado. -
Bodrigt~t:s Limo.. - Coelho Lisboa. - Erico 
Coelho.-Frederico Brm;es.-Ernesta Bro.silia. 
-M. Caetano.- Paranhas Montenegro.- Pe
dro Vergne, - Toltmtino dos Santos. 

Em seguidtl. é a.pprova.do em 3• discussão 
ILIISim emendado e enviado á Commissii.o de 
Redacção o seguinte 

N. 169-1894 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l. o • A rC!ceita g~ral da Repu blica. dos 

Estados Untdos do Brnzll pn.ra o exercício de 
1895, é orçada em 270.198:000$ e será rea
lisada com o prod.ucto do que fôr arrecadado 
dentro do mencjouado exercício, sob os ti
tules abail:os designados: 

RECEITA ORDlNAlUA. 

Importaçl!o 

1. Direitos de importação 
para consumo, nos ter
mos da lei n. 25 de 30 
de dezembro de 1891 e 
d~ disposições legaeS ~ 

que eiia se refere, ele
vados ao triplo os àirei
to.~ que pagam os phos
phoros e ao dobro os que 
pagam o fumo e o sal 
grosso, continuando a 
pag-Jr 30°/oos seguintes 
artigos da tarifa: os das 
classes 15 e 16 que fo1•em 
de luxo ou fantasia ; os 
da classe 17 excluidos os 
de ns. 558 a 561 e os de 
juta que nrto forem de 
luxo ou fantasia ; os da 
classe 18. excluidos os 
de ns. 599 a 601 ; os 
da· classe 35 ; <lla.mares, 
alcatifas. baregas, fran
jas, reqnifes, galões, 
ligas, mantas,· mante
letes, camisinhas, er.mi
sas, rendas. roupas fei
ta.s, meias de linho ou 
de lã, tiras e entre
meios, transparentes, 
brocados, lhamas, cba· 
les, lenços, excepto os 
de algodão, fitas de qual
quer qualidade, fr•ocos, 
filó, gaze, laços. peluda, 
velludos tapetes ; obras 
ou artofuctos de, ou com 
madrepero!a, marfim, 
tartaruga., coral, ouro, 
prata, platina e pedras 
preciosas ; vasos, e 
!-"JUaesquer artigos de 
louça ns. 5 e 6 ; lustre, 
candelabros e serpenti· 
nas de qualquer qua.li
dade e quaesquer ar
tigos de vidro de n. 2; 
moveis de madeira fina e 
quncsquer obras ou ar- . 
tigos de ou com ouro ou v rata; ~rfumarill.s, bi· 
JOUterias de qualquer 
qualidade; figuras, uns
tos, estataas, vasos e 
outros objectos ou peças 
de 1 u:x:o, a doroo e fan
tasia, de barro, louça., 
vidro ou metal ; obras e 
arteractos de marmore 
alabastro, porphyro,jas
pe e pedras semelhantes, 
pontas de Pa.riz; cal
çado de qualquer tecido 
de seda. ou com mescla. 
de seda; luvas, esparti
l.hos, gravatas, chapeos, 
a oonnets de qua.lqu~r 
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qualidade; p:mnos;case· 
miras, e cassinetas de 
lã.singela.q ou dobradas, 
com ou sem mescl:~ de 
seda, bordadas ou nào e 
os não especificados; a.l
pn.ca, cassas de lã, lilo.z, 
merioós, durn.ntes, da
mascos, cachemirus, 
prince·zas, sa1·j;tS, serntl
nas, gorgor·oes, royal, 
setim d<t China, tonquins 
risso e tecidos .semelhan
tes. e não classificados, 
lisos ou entrançados, la
vrados ou adamnseados; 
cort.loalhas (n. 576 da 
tarifa) correia de couro 
de algodão ou borracha 
taxeaâas ou não pam. 
machina.s (n. 1012 da tn
rifa); queijos, presuntos 
de qualquer modo pre
parados, conserva · de 
qualquer qualidade, sal
vo as coogelu.das, p;Jios, 
linguicas ou chouriços, 
caldo Clt gel•}as,salames 
ou ex:traetos ; p:~ gaodv ; 
mais 40 11/., o~ seguintes 
artigos: bebidas t'et•men· 
tadas e licores. liquirlos 
t'l hc uidns ai coolicn s; car· 
tns (lo jogar ; arreios e 
carrll:lgt·ns e· os nrtigos 
1la. classe 27; diminuídos 
de 50 "/n as tnxns dosul
fur!.!to de cat·bono; equi
paradas us taxus que 
paga. o m;tcarr·ão ils 

·dos biscoutos e LJolnchi-
nhas. 

As ttlxas para: os liquidos se~ 
rão as seguintes: 

15 o;_, pnra os casMs que 
contiverem oleos. 

. ]8 "/D prra o~ cnscos que 
contiverem b~bidas fet·-

1 .meot1\dns e aJcoolicas. 
· Paru. todos os outros envol

torios em que possam 
ser acond:ciooadas estas 
mercadorias, l'egularão 
as ta:ms do art. 173 tia. 
tarifa, par:t os acat·,tos, 
fi~~ando em pleno vigor 
asootn.s I3a !8damesma. 
tarifa, ~. bem assim, os 
arts. 25 e 25 dos preli
minares da mel?ma. 

As a~p-ruva~s de impostos 
tlotermiua.Uas acima, ~ó 

serâ.o cobradas dnsrmer
ca.dorias que sahiram do 
porto de origem a partir 
de 1 de fevereire de 
1895. 

2. Expediente (l,os generos 
livres de direitos de cot!· 
sumo, nn. conformidade 
da lei n. 126 de 21 de 
novembro de 1892, isen
tas as sementes destina
das á ltwoura, 

3. Expediente das capata
zias, elevadas as taxas 
a 150 r·éis e 75 réis. 

4. Armazenagem, e levu.das 
as ta.xas a 1 ~. 2 )f e 
3 ~ 0/o. 

Despacho marítimo 

5. fmposto de pbaróes. 
6. IC.ern de docas. 

Addicionaes 

7. Taxas n.tldicionaes sobre 
os direitos de importa
ção par<\ consnmo, na 
conformi1lade da lei n. 
25 de 30 de dezembro 
do 1891. isento dessas 
ta.xas o papo~ po.rl\ im
pressão. 

8. Dez por cento atldicio
naes sohr() os impostos 
de expediente de qene
ro;; livres de direitos de 
importação, pharóes e 
docas. Ficam supprimi
dos os impostos de lO r. 
n.ddiclonaes sobl'e os di
l'eitos do expediontt:l das 
capatazias e armazena
gens . 

Sahida 

9. Direitos rle 2 ~ % da 
polvorn fabricada por 
\'Onta do ::roveroo e dos 
metaas pre1iosos em pó, 
pinha, barra. on obras; 
Cle 1 % % do ouro eni 
brtrra fundido oa. C:~sa 
dn. Moeda e de I o/o dos 
diamantes ; e sol,re . a 
impo..tação do Districto 
Federi\J, de produ~tos 
não sujeitos á exporta
ção dos E~tados, ••••• , • 

7 
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Interior 

10. Renda da. fazenda de 
Sa.Dta. Cruz e outras de 
propriedade da. União .• 

li. Imposto de 3 >' r. so
bre dividendosdos títu
los das eompanhias ou 
sociedades a.nonymas 
com l!éde no Districto 
Federal. .•••.. . ...... . 

12. Jaros das a<:Q{tes das* 
tradas de ferro da. Ba
hia e Pernambuco •..••• 

13. Renda da. Estrada. de 
Ferro Central do Bra,.. 
zil ......... ... ....... . 

14. Dita. das estradas de 
fe~ casteadas pela 
Unua.o •.• •••••••••• ••• . 

15. Dita. do Correio Geral 
16. Dita dos telegrapbos 

electricos, inclusive a. 
ta:ra de fio. 0,10, ouro, 
por palavra de tele
gra.mma em -percurso 
nos cabos da. Bra:ilian 
Submarine Cornpany li-
-nnteà ••• • , .••.•••• •••• 

17. Dita. dtt. Casa dn. Moedo.. 
18. Dita. da. lmprensa. Na

ciona.le Diario O ~cit:.l. 
19. Ditn da Fabriea. de Pol-

vora. .. •. . • ....•••..•. . 
20. Dita da fabrica. de rerro 

d~ S. João do lpaoemn. 
21. D1ta dos ar5ennes .... . 
22. Dita da, Casa de Cor-

rccçiio ............. . . . 
23. Dita do. Oymnaslo Na-

eiooal ................ . 
24. Dita. do Instituto dos 

Surdos-Mudos •••••••• . 
25. Dita do h1stltuto Nacio· 

nal de Musien. ........ . 
26. Dita. de ma.triculaa nos 

estabelecimentos offt
clnes de instrucção su~ 
perior . ............ ·• .. .. 

27. Dita. da. Assistencia dos 
Alienados ••. .••••••••. 

28. Dita arrecadada nos conM 
· sulados ............... . 

29. Dita dos proprios naeio--
naes .... . ............ . 

30. Fóros de terrenos de 
marinha. ••• •.•..•.•..• 

31. ·La.ndemios •••••••••.•• 
32. Pramios dos deposites 

publicos ............ .. . 
33. Contribalçio das com

puhlll. oa emprezas de 

A.NNAES DA CAliARA. 

estra.da.s de ferro, sub .. 
vencionada.s on não e de 
outras companhias para. 
as despezas da respe· 
etiva fiscalisaçã.o ..•... • 

34. Imposto de sello, de ac· 
cordo com as taxas esta· 
belecidas pela lei de 30 
de novembro de 1891, 
elevado a. 600 réis o sello 
das procul'a.QIJeS de pro
pl'io punho. quer ases
criptaseassignadas,qner 
as sõmente assignadas, 
elevando a 1$000 o sello 
de cada despacho de im
portação,excluido o sello 
sobre bilhetes de lo
teria e sobre dividendos 
de bancos, companhias 
e sooiedades anonymas 
com séde nos Estados • •• 

35. Imposto de transporte. 
36. Imposto de 2 o;u sobre 

vencimentos e sub5t
dios, ínelusive os de 
Presideute e Vice-Pre
sidente da RepubUca e o 
dos membl'09 do Con
gresso N~ional. .•• ••• 

37. Rendlmento das pennas 
de agna ••. • .••••••• • . 

38. Cobrança. dn. divido. 
aetiv& · .. . ... . ... ,., ••.• 

39. lmpostode5 "/osobre &S 
prestações que u com
panhias de seguros de 
vida. estrangeiras per-
ceberem peloa novOB ~~e· 
gm'OS COiltl'&CtadOI DO 
Brazil •••••••. , . ••..••• 

40, lmpo3t0 de 3 41(, sobre 
o capital d!lll l1•tcrias 
faderaas o de 3 °/o sobrt• 
o das estadoaes. cuja 
venda. de bUbetes se 
elfectao.r nn.Cn.pital Fe
deral, na fórm:t. dus leis 
em vigor,. . . .........• 

Consúmo 

41. Fumo em bruto de pro
dnccão estrangeira por 
500 grammas ou fracção 
desta unidade ..••. •• •• 

Fumo picado, mi~ado ou 
destia.do,inclusitre o ma.M 
fa.etlll'!ldo em cigarro, 
por 25 grammas ou trac
ção desta. llD.ida.de, de 
producçio namt.ual ••• , 

100 reis 

15 réii 
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Dito de producção estra.n-
geil'a ...•.. ............ 

Charutos, por um, de fabrico 
estrangeiro •..••...... 

Ciga.rroo, de fabrico estran-. 
geiro, 'POr maço de 20 ou 
por qualquer fracção 
excedente de 20 .•••••• 

Os cigarros de morta lha. ou 
capa. de fomo pagarão o 

. dobro destas t'tXas.· 
Rapé, por 125 grammas ou 

fllacçã.o desta unidade : 
.De fabrico nacional •.••.••• 
De fabrico estrangeiro .••.• 

RECEITA EXTRAORDINARIA. 

42. Montepio da Marinha •• 
43. Montepio militar ..... .. 
44. Montepio dos emprega-

dos publicas .......... . 
45. Indemnisnções ........ . 
46. Vend~s de _generos e 

propr1os naClonaes •••.• 
47: J~ros de t'.apitaes na.-

Cionaes ••.. , ••.••• , •••• 
48. Remanescentes dos pre

mias de bilhetes de lo--
teria.~~~~ ... · .............. . 

49. Receita eventual, eom
prehendidns as multas 
por contravenções de 
leis e regulamento~ ••.• 

Dtposilos 

50. Saldo ou excesso entre 
os recebimentos e as 
resti ta1~~es •.•.•••..••• 

Di:posiç!Je~ ,qero.tu 

·Art. 2.D E' autorisado o Governo : 

d) dos depositas das caixas economicas e 
40 réis montes de soccorro ; 

e) dos dopositos de outras procedencias; 
100 réis 3o, a rever as tllriras aduaneiras. Nesta 

revisão serão consolidados os impostos de 
importação J:.ara. consumo de modo a con
stituirem uma. s6 taxa para cada artigo 

3() reis da tarifa, supprimidas as taxas addicio
naes. Outrosim, a. rever os impostos de 
expediente dos generos livres tle .direitos 
de importação, de docas e pharóes, de ma
neira a consolidar as mesmas taxas, in· 
cluindo os addicionaes nas taxas origi-

10 réis naes. Neste trabalbo •le modo algllm po-
60 réis . deriio as taxas ser abaixadas ; a. futura. 

taxa. sera o producto da. somrna das diversas 
taxas actuaes. 

Art. 3. • Para fazer face ao deficit q11e se 
possa. verificar no exercicio desta lei, por in
sutHeiencia de roceita, e ã.s despezas octnnda.s 
da. revolta de 6 d@ setembro de 1893, cou~ 

' ~tantes dos creditos extraordina.rios e snpple
mentares, a pprovado pelo Congr~o Nacio
ual, assim como para J>roceder ao resgate do 
papel-moeda emittido ilepois duquella. data é 
o governo a.utorisado : 

1o, a réduzir as despezns para os diversos 
ministerios como julgar conveniente, com '(lO· 
deres para supprirnir sorviÇO!I que a seu.iu•zo 
poderem ser dispensados de~pedindo o respe· 
ctivo pessoa.\ ; 

2°, a praticar no pai:ll 011 no estrangeiro 
operaçGes de credito llté o mu.:c.:imo de seis 
milhOes sterlinos. 

Art. 4. o Fie e. extensivo a. todas as al fu.n .. 
degas a mesas de renda, o prnzo·para. con .. 
sumo das mercndorins susceptíveis de corru
pção de que tratn. o art. 254 § 2° da Conto
$olid~çao da.~ Leb dat Alf'andegas. 

Art. 5. o O governo do. Uni!Lo continuam a 
nrrooa.dar os impostos de trnosmissito rle pro• 
priedades 6 de industriM 6 profl~~es no Dis
tricto Federnl pnra. com elles fazer face ás 
despems com os serviços da. Municipalidade 
actuulmente a cargo da União e com. a me• 
tade das deapezas que por lei· competem à. 

1 ", a emittir bilhetes do Thesouro ate n 
som'?a de 25.000;~00$. com antecipaçàu da 
receita. nc; exei'ClCl.o desta. lei • devendo 
pore~,. resgatal-os até o fim do mesm~ 
exeretcto ; 

mesma. municipalidade. ' 
Findo o exorcicio o Thesouro liquidará. as 

couta~ destes serviços e entregará o saldo si 
houver, ã. Municipalidade do Districto Fede· 
ral. ou receberá •lella a di:fferença entre a 
arrecadação e o total dasdespezas feitas. 2~, a recaber e I'estitutr, de conformidade 

, com o disposto no a.rt. 41 da lei n. 638, de 
17 de setembro de 1851, empregando os sal
dos nas despeza.s da União e contemplando o 
e:z:?ess.-. rJ~s re~~ituiQões no balanço do exer~ 
C1~1o, os dinhetros proc:edentes das seguintes 
ortgen.s: 

a) da em-prestimo do cotré dos orpbilos · 
b) dos •. beos de defuntos e ausentes : .. t 
c) dos premios de lotêriaa; 

Calll&l'a v. vm 

Art. 6.° Fieam elevada.s ao triplo 11s con
tribuições que são arrecadadas nas Alfande
ga.s em ·fa.vor das instituições de caridade a. 
QUe se refere o titulo 8, capitulo 15 tra CDn
MJlidaçtlo de Leis das AlfandegfJ.'f. 

Art. 7 ,o E' autorisado o governo a insere· 
ver no Thesouro Federa.l, como divida internn. 
fundada, emlsgâo em npolices etrootuada em · 
virtnde do decreto n .10822, de 27 de a.gosto · 
de 1889. · 

I 
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Art. 8. o E' nutorisado o governo a. expedir na Capital Federal desde que forem satisfeitas 
regulamento para a cobrança do imposto _rle as formalidades acima. exigidas e as uetermí~ 
5 o;, sobre as prestações qua os companhiaS nadas por leis e regulamentos que não forem 
de seguro da vida estraogeiras receberem manifestamente contrarias a esta lei.. Fica 
pelos novos seguros contt·actarlos no Brazil, autorisauo o governo a modificar o regnl~ 
estabelecido por esta lei, sob as seguintes menta actual no sentido de pol-o de accordo 
bases : com e3tas disposições. Contioúa prohibida a· 

l. o As com~a.nhias são obrigadas, no tlm eotl-nlht e a venda. de bilhetes de loterias es
de ca.da semestre e dentro dos dous mezes traogeiras l10 territorio da Republica. 
seguiutes, a apresent~r e fazer publicar um Art. lO· Para o lançamento do imposto de 
relato1•io minucioso de todns as prestaçõ~ls re- pennas d'agua, a Municipalidade do Districto. 
eebidas correspondenws 90S seguros de vida Federa 1 é obr·i~ada a 1'?r!lecer à· repartíeão 
cont•·aetados dentro do semestre; rlsc~l competent_e uma. COpHl. do lançamento 

2.0 O Goveruo fará inspeceionar, qunndo do_ rmposto predral peto qualaquelle deve ser 
tive~ motivos pü,.ra suspeita.r · que existe· feito· . , . 
fraude, os livros das compaohías, e verifi- Para:g~pho umco. E autorrsado o gov_er
ca•llls as falsidades das rleclaraçOes das mes·· no a hmltar o ~onsumo dagua da Ca.p1tal 
mas feitas no intuito de defraudar o fisco, Federal pc;r mero de hy~rometro, para: o~ 
ser~lhes-ha imposto a. multa do deeuplo da usos qn~ nao forem domestlcos ou da hygreoe 
ditrerença da imposto souegado na. decla.- das habitações . . • 
ração; Art. _11. Revogam~se as d1Spos1ções em 

3. 0 A's companhias que não se conforma~ con~rarto. · . 
rem com o imposto estabelech.lo ·uesta lei seril _E posto _a votos. e app_rovado el!l2a dtacus~ 
prohibic.lo fazer novos eontractos de seguros sao o segu1nte art1go un1co do prOJecto n. 180 
de vida., no Brnzil, limitando-se ellas a. em~ A, de 1894 ; 
bolsar as prestações dos seguros vigentes e a O Congresso Nacional decreta : 
exe~utar os. compro~i.ssos anteriormente ~s- Artigo unieo. As palavras com apro-ceita~ 
sumt~os. FICa entent~ldo _que us co_mpanhtas menta do decreto legislativo n. 206, d0 26 de 
qu! ·~ dnhr de 1 ?.e Ja.ue~~.? da .1~9.:~ ~zer.em set !rubro de 1894 (artigo unico § 1°) nii.o pri• 
110 o:. s:g.uros.de H1a, estao SUJeitas .Lo 1rn- vamos a\umnos dos cursos superiores da.s 
po:~ g· ~·Ldo ' _ Escolas Militares da. vauta.gem consignada no 
., •. rmpos_to que u_ao. t'or pa.go dentro ?e mesmo decreto, a. qual deve ser entendida. 
'7? ~tas depo1s 1le 10ttm~tla n. companlua, como approva.çá.o em todas a.s ma.teriii.S do 
scra de~cootado rio depos1to rrae a mesm~t a.nno e oão simplesmente como a.pprova,.ii.o 
tl v~r f~1to no Theso11ro Federo.l. L.a · d · · · " 

Art. 9.• o imposto du 2 "/n sobre 0 capital na.s. ...... ~,~ on e tlv~rem s1do obt1du.s contn.s 
das lotel'ias fetlerae.s ou fla 3 •f., sobre o capi- de a.nno pe.os respetlVOS a.J.umnos. 
tal das loterias estadrnJS ser:\. paro pelos ra· O Sn.. Ovmro ABRA.N.TES (pela ordem) re· 
spectivos oonce~sionarios antes de serem os quer dispensa. de intersticio p&~a. o projecto 
respectivos bilhetes expo!õtos :\ vecda. os entrar a.ma.nhii. em 3• discussão. 
-planos das loteria~ federaes deverão set- np· Consultada., a Camara concede a dispenm 
prova.dos pelo governo. Os planos dus loteti:l!l pedida... ~ . _ 
estadu:les deverão ser 1leposit:~'los no The- Contmuaçao da. 2" dt..;cuasa.o do projecto 
souro cotn os actoi> omcta.es omanados llru n. 189, de 1894. dcla.ra.ndo da. competencia. 
llodcres publicos estadoues dos qnnos resulto do SupreiJlo Tribunal Fedem! o julgamento, 
a sua. approucção, e. julgatlos conformes pelo l;lledi~nte Tecla.mação, ~ questões rel.n.tiva.s 
mel!mo tbezouro. Nos bilhetes será fdt~\. a a. va.hila.<le ile assemblea.s, governadores ou 
declaracão de ser a loteria redera.l ou esta- presidentes doa Estados, em cu.so de iluplicata. 
doai e neste caso a. qne estado ella perten· ou outro confiicto sobre a legitimidade do seu 
ce. A fiscalisação das loterias será feita. por exercicio, e dispõe sobre os casos em que 
em pregados do T hesou ro que perca berão uma só mente poder-seha. dar a. intervenção da. 
gratificação de 6:000$. por anno, sendo tres jurisdicção federal (substitutivo aos projectos 
contos e seiscentos mil réis para. o fiseal e ns. 15B e 179 de 1894). 
d?us contos e q~<:t~l'ocentos mil reis para o · 
aJudante, .supp~untdn. a actual fis a.lbação. · O !!!ir. Gouvêo. Lil:na-Sr. presi
o~ ooocesswnartos das toteria.s rederaes e os dente, comprehende V. Ex., de'le1"â. compre- · 
das. loterias estadoaes, cuja veudt\ de bilhetes hender do mesmo modo esta. ·Camara, qual 
se fizer na Ca:pita.l F_ederal entrH.r-Jo para. o não deve ser o meu a.canhamento neste mo· 
thesouro com a. quantta de dez contos de r Jis, mento em wmar parte na discussão do pr()~ 
pa.ra. as de:.pezas •I~ fisealisaçii.o por quotas jecto que ora. se discute; e este acanhamento, 
que serão estabelec\d,•s pelo govemo. W U- Sr. presidente,crescede ponto não I!Ó porq,u~ 
vre a venda de bilhetes dalj lote:rilliS estndoaes eou o primeiro a reconhecer a. ro.inba. incom-
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petencia. (rnrc apoiados) deante dos distinctos 
e talentosos oradores que me precedera.m, 
como estou muito certo não lhe trazer luzes 
maiores do que aquella.s q o e os distinctos ora
dores trouxeram para. este debate. ( Noo 

tomado parte na. discussão muita cautella, 
muita attenção na. votação dessa. materia. 

apoiados.) · 
Ainda. uma outra. circumstancia. faz crescer 

este meu acanhamentO ; vejo que o projecto 
que se discute tem uma idéa geral, mas a 
discussão que se a.briu nesta casa fez perder 
o caracter da. sua. generalidade . e encami
nhou-o para. um ca.so especial que tem tra.· 
z!do aqui o espirito desta ca.mara. q uasi em. 
sobresalto e em duvida a. respeito da eleição 

· que correu em Sergipe no dia. 30 de julho do 
corrente a.nno. 

E' assim, Sr. presidente, que o projecto 
tomando este caminho, a.s questões que se 
tem levantado sobre a. eleição do coronel Va.l· 
ladão, que eu representante daquellé Esta/lo 
e tendo direeta.mente concorrido para ella. 
não podia. deiDr de toma.r a.lguma. parte 
nesta. discussão, e da.hi é que origina-se o meu 
maior receio em ciscutir este a.ssumpto, por
quanto vejo que naturalmente muitos dos 
meus collega.s poderã.o eucara.r-me como BUS· 
peito desde que tomei interesse directo nesta 
eleição e por iBto mesmó 11.8 minhas :palavras 
em nada. poderão influir o sentimento de 
cada um destes distinctos amigos que me 
podem considerar como suspeito. 

O SR. GEMINIANO BRAZIL .;_ Falle em nome 
da razã.o i da. lei que terá. &cquiescencia. 
de todos nós • 

O Sa. GouviilA. LIHA- Por ma.is que me 
pareça ra.zoavel e de justiça. a. causa que ve
nho defender, jti. estou muito certo de que os 
meus adversa.rl03 políticos, Sr. presidente 
meu1 patrícios, me terão como suspeito. 
· O Sa. GlC1dlNIA.No BRAZIL - Sa.bimos da 
mesma pB.nella. eleitoral ; per conseguinte 
não somos &dversa.rios. 

o SR. GoUVÊA. LIMA - Somos e romo8 

sempre a.dversarios politicos, apezar da. grau· 
de considera.çã.o que me merece V. E:r.. 

0 SR. GEIIIINIANO BRAZIL dá. um aparte. 
O SR.. GouviA. LIM..\- Estas a. partes me 

interrompe~ e preciso chegar ao ponto . a 
que me destmo. 

Como disse, Sr. presidente, não me in
cumberi.a. da. tarefa ne discutir o assumpto 
que encerra. este projecto si não foose o cum· 
primento d~ ~m dever, porque vejo q~e não 
tenho habllldade :precjsa. para entrar no 
desenvolviínento das questões que elle envol
ve, questões aliás que reputo das mais 
graves que se tem tl'82ido nesta ~· no cor· 
rente anno. ( Di..,ersos apoiadas.) 

E' por considerar esta. questão gravissima 
que peço aos Iliem illustres coUegas q~e teem 

o SR.. ANTONIO DE SIQUEllU. - A questão e 
gravissima. 

0 SR. FRANÇA. CARVALHO-E' tão grave que 
interessa. á vida das ,proprias instituições fe· 
derativas. · 

O Sa. GoUVÊA. LIMA-Entre os oradores que 
me precederam nesta. materia. tomou parte o 
meu distinto patricio e amigo o Sr. Dr. Me
nezes Prado. Este foi um dos que mais se 
ca.nçaram para fazer o projecto perder o esu 
caracter de generalidade para. applica.l-o qua
si exclusivamente aos negociO!! de Sergipe. 
Nessa discussão vi que o meu distincto patri· 
cio e collega. come<;ou por uma. ordem de con
siderações relativas a.os precedentes. isto é, 
com relação aos factos occorridos por occasião 
daqnella. eleição qualificando o coronel Valla.
dão de um assa.lta.nte dos poderes publioos do 
Estado de Sergipe. S. Ex. procurou convencet• 
a. Ca.ma.ra. de que a eleição do coronel Va.Ua
dão foi feita á :torça. de armas es1orquindo os 
votos de seus amigos politicoo. 

O SR. LINS DE VASCONCELLos-A' imitação 
do que fez aqui no Districto Federal. 

O S!t. GoUVÊA. LIMA- Isto é o que V. Ex. 
diz. · 

0 SR. LINS DE VASCONCELLOS- Affirmo e 
provo com documentos; fui a. victima e por
tanto posso .tà.llar bem alto. 

0 SR. ANTONIO DE SIQUEIRA-E' a primeira 
vez que ouço f&llar nisto. 

0 SR. LINs DE VASCONCELLos-Então V. Ex. 
não me ouviu quando tratei aqui desta. 
questão. • 

O SR. GoUVÊA LIMA-Não dei:r.o de admirar 
o aparte do nobre ileputa.do e tomo como um 
aparte a.ccitlental, levado, talvez, por pa.iltões 
ou odios adquiridos depois dessa eleição. 

0 SR.. LINS DE V ASOONCELLOS - Está muito 
enganado, tenho as provas, e portanto posso 
1àzer este reparo sem que V. Ex. :possa pre
sumir que é despeito ou õdio; é a. expressão 
da verdade. tenho reclamado e hei da recla. 
mar sempre. · 

O SR. GouvÊA LrMJ..-Mas ouvi aqui V. Ex. 
falla.r muito bem do coronel Valladão. 

0 SR . LINS DE V ASCONCKLLOB - Como ho
mem 6 muito bom, ·gosto muito delle; mas 
como autoridade não. · · 

O S!t. GouVÊA. LIMA..:... Sr. presiilente, oom- · 
quanto esteja. occupando.esta. tribuna, ta.I.vez 
semutilidade, (1'Zão apoilulo) cumpro um dever 
de vir e:xplica.r a.a questões acerca das qus.es 
os meus amigos ~m levan~o tantas acusa
ções, 
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Tem-se cliscutído de mais; entretanto, era 
meu dever defeniler esta eleicão qu~. para 
mim é liquida., de plrmo direito, não foi feita 
i força. de arma.st não foi nma. estorção a.os 
votos dos amigos de ss. Exs. Já tive occasião 
lc- demonstrar que não houve eE&. violencia.. 
JSBa. e:x:torção allegada pelos nobres dcpu
ados. 

Nas êleições estadn:teS de 28 de fevereiro 
l de 1 de março do corrente anno, a.s qtiaes 
endo disputadas pela. cha.pa. de meus dignos 
:ollegas de deputação por Sergipe, pela de 
oeu partido, e pela do coronel Valladão, Dr. 
'elisbellu F .reire e Ivo do Prado. g ue se 
.cba.vam separados de mim naquelle tempo. 
•or circumsta.ncias outra.s que não veem ao 
a.so trazel-a.s aqui, as chapas d~queHes ami
:o~~ de uma e outra eleição attingiram a mil. 
· lnil e quinhentos e ta.ntos V~Jt').;;, e a. minhBo 
; dous mil e quntro centos e <ious mil e seis 
;entos votos; a. de VV. Exs. attingiu a qua
ro mil e tantos votes. 

·' Ora.. depois as necessi~ades da politica ,,e
'erminaram que eEses amigos que se acha
·am sepa.rad~>s. nos lll'OOUrassern, e aqui fui 
:>nsultado sobre a. eleição f' O coronel Va.lla· 
ão. a cerca da qual. ouvidos os amigos, 

a.cceita. de muito boa · vontade a. can· 
idatura delle pa.ra. pre3idente de Sergipe, 
u por minha. vez segui p~ra a. capital ne 
ergipe com o fim de em~regal' os meus es· 
>rcos em fa.~or dessa e1e1çâo. e devo dizer 
ue encontrei a maior boa. vontade, niio só 
:Jr pa.rt~ dos mene amigos politicos. como 
lmbem por parte de muitos amigog do~ no· 
:-es f1eputad<)a, que a.poia.ra.m com muito ap
lauso a eleicão do ooronal Valladão. 
O SR. LINs DE V ASCÓNCELtos - Basta v a a 
ta presenca. e a. intertérencía de SU8. pessoa 
.U'& dar essa. feic;-ão beneftca.. 
O Sa. OLnrPto DE CAMPO!! - Perdoe-me o 
}bre deputado: como é que nossoa amigos 
,>poiavam ~ssa. candidatura quando elles 
.'rtenciam a partido diverso? 
O SR. GoUVíl:A LIMA.- Isto A outra questão. 
Podiam ser amigos de V. Ex. até então, 
.rtencer ao seu partido. e depois se separar 
:tornam-se seus inimigos,como alguns delles 
; se declararam. 

~0 SR.. ÜLY!.n>IO DE CAMPOS- Perdôe-me; do 
~;eu par~ido sómente dous arnjgoF~ se ~epa.
}'am. 
·:o Sa.Gouvh LUlA-Como dizia.Sr.prsi~en
,essa força. que existia em fa.vor da cbapa do 
ronel Valladão e do Dr. Felísbello Freire. 
unida á força daquelles amigos que me 

, omp&.nhara.m fez com que a votaeão attin-
. 3Se o numero de quatro mil e tantos votos. 
Não e justo, port&nto. Sr. presidente, que, 

· unida& duaa !~ças que jâ. nã.o eram fracas1 

so vonhn. AflOro. duvidar da legititiüdade da 
elelçiin do coronel Va.Uadão. E :pergunto: 
com c81!aa duns forcas elle não tinha. meio 
sumcionto para ser eleito ~ 

U)l Sn. DEI"UTAI>O- Permitta-me uma. per
gunta: nn. opinião de V. Ex. o coronel Val
iadií.u nii.o estava incompativel para o ca.l'go 
4e governador 1 

O Slt, Gouvf:A LJMA-E' esta uma. questão 
que tem s!•lo por demais discutida., !i. q.~e, 
poRsO 1!i:wl·o aem medo de errar, as opmlOes 
pró e contra su encontram, e ~u me inclino 
pela nao lneompo.tibilidadé. E' esta. uma 
questiio dfl úlrclto politico, e não é o Con· 
ID't'SAO trlbunnl compet~nte para. conhecer 
dcllo.. 

UM Sll. DIWI11'.\oo- Mas e um texto posi
tivo. 

0 SI\, Oot:VKA. LIMA-Perfeitamente; mas 
o que n~trm~ CJ~toiJ Jazendo é unicamente a 
aprecfo.c4o numerica dos votos. 

Es~o11 r1ou" po.rtldos, Sr. presidente, assim 
Uu;1tdo!\ cfe'llam certnmente da.r o resultado 
que llr!r&m, h•to é, eleger para o cargo de 
govarnl~·1or o Sr. coronel Valladã.o. 

A torça, ~gundo amrrna aqui o meu di
~tincto Nlll~~li. Sr. Olympio (e Campos. rora. 
rlistrlbuída p1~r1L 15 Jogares. Devo dizer que 
essa ar~~:umcnt~iLo. pa.ra o fim a que pre
tend(l, nilo p1oocode, porqne, si em alguns lo
Q'aros do entro o~ 15 envo(\•eu violencia e 
~cc;ilo, nii.o 1m póde rlizer com relação aos 
demaí", porqlle em alguns a chapa.. do par~ 
tido rlo."llnH ~ous amigos teve ma.tor1a ; e. s1 
e.sto. chopa f)OS meus adversa.rios políticos 
teve maioria nm alguns Jogares. isto prova. 
ou o.o mono11 ô tL presumpçíio d.e que não 
houTe co1tc<:iío, 

O Sn.. 0LYMr•Jo Dtc CAMPOS -Nesses logares 
houve duptlwt.o.a, que, apuradas, dãa.lbe 
maioria.. 

O Sn. GovvF;A LlMA- V. Ex. e réa oon
fesso das s.nu.s duplit.'U.tns. P~o a.o meu illus
tl'9 collega. paro di1.er o que chama duplica. ta. 

0 Sa. 0LYMl'IO llE CA!IIt>OS-A dua.s eleicões. 
o SR. ANTO'Nio 1>E StQUEnu-N:to deixa. de 

ser original que fossem surnmatlos paro elle 
oa resultados i!e duas eleições. 

D SR. Gouri'A LJMA-Ma..<~. sabe V. Ex., o 
meu diatineto amigo, o Sr. Olympio de cam
pos. que assistiu ás eleições naquelle tempo, 
que duas eleições em alguns logares se fize
'l'am, ê verda.tle. ma.s pNcisamtls ver qual 
dellas tem o cunho da verdade, da legitimi
dade, e a. qual se pUde cham&r duplic••ta.; 
porque tambew se cbo.tna duplicata. a. elei~ã.o 
que é feita nü.o no edítlcio des ígnado. mas em 
outro loga.r. · 
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Vamos a. ver si a. e1eição do Sr. Valladão 
foi ou nã.o feita. nos loga.re:;; desigoe.dos. 

0 Slt , ÜLY:MPIO DE CAMPOS-Isto é Uma 
questão de verificação de poderes, e basta sa
ber que se fez duplicata. porque a. for~ a. isto 
obrigou. 

O SR. Gouvf:A LIMA-Ainda. nova. confissão 
de duplicatas feitas por seu ·partido • . 

Em muitos loga.res, sa.be o meu collega., 
que os seus amigos, conhecendo que era.m 
derrotado~. entenderam tazer eleição em lo
gu.t· iliVeJ'IIO ('11lo apoiados), e é isto que é a 
dupllc·ltu., que V.Ex. tem trazido para. aqui. 

Dh,tn·mo V. Ex.: o Dr. Jol!é Luiz e V. Ex. 
wubem u.rguiram de duplicata. a eleiçio de 
capello. f 

UM Sito Dll:I'L'TADO-O Dr. José Luiz não tez 
(llei~io porque estava. cercado o editleio. 

0 S!l. GOUVÊA. LIMA.-Esta.va. cercàdo o edi· 
ftcio, e os meus amigos esperaram /até~ hora 
da clelçllo, e, não apparecendo sinão os que 
f~ziR m parte do nosso grupo, estes ti varam 
necessid&~le de abrir a. porta ~o editlcio e 
proeeder á eleição. · 

0 SR. ÜLYMPIO DE CA1riPOS-V.Ex. dó.lioenç:l. 
para um apo.rte? 

0 Sa. GOUVEA LIMA-Pois não. 
O Sn.. OLniPIO DE CAJI(Pos-Na. vespera t.1a 

eleiçií.oorgauisou-se a mesa eleitoral da 1" sec· 
çü.o e no dia da. eleição os amigos de V. Ex. 
fizeram outra. mesa. e proeedera.m á. eleição. 
A mesa. da 2" secção recebeu os votos do Dr. 
Coelho e câ.mpos, esta é a verdade. 

O Sn. Gouv~A. LIMA-A mesa que procedeu 
à. eleição no editicio designado, isto é, na 
Camara., foi composta. de tres membros da 
mesa. eleitoral, membros que a.liá.s tinham 
sido amigos de SS. EX!f. 

0 SR. ÜLYMPIO DE CA!IlPOs-Mas a questão 
ó quo nü.o constituira.m uma me~a. legal. 
(Aparlt.:s,) 

O Sr~. GouvÊA. LIMA-Todas as argumenta.
çfíea que teem sido trazidas aqui não teP-m 
tido fun•ln.mento em documento algum. 
(Apartes.) · 

Senhores, como acabei de dizer, a elei~ií.o 
legitima. fui a que se procedeu no edíricio 
designado por lei, isto é no edüicio do con
selho. 

Todos o membros ou quasi todas as mesas 
pertencirun a.o pa.rtido dos meus di.stinctos 

· collegas de deputação; pertenciam pol'que eu, 
lcv:uio por certQS sentimentos, na eleição 
munic\pt.l aconselhei a abstenção das urnas 
aos meus amigos. · · 

Ul!t Stt. DJa>UTAJ)O - Logo elles conquista-
ram CBte~logarOII muito legalmente. . 

O Sa. Gouv:iA. Lnu. - ~ao contesto ; e 
estas me&~S por consequencia. eram unani· 
mes (apaYtes) ; ma.s, a verdade é que com o 
correr dn tempo e devido a desgostos ha.vidoa 
entre elles mesmos, alguns da.quelles mem• 
broa de mesa passaram-se para nós. Foi is8o 
o que se deu na. Ca.pella.. onde tres membros 
de mesa. estão comnosco. 

0 Sa. 0LYMPIO DE CAMPOS E OUTROS dão 
apartes. · 

0 SR. GOUV.ÊA. LIMA. - Estou respondendo 
aos argumentos apresentados, e nã.o me ex
bimir de ent1·ar nesta. discussão por incompe· 
tente (nao apoiados), e por não querer tomar 
tempo á. ca.sa, que dispàe de brilhantes ora. 
dores. que podem trazer luzes para. essa 
questão. que por muito importante precisa 
de tempo e de longa. rliscussão.· 

Sinto estar tomando tempo na discuseã.o 
meramente dos Cactos occorridos na eleição 
de 30 de j ulbo em Sergipe, porque a. i850 tui 
forçado pelo meu illustre c:ollega. o Dr. Me
nezes Prado que, em sustentação, não do 
projecto que ora se discute, mas daquelle que 
elle e seus amigos apresentaram á. considera
ção da. Ca.mara em relação sómente áquella. 
eleição, esfo~ou-se de ante-mão para con
seguir desta casa o seu placet com aceu~ 
aliás infundadas sobre a eleição do coronel 
Valladão, e é assim que venho apenas con
tra pôr alguns argumentos á essa exposição 
de factos, quo levantou o meu distincto pa
tricia e amigo. 

Sr. presidente. em rela.cã.o a assembléa. es
taduo.l de Sergipe que os meus nobres col· 
legas acoimam de illegitinia. a a.ssembléa que 
01'8. funcciona no logar proprio, na capital 
do Estndo, e que é composta. em grande parte 
de meus aougos, e em parte de amigos do& ·· 
nobres deputados. . 

0 SR. 0LY.MPIO DE é AMPOS- Não senhor, · 
O SR. Gouv~A. LIMA-Tema.migosde V. Ex. 

que estão reconhecidos como deputados. i 
0 SR. 0LYMPIO DE CA.MPOS- Não quizeram · 

serconniventes com essa força, não comparé· ., 
ceram ; e já foram substituídos por outrM 
que posteriormente fo1-am eleitos. . 

0 SR. GOUVÊA.. LIMA-Desde que. recusa• 
ram, a. culpa. ~ delles. · 

_OSR • . ÜLYMPIO DE CAMPOS -Nãorecusa.raDl, 
nao qu1zeram toma.r parte nesta far~a. · 

0 SR.. GoUVÊA. LDrA-Os eleitQs pelo. pa.p
tido dos meus disünctos oollegas dizem que 
eram os legítimos Deput&dos, porque .~ . 
cebero1m a maioria. dos votos do Estado, e f~ _,. 
ra.m diplomados; que consequentemente á . 
sua. eliminação foi uma violencia praticada . 
at.indat. pela força. commanda.da pela. col'ODel : 
Ferraz. · 
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Senhores não são procedentes sem~lhan~ 

allega.ções porque, não houve tal Vlolencla., 
nem ao menos ameaça. do emprego de força 
para que os meus amigos tomassem C01lta. da 
ASSernblea . 

Tambem' não colhe a. allegação por. parte 
dos ami"'OS dos nobres deputados de que eUe~ 
a.le:n dtserem ma.is votados, eram os que es-
tavam diplomados. . ~ 

Sr. pre.qidente, esses candtdatos na.o e~
tava.m tal diplomados, ou antes os seus di
plomas níi.o era.m le:;itimos, J>3:f3. que. a. Junta 
que se h3o reunido para e:xped1r os di!)lom.as, 
não tinha. mais o direito dessa reunião. 

Direi porque: 
A lei ele i tora.l do estado determina. no artigo 

6-4 que as eleições estado.1es devem. se~ apu
radas dentro de 20 dias. Ora já. ficou :pro
vado nesta casa. que a Junta. em vez de proce
der a. apuração até o dia. 20 de março, porque 
a. eleição foi feita. a 20 de fevereiro. fel-a. a. 
13 ou 14 de abril. 

O S1t. OLYMlo »E C.AMI'os-começou no dia. 7 
e terminou no dia. 8, mas o edital era de 13 de 
abril . 

0 SR. GoUVÊA LIMA- Por consequeocía. 
perto de mez e meto. A eonfu~;ão do nobre 
deputado vem auxiliar o meu argumento. . 

0 S:a. Ot.YAIPIO DE CAKPOs- Já. explíque1 

tudo isso. 
· o Sa. GouvÊA Lll4A.-Já. etplieou mas i!SSa. 
explicação nã.o te.m ra.zão plausivel deante 
da. l<l i. 

Foi por este motivo que os meus ami.gos 
reunira-m -se em sessão preparatoria no dia 3 
do setembro no edifieio da. assembléa, espe
raram que se apresentassem os euppostos 
eleitos, os suppostos diplomados, para. a.hi 
discutirem, afim de veriftea.r·~:e que eram os 
os legitimamente eleitos, -porque diplomados 
não havia. nenhum nem de um nem de outro 
la:lo. 

O SR. 0LYMl'lo DE C.IJ41"os-Nã.o apoiado. 
G Sa . Gouvl1:A LIMA-St o que se faz con· 

trn lGi expres~a. não tem valor jurídico. elles 
nao são diplomados. 

O Sn.. 0LYID'to DE CAmos- Não digo mais 
na.<la., porque já. expliquei tudo no meu dis
curso. 

. O Sa. GouvÊ:A. LIMA • . . esses diplomas eram 
pa.ll6is sujos de que ca.da um dos suppostos 
diplomados era portador . 

0 SR. 0LYMPIO I>E CAMPOS - Já. eit.á tudo 
l'eapondido. · 

O S&. GowÊA. Ln.u~-Os amigos doa meus 
nobres ·couegas, a.present~ndo-se no editicio 
da. assemblea, não quizeram discutir o seu 

· dlrelto o ~tira.ram-118 pa.ra. ·a. -villa. do Ro-

sario, cinco a. set; leguas de distancia., all.i 
reuniram-se e julgava.m-se habllit&dos para 
verificarem seus poderes e reconhecerem a 
legitimidade da ele1ção do Sr. Dl': José Luiz, 
contra a. do Sr. coronel Valladã.o. 

Poucos dias depois, ·segunda disseram ellea, 
a.dia.ra.m os seus trabalhos para o dia 20 de 
novembro, e ereio que, de 18 a 20, foi pu
blicado um telegraPUDa. da. Folha de Sergipe, 
em que dizia que o coronel Valladão, para. 
impedir a reunião da a.ssembléa. do Rosario 
do Cattete, tinh:~. enviado uma força; de 
Ma.roim. 

Appello para. V. Ex.- , si recorda· se do 
·ra.cto. 

0 SR. ÚLYMPIO DE CAMPOS-E' exacto .. 
o Sn. GooVÊA ·LIW.- Si ~ata fo~ seguiu 

para o Rosario do Ca.tte~ a impedir a re
uni&o destes deputados, como é que à mesa. 
da. as..~mbléa. passou telegra.mma para aqui, 
dízsndo que acbava:se reunida e que alli 
apparecera uma for~ e que os impedira. de 
continuar nos seus trabalhos e elles sem a 
força precisa de garantias retlra.vam-se, dei
xando, entretanto. votada. Ulll3 lei de a.dia.
mento dos tra.balhos para. o dia. 20 de feve
reiro1 

0 SR. ÜLYMPIO DE CAMPOS-V. Ex. ná() 8e 
lembra. do facto. No rua 21 deu-se a inti· 
mação policial. 

O Sa. Gouvl); ~a. LIMA-Tenho aqui um peda
cinho t irado do Jornal do Commsrcio, para 
onde os a.mlgos de V. Ex. dirigem telegra.m· 
maa. Pols bem, este telegra.mma. expedido 
pela. mesa. da assemblea do Rosa.rio do Ca.ttete 
dtzia. que. em conseqnencia. da força que os 
havia intimado e sem falta. de garantias re· 
tiraram-se, mas dei:iando votada a. lei de 
adiamento. 

lato é humana.mente impossí-vel. 
0 SR. 0 LYMP10 DJ!: CAMPos- V. Ex. não vê 

em guantos minutos se vota. aqui a proro
gaça.o ~ 

O SR. GotJV~A.. Lu.rA-lsto é uma. m.ashor· 
ca.da., e assim como esta., muitas outras tem 
sido tra.zídas ao seio desta Parlamento. 

Admira-me que V. Ex. queira. intenta.r o 
meio pratico de se vota.r uma. lei de um mi
nuto pa.ra. outro. 

·Uma 1ei, ou por outra, um projecto, desde 
que é apr~sentado, tem seus termos, a.inda. 
me~mo que se peça dispensa. de int erstício. 

Trouxe ~te facto -pa.ra. por elle se poder 
apreciar as muitas noticias que tem sido tra
zi."a.s aqui neste Parlamento, como noticias 
e.la.rma.ntes do Estado de Sergipe. · 

E' assím ·que V .. Exs. consideram adiada. a 
e.asemblêa. do &c.sario -do Ce.ttete para. o dia. 
20 de fevereiro. 
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CoJDprehende V. Ex. que o adiamento ~e 
uma. c:orporaç-ão destas não .pó<\ e pas~ar so
mente por um a.cto sem ma1s formalidades; 
ao contrario e um acto que deve ser vo.tado e 
passado. por todos os cadinhos determtnaàos 
na Constituição e leis que regem o caso. 

Mas, encerrando estas apreciações, não 
deixo tambem de ter reéeios do facto e esti· 
rna.r1a antes que o projecto desappa.recesse e 
ficasse tudo no statu quo. 

O SR.. GEMll'<'JANO BRAZrL - Para. V. Ex. 
seria muito melhor. 

O 811.. MENEzes PRÁDO- E' uma resolução O SR. GouvEA. Lua- Nã.o creia. v. Ex. 
de as~mbléa; tem uma só discussão. que este seja. o meu desejo, eu gosto muito 

O Sa. Gom'ÉA. LIMA.- Não póde ser assim de ver os pont()S nos i i. mesmo em política. 
como V. Ex. suppõe; deve seguir os tra· não sou ambicioso e desejo que os direitos de 
mites da. lei e baja vista o que se tem dado uns e de outros sejam respeitados. 
nesta ramara. Agora., senhores, tendo-me o Sa MENEZES PRADo.- Eu acho que o go· 
occu}:ado desta parte principal, preciso entrar verno federal tem obrigação de intervir. 
na m11teri& à.o projecto. . 
. Diversos oradores que se teem occupado O SR. GoUVÊA LllltA- Adm.ittida a apre
nesta .ca.sa. do assumpto principal do projecto, ciação feita. para. a. terminação deste·assumpto 
por mais babeis que te~ham-se mostrad~, por pelos Srs. F'raoça ca.rvalbo e Francisco Tolen~ 
ma.ís illustrados que sejam, e os tet:t h o, apre· tino parece que a solução JSeri& melhor. 
ciado muito de pertb, não se conciham para · Apreciemos o facto. Supponha-se que este 
darem. a solução que urge este projeeto. Congresso dá poderes ao Executivo para in-

UM SR.. DEPCTADO - Apenas ha aceordo tervir · 
da 1 - Quero mesmo fazer um . exemplo com re-

quanto á necessidade · ntervençao.: · lação ao projecto apresentado pelOs meus 
O Sa. GoUYÊA. LIMA.- Ha. alguns 'outros, nobres collegas de Sergipe, projecto que a 

porém, que não· estão nem de accordo, para. honrada commissão em consequencia de outro 
que haja. a intimveoção de qualquer dos po- que já alli havia sobre o mesmo assumpto 
deres. O Sr. França. Carvalho cb.egou a dizer teve necessidade de fundir a apresentar o 
que talvez seja.m menos _gr~ves ás ~nse- projecto que se discute. 
quencias resultantes da. nao 10tervença.o de Mas. admittida a hypothese de que e~ta 
qualquer dos porteres do que pela. interven- Camara dá. poderes ao Executivo para re
çã.o deste ou da.quelle poder· · conhecer- a legalidade da eleição do Sr. José 

Apeza.r. de ter mais ou menos aRsentada a Luiz e o coronel Horta, negando á. legitimi· 
minha idéa. com relação :i solução que devo dade da eleição do coronel Valladão e vice
dar a est~ projecto não sou daquelles que presidente, o Poder Executivo tem neces
preferem o caso da. não solução. ~>idade de mandar intim:~.r o coronel Valladão 

Precisa.:tpos, porém, indagar ã qual dC?S para passar o poder a.o legitimo eleito Dr.José 
Poderes da. nação compete tomar conheCL- L · 

t 
wz. 

mentoda. questão que se controver e. Eu acredito, senhores, que o coronel Va.l-
Não me parece da. competencia. do Poder la.dã.o, homem u lei ·e respe~tador dos prin· 

Legisla-tivo, porque em todos os cas~s e.st_!-· cipios de justiça e da. a.utol'idade ... 
bclecid()S nos arts. 34 e 35 da. Const1tmçao 
Federa.l-epigra.phe- attribuições do Con.- O SR.. OLYMPlO DE CAMPOS -.Não apoiado.· 
gresso-não se encontra, nem por por aSSl· O SR. Gouv.EA LIMA.- •.. seria obediente 
mila.ção. dispo~içã.o alguma q tlt) lhe c_o~flra á lei, e eu, quando elle 'tivesse alguma. du· 
esse poder de intervenç3.o na. v1da. pohtrca e vida seria o primeiro a aoonselbal·o e aos 
a.utommia dos Estados. seus amigos para que obedecessem a ordem 

Ao Executivo tambem não me parece que do Poder Executivo. 
tenha elle essa. interferencia. - art. 6" da Mas, no ca.~o contrario, o Poder Executivo 
Constituiçã-o satva os C3SOS estipulados como tinha. necessidade de f112er valer a sua auto
medida. essa curatoria da. manutenção da nomia, o dir~ito q'ue a lei lhe conferiu. 
fórma republicana federativa. Dada esta. hypotbese qual o resultado ~ 

Os ca.sos privativamente da.s a.ttribuíções do O resultado era funesto e assim mais gra-
Poder EJtecutivo Sê acb.a.m · eonsigna.dos no ves ~eriam as conaequencías resultantes da. 
a.rt. 48 da. Constituição e a.lli ninguem dirá intervenção. 
que seencontl'a.m 08 l!emedios que 0 pro- O SR. MENE~s PRA.Do~A não intervençã.o 
jecto offerecido á. Ca.ma.ra pelos nobres depu· póde dar lugar ta. mbem á guerra civil. · 
ta dor. yo:r Sergipe procUl'&.m sustentar. -

A i.Iltroducção d.o Governo Federal nas O SR.. GouvÊA. LIMA.- A: consequencía se
questõ~ dos Estados importa o a.uniquilla.· ria. funesta. e eis porque estou ma.is ou menos 
mentoda. Federa.Qão. tlliado ao mo:'lo de pensar dos nobres orado
. oesej(), sr. presidente, uma solução sobN res os srs. França Ca.l'va.lho e Tolentino i o assuJilpto. · . melhooi serâ. deixar a cousa. no esfa.cu quo •. 
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o SR. OLYMPIO nE CAYPOs- Em ana.rchia! pensar, preciso dizer qual a solução que me 
Mas V. Ex. votou pelo projecto em la dis· parece possível e que deve ser dada ao pro- · 
cussão. jeetoora. em discussão. 

o SR. GoUVÊA. LmA -Nem estou dizendo Já. disse. ~nhores,. que são. nenhuns os 
que vou vota.r contra elle ; o meu desejo é meus conbeclDl.entos, Julfto-me l?competente 
quea.questãotenha. soluçãopara que aquelle para. tr~ta.r desta. .questão, felu:mente te
Estado não se veja tão abalado como tem es- nho a. 'VU'tude .de me conhecer. • . · 
tado . · Desd~ q:ue .fot a.present&do o proJecto pelos 

Tenho ouvido aqui falla.r, Sr. presidente, u;eus d1stulcms eoll~aa.s e conterraneoa, que 
n"s dous governos de sergipe ; mas, dons tão bem. repreeentam .~ Esta.do de Sergipe 
governos porque~ um vice-presitlente, que nesta Camara. esse proJecto, senhores, de ai
por calculo prestou juramento um dia. a.ntes gum!" sorte transtor~ou-~e ?S· nervos, e de 
do determinado pela Constituição do Estado. ta.l for~a, que :fi.quel;.a~~l!aào de ver como 
Pois bem; si elle está. juramentado legal- se 9u~r1a concorrer ~ 1firectaiJ1ente para. o 
mente, qual a. questão que tem feito pa.ra a.m9.mlla.mento da.quillo que nos temos de 
tomar conta do governo~ . . mats.sagra.do: a autonom1a do nosso Estado. 

0 SR. ÜLYMPIO DE CAMPOS- Pediu provi- (Apo:ados.~ . 
dencias ao Governo Federal e espera a so- A; questão . de Serg1pe, setlbores, é por de
lução ; depois elle procederá conforme 0 seu. ma.~ conbecula.; e uma. dessas questões que 
criterio determinar. se dao._entr~ os Esta~~· e que o governo 

O SR. GouvKA. LIMA. - Mas, porque não se 
diz esta. verdade, que em Sergipe apenas 
funcciona. um governo, legal ou não, um go
verno que está com as autoridades ~ que go
verna oom applauso da. maioria. daquell& 
povo! 

o .s~. OL~I? l>:E: C~os-N'"a.o a.poia.do, só 
um JlllZ de d1re1to estã com ella. As inten
deneia.s estão sendo depostas por elle. 

o Sn.. GouvF.A I..nu-Os empregados exis
tentes nas repartições publica..~ dá capital e 
a. for~ publica.. estas com o coronel Horui. ~ 

Então. senhores, o que governa. este esse 
homem~ 

Penso unicamente que o que elle governa. é 
o ~eu engenho. de onde nã.o se moveu. 

0 SR. AUGUSTO MoNrBNEGRo-0 que O co
ronel Va.Uadão é ea.paz de impedir. • O Sn. Otnn>w l>E CAMPOS- Neste caso 
V. Ex. acha. que eram muito le...,aaes os go
vernos revoltosos de Santa. Ca.tha.rina. e Pa
raná.1 . 

. O SR. Gouv~ LmA-Ouço, Sr. presidente, 
d!Z~r que o coronel Vn.Uadã.o é capaz de ím· 
ped1r <1 ue o coronel Horta administre o seu 
engenhO. Ma.s, senhores, isto seria. o aupra.
summo da arbitrariedade que estou certo o 
~ronel Va.lla.dão não pratiea.rá. ' 

s. S. !oi um. poderoso auxiliar do governo 
durante a. revolta. (apo:ados), auxiliou gno
deiD:ente o governo federa.l na. debella.çã.o da. 
revolta. de 6 ~e setembro.- Como. pois, ~nho
res~ s~ ':em d1zer que S. S. será ca.paz des~a. 
arbttraru~dade 1 Essa. 11erv:ersidade não se 
pre~ta a. nl':'guem, e menos ao coronel Va.l· 
Ia.dão. . . 

Sr. presidente, preciso terminar ma.s a.n" 
tes d~ o fazer, antes de deixar està. tribuna, 
pNClSO expor .a esta Cama.ra o meu modo de 

da. Un\&~ naotem o dire1to, porque. a. lei lh'o 
veda, de intervir. 

0 SR: FB.El>E:aiOO Boi\GI!S - Então, é um& 
aniLI'Cbia. . 

O S:a. FmltEIIU. PmES-E1 esse um modelo 
bem singula.r de se provar a autonomia.. 

O SR. GotrVÊA LtMA..-Dous ou ma.is go
vernos que tivesse o Estado de Sergipe, ou 
um outro qualquer, e não dando a Constitui· 
ção o direito ao Governo da União de intervir 
nos negocias :peculiares dos Estados. elle não 
pOO.eria. intercrir, sob pena. de espbacela.r-se a 
autonomia dos E3tad.os: :F,: &liSim penso, se
nhores. porque, como já. vos disse, si para. 
infelicidade deste paiz passar esse projeeto do 
modo por que os meus eollegas o confecciona
ram, posso dizer; Sr. presidente, que des
appa.receu, pelo menos por muitos annos, 
aquilto que nós temos de mais sagrado a au
tonomia dos Estados. 

0 SR. 0LYMPIO DE CAMPOS-NÓS não faze. 
lli()S questão do modo : fazemos questã.o da 
terminação do confiicto. . 

0 SR. FERREIRA PrRI!ls-Mas este projecto 
nio eat& em discussão; o que está em dis
cussão é o substitutivo da. commisSão. 

O SR. GouvÊA. LixA-Mas & propri& com· 
missão não determinou expressa.mente: ficou 
ainda na. duvida., e f'oi isto que oocasionou 
que dons collega.s se a.ssigna.ssem vencidos ; 
porque &. commissão chegou a dizer que ainda 
esperava. das luzes desta. casa o modo porque 
deviam enten()er e leva.r a. questão a uma so
lução pa.ei1lca. 

Entretanto, Sr. presidente, a.pezar d~ ter 
no começo do meu discurso receoido em um 
aparte de um dos distinctos membros dt:Sta 
C&m~!or&•· de que estim'lria. que a. questio de 
Sergtpe 1lca.sse uo-statu guo-po~que · nisso 
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tinha interesse; eu, que n[o quero crer que Apreciando cada um dos numeros deter· 
·este apar~e tosse proferido com intuitos_ de minados no a.rt. 34 sob a epigra.phe-Attri
oft'ender a minha. susceptibilidade, devo d1zer buições do Congr-essl)-não encontrei rlentro 
que não é este o me~u desejq... dos 35 casos a.lliestabelecidos, um só de onde 

o sn.. MENEZES PR;\.oo-Perfeitamente; nã.o possa se tirat· mais ou menos nem mesmo por 
foi com intenção offensiva. uma. analog;a, ó principio deste Congressr> 'bn· 

volver se em questões desta. ordem. o Sa. GOU'VÊA. LtMA.-••• e o nobre depu· 
tado não me conhece de perto, apezar de ser u~r. Sa . DEPUTADo-Mas nã.o ha necessidade 
sergípanr>, porque aquel~es que me conh_ecem de appellar para pontos de analogia. 
não teem o direito, porque nunca o dei, de · O Sn.. Gouv.E:~.. LIMA-Na continuação das 
fazer um máo juizo_a respei to do· meu :proce· apredações ieitas. n;~ Constituição, vou eo.con
dimento, mesmo em politica, porque devo tra.r no a.rt. 59, creio que§ 2•, o caso em que 
dizer que o politie& não e a ·eo.ca;rrega:!a. de a.s partes prejudicadas, que levantam tal li-

• estra.gar caracteres. tigio, podem recorrer ao Supremo Tribunal. 
Sou, portanto, da. opinião que a questão de UM SR.. DEPUTADo-Na Constituiçl{o, não. 

Sergipe tenha uma Eoluçã.o, porém que s~,ia: o Sa. Gouvh LIMA-E' onde v. Ex . póde 
de modo affa.vel, ~e modo sa.tisfotorio, não só encontrar mais ou menos o ca>.o previsto. 
e~ honra .r1e Ser·gtp~, como desta gr~nd.~ Pa- O Supremo Tribunal, ninguem tem o di
trta. que nos representa':los, e, qu~ nu.o venb:t. rei to de olbal-o como um tribunal' politico; 
conco:rrer, como se pro~ no P1'0Jecto, para O póde ser, mas a presumpçii;o é de que nií.o é. 
romptmeoto daaut•JJ?flmtados Esta.d~s. , Ape- Consequenternente, senhot·e~, como attribuir 
za.r, senhores ~o pro.}ec.to ser c.onfece~ona; lo de esta fllculdad~ a. uma corporaç,ão dt~sta.s, como 
um modo especial para o caso de Sergipe, e o Congresso, queê um poder politico,quando 
pensando ~tlguns. elos ~eus h~nrados c_olleg-as as questões que vierem aqui t' )das serilo to· 
que ? caw esp~Clal so poder)a ser a.pphc.~do a maua.s com sentimentos politicos! (lliao apoia· 
Serg1pe e que, quando houvesse out:.ro 1gual dos ) 
em outro qualquer Estado, fa.r-se-hia nec~s- • . . · 
sa.ria. uma outra lei deste Congresso, a~re·lito ~hr SR. DEPUTADO -O mesmo da-se com o 
que, por mais especial que fosse ocaso de Ser· Tribunal. 
gipe elle amanhã toma vulto e tem de servir O SR. Gouvh LniA..,... Ao menos. presum· 
pam ser applica.do aqui, alli e acolá. . ( 1lf•úto ptivamente temo:> o direito de suppor que o 
Mm.) Supremo Tribunal que é composto dama-

Eis portanto, senhores, 0 ma.l, não só para gistrodos isentos de ambiçijo, não segue a 
Sergipe; rnas ta.mbem para. todo o Braúl, pois, politica. 
nessas condiçüe." era. o Poder Ex~Jcutivo Fe- O SR. FREDEKtco BoRGES dá um aparte. 
deral que interpretava. de Ulll modo !'avorJ.vel (T1·ocam·sc di11cuos aparlc.~. O S1". prcsid.en.tc 
e sempre tenuo em vista. os pedi·lo~ e os em· ,·cc'allut attt:nçao.) -
penhas de fa.vorecelle;;ta ou aquella politicu.. o SR. Goovili.\ LIMA.- Meus senhores, já. 

O Sa.. OLY:!II~>IODE CAMPos-Mas entrega o ftz sentit' "'esta. easa. que nín~uem m~tis !lo 
Estado sómente á. força., e não á le\. que eu r\eseja. que s :•ja. resta.beleéida a pa.z no 

o SR. Gocvb. Lnu.-Ma:risto n.iníl3. prov:~. meu E~tado, nii.o •Ó porque a.tli estão todos os 
autonomia. . meus intere:;ses, como porque estão todos os 

meus amigos. 
· Voms-Engt•aça.dà. autonomia. Prevend•) eu que esta. questão. que se de-
. · O Sn.. Gouvf;A. LIM.\.-A verdadeira auto~ bate, pôde trazer :L conflagração do meu Es
, nomia ; g-overna quem te:n mais força. tado, de~jo e muito que haja para. ellilo uma 
· o sa. FERREIRA PIREs-Isto prova. sómente solucão pacifica e de ordem. Os meus nobres 
a. preponderancia. de uma fracçã.o, e não a de collega.s muito ja teem ouvido nesta. casa ac· 
um partido. cnsac~3es contra a eleição do Sr. coronel Val

ladão. porque para muitos logares do Estado 
O SR. Gouvil:A LIMA.-Pois bem, senbores, de Sergipe foi distribuída força federal, que 

eu leio a Constituição Federal. .. não encon- coagin, segundo dizem os nobres deputados 
tro disposição alguma. conferindo nem ao de Sergipe a vot~o do seu grupo. 
Congresso • e menos ainda ao Poder Executivo 
essa. attribuição de se ínvolverem. ,nos nego· o SR.. OLYMPIO DE CAMPos - .E. porque elle 
cios meramente JX?liticos dos Estados que ti· ê inetegivel pela. Coustituição. 
ver sua. vid& autonoma e independente, e não O Sa. . Gouvh LIMA - A reSpeito desta. 
era ã. esses poderes políticos que a Consti· questão não quero . trata.r porque muitos 
tuiçã.o ia. permittir ta.es attribUições em pre- jurisconsultos sã.o pro e outros _muitos cc.nt:ra._ 
j~ das nossas autonomias. · · ·.o SR. 0L1'MPIO DB:CAMPos-Atéa.gora, não. · 

C:unarn V. VIII · · ."3 
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UY SR. DEPUTADO- Não ha. interpretação 
quando o texto é cla.ro. 

o SR-. Gouvh Lnu- Mas o texto não é 
claro, como suppoe v. Ex. e temos a. respei
to opiniões favoraveis. 

Mas, como já, disse, Srs. o meu distincto 
collega. o Sr. Olympio de Campos declarou 
s.qui que para 15 loga.Tes do estado de Sergipe 
fo1 dístribuida forca federal. Eu, am3.nte da 
ordem e da paz, e desejando muito e muito. 
um:~. solução pacifica desta. questão, não du
vidarei tom3or a. t•esponsabilidadc politíca. e 
de homem particular pa.ra um alvitre, vou 
apresentar. 

O SR. OLYMPIO DEC.\Mr.>os-Vamosver qual 
é esta solução. 

O SR . GouvÉA. LIMA.- Proponho, como so
.lução pacific:t e de ornem, que, uma. vez que 
a eleição rlo coronel Va.llarlão e tão acoimada. 
de nullidades e vícios, por causa dessa força 
que foi garantil·a., retire·se a votação destes 
15 rlistrictos, tanto pa.ra um como pa1-a ou
tro dos contendores. 

Ui\I Sa. DEPUl'ADo- Mas é nesse distL"icto 
que temos maior farça. 

0 SR. Gouvf:.'\ LmA-Si VV. Exs. accu
sa.m de nuUida.de a eleiQão do coronel Val
ladão ••• 

Si VV. Exs. accusam de nullida.de a elei
ção do coronel Valladã.o, em consoquencio. 
dessa. for c:-'L que se distribuiu para. 15 muni
cípios, digo eu, illimine-so u. eleição desses 
15 municípios. 

O Sa. MENEZES PR.A.Do- Então ma.ndaro.m 
força. para e:;so 11m ?: 

O Sn.. OLYMPio DE C.\:r.tros-Agom. 6 impos· 
sivel desde que o. a~semblén. rcconher:cu o di
reito. A uniCIL cousu. que se pódo 1i..zer 6 uma 
nova. •alei<;:io. 

O SR. Gouvf:A. LDIA.-E.stou propondo, não 
tenho o dh•eito de exigir que VV. Exs. ac

. ceitem o alvitre, mas tenho o direito de pro· 
por, em bem ela ordem, em bem da paz:, que 
tanto desejo seja. levada. a Sergipe. 

O SR. JosÊ CAntos- Creio que uma nova 
eleição ftl.l'ia logar a. mai.s um gove1•nn.dor. 
~~J . 

votos ! Ma.nda.-se perturbar a. eleição, e depois 
não se ·contam esses vo~os ! E' o criminoso 
a.proveita.r-se do crime! 

O SR. Gouv:ih LIMA-Não se contam esses 
votos nem ])a.ra. uns nem :para. outros. 

o sa.· OLY:'t!Pro DE CAJ.IPos- Ma.s si nesses 
d.istrictos nós tivemos grande maioria. ••• 

0 SR. GOUVÊA. LBrA- VOU ainda ultimar 
a minha proposta.. · . . 

. Dirão os nr>bres deputados e a. eleição dos 
districtos constituindo duas assembléas, como 
se resolverá.~ Proponho o seguitite. . 

E' sabido que pela. Constituição que nem um. 
estado póde ficar sern as suas l eis annuas, 
a de orçamento e a de força.. Pois bem; pro
ponho que fiquem prevalecendo es~as duas 
leis em Sergipe ... 

o SR.. OLYMPio DE CAMPos-Isso .ate é in
constitucional. 

O S1t. Gouvf;A. Lua... feitas pela assem
blea que VV. Exs. qualificam de jntrusas, e 
que sejam suspensas toda.s as mais lo~ feitas 
_pela. mesma a.ssembléa., até que se ver•fique 
que dentre os elettos fica. com maioria de vo· 
tos pa.ra tomar conta. do governo. 1 

0 SR. MENEZES PRADO-Essa. soluçü.o é ille
gal. 

O SR. OL Ym>ro n 1~ CA!\IPOS- E' I m pos.~i vel por· 
que importa o criminoso n.proveitar-se do 
crime, ó conirn. a moral, contra. o direito, 
contra. tudo. 

Si qucrt~m fn.ze1· uma. novn. eleição, de a.c· 
cordo, mns presidido. por um homem impn.r• 
cial o crl~rioso. 

O Sn. Gouv~.\ LmA-SI VV. Exs. eontes
tn.m u. maioria do l:>r. coronel Va.U<ldrio, por 
tcrllm ess<:s voto:; sido recebidoii onde oxistiu 
for~.a. p:u•J. sopit.'\r o. livre mo.nit~sto.ção do 
p()vo, acceitcm o alvitre. . 

Nrto tenho a. o:tatistica, por isso não cunhe
ço o nume•·o e a. cUfferenca. •'esses votos, ma.s 
sejtL qual for, pl'oponho que sejam dcspr~za.• 
dos, c~ proeed:1-se â nova apura.:;ão, e esta 
rletet·mlna.r~- qual é o governador legitimo de · 
Sergipe. · 

UM SR. DEPUTADo-Porque se não esten•le
rá o alvitre a toda. a. eleição ~ Seria. ma.is 
razoavel. 

O .SR. Gouvi:.o\. LI~\.- v. Ex. conbece as 
diffi.culdades de um pleito éleitoral. mor
mente nas circurn8tancias em que este se 
iria fa.zer. onde os partidos iriam não só em· 
pregu.r grand~ esforços, como ainda fazer 
despezas crescidas . .-Este a.lv-itre aproveita. a. 
ambos os partidos. (Hu. ài'IJersos apartes.) 

O SR. Gouv:f:A. LmA.-Proponbo que sejam 
desprezados todos os votos desses J5 munici· 
pios, e proceda-se á uma no>'"a apuração por 
uma. commissão composta. de dous arbitras 
insuspeitos. Quero ·mesmo conceder ao pre· 
sidente da Republíca a faculda.de de escolher 
dous homens de sua confianc;.a para irem a 
Sergipe fazer a apul'a.Ção dos outros munici
:pios onde não houve força. · Então-os nobres deputados reconhecem que 

o Sn.. OLTl\IPIO DE CAMPOs-Emprega-se a a. votação do Sr. corouel Yallarl_ão não vem 
força na. eleição, e depois eliminam-se os . sómente tle~ses logares onde houve for';-a.. A· 

·' 
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·recusa por parte de VV. Exs. faz accreditar ·fui levado na org-anisação do dito projecto 
que a eleição nesses municípios para onde pelos mms nobres intuitos, e ao mesmo tempo 
·seg-uiu força, em muitos delles foi leg-itima, inspirado lJelo desejo de prestar mais um ser
€ que a força serviu apenas para g-arantir o viço, ob::;curo embora, á ordem publica, á 
direito de cada um. salvação da Republica e ao bom nome deste 

O SR. PRESIDENTE- O que está em discus- paiz. 
são é o art. to, cuja materia peço aos nobres Antes de tudo, porém, Sr. presidente, devo 
deputados que se restrinjam. protestar contra uma denominação com que 

se tem baptisarlo o meu projecto; appelli-
0 SR. GouvJ1:A LIMA- Proposto este alvi- daram-no de projecto para o caso de Serg-ipe, 

tre espero a resposta dos meus nobres colle- quando entretanto não tive em mente re
gas. solver especialmente o caso de Sergipe, aper-

0 SR. OLYMPIO DE CAJ\rros-E' impossível a sentando o meu trabalho i illustrada apre-
sua acceitação. ciação e ao conhecimento da Camara. 

Verdade é, Sr. presidente, que o facto so
bre modo estranhavel que esti occorrendo 
naquelle Estado de alg-uma sorte suggeriu
me a idéa de apresentar um projecto de lei, 
que pudesse resolver casos eguaes <1 esse que 
alli se registroH, e servisse ao mesmo tempo 
para impedir que no futuro outras questões 
sem e! bantes apparecessem, em detrimento das 
instituições que nós todos adoptámos por um 
vivo impulso de patriotismo, e pela convicção 
de que assim melhor sorveríamos a esta 
patria ar1orada. 

O SR. Gouvú LIMA- Já é uma resposta, e 
eu não tenho mais direitn de esperar uma 
Tesposta agrc~davel no interesse d<1 paz para 
ambos. 

O Sa. 0LYMPIO DE CA~rros-Está dada. 
O SR. GouvJ!cA LBIA-Nes'Oe c:1so a Camara 

a quem está affecta a qnosti'lo resolv<~. como 
melhor entender e aconselhar sua s<1bec1oria. 

Tenho concluído. (Muito bem.) 

O §l!". Au~uslto ~tron.~ene~ro 
(para WJW e{f;plicaçao pessoal) - Sr. presi
dente, depois da votação que se deu hoje na 
Camara, me julgo incompatibilisado para 
continua,r a funccionar na Commissão de Or
çamento. V. Ex. sabe que os trabalhos estiio 
todos feitos. E' isto 1Jar<1 mim uma satisfaçào 
de consciencia de deputado ào que para ex
imir dos trabalhos da comrnissão aos qnaes 
nunca me poupei. 

Por conseguinte, peço á V. Ex. que con
sulte tt cas<1 na primeira occsião quo houver 
numero, si conc:ede a minha. dispensa desta 
commissão. 

Espero ela benevolencia, g-enerosidade e es
tima quo tenho merecidJ dos meus collegas 
que não recusem a minha dispensa que, como 
disse, é uma satisfaçi'lo, que não dou a Ca
mara nem ao paiz, mas dou a mim proprio 
porque estou incompatibilisado de fazer p:1rte 
da commissào. 

0 SR. PRESIDENTE-OpJlOrtunamente será 
attenclido o pedido c1o nobl'e deputado. 

o §JJ.~. :riti:iilton- Sr. presidente, dou 
parabens a mim mesmo, por ter sido o hu
milde autor elo projecto, que tem <lespert<1do 
nesta casa uma rlas discussões m<1is impor
tantes e mcüs substanciosas a que tenho por
ventura assistido. 

Mas, não tornaria parte neste debate, 
Sr. presidente, desde que elle foi elevado a 
semelhante altura si não estivesse, do algum 
modo, momlmente compromettido, a intervir 
na cliscussi'lo para demonstrar ao menos -que 

Mas, Sr. presidente, eu ni'lo tive em mira 
apreciar o hypothese particulttr, que se está 
dando em Sergipe, como aliás entenderam 
:1lguns dos nobres deputados que me prece
r1eram na tribuna, desfiando toda a l1istoria 
que alli tivera logar, quer mt elei(:ão dé go
vernador, quer na da assemllléa estadmü. 

Feito este protesto, Sr. presidente, entro 
propriamente na analyse do projecto que tive 
a honra de apresentar á casa, e peço aos 
meus colleg-as, já que fallo em hora adian
tad<1, que me amparem com a sua costumada 
benevolencia, e não me recusem as descul
pas, que lhes impetro. 

Sr. presidente, ni'lo h a duvida de que no 
espírito de toda a Camara está nítida a con
vicção profundo, ina,balavel, de que não 
p.jde continuar por mais tempo o estado ano
maio, anarchico, e reYolucionario mesmo, em 
qun se encontra actualmente o Estado ele 
Serg-ipe. (ipoiados). 

0 SR. FRANÇA CARVALHO- Não apoiado; 
na C<1mara ha muitos federalistas que defen
dem este systema. 

O SR. MILTON- Perdão; não póde com 
certez<1 continuar aquelle estado de cousas 
que denunci<1 francamente uma singular al
teraçiíoda ordem polltica, e se resolve em um 
ver,ladeiro attent<1clo ao regimen federativo 
que nósacceitámos. 

A questão unic<1, portanto, é sobre o me
lhor meio ele que de v<' mos lançar mão para 
conseguir os rtsulütdos que todos nó.:; since
ramente almejamos; isto é, levar <10 E:,ta(1o 
ele Sergire, ou a outro qtmlquer que por 
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acaso se veja na mesma situação, levar-lhe a.1 Não ha C't'ime, nos factos a que o projecto 
paz de que tanto carece, a tra.nquilida.de de allude! 
<J.Ue tanto precisa., e a. legalidade, enfim., que Mas, Sr. presidente, será. ou nâo serâ. um 
e a força c1paz de lhe tir·mar a.lil.Jerdade, e crime politico a. viol<mcia pmticada por ckla
lhe ga.:ra.ntir o futuro ta.mb~m. (.-!poiru.Los.) dãns, (lUe não tendo sido eleitos par().. exerce-

Sr. presidente, est;; belecido como incon- rem as funcções, qu P.r de· govet·:1ador quer 
testavel este principio. conhecida. como in- de r~eputu.dos de um E3tado qu,Iqu~r. a.rro
ad.la.vel esta. neces5idade de que todos nós ga.m-se entret.a.nto es~a autoridade~ Será. 
estamos de certo compenetmdos, j~to é, de pur ou não ser:1. delietuoso ruan&stam·,·nte este 
um paradeiro e côbro a.o e,;tado excepcional facto? Sera ou não um gr-ave attentado e:x:
em que hoje se encontra. o Estado de :;ergipe, pres;;;lffiente ].)Unido pelo codigo penal1 
e amanhã qualquer out1'0 póJe chegar in- · Poderii/) talVi:Z me re3ponder os nobres 
felizmente; resta. como jâ dis~e. fazer a. justa .deputatlos que na ver<:lade haverá em ultima 
aprecia.ç:ã.o dos meios mais. regulares. m:.~.is an:dyse um crime no facto in·1icado, mas que 
legaes e mais proprios ·~e chegarmos ao fim se trata primeiro de in·\Lrtar da legitimiclade 
nobí!is:ümo que nenhum brazileiro bem in- uo governo e da assemblea, e que a questão 
spirado tem O direito de desprezar; Í:>tO e. de de Cr'iminalidade SÓ Virá depois, quando se 
restn.bBlec r o imper-ío da lei offendida. apresentará. naturalment·.~ a occasiã.o de in· 

Nestas condições. c pr·IP')ndo-me a. cortar tervir o Sllpremo Tribunal. 
de uma. vez a grande dífficulda.de, apresentei E' exactamente contra isto, St>. presidente, 
o projccto que ora se dL;cute, e tem sHo c1·i- qne me ill3urjo; porque quan1lq estij.o em con
ticado por i![yer'$o;; ora.dores, aos quaes vou ·flicto dous governo.;:, e porq!le os dous não 
perfunctodamente respondet•, pondo de lado podem ~er legítimos ao mesmo tempo, um 
a minl1a reconhecid<t incompetencia.. (Nilo delles incorre implicitn.mente em um crime 
apo:ado.~ ,) político. Depois o que vem -é a a. pu ração das 

A primeira censura que se levantou aqui, 'tl circumst.ancias em que o crime se deu, é a 
respeito uo meu l.mmilda e despreteccioso tra· org;tnisação do proce-•so respectivo, e o ple· 
ba.lho, senhora~, fui esta.:-que arbitraria- n:n·io onde 09 in:diví,lnos que são responsa
mente dclluzi do um a.rtígo da Constituição veis podetn se defender, e provar a sua inno
principios que nelle não se a.cham comprehen· cencia.. 
didos, tLl:trga.ndo assim a competancia do su. Por meio de processo é que se póue saber 
premo Tl•ibuna.l Federal, que, na opinião dos quem é o criminoso, não ha. negal-o; mas o 
meus nohres contra.dictores, é uma. compe- crime existe des1le a. hora. e;n que ~e a.pre'5en· 
tencia. re~h·icta. e ·taxativa.. to.ram clua.s a.ssembleas e dous presidentes ou 

Sr. presidente, o Supremo Tribunal Federal governadores, disputando o governo doEs· 
tem a. facul•lade, tem a. com~etencia. dejulga.r tatlo, poi!! um delles e forçosamente usur· 
os crimes políticos. E porque tem esta. com- pa.dor, 
petenciia.?: . . O SH. FRA.NÇ.\ C.\.RVALHo-0 crime existe 

Entenu~. como entendo n.tnda, que. a elle e si houve•• 1·esiatencia.. 
que cabe .illl;.;'U.L' os cu.sos que :<o su-cata.ram a . . 
respeito de duplicata. de governadores e de O Su.. ~IlL'J'O:S -O crtme extste, porque é 
assemulêa.s estaduaes; assim como a.s questões commetttdo desde? mome!J.to em que a~~uem 
que :;urgirem a.cerca da legitimidade do ex- quer u.rro~~t· :\ sa au~or1d11d~ que nao lhe 
ercicío, quer de uns. qu~r de outras ; hypo· cQmpete. N:J:O ~ conhecido, des(le logo. legal
theses estas que podem de mo·nento impor-se mente o cr1mtnoso, porque ~ste ha de ser 
e nã.o devem ficar sem solução. (Apoíudos ) descober~o e con~emna.do depms do processo, 

Allega-se, entretanto, que nos factos. pre- !Das o cr1m3 esta co_ns~m~ado , a. cout~r do 
venidos 11elo J.ll"'jecto, não .ha. p1·opria.mente 1~s~a~te em que a ler foz. vrola~a. O ~ro~sso 
a existencia. de um crime; e acrescenta-se ~o tra mostl'ar, em segu~~a. _ st o cmmu!-oso 
que nos Estados Unillos do Norte 0 modn de e _este ou aquelle outro ctda.dao.; mas o cr1me 
decidir tem sido outro. n.a.o dep~nde do proce~so, qu_e e, pelo con tJ;&.-

Quanto aos precedentes, colhidos na. hi~ooria r10. mot1vado por elle. (Apo~ados.) . 
da grande Republica, e de que se faz tanto O.il nobres depu~dos a quem. respondo d!~
ca.Q.er1a.l contra o projecto, Sr. presidente. 0 se~a,!ll que ~eduz1 mal do ~rt1go dCJ: Constt• 
nobre deputado pela Ba.hia, relator do pa.re- tmçao o proJecto que_ se d tscp.te, aJUntan~o 
cer que oonjuncta.mente estíi. sendo d iscutido, ma1s -que eu, co~fermdo ao Supremo Trl• 
.já. demonstrou o que rea.lmente valem Plll.'a buual a competenma; para. conhecei.". i1os. ~s 
a questão. Pelo menos. acrescento agora eu. a. que. o .l'l!esmo project') S!l !ef~re. mfrmg1 a. 
seria preciso para que elles aproveitassem de- Co!lStltUlQao. ~or9ue esta s,o da. ao Sup~mo 
monstrar, antes de tudo, que na. Constituição Trtbunal attr1bU1cões restrtctas e taxativas. 
americana· existe uma disposição egua.l á do O SR. P ARA.Nl!os MONTENEGRO -Neste ponto 
art. 60 lettra. I da. no5sa. Constituição.· 'quero ouvir o Sr. França CarYalho. ~ 
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0 SR. FRANÇA CARVALHO- Leia O resto. 0 SR. FRANÇA CARVALHO -Sei onde V. Ex. 
vae tocar, mas hei de responder. O SR. MILTON (com força) - Pois não hei 

O Stc. MILTON- Quero apenas mostrar, de ler? Nunca fui desleal na discussão. 
Sr. presidente, que não sou tão extranho á 1 
doutrina constitucional, que viesse apresent<ll' O SI{. FRANÇA CARVALHO- Não é preciso 
aqui, pretendendo sorprehender a boa fé ela V· Ex· se exaltar· 
Camara, um projecto que 1üo fosse perfeita· O SR. 1IILTON- Kão ba exaltaç,ão de minha 
mente justitlcavel pelo nosso direito institu- partr, m<1.S V. Ex. eleve ter um pouco <'e con
cional. desce!1llencia em me ouvir, assim como eu 

VARIAS vozEs- Todos fazem justiça a v. Ex. opportunamente o attemli. Por indole, sou 
bastante motlerado. (.Apoiados.) 

a ler): 

Alli, 1•or con:cequencia, faz-se estender a 
competE·ncia do Supremo Tribunal, por uma 
lei votar'<Jo pE'lo Congresso e promulgada pelo 
Vice-Presidente da !lo publica. (lia um apw·'c). 

O SR . .MrLTOX- .Ji demonstrei que existe 
crime pol!tico no facto elas duplic<1tas em si 
mesmo. Po:·tanto, este crime póde ser in
cluir' o, sem erro ou absurdo, entre os crimes 
de que alia o ~trt. 60 r la Cono::tituição, que 
citei na lettra i. (Apoiados.) Não de~ço a rninudencirts, pois o contrario 

Agora passarei a tratur ela questão da com- seria, faze:· urna injuria á illustração dos 
petencia. meus co !legas. 

Dizem os nobres daputados quo quero am- Além das causas que a. Constituição enu-
pliar as disposições da Constituição com o n;eu mera, compete mais aos juizos ~eccionaes 
projecto ; dizem SS. Exs. que ;1. Constitu içiío pr<cessar e julgar em 1 a instancia as que ver
é restricta e taxativa nas clisposicõcs contidas sarem sobre marcas de fabricas, privilegias 
nos arts. 59 e 60; e não r1á competencia ao de invençiio, e propriedade litteraria, diz a 
Supremo Tribunal para julgar as questões ele lei; mas estas attribui('ões não estão meneio
duplicatas de assembléas e governadoras. E' nadas no art. 60 chL Constituição, e entre
uma invasão, pois, dizem SS. Exs., é um tanto a dita lei ordinaria. ha pouco ainda 
absurdo, 6 uma incon~titucionalidacle a idéa votadrt pelo Congresso,conferiu-as lW Supremo 
contida no projecto que tive a honra de ela Tribunal Federal. 
borar. Si o proprio Congresso já reconheceu que 

Sr. presidente, venho demonstrar que esta não ha inconstitucionalídacle no facto de se 
propria Camn.ra, muito recentemente, incidiu desdobrai' aquella competencia,, pc,rque é que 
nesse mesmo erro r1e que alguns collegas os nobres deputados agora, quando se trata 
agora. me accusam ; ou antes não foi a Ca- de um assumpto importante, que urge resol
mara, mas o Congresso, com a cumplicicla,le ver de uma vez por todas, veem servir-se de 
do Sr. Vice-Presidente da Republica, que~ in-r tal argumento para combater o projecto que 
correu na mesma falta . em que eu tambern I tive a honra de submetter á consideração da 
cahi, conforme a opinião dos nol.res depu- Cas;d Donde procecle a distincção? O que auto
tados, ampliando as attribuições elo Supremo I risa ess 1 di versicl<lde de pensar, que tão sa
Tribunal Fedet·al. Pois que, sendo estas t'.1xa- liente se revela 1 
tivas, ~estrictivas, como dizem os nobres o SR. FRANÇA CARVALHo-Attenda o col
deputa.tws, e se el!-c~;mt~ando _todas ennume- lega ! aqui trata-se de assumptos federaes, e 
racl<1S na ConstJtmçao, 1sto nao o?stou a que alli de assumptos estaduaes. 
fosse votada uma lm, que contradtz de frente . . 
a theoriê1 invocada. O SR. MILTON-Sr. pres1clente, thz o nobre 

De filcto. A lei n. 221 de 20 ele novembro rleputado que aqui 8e ~rata ele assumptos 
de 1894, isto é, lei lm poucos dias votada pelo fe 'eraes, ao pas:;u que alll se. t~'ata_ d~ assum
Congresso Nê1Cional e prornulga,l;i pelo Vice- ptos e~t~duaes. btoemprmctpwnaoeexacto, 
Presidente ela Republica e presirlente do Se- P?rque J<L fm dPrno~straclo qu~ o facto occor-
nado. diz no seu art 12 (lê)· r1do em Sergtpe pode se repetJr em qualquer 

· · · outro Estado, aífectanclo assim a Federação 
«.Além elas causas mencionadas no art. 15, mesma, que não pócle ser indifferente aos 

do decreto n. 848, de ll rle outubro de 1890, males que por acaso perturbem a vida poli
e no art. 60 da Constituição, COMPETe; MAIS tica, ainda no mais afastado ponto do terri
aos juizes seccionaes: processar e julgar em torio nacionaL 
l" instancia as que versarem sobre marcas de 
fabrica, privilegias de invenção e propriedade O SR. MARTINS JuNIOR dá um aparte. 
litteraria. >> O SR. MILTON-Mas,peço ao nobre deputado 

Eis ahi urna lei ordinaria, prolongando a pelo Districto Federal que me ouça ainda. 
cornpetencia de juizes, apezar das disposições S. Ex., de algum modo apertado pelos 
d_o art. 60 rla Constituição, que se quer con- argumentos que acabo de produzir, contor
Slderar taxativas e restrictas. nou, dizendo que aqui se trata de interesses 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 12102/2015 15:47 +Página 28 de 57 

22 AXY A ES DA CA~-IARA. 

federa.es, ao :passo que no roeu projecto se 
trata de inteross~s e::;ta.duaes. 

o Srt. FRANÇA CARVALHo-Ponto essencial. 
o Sn. MILTON-Mas eu quero mostro.r ao 

nobre rleputado que não tenho prevenção 
algu~a de espiri~o, diseutinào a _materia., 
pois so por amor a paz da. Repu lJlica e aos 
interesses rla communbão brabileira dezejo 
ver conjurados os males que póde causar a 
teimozia ou talvez a ambição dos partidos. 
(Apo:ados.) 

Disse, n.o comc~:J.r o meu discurso, que, 
aprcsenta.nd{} este projecto, penso prestar 
nm serviço á minhi1 Patria. 

0 SR. ÜLYMPIO DE CAMPOS-Muito relevante. 
O SF. MtLTo:-r-Si estou em erro, conven-

. çam-me os nobres deputados e serei o J)ri
meiro a confessai-o tambem; mas niT.o quero 
que me façam increpações immerecidas, cri
ticas perfeitamente injusta!>, iguaes a essa:; 
"que o proje c to até ao presente h a soffrido da 
parte de seus mostres impugnadores_ 

SJ'. presidente, o nobre deputado ainda não 
jbi feliz no recurso de que lançou mão no seu 
aparte. Eu, parn. argumentar. abandonarei a 
doutrina do art. 12 da lei n. 221, ja citada., e 
invocarei agora. em apoio da minha opmião o 
a.rt. 22 della, que e resposta. cabal, precisa, 
irrefuta.vel, meus senhores, ao aparte C()ffi 
que honrou-me S. Ex, Ouça. a. Ca.mara. (18): 

«Art. 22. Ao Supremo Tribunal Federal, 
alem. rl(IS att1·iuulçiies expressas na Constituiçllo 
e no decreto n. 848, de 1890, compete : 

e) Exercer as seguintes a.ttribuicües: 
11. Censurar, ou advertir nas sentencas. 011 

juizes inreriores (guc no caso rlc 1·ccur.ço podem 
seJ• est(ldttacs). e multal·os ou condemnal-os 
DM cust.a8, segundo 8.8 disposições vi~ent.cs. 

IH. Advel"tir os advogados e solicitadores, 
multal-os nas taxas Icgo.e'l e suspendel-os do 
exercício de sdo.s funcções por espaço maior 
de ao dias.» 

Pergunto ao nobre deputado : estas a.ttri
buic;ões, conferidas pelo art. 22, lettra c, da. 
lei citada, ao SUJlremo Tribunal Federal, 
se referem a Jnteresses fer'!eraes. como S. Ex. 
diz'? Pois então·multar advogados que podem 
exercer sua profissão nos municipios de qual
quer Estado é assumpto propriamente fe
deral?: 

O SR.- ENÊAs MARTINS - Julgar de crimes 
communs, por exemplo. 

O SR. MILTON- Não está vendo o nobre 
deputado que esta. lei confere a:o Supremo 
Tribunal Federal com:petencia para julgar de 
.factos que interessam mais particularmente 
aos Estados 1 Já vê o nobre deputado que. 
quer o a.rt. 13, quer o art: 22 da lei n. 221, 
prolongam a oompetehcia do Supremo Tri-

buna.l Federal, dtspondo que, alem das attri
buf.çües que lhe são conferidas pelos arts. 59 e-. 
60 da Constituição, elle exercera outras, com<> 
os juizes seccionaes tambem. lsto com relação· 
ao gue nós temos aqui mesmo legislado. 
Agora. note a Camara que o Supremo Tribu
nal, o Poder Judiclario, tem julgado do mesmo· 
modo, isto é, elle proprio tem prorogano a 
sua jurisdicção. Qufo:rem ver como, os nobres· 
<leputa.dos ~ E'-lhes agradavel recordar eu· 
como o venerando areopago corre em auxilio 
da intell.illenciâ. que dou á Constituição Fe
!leral? 

As decisões do Supremo 1'ribunal, prolon
gando a sua propria competencia, constam do-. 
Diar~o Offic:al, das aeta.s das sessões relativas 
a. essa mustre corporação; mas eu, que uão. 
desejo fatigar a attenção dos meus collegas, 
)nao apo~ados} tocarei em tu~o pela rama;, o
que bastará entretanto para demonstrar o· 
meuMserto. 

V. Ex. sabe que entre as attribuições cor:.· 
feridas ao Supremo Tribunal pela Constitui·
çi.to, a que o nobre deputado a.pega-ee, como
tambem apegam·se os outros que se oppoelll 
o.o meu projecto, taxando-o de ínconstitucio
na.l, não está enumerada a. de julgar o crime· 
de moeda falsa: a Constituição não cogitou 
expressamente disto. 

o Tribunal, entretanto. se tem considerado 
competente, prorerindo acc.()Tdaos neste sen~· 
tir1o, para processar os crimes daqueua natu
reza. Ora., Sr. presidente, si as attribuições 
do Supremo Tribunal fossem taxativas, re
strictas, como pa.rece a S. Ex., com que· 
direito o proprio Tribunal iria prorogar sua. 
competencia. ptwa. julgar os crimes de moeda 
falso.? 

)las, Sr. presidente, não é sómente o crime 
de moe,Ta falsa. que o Tribunal tem julgado, 
apezo.r de não J•efel'ir·se a. elles a Constituição;. 
o Trlbuna.l tem proterido accordã.os a. respeito 
dos crimes de contra.banrlo tambem. No en·· 
ta.nto V.Ex. sabe que nenhum rlos artigos da. 
Constituição da por certo a esse Tribunal a. 
attribuição de julgar crimes ~~a. especie~ 
Eis um outro caso em que o Tr1buual por Sl 
mE:smo ex propri.o marte-tem prorogaao a 
sua competencia. não receiando incorrer alias 
em censura, lJOr estar infl'ingindo a lei fun-
(Tamental da Dnião. (Apoiarks.) · 

Fallei rlo crime de contrabando, fa.llei do 
crime de moeda falsa, e devo agora. a.ccres
centar que o Tribunal tambem se julgou já 
competeute para instaurar e decidir os pro
cessos instaurados a. respeito de crimes de 
responsabilidade de certos e determinado! 
funccionarios. 

Onde é. porem, Sr. presidente, qus se 
encontra na Constituição esta competencie. do 
Supremo Tribunal Federal, em que artigo da 
Constituição porventura. assen~ella ~ Entre•· 
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tanto o Supremo Tribunal tem decidido 
assim, e sem critica, sem reclamação de pess9a 
alguma. Porque 1 Qual o fundamento, per
gunto eu, dos accorr'ãns de 14 de junllo e de 
ll de novembro de 1893 ~ Porque vingou a 
doutrina que elles e mais outros consagram 1 

Porque todos estão certos de que n. Con.-ti
tuição não é taxativa nos arts. 59 e ôO. como 
querem os nobres deputados; pelo contrario, 
a deducção logíc<:l., a conseQuencia racional e 
necessaria. do dispositivo dão competencia ao 
Tribuna.! Federal para r1ecidir de casos não 
enumerados no l';egundo daquelles artigos, 
como se exprime o accdrdao de junho ci-
tado. . 

E' o que ainda se prova com a lettra C do 
. art. 60 da mesma Constituição. Ouçam os 

nobres deputados (t§): 

«Compete aos juizes ou tribunaes federaes 
processar e julgar: 

c) As causas provenientes de compensa
ções, reiviudicações, indemnisações de pre· 
juizos, ou 2'uaesquer Ot!tras, propostas pelo 
governo da União· contra particulares, ou 
vice-versa.» 

Essa; expressão «quaesquer outra~ é· uma 
expre~sã:o genertca, e abrange casos não men· 
cionados (aparles) especiftcadamente. 

Por consequencia," que devemos entender 
e que a expressão abrange todos os casos 
em que possa. haver um certo interesse da 
União, e de accordo com os direitos que a esta 
porventura assistam. 

A sin~ular idêa de sustentar que a Consti
tuição e taxativa cede em lace da propria 
lettra .desta ; porque dizer que o tribunal é 
competente para julgar taes e taes causas e 
quaesqtter outras, não é seguramente estabe
lecer uma r1isposição restrictiva.. E, si não o 
é, só a. natureza do facto justifica a. interven
ção federal ; e, porque, como já fica demons· 
trndo, não póde a anarchia. em um Estado 
deixar de a.:trectar os interesses mais re-peita· 

· veis rla. União, é claro que a intervenção, 
nesta hypotàese é-como todos o sentem- Ie· 
ga.], justa e necessaria. (.~pofados.) 

Sr. presidente, já ·demonstrei que o meu 
:proje~to está c1entro dos molC.es da. Consti
tuição ; ji deixei estabelecido que as a.ttri
bnições, conferi-tas pela mesma Constituição 
ao Supremo Tribum1l, não são taxativas nem 
restrictas ; e fil-o não só amparu.do pelas 
leis votadas :por este congresso , como ainda. 
pelas decisões profel'idas pelo referido tribu· 
nal. 

Agora, permittirá V. Ex. que eu, tendo 
já defendido 1;1. minha ideia, e, demonstrado. 
como pude, que não me a.f'a.stei da boa dou· 
trina, propondo o . projecto em discu..cosio ; 
passeo a. apreciar o parecer da maíória da 
Commis~ão da Justiça que, o tendo estudado 

por força do nosso regimento, propoz-lhe 
um substitutivo, inconveniente a meu ver. 

A c'lmmissão confessa que está de accordo 
com o meu projecto em seus pontos essen
ciaes ; isto é. a cúmmissão entende que ocaso 
é de intervenção do poder federal, porque 
rliz e!la. e muito bem, que_um estado onde ha 
dous gove1'nadores e duas assembléas vale o 
mesmo que um estado sem governo. 

Nestas .con.lições, torna-se nccessaria., se
nhnl'es, a intervenção fer1.era.l pa.ra. manter o 
regimen republicano ferl cra.tivo, porque man
ter esta instituição não e sómente impedir 
que a monarchia ou a. republica unitaria. 
venham tomar-lhe o logar. 

Não ; mantel-o, na expressão da. Constitui
ção. é fazer todos os esforços e sacrificios para 
que essa engrenagem, que a lei fundamental 
creou, não se inutilisejamaís.; :para que este 
mecba.nismo politico de nossa. preferencia 
funccione com a maxima. regularidade. 
(:Cipo:ados.) · 

E este e o pensamento do legislador con
stituinte. 

Mas, Sr. presidente, vou resumi!.• as minhas 
observações para não estar cansando a at
tenção dos meus illustres collegas. (Não 
apoiadvs.) 

A honrada. commissão propõe modificações 
ao meu projecto, e uma destas e a seguinte, 
(Lô.) 

Em resumo, segundo a opinião illustrada e 
l'esp~ltavel da Commissão de Legislação e 
Jn!:itiça. as reclamaciíes, referentes ás dupli
catas de que tra.t'1 o proje~to. não devem ser 
apresentadas directa e originariamente ao 
Supremo Tl•ibunal Federal ; mas. a commissão 
quel' que ellas passem por outro cadinho. 
sejam primeiramente decididas pelo Poder 
Judicia.rio estadual, e só em certos e determi· 
nados casos, possam sel·o pelo Tribunal Fe
deral direct.amente. 

Ora, senhores, creio que. quando um Estado 
acha-se contla.gr .. t!o a.o ponto de ter dous go
'teroadores e duas assembléa.s, ha de ter duas 
justiças ta.mbem. 

O Sn. MARTll'IS Ju:-non - Em Pernam~ 
buco~ por exemplo, onde ha dua.s magistra
turas; 

O SR. MILToN-E, qu~ndo não as tenha, 
a que existir ha. de ver·se tão coacta e a ter· 
rada, que não poderá proferir uma. sõ deci
são, que se ajuste á lei e ao direito; e muito 
menos uma decisão, que entenrle com inte
resses tã.o francamente pa.rtidarios. 

Como é. portanto, Sr. Presidente, qu~ a 
Commissão d_esejaque as reclamaÇões; em v~z 
da serem apresentadas directameute ao Tl'l
bunal F~deraJ, o sejam antes â justiça. <!os 
Estados'? 
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Pois, onde não ha governo, porque a sitiados -peln. descrença no regimen federativo 
tanto equivale existirem dout~, pôde por· tah·ez. · 
a<:aso o Poder Judiciario funccionar livre e Nestes termos, não podendo concordar 
regularmente~ com_ o sub:.tituti~o, eu insisto pela appro-

Não ha de por forç.\ se r'Õssentir elle Jesse Yaç~o dn meu proJecto. . _ 
desiquilibrio e dessa. indicisão em l}ne po.ram " l\.las, querendo dar an;lm.s <la boa fe, do 
as couses public~s 1 ' de~mtere,;;se com que l!le1te10 esta causa. e 

do P<ttr·i· ·tismo com que 11ella intervenho, 
Como l)oderá elle, poii', funceionar. de declaro q11e acceito duas das idés.s sugg-eri

modo que tique snperior a toda e qualquer d~1s pet:.. commissão, que a meu ver veem 
suspeita, e HS suas deci::;ões se irilpon !H\m a Ci)mpletnr o meu projeclo, melhoranJ~ 
com;ciencio a <•O crilerlo .de tc,do:s os ci· seusivelmente. · · 
dadãos '? J\ primeira. destas il!éas é que se estendam 

Sr. Presidente, niio posso acceitar aquella os casos de intervenção, além dns duplicatas 
idàa, por mais respeito e ~om;ideração, que !los governadores e de <~ssemiJléas, aos con
me mereça a. íllustradn Ccmmh;;;ão, e sobre· tl ictos que por acaso, se levantarem sobre a 
tudo o h\borioso relator, que redigiu o pa- legitimíd~ttle do exercicio, quer ·de. oos, quer 
recer que:~. contüm. . •1e outr·as. o que se póde muito facilmente 

Tanto ma1s quanto, encontro no substitu- dar, senhores. 
tivo da commis~ão, uma porta larga a todos Realmente esta me.Jida vem completar o 
QS abusos. LeLtra o. (Lê.) · . men pfnsnmento, fazendo com que todos as 

. O substitutivo assim rJá Ioga1· a interrosi- que:>tões que podem perturbat: a mat•cba. t'e
çao dn recurso para o Supremo Trii.Junai Fc- guhlr dos Estados e conseguintemente 1t feli
d~ra l, sempre qu.e se 1'erlllcar inju~tiça. ma.- ~:iua•le ela t:nião. encontrem:\ sua decisão tlnal 
D1festa D<t sentença proferida pelos tribunaes no Snpt·emo Tribunal da. Republica, que 1JO~ 
esta•luaes. suu. organisnção e por !'ua iudole, ofl'erece as 

Orn, Sr. Presidente, V. Ex. comprehende melhores garantias de imparcialidade. 
quc-injustiçamanifesta -e uma 1erdadeira A ~egunda idéa é que se concede a qual
paoocéa, uma cous:1. v~ga, um!t expressão in- quer cidadão domiciliado no E~tado, em que 
aeterminada, um chavão que servirá para se pronunciar o confticto, o direito de inter
todos os recursos inwginaveis ; de sorte por o recurso; rlireito que igualmente '[laderã 
que o projllcto gubstitutivo, afinal de coutas, ser exercido pelo procurador seccional. 
chega. a concordar com o meu: por rple Isto. sim ; mfls a outra. pretencão do parecer, 
inrallivelmente todos os recursos hão dt:l vlr nnncn.; pois que o urt. 59 n. 3d~ Constitui· 
por essa porfa es·'ancarada parar no Supre- çiio ~ó permitte o recurso d<lS sentenças ·das 
mo Triuunal Federal. ju:;ti,..n;; dos ~t;~do~. em ultimn. instn.ncia, nos 

Sim, meus senhores, não baverâ partido CHSC!S a.hi tu:tlWC's, entre os •1uaes, entretanto, 
algum no E'tado, por menos antorisntlo, po;· nito fl;,:-urn o do suhstitutit"o du. comrnissão. 
menos competente, por menos illustrado, que (A.poiados.) 
po~eodo intel'por o rec11rso pnl"J. o Snprerno Rest:t-me tocar ainda em um ponto, Sr. 
Tnbuo.\l Federal. ruodan1lo-s~ em nullidado Presidenl'3, umv. vez que foi suggaridn uma 
m~nifesta, não o fa<:·a ~empre; lJOrt}tt:mto a. novn idéa, pelo honrndo t•epresentnnte de 
c111caoa desc~IJl'e-a tot1:1s as vezes que f]ner, S. Paulo, que tombem tomou parte no debate. 
em~orn soplusman•lo as leis, po1· melhores e O nobre deplltndo, nií.o concorr!a.ndo com a 
mars claras que estns sojam. intervenção do Poder Judiciario para resolver 

Por conseguinte, o que se deve comp1•ehen· os conflictos a quo teuho a Iludido, mas sen
der. d!J-qui, é que, em vez de ser o nr:;sumpto tlnuo ao mesmo tempo a neces!:>iua~le .de terem 
del.lldtd? com aquclla brevidade, com aquella alies um termo justo, um fim razoavel, uma 
urgenma que o caso por si mesmo requer, solução constitucional emtim, entende qne a 
porq11e trata-s.:! de salvar a ordem publiC<\ a ttribuição de decidil~os, de,·e ser exercida 
profunda.mente alterada no Estado, da sn.her· pelo Pode1· Legislativo. E, como s. Ex. cri- . 
se qual é a assemhlêa legitima; qual é o "'O- ticou o meu projecto, por suppol-o. não con
vernador ou presidente regularmente eleifo • forme à Constituição, mas nesta não pôde 
em vez de se proferir esta decisão em tem pÓ encontrar aliãs o que servisse á. soa opinião, 
breve. para se paclftcar o Estado, pa.rn serenar forçou a iotelligencia de alguns artigos da. 
os aDJmos, levando a conllanca a fé a todos nossa lei fundamental, afim de revestir. a. sua 
os espi~itos, procura-se um rodeio inutil que. idéa com aparencias da: legalidâde. . .. 
'? trara. como consequencia demorar a solu~ Mas, o nobre d- ·:putodo se esqueceu déstes 

. cão to c:aso. e por ~onsequencia prol~ngur_ o conceitos de Hamilton, no Fede,·alista: •como 
mar Yl'l~ • . o so:Q'r!~ent? dos q~e. la estão os talentos, porque devem ser · escolhidos os 
:~do "Jctlmas de J~usi1ças, e.de 1~1quirl~es, membr~ da legislatura, ~aros vezes serão os 

. ura os pela mtns cruel anomalia Eobt1ca, necessanos a um bom ju1:z, ha sempre que 



Câ'nara dos OepL.tados- lmp-esso em 12/0212015 15:47- Página 31 cte 57 

SESSÃO EM. 1 TlE DEZEMBRO DE 1894 25 

~eceiar ~elles todos os iocon':eni~nb.•s d:;] aliàs pel~ ~~rma.s fe~erativas ; é po~tanto, 
Jgnorancm_. E como o C?rpo leg1:slat:yo está I uma attl'lbuiçao que nao se applic:• somente 
sempre ma1s ou menos disposto a fr-.ltctonar-se aos cnsos de federação, como este que nos 
em pa.rtidos 1m de receiar igualmente que o preoéupa. agor;,. 
bauíto contagioso. !las_ fraP.çOes venha enve- Além disto! ella não 'é· priv;\tiva do Con-
nenar a fonte da Justiça.» gresso, e ass1m poderia tambem ser invocada. 
~ema~s .. é um podrt• inte~mittento, como _o a favor do Po·.Jer Executivo. Servirã, por 

legislativo, que _hl\ t!e acod1r com o remc:d1o ac:1so, para Fe~olver a questão.? . 
prompto a <:onfllctos, que podem de uma hora UM Sn.. DEPUTADo_ Mas c; .um ca •0 f, _ 
par~ outra 1rromper e ala~trar-se.? deral. · • ' ·· · ~ e . 

Não, com certeza. (A.po:arl<Js.) . 
O nobre deputado excl~1mou : não pód.~ o O Sn. MILTON- Perdão, preciso ó distin-

Poder Judíci;1rio intervir, porque h Constitui- gu:r i ~ caso não _póde ~~r iodifTerente ú União, 
çiio da Re~ublicn. semelh<~nte attribuiçii.o lhe ~a:; nao atfecb tmmedtatamente :i. Constitui
não confere i antes, entãll, seja o Poder Le.,.is- cao Federal. l'i: h•nto que esta , a.peso.r de 
latho que • ·e~olva, o caso, até pot·que, t; de tudo! est~ vigorando, e é cnmprilla por todo 
algum· modo, e.ste alvitre e :1poiado 11or di- opruz. nao obst::mteoesta~lo anom:.lo de Ser
veJ')os artigos da Constituição Federul. Quaes g1pe, ~ue afl'ec!a sem duv1da aos creditos e a 
são. porem, estes artigos'! Quaes são, porém, efficaCla do regrmen. . 
senbores ~ . . Por conseguinte, as tres disposições de que 

O nobre rleputado nos disse que se podt:!ria se serviu o nobtoe depulac!o por S. Paulo não 
enct~heçnr o · assurnpto, que t"entilnmos, no colhem a bsoluh\meute para a questão. E 
91't. 34 n. 33, da nos;;:, lei fundamental. S. Ex. não tem assim outro geito ~inão con-

Mas. como? Ahi se diz que compete ao cordar com':ligo. . . 
Con::,Te~so decretar as leis e r esoluçOes neces- Tanto m:us qunnto, Sr. Presidente, V. Ex. 
sarius ao exercício dos poderes, que pertencem .sabe que tratandtHa de uma·questão politica, 
à U 11 ião . ê .-erdade, mas de um as;;nmpto em qua só a 

Mas, si tratamos, na bypothese su.ieita ao jnstiçl'l ~óue _?ecidir fJUal n. nssembléa eleita, 
e~tucto. de podP.!'eS e~t_:ld~nes, que applicaçã.o qm~l o. ctdndao que, _para go>ean:.ul~r, ~bte•e 
pooe tet• esta d•SJ:OSH;ao wv.ocada pelo nobre mmorm rios sufl'l·ag1o:; de seus cooctd:1daos, é 
deputado, ao caso? Nenhuma, absolutamente o momento mais az3.1lo pnr•~ o Poder Judi~ 
nenhuma . ciario fazer velnr o seu prest :gio, impor a. 

sua garantidora isenção, applicando fielmente 
:L lei. O nob1·e deputa•lo, corntudo, que querh~ <1.0 

mesmo tempo arrimnr-se a diverEas disposi
çõ~s. nã,o coolbwlo b;~stante no q11e acabo de 
l~r, nlnchL ·recorreu <t do u. 34, que dit. as
Slm (lc :) 

Compete ·ao Congres~o : 
c< DHcretur as leis organicas para e:tecut;ão 

COffiilleta. ria Constituição,,. . 
Mns, meu Deus, esta. constitulcão a que se 

refere o n. 34, é a Constitui cão Fede1-at ; nes
tas questões de duplicata. de goveJ·nndores e 
de n~st>mbléas est;lduaes, não se · trata de 
oousa al.!.mma que a.:trecte immediatamenhJ á 
Constituição Federal. · 

Ptlr consequeocia. ainda. ahi S. Ex-. não foi 
·bem . inspirado. Como, ·porém, S. E:t. não 
q~e~m se _dar· por convencido, e repe!lia in 
z~?"itnc a 1déa de sererrr tnes contlicos resol
Vldos pelo Poder Judici:lrio, soocorreu-se 
ainda. a outro numero. no art. 35 que é o 
seguinte (18 :) ' 

Incumbe ao Congresso : 

~'Velar na gu~rda da. Constitulç4o e dl\s 
leiS, e providenctar sobre as necessidades de 
caracter federal. .)) 

Est!l ~ttr·tt;uiçãó de velar na guarda da 
CoDStt~uJção e das leis, existia já. no pacto 
ftmdamental do lmperiot que não se regia 

Camara v. vm · 

O Congresso, senhores, a despeito de sua 
ilush·<\Qão e de seu patriotismo, é uma as· 
sembléa. politicn, em que muitltS v ~?zes a ,jus
tiçn. poderà. set• sacrificada nos interesses pat'
tillarios. (Apoiado~.) 

E t anto estn ver·dade vrie cnlrtnrlo em todos 
os ~spiritos, que hoje ha. nmo. r.orrente de 
opinião bem acceutu ad:~. p:tl'l\ conthu-se ao 
Poder Judicia1•io a verificação t!e poderes dos 
proprios membros du.s nssemLléa.s legisla
tivas . . 

E nós quereremo>; por acnso, r etrograda.r? 
Sr. Presidente> V. Ex. está me advertindo 

de qu~ a horá e~gotou-se. Vou, portanto, 
conclmr as cons•derações que, no inter
esse de justificar-me, roi obrigado a exter-. 
nar. 

Vou ~ncluir, Sr. Presidente, e aguardaréi 
trn.nqo1llo :1. sorte úo,mett projecto. 

Lembrarei, em todo caso, que fui o pri
meiro n ap~llar ptlra. o patriotismo e a 
eompatencia de meus collegas para. que me 
nuxfllns&om com ns suas luzes nesta campa
nhn, que reputo patriotica e necessaria. 
(Apoiado•J 

o meu unlco lntorollliO, como já ftz ver, é 
prestnr mal16 um urvloo rol\l a. patrla o A. 
RepubUcn, 
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Porque, Sr. Presidente, V. Ex. póde ficar 
certo de que si não corrcr·mos com o remedio 
prompto e energico pur.:~: dellP.llar o .mal, que 
pavoroso nos amençH, 1guaes e ma1s grayes 
contlictos que o de Sergipe hão de se repro
duzir successi'ramante. 

Ninguem s~ illuda. E' preeiso salvar aRe· 
publica. (Mu:to bem, muito bem. 0 Or(l.dor e 
compri.mentado geralmente) 

Veem á Mesa são lidas, apoiadas 9 postas 
conjunctamente em discussão as segú.intes 

Emendas 

Ao projecto n. 180, de 1894: 
Si passar o meu projecto, a.ccl'escente-se : 
Art. 1° Depois das pa.Ianas- presidentes 

dos Estados-estas outras~ 01~ otih·o confticto 
:;obre a legilimidade tlo seu ea:e~·ofcio. 

Entre o art. 5" e 6° colloque-se e$te : 
Art. As reclamações poderão ser apre-

sentadas por qualquer cidadão, domiciliado no 
Estado ou pelo procurador seccional. 

S. R. Sala das sessões, :30 de novembro de 
1894.-A. ~lfilton. 

Ninguem rnais pedindo a p:tlavra, é en· 
cerrada a discussão e adiado. a votatZão. 

Passa-se á hora. destinada a.o expediente. 
O Sa. 1 • SECRETARIO procede il. leitura do 

seguinte 

EXPEDIENTE 

omcios: 
Do Sr. Jn secretario do Senado, de 30 do 

mez pa.ssa.do,communicando que foi adoptada. 
pelo Sena(10 enviada. c1 sanc~~ã.o li proposição 
aesta Camam,autori,ando o governo a man-
do.r prolongava linha telegraphica pelo inte· 
rior do Estarlo do Maranhão até á cidade de 
Palma, estado de Goyaz, etc.-Iotejrada.. 

Do Mioisterio d•• Justiça e Neg11cio~ lnterio· 
l'CS, de igual data. communicando que a. reso
lução do Congr~so Nacional, prorogando a 
actnal seEsão legislativa até de dezembro do 
corrente anno, toi mandada publicar pelo 
Presidente da. Republica..- Inteirada, offi
ciando-se ao Senado. 

Do mesmo ministerio, de 1 do corrente, en
'Viando a seguinte do mensagem: 

Srs, Membros do CongressoNacioual- Na. 
inclu.sa exposição propõe-me o mínistro de 
Estado das relações exteriores a a.bertura da. 
llin credito de 200:000$, para se ·completar -e 
demarcação da fronteira entre o Brazil e a. 
Eolivia.. Peço-vos que, attendendo á urgenci.a 

do ca.so, me habiliteis com a. necessaria auro
rísação. 

Capital Federal. l de dezembro de 1894.
Prllàente J. de Moraes Ban·os • . 

Sr. Presidente-A fronteira entre o Bra.zil 
e a Bolivia começa. no rio P(l.raguay, no Ponto 
em que desa.gua. a. ba.hia Negra.. e termina 
nas nascentes do Javary. Está demarcada. até 
a cofiuencia do Mamoré com o Beni, Daqui 
até áquelJas nascentes é formada :por uma 
linha geodesica e esta rorta os rios que cor
rem da Boli via para o Bra.ziL Como a demar
cação só foi feita até ao Beni, não se colloca.
rs.m marcos_nos pontos de intersecção,e dahi 
resulta. que na navegação da.quelles rios não
se sabe onde termina o territorio de um dos 
dous paizes e começa o •1o outro. Para. obviar 
esse inconveniente_ propõe o governo 1Joli
viano que se fa~a. a demarmção entre os pon
tos extremos da. dita linha.. Ainda se não 
começou a negociação, mas, approximando-se. 
o encerramento do Congresso. ·para evítar 
demora, convem obter deade jã. o neeessa.rio 
credito, que póde ser por o1:a de 2UO:OOO$OOO· 

Saude e fraternidade.- C(Crlos de Caril alho. 
Capital Federa.l, 1 de dezembro de 1894.

A's CommÜ!sões de Orçamento e Diplomacia. e. 
Tratados. 

Do Ministerio dos Ne~ocios da. Guerra, de 2!) 
do mez passo.do, enviando o requ(;>rimento em. 
queEmilia Ro,lrigues Moreira do Nascimento
pede ser relevada a divida que para com a 
Fazenda N:tcional tinha seu fina<io marido. 
Lauriano Alves do Nascimen.to.-A' Comm~~ 
são ue Fazenda. 

Do mesmo ministel'io e de igual data, en
viando o requerimento convenientemente 
informndo em que os em~regados civis do 
Laboratorio Chimico Pharmttceutico militai', 
pedem melhoria de 'Vencimentos. - A' Com
missii.o Especial de que é presidente o Sr. 
Mo:rne.s Bat·ros. 

Do mesmo mini~terio, de .:30 do mez passa
do, enviando o reque r·imento, e mnis pa peis 
em que os empregados d.:. intendencia da 
Guerra., pedem augmento dCJ vencimentos.-

A.' Commissuo Es_peciat de que é presidente 
o Sr. Moras Barros . 

Do mesmo ministerio e fie ig ual data; en
viando o requet•ímento e mais papeis em que 
D. Anna Maria Tovar C.onceicão. viuva do 
alferes Greg'Or'io Acery de Sou?:n. Conceição, 
pede dispensa. de indemnisar a Fa.r.endn. Na
cional do debito cGm que ilcou pn.ra com os 
oofrespublicos seu faUecido m~rido.-A' Com~ 
missão de Fazenda. 

O Sr. Martins Junior (Este dis
curso deixo. de ser publicado, tendo sido en~ 
tregue em tempo ao oradm· .) 
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O Sr. Coelho Ointra-Sr. presi· 
dente venho á. tribuna dar immedia.ta. resposta 
ás accusações feitas pelo orador que acaba de 
sentar-se. 

Antes, porém, de (1esempenhar-me nesta 
tarefa, seja-me lieito agradecer a camara o 
ensejo que acaba de proporcionar-me, conce
dendo a prorogn('ão da hora, de cumprir um 
dever de justiça, accur1 indo em defesa da 
-verdade deturpada (O Sr. Martins Junior 
retira-se do recinto). Senhores, jâ. tarrl.avam 
as manit'estações espectaculos~~s daquelles que 
a.!feitos ás expansões de. um espírito doentio, 
procuram ·sempre expandir sentimentos que 
não apreciarei, mas que deixo ao bom senso 
da Camara julga-los ! 

Como apreciai-os, quando são elles tro,zidos 
ao seio desta. camara., por aquelles que tem o 
dever de não se prevalecerem da posiç-J.o de 
representantes, para, em momentos de verda
deira allucínação partidaria, atirarem sobre 
seus adversarios apodos que a Camura. acaba 
de ouvir ~ ; 

Não, Sr. presidente, o nobre deputado 
reconhecido do 1° districto de Pernambuco, 
ha. de permittir qne não tome em considera
ção tudo quanto ãeabciu de a.rchitectar J?ara 
apaixonadamente verbern.r com lin~agem 
atróz o honrado governador de meu Estado. 

Não ! não descerei a levantar ao tapete 
desta Camara as injurias que aca.bam (le lhe 
ser dirigidas. Seria isso uma offensa dos ale
vantados' princípios de patriotismo que 
exornão o caracter do digno governador de 
Pernambuco, distíncto por todos os títulos 
de benemerencia 1 (Apoicrdo.~. 

Sr. Presidente o 1acto que acaba de ser 
trazido a.o conhecimento do. Ca.mara, e que 
deu·se no Recife, e acons•?quenciaimmediata. 
dos pl'incipios pl'egados por oquelles que nã.o 
medindo' o alcance, nem a. extensiio das offen
sas graves com que o!f,~ndem a. fa.milia 
pernambucana, oecultam-se ~obe o anonymato 
para covardemente saciarem suas iras ! 

São actos que não se justificam; mas esses 
assaltos iliifamatorios de intitulados republi-

. canos que abrigadas sob a irresponsabili
dade nada respeitam. ten·'em a fazer explo
dir taes represalias e e:xplodir pela fôrma 
qne todos nos deploramos ! 

Sou daqueUes, Sr:l., que pensam que os 
desmandos da impl't>n~n. tem o salutar cor
rectivo nos proprio~ dc:>mo.ndos! 

Mas, jr~ma.i~. poderei ndmittir que 
quem quer que seju., nem meflmo nguelles 
que levados pala va.ido.de o.mbicloso. deixam 
e~volve1· slla probidade politica . ~Jn um 
trlSte sudarlo, um boletim forgado em 
qua.rteis, para se exporem no necroterio 
d~- irrisã~ popular,. a vergastada da opi
ruao publica., possa arrogar-se .o di;r:'P·:~ , de 

impunemente atirar sobre nós todos os qua
lificativos o1fensivos que lhes aprouver. 

Não, Sr. presidente, si porventura, fosse o 
ho~rado governador aggredido leal e cava
lhelrosamente, elle teria a coragem _precisa 
para tomar o desforço honroso. sem neces
sidade (1.e~ses excessos deplol'aveis, cuja. re
sponsabilidade !õe lhe quer a.ttribuir. 

São acontecimentos himentaveis mas sem 
duvi~a. attenuados pela audo.ci'a da' ag
gressao. 

O acontecimento que cuba de dar-se no
Recife. e o facto de todos os dias, por assim· 
dizer ; desde que a imprensa torna-se porno-. 
graphica, o de~ibrço dos offendir'os é inevi-· 
tavel ; mas, a. rasponsabilidade de taes e:x.ces-. 
sos não cabe ao governador do Estado~ que·
não os autorizou. 

Deploramos taes factos, embora condemne
mos todos esses excessos de pornographia. 

Infelizmente trata-se da impren~a; mas, eu
distingo entre a imprensa livre, a imprensa. 
séria. a que trata. uos interesses do paiz. (lon
trinando ou criticando actos administrativos •. 
dc~:::a. imprcn~a de ga:.o!eiros filiada aos baixos 
sentimentos de interes~es privados. 
os~. TOLJW~TDW DE CA.RVALIIO~Mas, para; 

essa imprensa ha a. lei. 
O Sn. CoELIIO CIL'\TUA- Sr. presidente, ·o· 

aparte com que a.cabo (1e ser honrado pelo.
meu illustre conterraneo, obriga-me a. per· 
guntar a. S. Ex. (dirigindo-se ao Sr. Tolen· 
tino de Carvalho) app!audo s. E:<. essa. lin· 
guagem desbragada <los ga::e~e:ros de nossa. 
terra ~ 

0 Slt. TOLENTlNO DE CARVALHo-Não ap•
pla.udo: mas noto que ha.lei para corrigir. 

O meio de violencia não ó meio de corri- · 
gir. 

O SR. CoELHo Crl~TRA-Sr. presidente, que·· 
responsabilirlade tem o governador de um 
Estado, " U a policia, que um grupo de cida.-
i1ãos, que um (los telegrammas lidos diz set> 
de 50, e que outro diz ser de JOO, julgando
SEI imfamados tome JlOr si proprio desforço, 
material da imprensa desrnandada rlesde que 
o anonrmato frresponsavel não permitte a.. 
punição legal do verdadeiro culpado~ 

como poderio. a IlOlicia.' evitar esse repen
tino desacato, desde que de nada. foi preve-
nida. polos interessa,1os '{ 

Qual a. responsabilhlatle do governador 
cle:-:do qtle alie providenciou em tempo de 
evitu.r mal maior 1 

Pois não e esse fucto quo deu-se em Per
na.mbuco consequencia. ernanente do deses· 
pero de tantas v lcti mas do· desbrag&mento 
dos corsar~os do Recife ~ 

Sr. presidente, eu jã. ti'Ve occasião.de dize~ 
desta. tribu~a. que os amigos do l.llustre re--
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conhecido do }6 districto de Pernambuco, a Hoje S. Ex. esquece tudo isso, e vem 
maio1' parte, a mais relata, o havia alJando- ÇJccupar-se desses assumptos de campanario e 
nado. _ . pela fó-rma que a Camara acaba de ouvir r 

Entre esses ex-amigcs de S. Ex. estao m- Quando, s. Ex:, por meio:; que não quero 
dadáos de illibada reputaçi'fo e caracter ele- apreciar, obteve a serie de actos que ta.nt.o 
vadíssimo. citarei entre outros, Esmeraldino nos bostilisou, nós não viemos à tribUna 
Bandeira. Ma.laquia.s. Ambtosio Meira e ta.n- com lamentações uggredir quem quer que 
tos outros (1istinctos por todos os títulos tosse. · 
pois bem, Srs. estes rne:-;mos teem sido ata- Remettemo-nos ao silencio, e pl'udente

·dos ao pelourinho dos doestos e ucet·b~s dia- mente aguardamo.:; que chegasse a almejada 
tribes dessa impren:'a Cor.•'al·io, pelo simples aurora da re>generação a que alludiu S. Ex. 
tacto de se não deixarem dirigir por preten- t•ssa aurora. despontou, felizmente, no meiõ 
sos e desorientado~ chefes, políticos ! do3 applausos da Nação, e nós que devemos 

Qual a respo:-~~alJilirJa<le que póde caber ás acatar e francamente apoiar o governo que 
autori·1ades do Recife, q tJanrlo o Corsm·io.cuja surge, mal andar i amos se lhe creassemos em
typograpbia foi destruida, attrahlu sobre si haraços, descendo a. retaliar até o rA:~nto em 
a odiosida.de da maior parte dcs bomen~ de que o honrado reconhecido desceu ! 
bem de Pernambuco 1 S. Ex. não se .contentou com as narrativas 

Abusam a maís não poder, e quando as vi- dos factos invelltitros. e que pert irei licença. 
climas de tantcs desmDndos reagem, culpam a Camaro para considerai-os fantasiosos. 
as autoridades ! Da. confrontação dos telegrammas lidos, re-

Sr. :presidente, quando quaesquer thctos salta o pouco escrupulo com que se preten
desses se diio e não lw. a quem rcsponsabilisar. deu empanar a verdade ! · 
veem logo os politiqueiros, punidos em seus Não lta outras communicações se'l).ão al! ·da 
excessos, criminn.r o governo constituido po~· Ga.;eta e as que tive do meu Estado, que são 
não ter prevenido acontecimentos inespe- contestes em <.ffirmar que a opinião demasilv 
rados ! do injuriada explodiu inesperada, o que ape-

0 facto que a.caba de dar-se no Recife estú. :zar dos esforços empregados não Ioi possivel 
perMtamente rela.tacio na. Ga.::eta de .t.Voticias, prevenir 0 mal. 
Ql'gão U.eroasiauo. criterio~o. qne se publica 
nesta capital, e di:fferf': bem dns narra.tivas. O S1:. ToLENTlNO DE CARVALHo-Quem tele-
.!~b Z.éll~ armar ao etreito, por e~a plural i- gra.pbou a V· Ex 1 
<::3-d? t;;:, telegrammas que tanto teem dado · o sa. CoELHo ClN'IlU -Tive varios tele-
c;;~:~ 2~.1lar. . grammas entre <.utros, o de um meu filho . 
. ··:.Ex. sabe,« Sr. prc~h~e~te, que 0 n~s~o o SR. ToLEl\"TIKO DE CARYALHO -Pensei 
JUrado collr":1 Gaspal Dtummond, du;:_e "Ue tin1\a "ido o seu qobrinho o "'Ovemador. 

uma vez da tt·1bUim 110 Senado «que a Ca- ·s . ~. - • o 
pita! Federal estava fart.a de telegrammas (Mv.ttos apal tes.) . 
:!'ahos do Recife »,não é, :pois, de admirar que . 0 S~. COELHO CINTR~- 0~ telegra.m!Dfi:S 
tenham sido apresento dos os que tenho con- l1dos sao varados na ma1s od1enta. pl.\r ctah
testado. .darle, 8ÍÍ.O como disse do irmão do Sr. Martins 

Quem telegraphcu J_:>ara os jornnes desb. Junior, gerente da Ga..;eta da Tm·de. 
capital~ Um irmão, um cl.!nbado e .umami_go, . Chamo a attenção da CamaTa para esse 
pe~so"!a !!rata, du Sr. nHl.]Or M::~rtms Jun~or. facto. Em uma r1as vezes que me occuper dol!l 
POIS e cr1vel_que o honrado Sr. Barbosa Luna. negocias de meu Estado, tive occa.sião de re
tenha pratrcado os actos que taes tele- ferir-me áquella. gazeta c declarar que o hon· 
grammas lhe attribuem ~ rado orador que me precedeuer;:t responsa.vel, 

Quem conhece Barbosa Lima.. o laureado como redactor chefe, pelas doutrinas por e.Ut\ 
moço que tanto bonra. o cargo que occupa, expendidas, nessa ocl'asião fui coE-testado por 
não t~óde admittir semellmnte accusação. V. Ex. que repelliu copa.rticipaçao nesse Jor-

Sr. :presidente, lembra.-se a Camarn., que na.ls.inho, entr~tanto, a Cama.ra Sl acaba. de 
jâ levantei desta. tribuna uma questão, e :pede ouv:r a confi~ssao ex:ponta.ne~ de ,. .. Ex. de 
informações ao governo relativas a.a.ctos pra- que a s~a !l~~~ta era seu orgao e getldO por 
tieados por agentes federaes, e praticados um seu lrmao · 
com aoquiescencía do illustrc reconhecido, Bem vG V. Ex. que desde que o meu hon
actos esses que eram possiveis de censura da rado contendor aJI!rma. hoje o que hontem. 
-camara.. negou, não podem mel'ei:er acceitaçã.t> nas 

amrma.ti:va.s, por estarem emfla.gr:aute con-Nessa. occasião o nobre reconhecido õefen": 
dend.o esses agentes, censurou-nos por trazel-os 
.i. tribuna. da Cama:ra. e tomar-lhe tempo com 
. diecussões que nada adeantavam. l 

fiicto com a verdade. · 
O SR:. ENÉAS MA.RTINS- Mas ha telegram• 

ma.s impa.rcia.es da imprensa. • 
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O SR. COELHO Crr..'TRA- Mas eu acabo de 
dizer que por estes telegram!llas, como o da 
Gazeta de Noricias não se porle censurar as 
à.utoridades de Pernambuco ( apolarlos e apar
tes) Sr. Presidente e lamentavel que. o no
~re tribuno :1 q_uem respon<lo venha hoJe por 

. :seu procedimentoju~;tificar aqueil~s actos que 
· não ha muito tempo pl'Oiligou. 

Ainda. perdura. na. Ca.ma.m a lwnbra.nça 
das palavr·as de S. Ex:. condemnando o tra
zer-se pJ.ra. este recinto :~.s emoci?na.u~s 
questões da politicagem de carnpan;u'lO ; nu.o 
quero pois insistir mais e deixo a S. Ex:. a 
qlo,·ia t.lo desti)rço que ha pon~:o tomou, e da 
fraqueza. das lamentações, por terem-ee-lhe 
evolado as esperanças fagueiras que ante
vio no descalabro da politica pernambuca.n<~. 
si fos~e entregue â sanha pa.rtidat·ia uc que 
S. Ex. tem dado provas nesta casa. 

Tenho concluido. (Jllu:to bm•; 11ur~w oen~). 

Vão a imprimir as seguintes 

:e.EDACÇÕES 

N. 182 A- 1894 

RedacçrTo 11awJ. 3" discussao do JWojccto n . 182 
deste anHo, qve concede a Companhia Es
tradas de Fen·o do Norte áa Bra:;:'t prom
gaçtio a!e de~!;mbro de 1.896 do pra;o mm·
cado pa,·a a concl,!srto drts o',,·as das cs!ra· 
das de {cl'1'0 de A.racajú a S&m<1o Dias com 
ramal pan~ c~ Cl.lpdla, no E:;tado de Ser
gipe, c de Ta.mamlcmJ â B ar1·a no de Pe1·-
1lamuuco, 

O Congre.sw Nacional resolvo : 
Art. 1.° Fi.cu. concedida prorog:u;;ão até 

dezembro de 1896 do prazo marcado para. 
conclusão dos obras : 

1 - i1 Companhia de Estradas de Ferro do 
Norte do Brn.sil para as d;ts estradas de 
ferro Ara.c:a.jú a. Simão Dias corn ramal 
para ca.pella., no Estado de Sergipe, e de Ta
:ma.ndaré á Barra, no de Pernambuco. 

U- a Companhia da Estrada de Ferro do 
Alto Tocantins, cessionaria. da K;trada de 
Catalão a Palmas. 

III- á E,trada. de Caxias a Cajazeiras, no 
Maranhão. 

A~t. ~·E' o governo autorizado a pro~trar 
a.té 31 de maio de 1895 o p1•azo para o início 
das obras t!o pot•to da Laguna, a cargo da. 
Companhia . de Construcções Hydraulicas. 

Art• 3.n Revogn.m-se as disposições em 
contrario. 

Sa.la das Commissões, 1 de dezembro de 
1894.-Jotio Lopes, presidente.-Augusto Se
't)ero.-llfay,·ink.- Almeida Nogueil"a.-A. 
Guanabm·a.-A.rtht.w Rios.-A'lberto To~·es. 

N. 169 D-189-:l 

Redacçtío fi;w.l do projecto ' t , 169 B, do cor
?·ente anno, que orça a ,·eceita geral d~ Re.-· 
paolica para o exercício de 1.895 

O Congresso Na.c!onal decreta.: 
Art. 1." A receita gerat da. U.epublica. dos 

Estados Unido~;; do Brazil, para o exercido de 
1895, e or~.ll.da em 27D. l 9S:OOO~, e será reali
sada. com o producto do q~le for arrecadado 
dentro do mencionado exercício, sob os tituLas. 
aba.ixo designados: 

Receita o1·dinw·ia 

Importação 

1. Direitos .de importação 
p3.ra consumo, nos ter
mo;; da ld n. 25 de 30 
de dezemLI'o d.e 1891. e 
das disposições lega.es a · 
que ella. se r e rere. ele
vados ao tl'iplo os direi
tos que pagam os ]lhos
pllOros, e ao dobro os 
qu(l pagam o 1\lmo e o 
sal grosso, <':ontinuando 
a pagar 30 "/u os se
guintes artigos da. ta
riJa: os thts classes 15 e 
16 que for<"lm de l uxo 
ou fant::Lsia; os da alil.sse 
17 cxcluidos os de ns.558 
o.5Gl c os tlejub que 
nü.o fu1•em do luxo ou 
fan t::Ls ia ; o::; dn. classe 
18, excluidos os de 
ns. 59:J a. nol: os da. 
35; fio torcido ou linho 
de qua.lq ue!' q ua.lida.de 
em ca.rreteis, novellos
ou meatla.s. ·lJara. cos- • 
tura, crochet. tricot e· 
semelhantes a.lamares, 
ale a tifas, bar·egea, fran
jas, requites, galões, 
ligas, mant<~s, ma.ntele
tes, ca.misi nhas, ca.misa.s, 
rendas, roupas feitas, 
meias de linho ou de lã.. 
tiras e en tremeios, t rans- · 
parentes, broca/los, lha
mas. chales, lenÇ{)S,excep
to os de algodií.o,1itas de 
qualquer qualida.de.fró
cos. HJó. ga.ze.lacos. pel
lucia, veludos e tapetes~ 
obras ou artef.tctos de. 
ou com madreperola, 
marfim, ta.rt.a.ruga, co-
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ral. ouro, prata, platina. 
e }.)OO.ras !)reei asas; -vasos 
·e quaesquer artigns da 
louça ns. 5 e G; lustres, 
~ndelabros e serponti
nasde qualquer· qualida
de, e quaesquer a.l'tigos 
devidrode n. 2; moveis 
de madeira fina e quaes
querobras ou artigos rle 

-ou com ouro ou prata.; 
perfumarias; bij ou terias 

· !le qualquer qualidade; 
ftguras, bustos, esta
tuas, vasos e outros 
-<>bjectos ou peças de lu· 
xo. adorno e phautasia, 
. de barro, louca, vidro 
ou metal ; obras e ar
teractos demarmore,ala.
bastro. porphyro, jaspe 
-e pedras semelhantes ; 
pontas de Pariz ; cal-
çado de qualquer tecido 
-de seda ou com mescla 
-de seda; luvas, esparti· 
lho..,, gra.va.tas, cha.péos 
e bonnets de qualquer 

.qualidade; pannos, ca.se-
mil'as~ca.ssineta.s de lã., 
singelas ou dobradas, 
-com ou sem mescla de 
~da, borda.das ou n\'io 

-é os n1Lo especificados ; 
alpacas, cassa.;;; de lã, Ji. 
las, merinoll, dura.ntes, 
damascos, cachemira.s , 
princesas, sarjas, .,;erafi
na.s , gorgorues, royn.l., 
setim daChina,tonqnlns, 
risso etechlos semelhan
tes e nã.o cta.ssiftMdos, 
:lisos ou entr:mçados, la.· 
vra.dos ou adama!lca.dos; 

· -cordoathas (n. 576 da 
tarifa); correia. de cou
ro, de algodão ou bor

-racha., taahea.das ou não 
para machinas (n. 1012 
da tarifa.}; queijos, pre
.suntos de q ualq uermodo 
preparados, conserva da 
quMquer qualida/le, sal
vo as congela'1as; paios, 
linguiça.s ou chouriçOs, 
caldos ou geléas,salames 
.ou extractos ; pagando 
mais 40 "/~os seguintes 
.a.rtigos: bebidas fermen
tadas e licores, líquidos 
. e bebidas aleoolicas; car
tas de joga.r; arreios e 

carruagens e o:s artigos 
da classe 27; diminuidos 
de 50 °/n as taxas do sul
fureto ele car:,ono; equi
paradas a.s taxas que 
paga o macarrão ás dos 
biscoutos e bolachinhas. 

As taxas para os liquidosse
rão as seguintes: 

15 °/o para os cascos que 
contiverem oleos. 

18 •f. para os cascos que 
contiverem bebidas fer
mentadus e alcoolicas. 

Para todos 6s outr•'S envol· 
torios em que possam 
ser a.condicionad;.s estas 
mercadorias, regularão 
as taxas dó art. l i3 da 
tarifa, para os acetatos, 
ficando em pleno vigor 
as notas. 13 a 18 da 
mesma tarifa e, "bem 
asõõim, os arts. 2.5 e 26 
dos preliminares da 
mesma.. · 

As a.ggravações de impostos 
determinados acima só 
serão c\)bradas das mer
cadorias que sahirem rlo 
porto de origem a partil' 
da 1 de fevereiro de 
1895. 

2 Expediente dos generos 
Hvres de direi~decon
sumo, na conformidade 
da. lei n.l26,de 21 de no
-vembro de 1892, isentas 
as sementes destinadas 
ála.voura. 

3 Expediente das ca.pa.ta.
zias, elevadas as taxas 
a 150 réis e i5 réis. 

4 Armazenagem, eleva-las as 
taxasa ll/2, 21/2 e 
3 1/2 °/o• 

Dt1spacho marítimo 

5. Imposto de pharóes. 
6. Imposto de docns. 

Add:ci.onaes 

1. Taxas addícíonaes sobr~ 
os direitos de importa
ção para consumo, na 
conformidade da. lei 
n. 25 de 30 de dezembro 
de 1891, isento dessas 
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taxas e :papel p~~ora. im-
presoã.o ............. .. 

~. Dez por cento addicio
na.es sobre os impostos 
de expediente de gene
ros livres de direitos de 
importação, pharóes e 
docas. Ficam suppri
midos os impostos de 
·dez por cento arldicío
naes sobre os direitos 
·de expediente das ca.pa.
tazia.s e armazenagens .. 

Sakid~ 

~. Direitos de 2 1/2 o /o da 
pol v ora. fa.brlca.da. por 
conta do governo e dos 
meta.es preciosos em pó, 
pinha, barra ou obra.s ; 
üe 1 1/2 Ofo do ouro em 
barra. fundido na Casa. 
da. Moeda e de 1 °/. dos 
diamantes ; e sob.t-& a 
importação do Distl'icto 
Feflern.l, de produ.ctos 
não sujeitos á exporta
ção dos Estado3 .••••.•. 

Interior 

lO. Renda da Fazenlta. de 
Santa. Cruz e outras de 
propriedade da. União •• 

11. imposto de 3 1/2 a;. so
bre dividendosde titulas 
das companhias ou so
ciedades anonyma.s com 
sédc no Districto Federa.l 

12. Juros das a.cçõcs das es
tradas de ferro daBahia. 
e Pernambuco ....•..• 

13. Ren'1a da Estrada. de 
Ferro Central do Brazil 

14. · Dita das estradas de 
ferro custeadas :pela 
União ................ . 

15. Dita do Correio GeraL • 
i6. Dita. dos tcl~raphos 

electricos, inclUSive a 
taxa de fr. O .10 ouro, 
por pala. vro de tele
gramma em }lereurso, 
nos cabos da ~Bra.zilia.n 
Submarina Company 
Limited .............. . 

17. Dita da. casa da Moeda. 
18. Dita da. Imprensa Na· 

cional e Diario O{ficial. 
l9. Dita. da Fabric& de Pol-

vora .. a. t t t. t. I f t • • ·..,, ~ 

20 . Di ta da fabrica. de ferro 
ne S. João do Ipa.nema.. 

21 . Dita dos arsenaes .••••• 
22. Dita da. Casa de Correc-

çLl ..•.•......••.•.••• 
• 23. Dita. du Gymnasio Na-

cíouat. •..............• 
24. Dita do Instituto dos 

Surdos-Mudos ....••.•• 
25. Dita. do Instituto Nacio-

nal de Musica. ........ . 
26. Dita de matriculas nos 

estabelecimantos of· 
ficia.es de instrucção su-
perior •..........•..•.• 

27. Dita. da Assistencia. dos 
Alienados ............ . 

28. Dita arrecadada noscon· 
sulados ............... . 

29. Dita dos proprios na-
cionaes ................ . 

30. Fóros de terrenos da 
marinha •. - ....•••....• 

31. Laudemios ........... .. 
32. Premios dos depos1to.s 

publicas ........•.....• 
33. Contribuição das com

:pan h ias ou em prezas de 
estradas de ferro, s:.~b
vencionadas ou não e de 
outras companhias para · 
as despew.s da l'espec-
ti v a fiscalisação ....... . 

34. Imposto de sello, de ac
corào com as taxas esta
belecida.s :pela lei de 30 
de novembro de 18~1. 
elevado a 600 réis o sello 
das procui"J.ções de pro
prlo punho, quer as es
criptas e a.ssignada.s, 
quer as sómente assigna
das,elevando a 18 osello 
de cada despacho de im
portação, excluido o 
sello sobre bilhetes de 
loteria e sobre dividen
dos de bancos, compa
nhias e sociedades ano
nymas com sede nos Es-

. tados ................ .. 
35. lmpo$tO de transporte .• 
36. Imposto de 2 °/o sobre 

vencimentos e subsidias, 
inclusive o de Presidente 
e Vtce-Presidente da. 
Republica. c o dos mem
bros do Congresso Na-
cional .. . ............... . 

37. Rendimento das penna.s 
·de agua •••.•• ••.••••••• 

31 
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38. Cobrança. da divida ac-
tiva •..•........ ····-··· 

39. Jmposto de 2 °/o sobre o 
capital das Joter-ias fe
deraes e de 3 "/o sobre o 
das estadoa.es cuja. venda 
de bilhetes se e1fectuar 
na Capital Federal, na 
fórma das leis em vigor. 

40. Fumo em bruto de pro
ducr;ão estrangeira. por 
500 grammas ou fracção 
<lesta. unidade . ..... _ .. -

Fumo picado. miga.,Jo ou des
fiado, inclusive o ma.nu
facturado em cigm·ro, 
por 2.'5 gr-am mas ou fra.c
ção desta unidarle, dP. 
prollucção n:wlonal __ .. 

Dito d"' pr·oll ucç~ão cstra.n· 
gcira .. .. ... ...••..•.. 

Charutos, por um, de fabrico · 
estrangeiro ........... . 

Cigarros, por maço, de 20 
ou por qualquct• fr·acção 
excedente tle 20 .•..••. 

Os ciga:rros rle mortalha ou 
raprt de fumo pngil.ri.i.o o 
rlobro destas ta.xa.s. 

Rn.p~. pr,r 12.? gr<lmmas ou 
tr·a.e<.,ão nesta unidade : 

De fabrico nncionaL ..... . . 
De fabrico estrangeiro . ... . 

RECEITA EXTR.AORDINAlUA. 

4l. l\.fontepio da Marinha .. 
42. Montepio militar ... . • . 
43. Montepio dos empre-

gados publicos ... - .•..• 
44 . Indemnisações ........ . 
45. Venda de generos e 

proprios nacionaes .... 
46 . .Turos de capita.~s na-

cionaes . •. •.• .••. .. . .. . 
47. Remanescentes dos pra

mios de bilhetes de lo-
teria. .•.•••.••. · .. · . •. .• 

48. Receita eventual, com
preb.endidas as multas 
por contravenções de 
leis e regulamentos •••. 

Depositas 

49. Saldo ou excesso entre , 
QB recebimentos e as 
restituições •••••• ••• ••• 

$1.00 réis 

$010 réis 

$04.0 réis 

$100 l'éi~ 

$030 reis 

.'~0 10 l'áis 
$000 réis 

})isposiçljes geraes 

A~·t. 2." E: autorieado o governo: 
]", a. emittir bilhetes do Thesouro até â 

somma. de 25.000:000$, como antecipação da. 
receita no exercicio desta lei ; r1even•io, :po· 
rém, resgatal-os ate o fim ~o mesmo exercicto; 

2°, a receber e restituir. de conformidade 
com o disposto no art. 41 da lei n. 638, de 17 
de setembro de 1851, empregando · os saldos 
n:ts f,cspezas da. União e contemplando o ex
cesso das re-5ti&uiçõ&s no balançQ do exerci
cio. os dinheiros procedentes das seguintes 
origens: 

a) t!o e rnprestimo do cofre do~ orpllãos; 
b) tlos bens de defuntos e ausentf:!s; 
c) dos premias de loterias; 
d) d,Js (lep~Jsitos das C<.Lixa.s econon1ícas e 

montes de soc~oi·ro; 
e) dos depositos de outra.s pi'oceclenclasj 
3°, a rever as tarifas uduanei1·as. Nesta, 

revisão serão consolida.'los 0S impostos de 
importação paro consumo dB modo a consti
tuírem uma. só taxa para. cada. artigo dn. to.
l'ifa, supprimirla.s as taxas a.cld.icionaes. Ou
trosim. a. rever os impost os de expediente 
t.los generos li'l'·res de direitos d~ importação, 
de docas e pharue.s de maneira. a. consolida.r 
as mesmas taxas. incluin(lo os addiciona.es 
nas tttxas ot••gínaes. Neste trabalho de modo 
algum poder•lo as taxas serem a baixadas : 
a 1\ltura ktXt\ será o producto da som ma. das 
diversas taxas actuaes. 

O go\·e1•no fhrá éstudar e organísa.r, sob a 
base d:~.S ta.rif<lS actuaes. duas t:Lrifu.s, uma. 
gl!ral e outra. minima. a. :~.pplicar o.os produ.
ctos estrangeit·os e sujeit.'l.I".i. este trabalho ü. 
appromçã.o do Congresso Nacio:tal em sua. 
proxima reunião. 

Art. 3." Para fazer face ao clefic: t que 
se possa verificar no exe1•cicio desta lei, por 
insufficiencia da receita, e ú.s despezas oriun
das da revolta. tl.e 6 de setembrq de 1893, 
constantes dos creditos extrli.oruinarios e 
supplementa.res, approva.dos pelo congresso 
N(l.cional, .. ssim como pa.ra proceder ao res
gate do papel-moedlL emíttido depois daquell.a. 
data é o g-overno autorizado : 

1". a. reduzir as desiJezas pa1•a. os diversos 
ministerlos como julgar conveniente, com 
podere! para supprimir serviços que a. seu 
juízo puderêm ser dispensados, despedindo o 
respectivo pessoal ; 

2", a. pra.tica.r operações de credito no es
trangeiro até seis milhões esterlinos e no'pa.iz 
a.té 100 mil contos em a.:polices • 

Art. 4.° Fica extensivo a. todas as a.lfa.nde
gas e mesas de renda., o pra7..o para consumo 
das metca.doria.s susceptíveis de corrupção 
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de que trata o art. 254 § 2° da Consolidação 
· das Leis das Alfandegas. 

Art. 5.0 O governo da União continuará a 
arrecadar os impostos de transmissão de pro
priedades e de industrias e profis~ões no 
Districto Fer1eral para com elles tazer face ás 
des!Jezas com os serviços da Municipalidade 
actualmente a cargo da União e com a me
tade das despezas que por lei competem á 
mesma Municipalidade. 

autorisado o governo a modificar o regula
mento actual no sentido.de pol-o de accordo 
com estas disposições. Continúa prohibida a 
entrada e a venda de bilhetes rle loterias es· 
trangeiras no territorio da Republica. 

Findo o éXercicio o Thesouro liquidarã: as 
contas dt;Stes ~e.rviços e entregará o sal< lo, si 
houver, a Mummpalidade do Districto Fede
ral, ou receberá della a differença entre a 
arrecadação .e o total das despezas feitas. 

Art. lO. Para o lançamento do imposto de 
p~nnas de agl!a, a. municipalirlade do Dis
t~I~to Federal e obrigada a fornecer á repar
tiçao fiscal competente uma cópia do lança
çamento do imposto predial pelo qual aquelle 
deve ser feito. 

Art. 6.° Ficam elevadas ao triplo as con
tribuições que são arrecadadas nas alfan
degas em favor das instituições de caridade a 
que se referfl o titulo 8, capitulo 15 da Con
solidaçao das Leis das Alfanclegas , 

Par~g~apho unico. E' autorisado o gover
no a limitar o consumo de agua da Capital 
Federal por meio de Hydrometro, para os 
usos que não forem domesticas ou da Hygiene 
das habitações. 

A1:t- ll. Revogam-se as disposições em con· 
trarw. 

Sala das Commissões, 1 de dezembro de 
1894.- Paranhos Jlfontenegro, presidente.-Art. 7. 0 E' autorizado o governo a inscre

ver no Thesouro Federal, como divida interna 
funda'la, a emjssão em apolices effectuada em 
virtude do decreto n. 10.322 de 27 de ao·osto 

J. A. Neiva.- F. Lima Duarte. 

de 1889. ' o 

Art. 8. • Fica o governo autorisa'1o a man
dar cunhar no estabelecimento monetario do 
estrang~iro que offerecer melhores vantagens, 
caso nao o possa azer na casa da Moeda, a 
somma de dez mil contos de réis (10.000:000$) 
em moedas de 100 e 200 réis. 

Art. 9: 0 O imposto de2 °/o sobre o capital 
das loterias federaes ou de 3 °/0 sobre o capi
tal das loterias estadoaes será parro pelos re
spectivos concessionarios antes d~ serem os 
respectivos bilhetes expostos á venda. Os 
planos das loterias federaes deverão ser ap
provados pelo governo. Os planos das loterias 
estadoaes deverão ser depositados no The
souro com os actos officiaes emanados dos 
poderes publicas estadoaes do; quaes resulte 
a sua approvação, e julgados conformes pelo 
mesmo thesouro. Nos bilhetes será feita a 
declaração de ser a loteria . federal ou esta
doa! e neste caso a que Estado ella pBrten
ce. A fiscali·ação das loterias ser<.L fe:ta, por 
emp~egadgs do Thesouro que perceberão uma 
gratlficaçao de 6:000$, por anno, senrlo tres 
contos e seiscentos mil réis para o fiscal e 
d?US contos e quatrocentos mil réis para o 
aJudante, supprimida a nctual tiscalisação. 
Os concessionarios das loterias federaes e os 
das loterias estadoars. cuja" venda de bilhetes 
se fizer na Capif,al Federal entrarão para o 
Thesouro com a quantia de dez contos de réis, 
para as despezas de fiscalisação por quotas 
que serão estabelecidas pelo gover11o. E' livre 
a venda de bilhetes das loterias estadoaes na 
Capital Federal desde q·ueforem satisfeitas as 
formalidades acima. exigidas e as determina
das por leis e regulamentos que não forem 
manifestamente contrarias a esta lei. Fica 

Camara V. VIU 

Vão a imprimir os seguintes 

PROJECTOS 

N. 85 F- 1894 

Emendas elo Senado ao p1·ojecto desta Cama1·a 
n. 85 E, deste anno, que fixa a despeza do 
Ministe1·io da Jttstiça e Negocias Inte1·im·es 
para o e~:e1·cicio de 18[}5. · 

A Commissão do Orçamento examinou 
com a devida a ttenção as emendas que o Se
nado offereceu a proposição da Camara que 
fixit as despezas pelo Ministerio da Justiça e 
Negocias Interiores no exercício de 1895. 

Pelas razões mais de uma vez expostas 
pellL commissão no correr do estudo e deba
te dessa proposição no seio da Camara, ella 
não póde deixar de accentuar que diverge de 
algumas dessas emendas. 

Attendeodo, porém, á escassez elo tempo 
que nos resta para ultimar a discussão e 
votação de leis de meios e considerando que 
á sua divergencia versa antes sobre partes 
de doutrina, que sobre questões de facto que 
aífectem á distribuição dos dinheil·os publi
cas, a Commissão prefere ahster-se de indi
cai-a em detalhe e é de parecer que as emen· 
das do Senado sejam submettidas á conside· 
ração da Camara. 

Sala das Commissões, 1 de dezembro de 
1894.- Joao Lopes, presidente.-Alcirzdo Gua• 
rzabara, relator.- Augusto Severo.-F. P. 
Mayrink.- Arthur Rios.-Alberto Torras. 

5 
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Emendas do Sena.do a. proposiçr.ío da Camara 
dos Deputados, que fi.xa a ,Jespe::a do Minis
teria da J-ustiça c Ne!Jocios ] ;HC!'iores para o 
e:r;ercicio ele 1895 

.Ao art. }o: 
Em vez de:- 15.693:485')42.5- diga-se-

15.639:255.i425. 
A' verba. 5•-Secretaria do Senado : 
Accrescente-se:- elevada ·a 12:000~ a con

Bignaçãc de 2:000.~ para compra de livros, 
fornaes e outras publicaçr~lf's. · 
· Em vez de- 2S:3:Ioo.;ooo -diga-se -
273:100$000. 

A' verba 19-Serviço Sanib.rio Marítimo: 
Substitua-se a consignação destina•la. para. 

a visita sanitari.a. externa. pela. .seguinte: 

Visita sanila~ia, exwrna, 

I patrão da lancha a vapor com 
a dia:ria de 9$000 .. . ..... .. 

1 maehinista eom a. dia:rb de 
9$000 • ••••••••••.••• ' •.••• 

1 foguista com a dia.r ia. de 
6$000 ••.••••••••.•. •• ••• •• 

4 marinheiros com u. 1ia.riit de 
5.$000 •••.•.•..••.•••. •. .. . 

Accrescen te-se: 

3: 28.3~000 

3:285$000 

2:1D0$000 

7::l00$000 

1 (j: 06( 1$000 

Lazareto de Paranaguii. . . • . . • • . I!!: ow 1::;000 
Em vez de-G33 :2GU$-di~u.-sc .. GGll:li:H~IJOO 

A' verba 20~Innstituto ~:Luit:Ll'io Fedcr•al: 
Restabeleça-s n. consignat;iio do G:O'JO~OOO 

pal"J. o vice·direetor do lnsl.ittitn. 
Em vez de 221:400$-cli:.:a-:;u-~27: •100$00fl. 
A' verba. 24 - Faculdude de Mcrlicina. ela. 

BaWa.. 
Accrescentem-se 25 "/o á consig nnçã.o desti

nada. a pagamento dos serventes. 
Em vez de - G44:070:~ - uiga-se -

648:870$000 . 
A' verba 28 - Gymnasio N'uciona.l : 
SUIJprima.-se a. cunsignaçiio de 5:0~0$000, 

para. <iespezas com os gabinetes de sciencias 
na.turaes, e a.ddieionem-se 2:400$.$00 para. 
pagamento de dous pro!e;sores tle cadeiras 
extincta.s mas que presentemente estão no 
e:trectivo exercício do magisterio ficando as
sim equipa.rados aos out ros lent,s. 

Em vez de - 520:660$000 - diga.-sa -
518:060$000. 

A' verba. 29-Externato da Campa.nha. 
Supprimn-se. 

A' verba. 34-Bíbliotheca. Nacional. 
_Eleve-se · a 3:800$000 a consJgnação de 

3:600$000 para. o ··a.Lnguel da. casa contígua 
cfettiuada a d.ej;losito de livros·.o·jorna.es. 

Em vez de-158:700$. di~ra-se 159:000$()00. 
A' ver·b.l 38-lnstituições su bsidiadas pela 

União: 
Restabeleçam-se as consignações tle 100:000$ 

para o Lyceu de Art.es e OHicios c1o Rio de 
Janeiro; de 20:000$000 para o Asylo de 
Orphãos rla. Sociedade Amar,te da. Instrucção; 
a. de 5:00 l$'100 para a. Escola. Domestica. de 
N. S. do Amparo, de Petropolis. . 

Em vez de 232:000$-diga·se-301:000$000. 
A' verba. 40-0bl·as: · 
Reduza.-se a 100:000$ a consignação para 

conserva.~;ão e reparo dos proprios nacionaes 
e accrescentem-se 3():000$ p:u~a conclusão <los 
concertos e installaçõts 110 etlificio do Senado 
e 20:000$ para construcçii9 · e installação do 
labi>ra.torio destinado aos trabalhos pr-c1ticos 
de physica experimental da Escola Polyte. 
chnica. · 

Supprima.-se o artigo que a.u torisa o Poder 
Execlltivo a. transfertr a:; adminístl'aÇiíes dos 
Estados onde funcciona.1n o:; cursos annexos 
ás Faculdades de Direito. 

Senado Federal, 2? de novembro de 1804.-· 
Manoel Victorino Perc:ra, presidente.:.. joao 
Pedra Belf'ort Vieira, 1" secrcto.rio.-Joao 
Soares Nciva, servindo de 2" ::;c~:t"C:tn.l'iQ, 

Prfl[J(}!'.!Çill) rlr1 Cn7llfl1"ll rLrJ.~ ])E!1iUirl dO.Y n. 8{; E, 
de 1891, 1lc.~pc:" tio M!ni~l t• !•io 1l 1 Justiça. 
IJ NtJ!JOcios lntcl'ifJrcs Jlllrll o c;<;m•ciciiJ de 
18f);j 

Art. t.n O Poder Executivo ô autorisado a 
t.lespenuet• poJu. ltcparr.ic,:fLo do Minll'lterio do. 
.JustiCIL o Negocio~ ln lel'iol'cs , com os scrviQos 
clcsi).(ruuló~ 111\.ll sq,:-uiut<::; l'UIJJ·kas, u. quo.n· 
tia do 15.093:485$4·~5. 

A l\a.ber : 
1. Subsidio do Presidente da 

Republica. .•. .... •.. ... 
2. Dito do Vice~Prei!idente 

da Republica ........ .. 
3. Despeza com o palacio da. 

Pl·esidencia dOL n.epu-
blica •• , ...•••... . .. • .. 

4. Subsidio aos senadores . 
5. Secretaria do Senado : 

Elevadas as consigna
ções: do-pessoal-pa.ra. 
aug mento de vencirnen
tos e pagamento de um 
continuo dispensado do 
serviço. em virtude da. 
resolução do Senado, de 
27 de agosto de 1894, 
27:800$, do- material 
-para papel e outros 
objectos de expedientb 
da secretaria I :200.$. e 

120: 000$000 

36:000$000 

50:000$000 
567: 000$000 
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para. conservação e lim· 
pe1..a. do edificio etc. 
1:800$000 ............ . 

B. Subsidio dos depntados : 
Elevada de 63; 000$ por 
ter sido elevado a. 212 o 
nnmero dos deputados. 

7. Secretaria da Cama.ra. 
dos Deputados: Elevada. 
de 38: 800$ a consigna· 
r:ão para o pessoal, em 
virtude rla resolução da 
Camara,de 28 de agosto 
de 1893 . . •.•••••••••••• 

8. Ajuda. ile custo aos 
membros do Congresso 

·Nacional .............. . 
9. Secretaria de Estado : 

Diminui da pela suppres
são da.s seguintes consi
gnaçõ~s: de 6:000$ para 
gratificações a quatro 
empregados que teem 
exercício tem por a Y' i o 
nos gabinetes dos dire
ctores geraes; r1e 6:000$ 
para gratificação ao se· 
creta.rio uo ministro; de 
800$ para. pagamento da 
difl'erença. tle vendmen· 
los a um 2" official· da 
anti:za seci'eta.ria. do in· 
terior, que foi exone
rodOj tle 15:000$ par~ 
paga.mentoa tres 1 os ex
otllcía.r:s addido~, dos 
quacs um foi exonerado 
e dous aproveita.dos; de 
2:000$ para. um n.ju
da.nto do otiicial n.rehi
vist.a. que foi nomeado 
a.ma.nuense ; de I :600$ 
pa1•a pagamento do ven
cimento de um cor1·eio ; 
de 4:000~ relativo a um 
2D otHcial addido que 
passou para o quadro ; 
c1e 2:000$ para a pu
blicação ~~o relatorio 
apresentado ao governo 
pelolente da Facultiatle 
U.e Direito do Recife, 
Dr. Ba.rros Guimarães. 

. Reduzida a. 15:000:5 a 
consignação de 18:000$ 
para orgo.nisação. im
pressão e revisão do re
la.torio, etc. Elevada. a. 

· 9:600$ a de 8:640$ rles· 
tinada. a serventes ; 
10:000$ a de 7:000$ 
pa.ra. despezas even-

263:700$000 

).908:000$000 

341 : 000$000 

90:000$000 

tuaes, assigna.turas de 
jorua.e.-::, etc. Incluídas as 
consignações de 6:000$
para gra.titicaç~ do pe6· 
soal do ga.binete·domi
nistro e :3: 600.~1!00 para 
gr.•tificaçã.o ao auxiliar 
tecbnico junto á. Dire-
ctoria da Justiça ...... . 

lO. Justiça Feder·a.t: 
Jnclnida8 as segnintêS 
quantias: par~~ ordena-
dos dos empregadr•S dCl 
extincto juizo dos Jei tos 
da fazenda, que pa,.sn.
ra.m a pertencel' <tO J ui
zo Secciona.l,em vir-tude 
do decreto n. 848, r1e 11 
d~ outubro de Isno 
(a.1·t. 358), sr:m(lO I :0:20~ 
P"<.~.ra.dousomc:aes dej us
tir.~a.do Districto !<'cder;l.l; 
GUO.~ pfl.ra r1ous o!iiciacs 
dr- justi~,~a em ca.th um 
dos Estados d(~ Per nam
buco e Bahia, e G\1 0.~000 
para urn official de jus
! ic;a no Estad[) d11 M:Ltto 
Grosso ; e 30: OOfJ$ pu. r· a 
vencimentos dEJ 20 escr•i
vã.es dos juit.es seccio
na.es. de accordo r.om o 
~~.c- ereto n. 205, de 10 de 
setembro de l H!l4 .....• 

11 •. Justiça do Distt•icto Fe
deral : 
P:n-a. metade cln.s rlespe· 
zas, de accorc~o com o 
nrt. 4'' n. 1 ,;a, lei n. 25, 
dr. 30 de dezemh~:o de 
1891 •••.. . ....... - . . . -

12. Ajudas ~~e custo a Jnll{l'is-
tra.•lo~ ....... -..... :- .. 

1~. Policin. do Districto Fe
deral: 
Na rubríca-PesSOõl.l r1a. 
Repartição rh Policia.: 
dimin1ür1as as seguintes 
consignações: para in· 
spectores seccion~J.Os, l'e· 
duzido o seunume1·o d'~ 
200 a 100, na importan
cia de 180:000$; para:. 
agentes de ' I a cl;tssn 
idem de- 5~ a 2.'), 
60 : 000$; pa.ra. agentes de 
2• cla.sse. idem de 100 a 
50, 90:000$; para agen· 
tes ile 3" classe, idem 
de 150 a 75, 90:000;~ ; 
Elevada. a 35: 000$ a. de 
28:800$ para pagamento 

35 

431 : 250.~000 

C88: 24·l$000 

262:038$000 

20:030$000 
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dos medicos cujos ven
ciuentos ficam elevarlos 
a. 6: 000$ sendo 4:000$ 
de ordena'! o e 2: 000$ 
de gratificação - Na 
de material da. mesma 
repartição, reduzidas as 
seguintes: a 15:000.$ a. de 
18:000$ pari\ aluguel da. 
ca.tia; a. 54:000$ a de 
60:000$ destinada. a 
alugueis de postos poli
ciaes; a 4 ~ 000$ a de 
5:000$ pa.ra asseio, for
nooi.meuto de padiolas, 
etc.; elevadas: a 20:000$ 
a de 15:000$ para illu
minação; a 1:800$ a. de 
l :400$ para o serviço 
de pbotograpbar cada
veres; a. 180$ a. de 120$ 
p&l'B. taxa 1le esgotos de 
tres postos.-Na rubrica. 
- Diligencias policiaes 
e conduccão de presos: 
-Elevada. a 9;):000$ a 
consignação de 40:000$ 
para diligencias na. ca
pital. - Na rubrica. -
Brigada poUcial - Elo
V&das a.s consignações 
para. pessoal o mate~ 
rio.l (le 2.673:i52$2.'JO a. 
4.019:361$500. Quanto 
ao pessoal, incluída a 
hbeUa., que baixou com 
o decreto n. l.2G3, (te 
10 de fevereiro de 1893, 
asaim modilica.da.:-Sup
!Jrimido o cn.rgo de den
tista; reduzido o nume
ro de alferes de 60 a 44 e 
o de medicos-tenentcs de 
6 a. 4; elevado de 2 a 4 o 
numero de fisca.es e de 
ajudantes do regimento 
de infantaria; fixados eru 
tenentes-coroneis os pos
tos do commanda.n te 
desse regimento e in.õpe
etor da contadoria. 
Quanto ao material: ele
vada. a 300:000$ a. con
signaçiio de 222:256$ 
:para fardamento; a. 
3011 :OOO$a. de 26u: 157$4CO 
para. forr9gem, ferra.
~em, etc.; u. 24.:000$ 
a de 15:000$ para. illu
minação; :reduzida. a 
15:000$ade25:000$ para 
remonta. de ca.vaUos ; a. 

1 :000$ a de 2:000$ paTa. 
concertos de carros ; a 
6:000$ a de MiO()$ para. 
objectos de expediente; a 
25:675$ ·a de 9ô:706$720 
para. ~rreia.mes,capotes 
etc. Incl uida. a de 8:880$ 
para gra.titlcação para. 
residencia. ao pessoa.l da. 
contadoria, aos majol't\S 
tlecaes e ajudantes. Na 
rubrica. Reformados ele
vada a. respectiva oon· 
signaçâo de 50:00J$ a 
00:000$. Para. xneta1e 
das despezas, nos termos 
da lei n. 76, de 16 de 
agosto de 1892 ...•• : ... 

I4. casa. de Correcção : 
Ele'\'adaa as seguintes 
oon!lígnações na rub.z:-ica 
-Pessoal : vencimentos 
do escriptura.rio de 
1:800$ a 2:600$ ; de 
5 a.tnanuenses; de 8:000$ 
a. 10:000$; de 1 confe
rente de 1:1:100$&.2:000$; 
de um porteiro compra· 
dor de 1:800$ a 2:0. ;O$. 
Sup~rimida a consigna· 
ção dê 2 : 400.'S para um 
ca:pellão e prC!Ccptor. Na 
rubrica-Material : re
tiuzida a. 12:000S n. do 
12:600$ pa.ra. sa.l~do dos 
mestrts o opel.'a.Jios li· 
vres ; a 4 : 200$ u. do 
5:000$ para salario dos 
penitencia.rios.; a 3:i00$ 
a de 5:000$ paz11o ferra
menta e sua conserva
ção ; a. 600$ a de 800$ 
para objectos <je' expe
diente; a 400$ a de 500$ 
para publicações ••••.• 

15. Guarda. naciona.l. ..•..• 
16. Junta Commercial da Ca

Jlita.l Federal : 
Ele \·ada. de 480$ a 720$ 
a. consignação para o ser-
vente .•.•........•...• 

17. Archivo Publico ; · 
Elevadas na rubrica
Material - as seguintes 
consi~~;nações: a I :20[1$ 
a. de 900$ pal'&. encader
nat;U.o, <Jbjectos de expe~ 
dientet ete ; a 5:000$ a. 
de 4:000$ para compra 
e cópia. de <ioeumentos 
importantes ••.•...•.•• 

2.677:352t25Q 

152:492MOO 
50:000$000 

32:968$000 

61:380$000 
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18. Aasistencia. de Aliens.
dos : 
Na. rubrica. - Hospicio 
Na.cional: elevadas as 
seguintes consigna.çÕ<-s : 
a 44:900$ a de 40:900$ 
pa.ra. enfermeiros. enfer· 
meiras, etc . ,a 252:000$ a 
de 230:000$ para alimen
tação; a 12:000$ a de 
6:000$ para medica.men
tos.drogas,etc.;n. 25:000$ 
a de 16:000$ par-a fa.zen· 
das e calçado; a 6:000$ a. 
de 4:000$ pa.-ra. illum in a.· 
ção; a 4:000$ a de 3:000$ 
para aviamentos des
tmadQs á.s oficinas; e a. 
7:200$ a de 5:000$ para. 
combustível. Na. rubrica. 
-Colonias: a 1 :SOO$ a. de 
1:200$ paro mestres d(;l 
officinn.; a 60:000.'!; e a. 
58:00()$ para alirutnt:Lçã.o 
a 4:80CJS a. <le 3:000$ para. 
medicamentos evm;i1ha
me; a 3:000$ a. ele 2:000$ 
pa.r:~.tnoV'eis e utcasilios; 
u. 10:000$ a. de 8:000$ 
para fazenda c calçado:n. 
2:500$ a de 2:fl0fJ$ prt.ra 
instrumcnt08 de lavou\'11. 
forragens.scmtln tes, o te. 
~~ 2:000$ o. de I :OOO.$pu.ra 
remonta de anim110S; o. 
4:000$a. do 3:0UO$ ptLra 
canservnci\odo material 
íluctuante; 11. r :241$1~ do 
l:200$para o foguísta, o 
a 10:000$ a de 8:000$ pn.· 
ra. combustivcl. Inclu.í
du.s o.s seguintes quan
tias: 1 :50U$ paro fumo 
e artigos pa.ra. fumar ; 
I :500$ para. mate.,ia.l 
nestinado ã. la-vagem 
de roupa. Reduzida a 
4:{)()0$ a consigaacão de 
4:200$ :pa;ra eventuaes .. 

19. Serviço .Sanitario Mari· 
ti mo. - Elevada. a con· 
Bignaçã.o pa.ra. o pessoal. 
em virtude da lei n. 198 
de 18 de julho de 1S94: 
na. CapitAl Federal, de 
46:100$ a. 104:600$; nos 
&tad03 rlo Pará, Bahia., 
~rne.mbuco, S. Pa.ulo 
e Rio Gran"e do Sul, 

· 58:240$ a. ~:000$; ms 
Esta.dos do ~a.rauhã.o, 
Cea.ri Amgôa.s • Paraná · • 

e Santa. C&tharina, de 
14:220$ a 37:500$ : nos 
Estados do Amazonas, 
Píauby. Rio Grande do 
Norte, Para.hyb:l., Ser
gipe, Espirito Santo e 
:Matto Grosso, de 13:320$ 
a. 29; 400$ ; no !aza
re to da ilha Grande, de 
13:200$ a 13:400$ ; no 
Hospital Maritímo de 
Santa Isabel, de 13:000$ 
a 29:600$ inclusive a 
gratificação de 6:000$ 
pa.ra. o medico ajudante. 
No material: reduzida. a. 
2:000$ a. consign~o 
pa.ra. despezas eventu<~oes 
e compra. de moveis ; 
supprimido.s as dio.rias 
PM'a. nlimenta1;iin dos 
n;judantes da. inspect~
ria., a 15:000$ a:,; const· 
:.;n:~.Gõ~s en::l;tob:J.(ln.s pat'a. 
combust.ivel, pa.ra. as 
lu.nchns, estopa, azeito e 
l(l'U.XU. , nu. Ca.pito.l Fe
dcrt&I ; a I :000$ 11. consi· 
gnoçiio po.ro. (JIJjactos 
(lo expoífíentc, do)jin· 
fcotan tes, etc,, P.m ca.rJo. 
um •lo!l l~sto.do~ do 
Par~. B&hia., Pernn.m· 
buco, S. Paulo. ll.io 
Gro.nde do Sul o Ma1•a .. 
n bii.o ; o. 700$ o. ma11mo. 
conslgn~iio em cn.da u rn 
dus outros Estados ; ele· 
vo.da. a 45:000$, no mato• 
r ial geral, o. conslgoa.çii.o 
de 30:000$ para twqui.si· 
ção, custeio. concertos e 
apresto!! de lancba. e es
caleres. na. Capital Fede:. 
ral; incluida. na. consi
gnação total de 60:000$, 
para. o mesmo fim nos 
Estados, a qua.ntia. de 
30:000$ para. acquisição 
de· uma lancha pa.ra. o 
porto da Ba.hia.. Sup· 
primida. a. quantia. de 
gg~gOO$ que fignl'a. no 
rle 1894, visto que já. se 
ter ineluido uests. tei a. 
necessaria. consignação 
pa.ra. o .augmento de 
venciment-os dos empre-
gados ••••••••••••••••• 

20. Instituto Sauito.rio Fe
deral - Supprimida.s a.s 
seguinte~ consignações : 

37 

633:260$000 
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de 6:000$ para o vice
directOr do instituto; de 
3:000$ para um ama
nuense; de 8:400$, para 
dous auxiliares teclmí
cos; a de 4 :800$ para 
clous auxilia.res do ue
mographista. Reduza
se a l :0{10$ a de 2:000$ 
pat-a acquisição de mo
veis e concartos · dos 
IDe<'=IDOS a 2:400$ a de 
4:500$ para serventes. 
do instituto ; a 6: 000$ 
a de 7:8UO$ para venci
mentos do secretar·io a 
7:200$ a de 8:800$ para. 

vencimentos dos dous au
xiliares technico:;; conser
vados ; a 4: 080$, a de 
6:120$ para. ·quatro, em 
vez de seis. rnarmheirns 
da lancha do Ho~pital de 
Santa Bar hara . Eleva.d:~s. 
no material, as seguintes 
con~igna.ções: no insti· 
tu to, 11 7: GOll$ a de ü:OUO$ 
pur" D.CCJUil;ição de v..ppa.
r~lhos e instrmm·ntos: no 
Hospital de S. S basuão, 
a 2:4UO$,il de I: 200$ pu.t•n. 
pu;.,rum(•nto de ma.i~ um 
enfeJ'meiro; <t :~:880!!;000 
a •lo 2: I BO$ p:n•n. ,;111iq 
um ~;orvf!n to ; a 1 O: !JO! r:;; 
a de 8:020$ po.ra cu~
tcio ; no Hm.11Ji tal de 
Santa Bn1•bnra, rt 8:000$ 
a. do 5:iOO$ par:~ custeio; 
re·1uzi,1o. a 1 :200$. rL •1e 
3:000$ para as~eio du re
pn.rtiç~o e de tlrspezas 
eventuaes do instituto ; 
supJ)rimida. a r'e 500$000 
pam a publicação de ex
pediente, que se fará IJela. 
consi g-na.çiio relativa. ás 
publicações geraes; in
cluída. a de 10:000$ para 
combustivel, graxa., etc., 
para a lancha do Hospital 
de S<~.nta BMbara ...... . 

21 . Faculdade de Direi to de 
S. Paulo:- Elevada a 
7; 000$ a consignação de 
6:000$ para pagamento 
de accrescimo de venci
mentos a lentes, substi
tutos e professores que 
contarem mais de lOan
nos r1e serviço. Sup
primida : a de 8: 000$ 

ANNA'EB DA CAMARA 

-para premio aos mem
bros do magist.erio, que 
compuzerem obras con
sideradas de merito ; e 
a quantia de 600$ diffe· 
rença parà mais encon
trarla no orçamento para 
o exercício de 1894... .. 295:900$000 

22. Faculdade de Direito do 
Recife - Supprimidas: 
a consignação de 8:000$ 
para premias e a qua.n
tia de 600$ de diffe
renQa. para. mais en
contrada. no orçamento 
para o exercicio de 18.94 297: 100$000 

23. Faculdade de Medicina 
do !tio de Janeiro:-ln
clnidas as quantias de 
2:400$ P'lra di:fferença. 
de vencimentos entre 
6:000$ e7 :200$ pa1'0. dons 
lentes que dirigem as 
cadeiras de pathologia. 
medica. e cirurgica., de 
accordo com o paragra
pho unico do art. 97 do · 
rel'ulamento que b1ixou 
com o decreto n. 141:!2, 
de 2.4 de julho de 189:3. 

Elevadas a.s l'eguintes con· 
signaçües : a 46:800$ a 
de 25:400$. para venci
mento dos assistentes do 
clínica, cujo numero é 
elcvo.do a. 13, de act!ordo 
com o art. 12. § 1" do 
mesmo regulamento ; 
perceben•lo cada um 
3~600~ sendo 2:4009 de 
orden:•do e 1:200$ de 
gra.tiftcaçã.o i a I O: 000$ 
a verba de 7:000$ des
tinada ao pagamento 
dos bedeis, cujos venci· 
mentos foram elevados 
de t:400$ a 2:000$ cada 
um e a 4:000$ n. de 
2:800$ para pa.~n.mento 
dos continuas cujos ven
cimentos foram t•• m bem 

221 :400$000 elevados de 1 :400$ a 
2:000$eada. um; n 2:400$ 
a de 2: 000$ destinado 
a.o vencimento do conti
nuo que serve na biblio
theca sendo I :600.$ de 
orde11ado e 800$ de gm
tiftca.ç:1o : a reduzida!! 
a. I ti: 16! •$ as consigna· 
Qães destinad~ a. pa-
gamento de aceressimo 
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. de vencimentos a. lentes 
que contarem mais de 
lO annos de roagi,.terio, 
na somma. de !8:612$ 
e a 240.'!: a de 960$ para 
pagamento, tambem de 
accrescimo de venci. 
menta na razão de 5 "/• 
e não de 20 "/ .. ,ao biblio
thecario por contar 
mais de lO a.nnos de ser
viço ; supprimid11s a.s . 
duas consignações de 
8:000$ cada uma pa1•a. 
premios aos lentes pela. 
obras que puzerem e 
para. 'iiagem a paiz es-
trangeiro ......... ~ .•.. 

' · Faculdade de Medicina. 
da Bab.ia.-Incluidas as 
quantias de 2:400$ para. 
di1Tet·enca. de vencimen
tos, entre 6:000$ e 
7:200$, para. dous len
tes que dirigem as ca
deira.s de pathologia me
dica e cirurgica., de 
accordo com o pa.ragra
pho uruco do art. 97 do 
regulamento que b&ixo11 
com o decreto n. 1482 
de24 dejulbo de 1893; 

Elevadas as seguintes con
signações : a. 46:800$ a. 
do 24:000$ para venci
mentos dos assistentes 
de clinica cujo num3ro 
é elevado a l3de acco1·do 
com o art. 12 § 1" do 
me s mo regulamento, 
percebendo cada Utn 
3:000$, sendo 2:400$ tle 
ordenado e l :200$ de 
gra.tidc~ão ; a 15:570$ 
a. de 15:000$ po.ta paga
mento de accrescimo de 
vencimentos a lentes 
cathedraticos e substitu
tos que contaram mais · 
d~ 10 a.nnos de magiste
rlO ; a 6:000$ &. de 3:000$ 
para enfermeiros ; a. 
3:000$ a de 1;000$ para. 
a publicação da. revista. 
dos cursos: a5:0QO$a. de 
4:000$ para. o museu 
a.na.tomo-pa.thologico ; e 
a. 10:000$ a. tle 8:000$ 
para n"qulsicii.o de in· 
strumentos noocssarios 
a o • Jabora.torios : a 
1 O:OOO$a de 7:000$ para 

637: 140$000 

:pagamento dos bedeis; a. 
4:000$ a de 2:800$ para 
pagamento dos contí
nuos ; e a 2:400$ a de 
2:000$ d~stina.da a.o ven
cimento rlo continuo que 
esteve na bibliotbeca, 
sendo 1:600$ de orde
nado e 800$ de gra.titl
ca(,'.ão - supprimidas: 
as duas consignações de 
8:000$ cada. uma para. 
premias aos lentes que 
co•upuzerem o'bras e 
pa.ra. viagem a. paiz es
tran~eiro e aquantia. de 
lO: 000$ dül'ereoça. para 
mais encontra.da no or· 
cameato para 1894 ..... 

25. Escola. Polytechnica. -
Supprimidas as consi
gnações (1e 2:000$ para 
o professor contra.ctado 
àa. cadeira de tecbnolo
gin chimica e indus. 
trias chimicas ; de 300$ 
para pagamento do ac
cresaimo de vencimen· 
tos ao secretario ; de 
8:000$ para. premios aos 
lentes que compuzerem 
obras ; e de 8:000$ pa.rn 
viagem a po.iz estran
geiro ; reduz ida. s a. 
32:610$ as consign:l.QÕas 
de 48:276$ destinadns a. 
pagamento de accres
oirno de vencimentos ao 
pessoal d o o ente ; a. 
40:000$ a rle 60:()()()$ 
paro despezas com o 
Observa.torio Astrono .. 
mico do morro de Sa.nto 
Antonio; elevadas o. 
8: 000$ a. consignação de 
6:500$ para. despez-.J.S ex
traordinartas e even· 
tuaes ; a. 16:800$ a. de 
13:360$ para })aeo-amento 
dos vencimentos au
gmentados dos guar
das. sendo seis de 1 :700$ 
a 2:000$ e dous, que 
servem a noute na, bi
bliothooa., de 2:DQO$ a. 
2 :400$; incluit;la. á. de 
1:200$ para gra.tiricar 
a.o preparador do labo
ratorio do technologia. 
chtmlcae induatrtunlll· 
micu, em qua.nto eati
ver oanup&ndo t&m beaa 

39 

6!4:070$000 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lm!J"esso em 121021201 5 15:47 - Pêgina46 ae 57 

40 .ANN !.ES DA C AMARA 

o Jogar de preparador 
de pbysica industria.I ••• 

26. Escola de Minas de Ouro 
Preto- Elevadas as se
guintes consignações: a. 
29:400$ a. de 16:800$ 
para mais tres substi
tutos, nos termos do 
art . 6• do regulamento 
que baixou com o de· 
ereto n. 1546 de 18 de 
setembro de 1893; a. 
2:900$ a. de 2:400$ para 
gratüícação a.ddicional a. 
lentes que contarem 
mais de I o annos de ser· 
viço; o. 3:000$ a. de 
2:200$ para. objectos de 
expediente e illumi
nação : a 6:000$ a. de 
5:000$ para. modelos, 
desenhos, etc.; a.4:0QO$ 
a de 3:000$ para. o labo· 
ratorio de cb.imica. e 
dooimasia.. e a. 12:000$ a. 
de 10:000$ pa1•a. ga.bi· 
netes de physica, zoolo· 
gia., botn.nica, etc., etc. 

27. Pedagogium - Reduzi
das: a 6:000$ a de 
12:000$pa.ra. gra.tifica.çã.o 
aos professores encarre
gados dos cursos e das 
conferencias; a. 3:0(10$ a. 
de 6:000$ para. publico.· 
ção do. Rt:f'ista Peda.go· 
gica. Elevada: a 2:400$ 
a. de J :400$ pa.ra venci
mento no escriptura.rlo ; 
e a 6 :00()$ a. de 4:600$ 
para. acquisiçã.o de li
vros,jornaes, appare-
lhos, etc . .. t •••••••• , •• 

28. Gymnasio Nacional-No 
internato: Supprimidas 
a.s consignaçÕes de 840$ 
para gratifi.ca.ção a. um 

. ajudante de porteiro; de 
900$ idem a um ajudante 
de despenseiro ; reduzi
das& 5:000$a.de 10:000$ 
para despeza.seom os ga
binetes de sciencias na.tu
ra.es; a 1:200$ a. de 2:400$ 
para. os substitut.c:6, por 
Só existir um ; eleva
das~ a 3:600$a. de 2:400$ 
:para gratülcaçã.o ao me~ 
dioo ; a. 66:000$ · a de 
60:000$ para pagamento 
de lentes. No externato; 
rupp~das:a de 840$ 

509:045$000 

202:700$000 

. 48:200$000 

pn.ra. gratificação a. um 
ajudante do porteiro ; a 
de 1:200$ para um sub
~tituto; elevada a 2:000$ 
o. de 1:200$ para illumi· 
nação; incluida a de 
6: 000$ para venci· 
mento do ]ente de mecha· 
nica e astronomia e a 
de 600$· ao escrivão, 
para quebras; e ap.. 
plicada do seguinte 
modo a consignação de 
20:000$ destinada na 
verba -Material- para -
de s p e za: s imprescin· 
diveis com os exames 
geraes de preparatorios, 
inclusive pagamento 
mem&l do pessoal 
indispensavel a.o mesmo 
serviço : gratificações de 
2:400$aodirector.l:800$ 
a.o vice-director, l :200$ 
ao secretario, 000$ ao 
escrivão e 600$ a um 
inspector, servindo de 
arnanuense •••••......• 

29. Externato da. Campanha 
creado por decreto n.l42 
de 5 de julho de 1893 .•• 

30. Escola Nacional de Bailas 
Artes .... • . ~ •. .. .. . _ .. 

31. Instituto Nacion!:Ll de 
M u s i e a.. Elevadas: a 
10:000$ a. consignaçfw 
de 5:000$ p.-tra. acquisi
çiio de instrumentos, rc· 
paros, etc. ; a 28:000$ 
a. de 5:000$ para. acqul
si-:ão de moveis, arma
rios, estantes, inclusive 
830 ca~leiras. Reduzida a. 
4:000$ a de 4 : 580$ para 
papel, pennas, medalhas 
etc. e a 3:600$8. de4:000$ 
para a - bibliotheca, 
a.rchivo, museo, eta . 

32. Instituto Benjamin Cons.. 
ta.nt. Incluída. a. quan
tia. de 6:500$ pa.ra. gra
tificações addiciona.e s 
aos professores, nos ter
mos do decreto n. 1.210, 
de 13 de janeiro de 1893, 
e elevadas as seguintes 
conslgna.c;ões: a 960$ a 
de 720$ pa.ra. . gratifica. 
cão do cozinheiro ; a 
tiOOi a de 540Spara. a·do 
ajuàa.nte; a 31:864$500 
a de 25:695$ para. ali-

520:660$000 

160:000$0001 
I 

I 
156:520$000' 

155:020$000 
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mentacão de 37 empre
gadoi internos f'. de 60 
alumnos, no ma:rimo, 
ealculada na ra~o de 
900 réis por pessoa ; a 
8:000$ a de 6:000$ para 
rouparia.; a. 3:000$ a de 
2:000$ para. enfermaria 
e a 9:000$ a de 8:300$ 
para despezas di versas e 
extraordinarias ...... .. 

f33. Institutodos Su:rdosMu· 
t dos. Incluidas a.s quan

tias rle 84h$ pa.ra gr-ati-
;tica.ção addicional a. um 
professor de linguagem 
escripta. que completa. 
20 a.nnos de ma.gisterio, 
nos termos do decreto 
n. 1.210, de 13 de ja
neiro de 1893; 28Clli; · 
para gratificar o enfer
meiro ; e 2:000$ para. 
instrumentos, p1antas, 
sementes, etc., desti
nados ao ensin . a.gri
cola. : e elevada!:. as se
guinte.s consígn~ções : 
a 4:08• $ a de 3:000$ 
para. se r v e n t es, a. 
2:000$ a. de 1 : 460$ paro. 
o mestre sa.pateiro ; a. 
2:400$ a de 1:800$ para 
o dom"ador; e a. 2:000$ 
a. de 1:600$ para. illumi-
naçiio. a ••••••• , · ....... . 

134. Bibliotheca N a.ci o na 1. 
: Elevada. a. consignação 

pa.rõl. pessoal de 99:9iJ~ 
a. 109:200$, de · accorrló 
com o decreto n. L 766, 
de 8 de a. gosto de i 894, 
que a reformou, · seu•lo 
creados o cal'go de con
ser\•ador com os venci-· 
mentos de 4 :200$. mais 
um lvgar de 2• offidal 
com 3:600$, mais um de 
amanuense com 3: 000$; 
inclui da. a de I :500$ para. 
um ajudante do porteiro 
sendo 1 :000$ de or-de
nado e 500$ de gratifica
ção ; elevada., no mate
rial, a 7:000$ a. consi
~nação de 6: 000$ pa.m 
illuminaçã.o ; e incluida. 
a. .de 3:600$ para. a.luguêl 
de uma. casa. destinada. a 
deposito de livros e jo~-
naes •. . .......... . ....... 
Cam&ra V. VIU · 

·nz :645$500 

00:3G5$000 

158:700$000 

35. Museu Naeiona.I. Resta.
belecida a consignacã.o 
de 18:600$ para. venci
mentos de quatro suõ-
directores, logares crea
do~ pelo regulamento 
que baixou com o de
creto n. 1179. de 26 de 
dezembro de 1892 ....•. 

35. Pensões ~;~ commissões 
em paizes estrangeiros. 

37. Serventuario~ do Culto 
Ca.tl!olico a que se re
fere o decreto n. 119 A, 
de 1890. Re1\uzida. de 
6:000$ pelo falleci:nento 
dos vigarios colla.dos em 
alguns Estados •. . •••.• 

38. Instituições subsidiadas 
pela. União. Incluida. a. 
consignação de 20:000$ 
para. cada um dos lyceus 
do instrucção secunda 
rio. dos Estados do Mara.
nhüo, Pia.uhy, Rio 
Gro..nde do Not•te e Para.
hyba Elevada n. 4:000$:1. 
do E::;tiLbelecimento (16 
EJ.ucanda.s no Para. 
Rnduzida.'! a. 50:000$ a 
de I<Jú:OOO$ parn o Ly
cou de Artes e O!Hcios 
!lo R i o 1le .Janeiro ; a 
G:OOO$ a consigno.çü.o do 
:!0:0008000 concedida. no 
:\sylo do Orphií.os da 
Socieda•le Amante da. 
lnstrucção ; e suppl'i
mido o subsidio l'ela.tivo 
a cada uma das seguintes 
instituições : E~cola Do· 
mestica de Nos:;;a Se
nhora do Amparo em 
Petropolis, Lyeeu Tau
batéano, LycP.u de Artes 
e Officiosde Ouro Preto, 
Lyceu de Artes e Officios 
de Juiz de Fóra e Curso 
Nocturno para. o sexo 
teminíno estabelecido no 
externato do Gymna.sio 
Nacional ..••••••. · ..... . 

39. Soecorros Publicos .... . 
40. Obra.s, sendo: pa.r•t con

clusão das do Asylo de 
Alienados de Curytiba, 
no Estado do Po.raná., 
15:000$ ; pa"ra.- auxilio 
das ob:ras e manutençüo 
do Ho:>picio de Alienados 
a cargo da Santa C&8a de 

. Mise~icordia da Victor ia, 

41 

180~720$090 

31:000$000 

313:000$000 

232:600$000 
100:000$000 
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JlO Estado do Espirito 
Santo, 10:000$ ; para 
conservação e reparo de 
edlficios , proprios na
cionaes ou pa.rticulares 
ao serviço do ministerio, 
150:000$ ; para conti
nuação das ' obras da 
Maternidade, 50:000$; 
para. idem da Faculdade 
de Medicina da Bahia, 
30: 000$; para id~m da 
Faculd11de de Direi to do 
~ecite, 1 00 : 000.~ ; para 
complemento das obras 
e decoração do edificio 
do Instituto Nacional de 
Mustca, 20:000$; para 
auxiliar a Santa Casa tla 
Mísericordia da Bahia 
na construcção da Ma
ternidade, 20:000$ .....• 

41. Corpo de Bombairos.
Para. metade das despe· 
:as de a.ccordo com o 
a.rt. 6" da lei n. 191 A, 
sl.c 30 de sete111bro de 
1893, ~endo a rubrica. 
P~l ro. o pe:;soal eleva
da. de 554:ú35!~500 a 
66.S:475.1i950, de confor
midade com o decreto 
n. I.B85 A, ne 7 de mar· 
c;o de 1894; e na do mn.
terinl ele vndas as se
guintr~ eonsignn.çüe8: a 
12:000$ o. de 10:000~ 
para o.,nserva.çãu do 
quartel, estac;ücs, pos
to!'!, ete.; u. 3U:OUO!S 
a. de 28: 000$ pn.ra ac
quisiçã.o e rel'orma •lo 
ma.teri:1l ; a 62.: 4611$900 
a de 52:260$ par-a far
damento das pra.ç..'\s; a. 
5:000$ a de :>:000$ 
para experl i ente da se
cretaria., compu.nhia, es
tações, etc. ; a 8: 000$ a 
de 5:000$ para illumi
naçã.o do quartel, esta
Ção, etc.; é reduzida a 
7:000$ a de 7:685$ para 
remonta de animaes ..•• 

42. Eventuaes ...... .. . , .. 
43. Magistrados em disponi· 

bilidade. - Deduzida a 
q ua.ntia de 9:600$000 ..• 

395:000$00() 

453: 118$925 
100:000$000 

580:000$000 

~-. ~eta~e das despezas area.lisa.r com 
a. policia., a. J ust1ça. e o corpo de bombeiros no 

\ 

Districto Federal correrão por conta do re
spectivo governo municipal. 

Art. Fica o Poder Executivo autorisado 
a rever p regulamento do serviço policial do 
Districto Federal, de que trata o_ decreto 
n. 1.034 A, ds l de setembro de 189'2, para o 
fim de orga.nisar o serviço como melhor for, 
nos limites da. consignação feita na. presente 
lei. 

Pa.ragrapho unico. Os oillcia.es da brigada 
pol~cial, cujo numero exce~er ao que é fixado 
na. pr·esente lei, continuarão ag::regados aos 
respectivos corpos, devendo o governo com 
elles preencher as vagas que ~e derem, e 
serão n~gos até então pdo sa.ldo que se 
verificar mensalmente na. consignação para 
o pes:>oal. -

Art. E' o Poder Executivo autorisado a. 
transferir as administrações do~ Estados Onfl~ 
funccionam, os cursos anne-xos ãs Faculdades 
de Direito de s. Paulo e do Recile. 

Art. o Poder Execu.tivo preencherá com 
os empregados, que existirem a.rldidos ãs 
di1ferentes repartic;ões de.;te ministerio, as 
vagas que porventura- nellas se verifica· 
rem. 

Camara. dos Deputados, em 24 de outubro 
de 1894.- Fraru:isco tlc .A s.~is /(asa e Silva, 
presidente.- nomaz Del(i·M, }<• secretaJ•io.
Augusto Tavares de Lyra. 

N. 175 A-1894 

.-tuto1·i.N o qoW!l'110 a cmp1•estar aOf Estados do 
Par(~lt4. 'I! San!a Catl~arifl.a a q1tantia d~ 
4.000:000$ rvparlidamente 

A Commissiio de Orçamento. na fórma do 
l'egimento. vem i'ntel'por parecer sol)re o J!t'O· 
jecto que lhe foi presente, a.utorisando o Po~ 
~ler Executivo a entr(•\(ar a titulo de empres
timo aos E~tados do PIO.uby.Pnra.byba,Goyru~, 
Paraná e Santa Catlia.rina. a quantia de 
5.000:000.'!; em a.p'lllces que constituíram os 
last:·os dos antigos bancos emissores, nas con
ctições que estabelece; e considerando: 

que a. Constituição da Rep11blica no art. 5• 
das ilispos!çõ~s preliminares estabelece qne a. 
União prestará. soccorros ao Estado que, em · 
caso de calamidade publica, a solicitar; 

que, positivamente, este caso não p~de 
ser applica.do aos dous Estados do Parana e 
Santa catharina; mas com justo fundamento,· 
púde ser invocado em fa.vor do em-prestimo, 
uma vez que os effeitos da invasão de que 
foram victima.s, como· é notorio,Ievaram esses 
Estados a mais lamenta.ve} das SitUàÇÕPS Jl''l& 
gera.l destruição e devastação das est~as. 
ediftcios, lavoura, gado e outros bens publlCOS 
e particula.res ; 
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que, toma-se imprescindível, no interesse 
geral, o reparo immed iato (:os damnos Cc<mn,
dos, principalmente, no que entende con, as 
fontes de producção, para que se rev gorem 
as finanças consequentemen te ~balad as , si não 
grandemente prejudicadas pela cestnç~o do 
trabalho e destruição dos elementm que as 
constituíam ; 

que, finalmente, não senrlo possi 1·el que 
as despezas indispensaveis com taes reparos 
possam ser feitas com os recu !'sos naturaes 
dos Esta'' os, porque não os teem, nã" só pr las 
razões indicada~ , como porque rs t;1.vam em 
período ele reorganisação economic ·-finan
ceira, que não lhes permitte ainda. sa ldos 
orçamentarios, mormente, nas circumstan
cias actuaes ; 

E' a commissão de parecer que o Congresso 
Nacion:• l conceda, um emprestirno aos Estados 
do Paraná e Santa CathLtr ina. 

Mas, considerando que os Estados do Piaully, 
Parahyba e Goyaz já obtiveram auxilio~ em 
virtude de lei especial-decretos n. 1:20 , de 8 
de novembro de 1892 e n. li3 A, de lO ile 
setembro de 1893, julga que não rlevem ser 
considerados no novo projecto de lei, tanto 
mais quanto não ~e trata de emp~ ·estimo novo 
para elles, mas, puramente, '10 Ct ·mplemento 
que por ventura ainda se lhes deva; e ainda ; 

Considerando que nada tendo disposto a lei 
n. 183 C, de 23 de setembro ele 18U3, que 
approvou com m ditlcaçõcs o decreto n. 1167, 
de 17 de dezembro de 1892 , par<c a fusão elo 
Banco da Republica dos Estados TJni<'os elo 
Brazil com o Banco do Brazil. sobre as apo
lices que constituiam os lastros dos Bawo~ 
Emissores; apolices que ex-vi do art. 6" da 
citada lei n. 18:1 C, ~eriam convertid a:< rm 
outras de capital e juro-ouro-; não vê a 
commis>ão inconveniente em que se opere 
com ellas o emprel'timo, si porvwtura. o go 
verno não lhes tenha dado applicação ou 
annullado. 

Assi m, propõe que seja acloptado o seguinte 
proj•,•cto de lei em substituir;ão do que lhe 
foi presente : 

O Congresso Nacional rPsol v o: 
Art . I. n E' o govervo n.utori:>::éclo a em

prestar nos Es ta dos do Paraná e Santa Ca
tharina a quantia de 4.000 :0008, r r•partida-
mente . · 

Art . 2. 0 Este emprestimo poderá ser effe
ctuado, ou em apolices das que pertenceram 
aos lastros elos antigos ba1~cos embsores ou 
em moeda corrente, abrindo o p:o,· erno, si for 
nesta esp cie, os necess:trios cre·' i tos. 

Art. 3. 0 O governo, de accordo cnm os go
vernar1.ores dos referidos E;tatl o;,; d~rú r egula
mento á prespnte lei no in tuitn de esta belecer 
a taxa do juro e o prazo do r esgate do em-

prestimn, son•' o que, si este for em apolices,o 
jurn sorú. o nellas e~tauelecido. 

Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em 
COII trario . 

Sala das c mmissões, 30 tle novembro el e 
1894 . - Jo,To Lopes, presidente_- F. P. 
J1fw;rinh r l'l::üor. - Aur;usto Serero.- Al
m e:'dc, N~gtwira .-Al/JCJ·io 'l'orres .-.A. Gv.a
m tbara . 

N. 175 -1894 

A t!lo1·isa o Pode1· E~·ccutivo a entr ega1· a tiM 
tulo de ernp·est imo oos Estados do Piauhy, 
P araliyua., Uoya; , Paronú e Santa Cat!ta
,·ino, a qtran.lia de 5.000:000$ em opoltces 
r! a di viria z•ulilica da Uniü.o, das que foram 
elos l<stros dos anti!JOS bancos em.issores, nas 
concliçt7es que estabelece 

O Congre~so Nacional decreta : 
Art._ l." O Poder Executivo é pela presente 

lei au torizado a enti·egar a titulo de empres
timo no~ Estarlos do P ia.uhy ,Parahyua, Goya:r., 
!'araná e S;m:a Ca th:•rina, a quantia de 
5 o;lO: I'OO;; em apolices ela divida public::L da 
Un iã.o da8 que furam dos lastros dos antigos 
bancos t•n1is:'ores. 

r. .-\os tres primeiros Estados, em execução 
dr1 lei que lhes decretou auxílios, pelo que 
restar das pi'estaçõrs ainda não cumpridas, e 
aos •'ous ul timns o exce~so em partes-iguaes 
par;~, occorrer ás necessidades ele sua recon
strucção . 

I!. Os referirlos Estarl os ficarão por sua 
parte obriga<los ao re~gate elos aux ilias de
crdtv'os J.Or esta lei , delltro do prazo de 
30 annos. 

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

Sal<e das [;ess õe~ do Congl'esso Nacional, 9 
de novembro de 18\H. -Lauro Mu/ler. -
Patila Ramos . - F . Toler;tino. -Emílio Blwn. 
-_lni~io de ~l/n·ct~. -'l'rindade.-Siha li1m·iz . 
-Coel/'o LisbrlCl . 

!llu;.tres cidn,r.;ãos membros do Congresso 
:\';;('ionnl-1-In 1;w, hUorict de toclos os -povos 
do Uni V"l'SO. mesmo ''aquelles que veem re
~planclec ei' o seu noiJ <e entre ns glorilica.ções 
e as a J•otlleo, es, p<J g in~s nrgras e sinistras, 
paginas que devem srr dobradas e sómente 
!irlas nas horas de calma. e repouso, quando 
por um desdobramento l<J r go de sua ci vilisa
t;:'io e 1 rogresso , elles po~rm col11er os sazo
nGdos ftuctos de um trabalho fecundo e no
bre. 

N;1 resumida, mns glorioca bi~torirt de 
Sanb Catlml'ina podeis estudar o que de sa
crificio fizeram seus filhos para desenvolver-
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lhe pouco a pouco as for~ vivas de sua. 
prvsperidade e riqueza. 

Luctando por longo periôdo contra a ab
sorpção central, esquecida. daquelles que eram 
braços fortes em favor dos Estado~ pros})eros 
da. communhão brazileira., a antiga provinda 
de Santa Catharina podia contar sómente 
com a uberdarle de se11 sólo, a brandura de 
seu cli~a e o esforço de seus filhos, cfue sem
pre pr1maram pelo trabalho, pela. economia 
e pela. modestia. 

Depois cleste largo periodo. lançadas ji as 
.sementes fecundas. a provincia de Santa. Ca
tha.rina, ora Estado, pela força da revolução 
triumphante, IJÔde ver- equilibradas as suas 
finanças e desassombrado ir caminho de pros
pero tu tu r o. 

Os abaixo assigna.dos, membros da Mesa do 
Congresso do Estado, desempenhando-se de 
seu~ deve~es, dirigem-se a esta. illust re corpo. 
raÇ<lO,_ ~edmdo para._ o Estado que representam 
o ~uxll10 de dous m1l contos, e certos da legiti
mtdade dessa pretençã.o esperam-Justiça, 

Fl?rianopolis, 12 de outubro de 1894.-0 
presidente, F. Tolentino Y. de Sou::a.- O 11) 
sec~etarlo interino, Joaquim Antmtio de S. 
Th~afJo.-0 2~ secretar io, Mario Lobo. 

N. 169 D- IS94 

Add:t~vo des!acado em 3• discussão do pre.fecto 
de orçamento da receita !Jeral n, 169 B, do 
cm·\ente an7lo, que autori:;r.~ o govf!.rno a cx
pcd:r re{!Ula:m1mto pcwa · a coln·ança de im
poslo de 5 °/u soú,·e as J!reslaçües que as com 
panhi~s de se{!ttro de ~ida estrangeiras rece
ven~m f!Clos novos SrJ[JUí·o~· cont1·aclados no 
Bra;;l 

Tanto assim era que em setembro do anno 
prox:imo passado as suas finanças eram bas. 
tanta lisnnjeiras; os munií!ipios estavam do
tados das obras de que tinham mais necessi
dade, o Thesouro accusava. saldo sufficiente 
pa.ra ser empre~ado em melhoramentos de Art. 1." E' autorizado o governo n. expedir 
que carecesse o Estado. regulamento para 11. cobrança do imposto de 

Nessa data, porém, os revoltosos invadiram 5 .. ,. sobre as prestações que as companhias 
Santa. Catharina. de segu1•o de vitltl. estrangeiras recel•erem 

Dizer-vo~ o que foi a revolução neste Es- peloa no':os seguros eontl'acta.dos no Brazil, 
tado seria de certo ocioso, porquanto todos estabelecido por esta lei, sob as seguintes 
vós sabeis o que houve de devasta(!ÜO e anni· bn.scs: 
quilam~nto em todos os pontos por onde eUa 1", M companhia~ silo obrigudas, no fi m de 

. passou. cadu. semestre e dentro dos dous me2cs se-
Seria dizúr-vos quo não só o so.ldo cxist~nte guintes. u. apresentar c 1u~cr publica.r um 

no Thc~onro. como os proprios depositas lo- rcl~torio minucioso du touu.:> a.~ prestucões re· 
l'am subti-n.hirlos, cortadtlll o estra~u.do.:; a.'l ccbld<LS, COI'l'CSP,OOt1 ente~ uos segul'OS de vidll. 
estra~a.s, derrubadus as pontes. e os melhores contt•nctu.uos dentr.o t!O ~ernest~e; 
edificws transformados arn a.loju.mentos 6 • ~:·. u governo ta.ru. mspeCCIOPiiLl', quando 
qun.rteis. I bver snoti vns para. suspeitar que existe 

O gado, um rios fa.ctores (In. ri~Ull:r.a rlo F.s· fr·audo, os livro:> tla.s companhins, c vel'ifi
ta.do, 10i completamente diximntlo e o.rrazndtiS cado.H ~~ taJ:;idatl_cs ~o.s decllt!'ações dll.S mes
os campos de críu~~ão . A tavouro. !lcou paro.- mas it·JI.as .no mtluto de defrnurlnt· o fisco, 
lysada. porquanto os indivirluos. ouc conse- s~r·lltos-lm. 1mp9::-tu. a multa. do rlccuplo da 
guiram Livrar-se por qualquer modÔdoservir;o ,urr!'l'ença do 1m!l(lsto sonegado na decla.· 
da. revolta., a.ban,lonaram co.l;a e cultura e racu.o; . 
reJ'Ugiara.m-sl) nns rnattas. :1•, ú.s companhias que não se conforma-

Hoje, passndo este pel'iodo ele depredação e rem ÇO!Jl o imposto estabelecido ne..,.ta lei serã 
ho_rror, acha-se o Estado u. braços com uma proh.tbtdo fazer !lOV?S ~ontractos rle seguros 
crise financeira .que não póde debellar com de v1da no BrB2.1!, lnmtando-se el!as a em
os seus proprios recursos. bolsa.r as prestaçoes dos segm·os VJgentes e a. 

O governo do Estado tem recebif1o justas e exec_utar os _compromis;;os anteriormente s.s
una~imes reclu.mu.ções dos m~nieipios que sum1dos. F1c~ entend_1do 9ue as c01~:panhias 
ancetam por ver repa.rados seus edificios es- que a. datar de 1 de Janelro (le 18\Jo fizerem 
trudas e ]lOntes e se acham com OS seUS CO· llOYOS seguros de vida, estão SUjeitas ao im· 
!res completamente defraudados r>ela. re- posto creado; 
volta. 4a, o imposto que não for pago dentro de 

Na absoluta impossibilida.'Je de lanÇar mão 20 dias depois de intimada a comp;1nhia , aerá 
de ~utl'o reclll'l:o, o Congresso do Estado, em d~conta~o do deposiso que a mesma. tiver· 
sessao de ~ rle outubro,deliberou aproveitar-se fe1to no Tbesouro FederaL. . ~ 
do remed1? extremo de dirigir-se ao Con- A~t. 2.0 Revogam-se as dispos1coes em con
gresso Namonal, pedinr'lo um auxilio de dous trar1o. · , 
mil contos de ,réis, que julga. indispensa.veis Saladas dommissões, 1 de dezembro de 1894. ~ 
para ocmrrer as mais urgentes despezas. -Joao .1ug«sW Ne;ça,-F. Lime Duarte. I 
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O Sr. P1·e~ldent.e-Esta.ndo ade-~ Discussão unica. do projecto não sanccio
antad::t a hora, destgno para segunda-feira nado n. I, de 1804, t•eorganisando o Tribunal 
3 de dezembro a seguinte ordem do dia: de contas; . 

Votação do projecto ~· ]89, de 18!)4, _r1e- Di;;cussão.unica ~o.,Projecto<~~ão sanccio~a.· 
clarando da competencm do supremo Trt bu- do, ~. ll<J_ J~. de 18\J-, concedendo a?s l e 
na1 Federal o julgnmento, mediante rccla- 2'' ~trur~wes do Corpo de B_ombe1ro~ _da 
mação, das quesrõ 2s relativns à valida•! c de Capital federal os posto~ d~ ma,JOr e capll:.:lo, 
assembl<ias, governadore;; ou pre~idente~ dos com as vantagens que sa.o mherentos a estes 
Estados, em caso de duplicata ou outro con· postos~ _ . 
íli!!to sobre a legitimidade do seu exercicio; e 2~ dt~ussao do proJecto n. 188, de 1894, 
dispõe sob1•e os casos em que sõmente poder· determma.?do que tenha entrada_ no Thes~uro 
se-ha !lu r intervenção da jurisdicr;.ão t'ederal como recet~, a renda do Dep?Stto Pub~tco ; 
(substitutivo aos projectos ns. 156 e li9 de ~arca. vencu~tentos aos respect1vos f~mcclOna-
1894) (2" discussão); rw~ e autor~sa a a_bertura do ?red_1to nec~s-

. . ~ . sar10 para mdemmsar o deposttarw pubhco 
. 3·' d1scus~u.o do proJec~o n. 190 A, de 1~94· de diversas r1espezas, conforme a liquidação 
mterpretando 3: exp1·~ssao- com ~provelta.· que o Governo fizm·; 
:,nento- do arttgo umco § I• da le1 n. 20ô,do Discussão unica do p rojecto n. 125, de 1894, 
-6 de setembro de 1894 ; do Sena.do, mel!Jorando <~o reforma do 1 • te-

. 3• discussão do prQjecto n. 182, de 1804, nent~ da ar~a.da ~amillo de _Lelli~ e Silva, e 
concedendo aCompa.nbia de Estratl.as de Fer1·., propue modtfica.r;ues ao proJectL. n. 256, d!! 
do Norte do Brazil prot•ogaç;lo o.t~ dezembro 18!13;. _ , 
de 1896, do prne marcado paro.. a conclusão l" dt~cussao do proJect.o n. Hl2 A, de 1894, 
das obras d;ls e~tra.do..s de ·ferro de Aracajú a,llrit1do o credito extraortl inado de 3: 000$ 
ít Simão I.Jias com ramal para a. Capelt:1, no pam p!l.gamento dos vencim~ntos de um con
Estado. (le Sergipe, e de Taunmdure á Barra servador. um t<egun·1o olllc1al e um umanu
no de Pernu.mi.Juco (~a tliscus~flo); ' ense da Biblídeca. Nacional, a pu.rtir de 1 de 

')u d ·~cuM~o ·'o }) ·e t •)07 ·'c 1894, setembro !lu corrl'nte armo; 
- 1- ..,u. u rOJ c o n. - ' u ConLinuaç'ío da a·· discuss=-o do pro'e t fixando as fol'r~tL;: de terra par:~. o cxercicio ' · . a ~ c o 

1 189-. • ' n. 83, de 1894, autor1za.ndo o Poder E:x:e-
( e . 0 

• _ cutivo a reorgn.nisa.r o serviço de immigra.ção 
D1scussao unica do parecer n. 157 D, sobre e colonisaçii.o da Uniã.o, de conformidade com 

as ~mentias offerccidas em 3" discussão do as bases que apresenta ; 
projecto n. 157 A, de 1894; 2• discus;:iio do pl'Ojecto n. 163, de 1894, 

Discmsilo unica. do pal'ecer n. [85 F. de revn.lida.ndo em favor dtt novt~. Companhia 
18~J4 sobre as emcnda.s do Seno.do ao Orça· Estr;.~da da Ferro Estreito e S. Fra-ncisco ao 
menta do Interior; Chopim a conccs$ÜO a que se refere o decreto 

n. 896 de 18 de outubro de 1890, nos termos 
3" discussão do projecto n. IIS, de 1894, do respectivo contracto ; 

fixando os vencimentos dos empregados da 2'' discussrio do projecto n. 141, de 180-i, 
Estrada de Ferro Central do Bra.:dl; mandanrlo reverter no serviço activo <lo 

I" u.iscussfio do pro,iccto n. 175 A, de 1804, exc1·cito o cn.pitiio reformado .Te1·onymo Fer· 
n.utorJSILIH.lo o governo a empreitar aos Es- reil'iJ, Fr.1nça c interpt't!ta o art. 9•. n. 2, da. 
tn.dos de Santa Catharina e Pa.mná. a qua.u- lei n. 0•18 tle 18 de :tgostode 1i:'l52; 
ti :.L t1.e 4.000:000$ l'elHI'titlamcnte; · 1 '' cliscussfio do prcüecto n. 201, de 1804, 

2• discussã.o do pro.iecto n. 167, de 1804. dechu·J.ndo extincta a r1i vida em que tlcou 
reorganisando o corpo de engenheiros civis para com a. Fazenda Xuciona.l o Ji~llecido 
sob a.s bases que apresenta, e d:i. outro.s pro- col'onel dv exercito '\Venceslá.o Freire de Car
videncias em rci::LÇ'ii:O á rcorganifõ<~ção geral valho; 
dos servicos U:\chnioos do 2\iinisteJ.•io da. Via- 23 discussão do p1•ojecto n. 161, da 1894; 
ção e Obras Publicas; marcando aos escrivães da Curte de Appella.-

2' ·discussão do pr1>jeero n. 157 c, de 1894, ção do Districto Federal vencimentos iguaes 
determinando que os vencimentos, soldo e aos esc:rivã.es do Jury e da. Repartição da. Po
etapa dos officia.es da Brigada Policial e Corpo licia; 
de Bombeiros sejam os mesmos marcados 2• discussão do projecto n. 130 A, de 189-1 
para ·os omciaes do e'Xercito; (do Senado), determinando que o montepio 

Discussão uuiea do projecto não sanccio- dos otn.ciaes da. armada e classes anne:x:as, de 
nado n. 162, de 1894, a.pprova.ndo com mo- que trata a resolução de 23 de setembro de 
diftcaçõe$ o codigo das disposiçõe~ communs 1895, será. regulado pelo mesmo decreto que 
ás instituições de ensino superior, decretado trata do montepio dos officiaes do exercito;· 
pelo Governo, sob o n. 1.1591de 3 de dezem· la discu.ssão do projecto n. ~. l}e 1894, 
bro de 1892; · dispondo que os'beris das ordens religiosas, 
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Dos soffrimentos morae!l dessa. época. al
guma cousa. se tem dito e eacripto ; mas nem 
todos avalia.m os prejuizos materiaes que a. 
re1'olta acarretou a Santa Catbarina, como ao 
seu futuroso vizinho-o Paraná. 

Decorre desses prejuízos, a principio o n&· 
tural decrescimento das rendas, ao mesmo 
tempo que se impõe aos que go"Verna.m a. ne· 
cessidade imperiosa de restaurar tudo quanto 
a iUerra e a parulysação administrativa es
traga.r9.ID, não esquecendo a obrigação gover
namental d.e fomentar o renascimento (\e in
dustrias, como a de criação. por exemplo, 
que tão fraudada. foi, quer em Santa Ca.tha
rina., quer no Paraná. 

Eis por que,máo grado o pazar de ser por
tador de um projecto desta. natureza, venho 
hoje, obedecendo aos rachmos da assembléa 
representativa. do meu estado. formular o 
projecto de lei que terei occasião . de ler á 
casa.. 

thia ao povo da.quelle estado, e a. simples 
solidariedade no soffrimento nos indicaria. o 
pcocedimento que temos. 

Refere-se ta.mbem o nosso projeeto Q()S 

est;1dos do Piauhy, Parahyba e Goyaz, ,por
rrue das informações que conseguimos apura
se que ainda não lhes foi entregue a totali
dade dos auxilias anteriormente votados. 

Pareceu-nos de bom alvitre, pa.~ evitar a 
necessidade de outros projeetos, contemplai
os no que ela.bora.mos, e tendo ouvido as 
respectivas representações. que· em parle se 
dig-naram a.poio.r-nos eom sna.s assigna.turas, 
ma.is nos confirmamos no nosso pensa.r. 

Termino agradecendo aos meus colle~ a 
benevolencia. de sua attenção, e asseverando· 
lhes que ao snbmetter á saa. · apreciação do 
presente prQjecto. anima-me a convicção e 
que o estado de Santa ca.tharina., que aqui 
represento, poderá, gra.ç 1 s a administracão 
honesta., eoonomica e moderada que todos es
peramos do seu novo governador, fazer pon
tualmente face aos oomp1•omissos que assu
mir, o que certamente ta.mbem succederá. 
com os mais estados a. que este projecto se 
refere. 

A ca.mara. avalia decerto o constrangi
mento que sentimos, nós os representantes 
do Santa. Ca.tharina., formulando este pro
jecto; mo.s, decerto tambem os nossos colle
ga.s comprehenderã.o que não nos seria. licito, 
por melindre pessoal ex:a.gera.do, abandonar (Muito bem; muito bem.) 
os legítimos interesses daquelles que por seus 
votos para aqui nos mandaram, depois de 
haverem sofrrir1o em sua. liberdade, vida e 
bens a até na sua. honra (apoiados) vexames 
de que ficará memoria. · 

SESSAO DE I DE DEZEMBRO DE 1894 

(Viclc pag. 20 clo S• vol,) 

Fundamento o presente projecto, na parte 
que rliz respeito ao Para.ná e Santa Catha
rina, não só nas rela~es de solida:rieda.de 
entre os estados e o. União, como na Constitui
ção da Repablica, que no seu tll't.5" permitte 
o auxilio, na. hypothese, e dá ao Congresso O Sr. Martins Jnnlor (movi
no n. 14 do al'i. 34 a. competencia para con· mento d~ attenção) vem á. tribuna neste mo· 
cedel-o. menta pa.ra. desempenhar-se de uma ta.ret'a. 

Em Tez, porém, de pedir a.uxil.io, pareceu· não só das mais diffi.ceis, como tambem das 
nos ,que melhor serviamoa aos escapulos e mais desagradaveis para si proprio. 
dignidade politica dos dous estados. ao E' que, além de ter de occupa.r a. attenção 
mesmo tempo que poupava.mos sacriftcios da casa. em hora adiantadissima.. quando to· 
desnecessa.l'ios á União, propondo um empres· dos os nobres deputados estão naturalmente 
ttmo que, nas condições inrlicadas. poderá ser ~com o espirito aba. tido pela a.ttenção nas dis
reembolsado tíi.o suavemente quanto convem. cussões havidas ate agora, aecresce que a 

E' obvio o motivo por que, desautorisados natureZ11o do assumpto de que se Ya.e oceupa.r 
embora, toma.mos a iniciativa de eomtem- nã.o póde deixar de ser daquelles que contra
pla.r neste projeeto o estado do Pa.rana, cujas rla.m e desgostam profundamente. si e que 
condições, sabem-n'o todos, são, em face ás não enche de nauseas ao propric orador. 
calamidades da. revolta., em tudo semelhantes Entretanto, a verdade é que ao passo que 4 
as de Santa Ca.tharina. um sentimento de revolta intima. e de des-

Seria, por isso, ,justamente censu.ra.vel como gosto profuudO' que abala. o orador neste mo
egoísmo que nada justificaria. si, tendo de mento, é tambem o cumprimento do dever 
pedir à. União um empt'estimo para Santa. do ma.iS nobre, do ma.is alevantado e do mais 
Catba.rina.. deixa.ssemos no esquecimento o instante dos seus deveres- qm~ o ·faz vir á 
Paraná, a.o qua.l a. revolta., além de todos os tribuna., porque tra.t.a.-se a.inda uma. vez de 
males, ainda a.ccrescentou o de deixall-o até fazer eehoar neste recinto a voz doloriua. do 
agora sem representantes nesta casa. pa.rtido republicano de Pernambuco. a voz 

Não nos ligassem, como a mim, pessoal- queixosa desse Estado, que, dentro da União, 
mente, hoje, ligam, outros ·1açoa de sympa.. tem sido quasi ininterruptamente, a partir 
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de 15 de novembro de 1889, verd3deira victi
mn. immolada. num cet-to numero de circum
stancias que sobre ella teem pesado. 

08 il!ustres reprosentn.nter:> da Nação sabem 
a popul~o inteira d1Jsta ca!Jito.l conhece,lJvr 
noticia publicada nos orgãos diarios da ma
nhã, os factos gravissimos que acabam ue 
dar-se em Pernambuco, gravtssimos, não 
-pela exteosã.o que elles possam ter tido no 
meio da população pernambucana., mas, pela 
intensidade moral de que elles se revestem, 
intensidade que para o orador,para a Camara 
deve significar a demonstl':)ção de que na
quelle Estado, como aliàs já tem sido aqui 

. repetido muitas vezes, não reina a felicidade, 
a paz, a grandeza publica. e particular quo 
devem reinar no regimen fiominante no paiz e 
pa.ra o qual tanto trabalhou o mesmo Estado. 

O Sr . presidente e a. casa. hão de permittir 
que o o,rador frise esta circumstancia: Tendo 
uma. vez occupado a a.ttenção da. Caroara com 
acontecimentos de Pernambnco, mas com 
acontecimentos qae perturbavam a paz do 
partido republicano de Pernambuco e, ainda 
mais, do proprio Estado inteiro de Pernam
buco, o orauor nunca. mais tomou a palavra 
oeste reointo para t1·:tta.r de questões que, 
alias, nlli surgem quasi dia.t·isunente como 
comprovação immedat<t, completa , nitida e 
fulgurante ·de tudo aquillo que tinha. aftlr· 
mu.do com rGlação ao mesmo Estado, isto é, 
para. dizer que Perna.mbuco esta fóra da lei e 
que não p1arteoce absolutam ente a uma Repu· 
blica. Fe(lera.ti Vl\ ••• 

Entretanto o orador hoje não póde furtnr~ 
se, n!lo póde !ugir ã. obrigaç>io de vir a tri~ 
buna da Ca.mara, pol'<:Jile tam nGcessidnue de 
dar satisfação a. todos quantos com seus votos 
o mandaram para aqui, porque tom obriga· 
c;ão de velar pela honra do seu Estado e so
bretudo porque tem necessidade de velnr por 
alguma. cousa quo julga mais sngnub do 
que tudo-a. liberda.do individual quo vê tão 
vostergada. em Perna mbuco. 

Tem necessidade de vir demonstrar á Ca
mara. que acabam de dar-se Cacto~ em Per
nambuco. que são a sequencio. natural de 
outros-infelizmeute esperada mas que são 
apenas a cadeh intermedia de outl·os que já. 
se deram. 

Vem significar que rea.lmento Pernambuco, 
ou precisa que lhe lancem por cima. olhos 
misericordiosos, si houver quem queira ter 
misericordia. para comaque.lle Esmdo, ou qa.e 
então precisa convencer-sa de que esta mtse
ricordia é impossível e tem n~cessida.de de 
da.r um arranco definitivo e tomar a posição 
heroica do~ martyres que chegam ao mo
meu to extr~mo. sem coabecer · a justiça. pe
rnute os bomen:; . 

Hontem. uma das folhas desta. capital pu
blicava, na sua secção . telegraphica e sób a. 

responsabilidade da sua correspondencia dous 
telegra mmas: em um se dizia que o bacharel 
Argemiro Arouche, redaetor-cllete e respon
savel da Gazeta da Tarde, o:rgão republicano 
da capital do Estado, havia aido ante
bontem á tarde preso por tres soldados de 
policia, e isto sem mottvo conbecido, tendo 
sido recolhldo ao quartel de cavaHaria esta.
doal. Um outro telegramma dizia. que, na 
madrugada. do dia seguinte, na. madru
ga.da d õ·J l1ontem. as officínns da. Gaze:a 
da Tarde, folha. republicana do Recife, o or
gão, não official mas conhecido do partido 
.republic!lno de Pernambuco. tinha sido ata
cado, ficando destruido todo o seu material e 
sendo presos algucs operari\lS que estavam 
dormindo no sotão da casa. em que funccio
na.va. a mesma typographia. 

O orador não" quiz guiar-se então simples
mente pelas infc.rm::u;ões qno lhe eram dàdas 
por om jornal de sua. terra. ; aguardou 
informaQl5eS que lhe merecessem fé mais com
pleta, mais absoluta. e de cujos signata.rios, 
pudesse dizer á Camara: < São individuos 
pelos quai!S me responsabilieo:.. Tendo rece
bido estes telegrammns mandou-os publicar 
hoje em uma folha da manhã, n'O Pa.i::. São 
tres ss sylegra.mmas ; dous referentes ao as
salto da. Gazela. de. Tarde e outro referente á. 
pri~ão do bo.cha.rel Argemlro Arouche. 

Pede licença, â cama.ra. para ler estes tele
gramma.s tal qua.l foram publicados n'O Pcm. 
:Si, porém. o.Jguns dos nobres deputadO!, por
ventura. tenham duvidas a respeito da a.u· 
tenticidade dellea, ou pelo menos suspeitem 
que tenham soft'rido qualquer modidmçio 
paro produzir e1feito. ped.e·lhea o ol'll.dor que 
se <lignem proeura.r·lhe· porque exhibirá. os 
originaes dos telegra.mmas n.ftm de que se 
convençam de que a.s pa.la.vra.s sio textua.es. 

(O orador lê o p1-i~iro tclegramma). 
Gl'(l.()iliano Martins é um irmão seu, encar

regado da gerencia qa. Ga:ma. da 74rde; é 
um cidadü.o que é responsa.vel pela pha.rma
cia. dos Srs. Requirol-Frêres de Pernambuco. 
Tea1lo lazeres durante o dia., ))Orque a. e1l'e
cti\dade da sua occup11ção não o obrig& a 
oeeupar todas as hor-<I.S da su& actividade, 
devendo ir apenas duas ou tres vezes por dia 
á pha.rmaci.a.. fez ao orador o tà.vor, ou antes 
fez á emp:reza. dos seus amigos que repreaen
tam no. imprensa o ponto ile vista do partido 
republicano, de servil' como gerente da tolha. 

(O orador l ê o 2° telegramma). 
Manoel José Soa.re·s Guimarães é ·gua.rda. 

livros, negocia.nte matriCUlado antigo, hoje 
proprietario de uma tolha A Cid«.ck que co
meçou a ser publicada. ba poucos dia.<~; é ho
mem cuja. respeita.bilida.de ainda. não Be aven· 
turou causa &lgu:ma, e cujas infortna.Qões 
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. condizem exaetamente com as que dá o irmão com todas as miragens que ll1e possam vir ao 
do orador no tele.,aramma. que jã. foi li<1o. cerebro, venham ellas da paixão ou venham 

(O oraà.a~· UJ 0 a• telegi·amm.a). eUas da. illusão, aquillo que sente, aquillo que 
nesta oecasião sente vibrar dentro de si, de 

Este e do proprio Dr. Argemiro Arouche, indígnacão dea.nte do que se passa. na. sua. 
que. depoill de solto, ma.n1lou dizer ao orador, terra contra. a mais santa de toda.s as liber
seu amigo particular, as condições em que ti- dades, contra as ma.is sagradas garantias in
nba sido e1fectuada a sua prisão, sendo que dividuaes . 
della. o orador já. tinha tido noticia. por um o orarlor sa.be que nesta Camara. ha col
telegramma do Dr. Euclides' seu ípa.rente e legas a quem se deve respeito •• · 
ta.mbem seu amigo. -

V e a. casa dous factos distinctos, mas que O SR. COELHO CINnu.-Da.rei o resposta que 
se completam, sendo um a consequencia. do V. Ex:. merece. 
outro: a prisão preventiva., si se póde dizer, 0 SR. MARTINS JumoR-.... mas si alguma 
do Dr. Argemiro, mas ineptamente feita. por- co usa tem a. dizer á Ca.mara. é que absoluta
que vem provar a autorja. do delicto. Isto no 
dia 28 á noute ; depois, na. madrugada do dia mente não póde sopitar os assomos de sua 
29, 0 assalto á typograhia. da. G11~eta, de que indignação justissima, que deve serseverà., 
eJ•a. reda.ctor 0 Dr. Argemiro. pedindo por isto, si tivesse de pedir (e pediria 

A prisãodaquelle bacharel em direito, homem si não fosse o aparte do illust~ representante 
fraco e inerme, conduzido por solda.dos·de poli- de Pernambuco), · as desculpas c1evidas a um 
cia, desrespeitando-se a. sua qualidade de ofii- collega., desculpa.·· 
cia.l honora.rio, que &inda ha pouco lhe foi dada. O S&. CoELno CINTR.A.-Isto não· merece des· 
pelo governo.porserviços prestados contra. re- culpa, mas sim despreso. 
olla, comoo.ffl.cial do batalhão Seis de Março-
a prisão desse ba.charel (com estas circum- O SR. MARTINS JUl'\IOR-... que pensa. o 
stancias canibalescas,· verdadeiramente cani- orador ter de seus collegas, homens que nesta 
balesca.s, digna da. Hottentia. de um gover- situaçãosabemcomprehender o que silo certos 
nador armado de rewolver a obrign.l-o :L lêr sentimentos da. alma. humano.. Sa.be o orador 
uma quadrinha humoristica. publicada na disto. mas o qua sabe tambem é que não é 
.folha. para. lhe perguntar o sentido della. e possivel que em uma Republica. que não é 
:para. obriga.l-o a engulir pedaços tlo jornal possível que em um pa.iz, que se diz uma. de
onde ella bo.via. sido publicada), essa prisão. mocracia. ferlerativa. e republicana, estejam M 
rcdea.da. de ta.es circumstancia.s, faria.m rir si liberdades índi\•i,lua.es gn.rantidas, nilo por 
não fizessem cora.r a todos quantos 1>ossa.m ter qualquer facto local, não pol' qua.lquer lei 
um boca.dode amor por esta. Republica..que PQr t'undamentallocal, maij pelo. prop1•io. Con!lti· 
ahi anda. tão postergada.. tão regularisnda.. tui.çã.o !edera.l, que deve tser noa.taâa cspoolo.l· 
tãoenla.meada., por todos quanto nã.o a. sa.bem mente pelos aLtos poderes da. Uniilo-estejn.m 
fazer respeitar; essa priaã.o, com todos estes· essas liberdades locaos gal'o.ntida.s pelll COn
requintes de selvageria. que não se descreve. stituição, todos os dias a ser viola.dn.s pelo 
que níi.o secommenta. que rea.lmente só póde ca.pricho, pela. loucura, pelo crime de indi
ser justificada, tratando-se como se trata. na. 'Viduos que só conhecem como compensador de 
hypotbese de um verdadeiro louco, de um todos os bens e de todos os ma.les os seus im
nevropa.tha. caracterisa.do, como o Sr. Ba.r- petos e paixões inena.rra.veis_ 
bosa. Lima.. governador de Pernambuco; essa. O orador pergunta ao bonra.do Sr. presi
prrsão vem a. ser a prova. ma.is caba.l e mais dente e á Casa si jú. houve ·na. histol'ia. de 
completa. de que o attenta.do contra a im- qualquer domocracia, na historio. de qualquer 
prensa., o ataque covarde feito a horas mor- autocracia. monarobica, na historiado despo
ta.s da. noute. por praças de políCia disfar- tlsmo oriental, alguma cousa. de mais t()rpe 
ça.llas, e mais ainda. oom a imposição ao pobre do que isto. de um chefe do Estado, de um 
empregado de lhes entregar as cl1aves da. <'.hefe do Poder Executivo, não só como 
officiua., foi uma.. 'Vingança. pequenina, co- homem, para toma.r desforço pessoal, que lhe 
Tarde, índl.gna, de · todo o ponto execravel, serla honroso: mas como autoridade investida. 
levada. a. elfeito pelo regulo. pelo dicta.dOI.", do poder publico, armada. de ponto em bra.nco 
pelo sa.trapa que está. infelicita.ndo o Estado dos pés á. cabeça, inteiramente coberta pela 
de Pernambuco. força. chamar a sua. presença. um homem 
· O orador sabe que estã. falla.ndo deante dos para. fazel-o so:trrer a ignominia. mort311 de en
representa.ntes do paiz ; mas tem consciencia gulir um pedaço de jornal em que tinham 
de que não está. faltando aos deveres de cor- sido publicadas umas estrophes humoristica.s 
tezia que deve á representação na.cionàl, por~ que se referiu.m ou que ridicularisa.vam, si 
que:ao seu. pa.iz tem o orador a. obrigação de assim quizerem. um dos intimoa de palacío, 
dizer, na. llnguagem que o coração1lbe ~cta. um dos servoa de S. Ex.? r 
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Pergunta. o orador aos seus collegas si ·lhe 
podem apresentar um sô exemplo no mundo 
inteiro, M historia das nações cUltas ou ba.r
ba.ras, qual o chronista que jà levantou esse 
tropheo, qual o regulo que fizesse, pa.ra. sua 
honra e gloria, a confissão de seus feitos em 
casos semelhantes V 1 Aonde, Sr. presidente~ 
Em parte alguma. ! Ha. um, infelizmente para 
Pêrna.mbuco ! Felizmente, porém, para. o par
tido republicano de Pernambuco, que assim 
-viu oonfirmado o seu juizo emittido sobre o 
governador, estando reservada. ao orador a. 
tristN!ima. gloria de vir dizer ao Congresso 
do seu pa.iz que ha. um chefe de Estado na. 
União capaz de armar-se de rewolver e de, 
depois de cercado de cerberos, pegar em um 
homem inerme e dizer-lhu-comc t:ste papel 
Ott morre l 

UM. Si. DEPUTADO-N"'ao comeu nem mor
reu, vomitou. 

0 SR. MARTINS JUNIOR-Este e O lado pes
SOal dn. questii.o; o mn.terial ê simples : é, 
como se vê da leitura. dos telegrnmmas. o 
ataque feito âs omcinas da. Gazeta da Ta,·dc. 
Isto foi feito, }>Ositiva.mente, inelludivel
mente p,ela força de policin.. 

0 Orador sabe, c'ínfclizmento isto e COUS:l. 
muito commum, que ha. espíritos capazes de 
se deixarem levar por considerações de qual
quer ordem ou estímulos de qualquer natu
l'cz:~.POl'óm,paro. factos ue to,l ordem e a.crime 
de tamnnhn montll, virem do.r uma explica.
çii.o qualquer, como n.contcceu com o. Oa:;cta 
de Notícill., de hoje, ou antes com o seu cor
respondente telegraphico, que, em telegrn.m
ma e como que procurando a rlefesa do acto 
pl'ILtic:tdo pelo Sr. Barbosa. Lima, a.cto sim
plesmente incle1'eosivel, vem dons dias depois 
do flwto, e sem se refe1•ir á prisão do Dr.Arou
cbe, dizer que foi empa.stellarla. a. typographia. 
·da. Ga:utCJ da Tal'de; constanr1o que isto tmba. 
sido praticado por pessoas de familias que 
tinha.m sido o1fendidas pela. folha. 

Sa.be ·o orador que destas informações já. 
foram e hão de ser dadas; mas, destas expU
ca.~ões appella o orador para o bom senso da 
Ca.mara.. pa.ra o juizo do pa.iz e sobretudo, 
para a intelligencia. mesmo a mais rudimen· 
tar de quem, lendo os telegrammas, fizer 
um juizo . primordial dos factos que se 
deram. 

E' assim, que dos telegramma.s que leu ss 
evidencia que foram presos tres empregados 
que dormiam nas olllcinas da G~cta. ora, 
pergunta-se a Casa, pergunta-se aos Srs. 
deputarlos, si já houve possibilidade e si ha· 
verá, de individuas. de particulares. que 
tendo de atacar um estabelecimento qual
quer, uma typographia. ou que, tendo de 
p1•aticar um t:ri.me, vão á. policia, depois da 

pratica do crime levar & estes os atte.stados e 
documentos do. mesmo~ 

Pois, familia.s desacatadas, e que não ti· 
nlla.m chefes capazes de tomar um desforço 
de homens (\e reputação feita como os ba.cha· 
reis rerlactores da Gazeta, os Drs. Fa.bio Rino 
e Homem de Siqueira; familias, que não ti· 
nham chefes, que fossem ca.:pazes de tomar 
um desforço desses homens, desa.ggravando
se das infa.mias que tive8sem ~ido atiradas 
aos seus. é crivei que fos~em á. noute á. Jlorta. 
das officinas illudir a em}lrega.dos, arrebentar 
mate1·ial e levar depois opera.rios, que dor
miam em ceroulas, para ficarem no xadrez i 
Por que crime 1 

Quem prende tem autoridade. Si os indivi· 
duos que foram á. Gazeta da Tarde, a. destrui· 
ram e prenderam tres indivi:luos como se 
póde provar, está claro que esses indivíduos 
tinham uma pa.rcella. de a.utorida.de publica, 
não a.u~ridade na a~epção da. palavra., por· 
que serza. uma. escorJa da autoridade e esb. 
claro que esses individuas, pelo menos se 
presumiam a coberto de punição, e, jtl)ga.ndo
se autoridade, porque a autoridade Jbes tinll:.. 
mandado commetter o crime, entenderam, 
por excesso de zelo, que devio.m chegar ate a. 
lovar presos os pobres homens qne não tive
rom meio de defender a. propriedade que es
tava confiada. á sua guarda ! Depois combi
ne-se a versão do telegra.mma da Ga::eta da.. 
Ta1·dc c daquelles outros que apparecera.m no 
mesmo sentído, como o facto do Dr. Arg6miro 
Aroucbe ser obrigado a enguUr o pedaço de 
jorno.l que continh~ a qua.drlnha que foi pu
llllca.da. no Jornat do Bra:it de hoje e na qual 
se fu.z allusão n. um individuo que vive na. in· 
timidade do Sr. Barbosa. Lima. mn.s que elle 
só conheceu quando foi pal-a Pernambuco, 
um tal sr. Guimarães .•. 

Como dizia, o Sr. Dr.Arouche fol obrigado 
a engulir um pedaço do jornal. (Apartes.) 

Não sa.be o orador si elle r~sistiu até ao 
ponto de não engulir o papel, mas o que sabe 
é o que o crê ou tnorre tem alguma. força.. 
Ma.llomet adquiriu grande numero de pro
selitos com esta. celebre maxima. : · come ott 
tlUrre. O orador não sabe se muita. gente 
não comeria ! . .. 

Mas, como dizia, combinando-se a versão 
do correspondente da. Ga.:eta de Noticias. que 
é preciso que a Camara, que o paiz todo fique 
sabendo, e apenas um amigo do Sr. Barbosa 
Lima, e cujo nome o orador não declina. por
que não quer ter negocias oom a Ga;eta. para 
que não diga.m que não tem competencia 
para entrar nos segredos da. redacçio ; com a. 
versão de que a Ga::eta da Taf'.de tinha sido 
arrebentada. por indivíduos que iam desa.g
gravar suas famllias o.trendidas, é ~lmente 
interessante. · 
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Ha. um Guimarães que pretende que sua. 
fa.milia. foi o1fendida. por uma estrophesinha. 
publicada. na Ga::eta da Tarde, e isso deter
minou a. destruição da. typogra.phia. e a. prisão 
do Dr. Arouche l 

Ora., sendo assim, o Sr. Barbosa Lima.. que 
em Pernambuco não cura. dos interesses pu
blicos do Estado, arvora-se agora sómente 
em tutor. em protector de gua.rda da. reputa
ção das familias de toda a gente ! 

O ora.llor dispensa a protecçã.o ! Portanto. 
os factos que acabam de ser trazidos ao co
nhecimento da cama.ra pelos telegrammas 
que o orador leu, não são relatados sómente 
pelos correspondentes das folhas visto como 
ha. outros que foram dirigidos ao orador pelo 
seu irmão e pelo Sr. conselheiro Guimarães. 

O loN~al do Bra::il de hoje, assim como 
qua.si todas folhas da ca.pita.l, publicou dous 
outros telegrammas que com'6inum com os 
que aca.ba.m de ser lidos á Camara. (O orador 
Zê os telegr&mmo.s do « lornat do Bro.zil» e a 
gu,adrinha a g«e ~-e referiu) 

Ora., é preciso que o Sr. Guimarães, ami-
go do Sr. Barbosa: Lima, seja um sujeito real
mente muito cheio de mazellas. pa.ra que a.s 
:pala.vras desta. estrophe tenham chegado a 
produzir um escanda.fo. E, quando esse indi
Yiduo seja. um bomein. cheio de ma.zellns, per
gunta. o orador 6. Cama.ra. se, por Cll.Usa. de 
um individuo desta. ordem, é que se insulta 
nota.bilidades, é que se violenta e de8tróe o. 
imprensa, é que nU.o ~e respeita a liberdade 
individual1 (Continúa. a ler os telcgJ•ammas.) 

E nqul a. camara permittirú. ao orador in· 
terromper a leitura. .para dizer quo o COl'res
pondente da Ga:cta de Nolic•as intrigando, 
como fuzem todo a os telegrammas para aqui 
pa.ssados, disse .que o commanda.nte do d.l:s
tricto militar está. intervindo a. proposito des
tes fa.ctos, o quo tom ca.usa.do desgosto. 

Si e que houv-e intervenção, naturalmente 
foi no sentido de obsta.r a que um officia.l 
honora.rio do exercito fosse mettido em uma 
enxovia. em um quartel de ca.va.Ua.ria. esta
dual. sem garantia, quando, respeitando a 
ordem de prisão íllega.lmente emanada. do 
goTernador, elle deveria estar em um quar
tel ou fortaleza. ( Conlinúa a ler .) 

Quem passou o telegra.mma. foi toda. a im
prensa. dllr capital com excepção do Diar;o e 
Jorn!ll. 

E' precis~> assign3J.a.r que entre os signa.ta.
rios deste tel.cgra.mma. está. o S!' . Fernando 
Barroca, redactor do Novido.dcs, que é folha 
adhesa. ao grupo republicano dissidente, que 
hoje está com o Sr . Ba.rboaa Lima.. 

o Sr. Fernando Barroca. é redactor do No· 
-cidades, jornar creado para apoiar o gover-
nador.. . · 

Expostos estes wtos que dolorosissima.
mente traz ao conhecimeuto da cama.ra. e do ... 

paiz, o orador pede licenç!L para. faze~ algu
mas consíde-rações de ordem geral! Si a. or
~a.nisa.ção go-vernamental que de 15 de no
vembro ultimo pa.ra cá. começou ~t <lirioc.ir os 
rlestinos· do pa.iz, tinsse sido, no toca:nte t 
causas que podem ínftuir gravemente sobre 
a situação e a :politica. de Pernambuco 
moldaria de modo di1!erente, melhor se oo
cu:pa.ndo da :pasta. da. justiça. e negocios inte
riores ; si o orador visse nesse momento o 
illustre Sr-. Dr. Gonça.l ves Ferreira, a.té pouco 
tempo seu oompa.nheil'o de deputação. diri
gindo-a. certo que a Cama.ra não terJa tido o 
desgosto de ouvir o orador durante todo este 
tempo para. articular queixas, fazendo expan
são de factos que interessam a liberdade in~ 
dividua.l e as garantias de cidadão. 

Sim, porque então o orador se sentiria ma.is 
apto, porque hoje nem mesmo a-pto se consi
dera para rlirigir·se, não ao Sr. Presidente da 
Republica., com estas questões que muitos 
chamariam de ca.m:pana.rlo, mas ao Sr. mi
nistro da justiça. para lhe dizer que, apeza.t' 
de conhecer bem o regimen em quo viYemos, 
e de saber que nii.o er-J. possível a sua. inter
nnção írnmediata na situação de Pernam
buco, para impedir que o.s víolenclas alli se 
realiso.ssem. em todo o caso, esperavo. que sua 
boa vonta1le. o seu espírito de concord.ia, de 
republ!canillmo e amor ao l'('gimen vieS86 mi
norar a.quelle estado de cousas. 

Entretanto, nem esta. llber.la.de, o orador 
poude ter! ... e porq uc tA Cama. r a comprebende 
-o isto vn.i som que o orador queira, nem 
do levo, lb.zer injustiça A.OS dons políticos e 
administrativos do Rr. Dr. Oonça.lves Ferreira, 
que exerce a pasta da justica e do interior. 

A Camara comprehcndo que nas condiçõeiJ 
em que está elle colloca.do politicamente par& 
oorn o govern~ Pernambuco, dada a situa.
çiío de intimtt" amisade · peMOal e de solida
riedade politica. evidenciado. aqui nas dis
cussões, no seio desta. Ca.mara, entre S. Ex. 
e o goTernador rle Pernambuco. certo que o 
orador seria. simplesmente um inepto si tosse 
recorrendo ã.s meras relações particulares e 
de .colleguismo com S. Ex., pedir o fa.vor de 
pôr um poucn de cízo na cab~ do Sr- Barbosa 
Lima, aconselhando a. ter juizo (risos) para. 
não desmora.lisa.r a. Republica e infelieitar 
Pernambu('o e os republicanl)s dalli, que, por 
serem republicanos, não querem pactuar com 
os dislates da.quelle governador. . 

Seria um inepto. si fosse pedir providencias 
a S.- Ex. o Sr. ministro. Poderia pedir a. in
tervenção amist.ostl. de S. Ex. pero.nte o Sr. 
Ba.l'bosa Lima. 

Para que Y Para fazer com que o S:r. Arge
miro Aroucbe não engu)j.sse ·o :papel1 Pala 
fazer com que o Estado de Pernamlmco pa· 
gasse aos aooionistas da. Gazeta da T~rde o . 
material que o governador ma.ndou pôr fó~ 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 12102/2015 15:47 + Página 57 de 57 

-47 

que eustoo dinheiro de republicanos, diri.heiro 
de brazileiros, dinheiro de contribuintes, 
dinheiro que absolutamente custou muito 
mais do que o dinheiro que ga.nha. o Sr. Bar
bosa Lima. e"m.o governador do estado, por
que e dinheiro ~e homens que o ganharam 
com o suor de seu rosto, com o trabalho ma
terial d& agricultura.; é o dinheiro de pro
prietal'ios e negociantes ! 

A Ca.mara. comprehende que deante do go
verno constituido deste modo. tendo como 
representante politico um amigo do gover
nador de Pernnmburo e um inimigo portanto 
dos republicanos de Pernambuco, sinão pes
soa.! ao menos em these, ao menos politica
mente, o orador não tem outro recurso senão 
fazer a.quillo que tà.z; vir perante esta Ca
ma.ra., vir perante o paiz, ainda. uma. vez. 
trazer a queixa. a.margosissima do partido 
republicano de Pernambuco e denunciar os 
factos que se estão passando no seu Estado. 
Então, como não ousa, absolutamente não 
ousa.ria. levar ás cogitações de S. Ex.., o 
Sr. Presidente da Republica, a a.ma.r~.:o"llrr~ dos 
republicanos em Pernambuco. mMsacrados, 
como sempre. mas que, entretanto, su1l'raga.r.t.m 
o seu 11ome pn.ra que elle pudesse subir a 
cumieiro. polltlca do po.iz e representar o pa
pel que estô. destinado aos bons republicanos; 
para nlo levar o 1Lmargor de todos os nossos 
ooncido.dilos, para níto levar a angustia de 
todos oa republica.noa que teem sempre 
vlvldo no ostracismo, o.o iminente cida.duo, 
o Sr. Prudente de Moraes. oom quem teve o 
orildor oceusiü.o de lhllar ante-bontem. le
vando os :.eus cumprimontos p·~ssoa.es, mas 
a quem nito disse uma só 1Jn.1avrs. sobre a 
aituii.Qiio de Pcrnu.mbuco. porque é dever de 
todo homem publico aa.ber 11n. situ:.C)ào poli
ticu. dort estu.dos e providenciar para que não 
ae aniquilem diante da.quelles que abusam de 
sua. liberdade •.• 

Não duvida ir ate S. Ex. para levar as· 
sim de viva. voz a queixa. quasi ~angrenta-
quasi sa.ngrenta, porque o ora.~or não sabe 
a.téque horrores de sangue nã.o irá. a situação 
de Pernambuco ! Limita.- se a vir dizer a esta 
cama.ra que a situaçíio do Estado de Pernam· 
buro, queiram ou não queiram estuda.l-a, in· 
teressa.dos ou não interessados, é uma situa
ção que denota a. maior de todas as molestia.s 
da nossa. organisa.ção social ; é a. situaçiio em 
que vê claramen~ o germen da represen
taçã.o nacional, que alli se manifesta. uma 
crise hol'I'Qrosa. neste momento wlemne da. 
vida. politica do paiz entre os poderes da. 
União e os poderes dos estados, uma crise 
que ha. de por :força arrebentar,· sobretudo si 
os nossos homens publicas nã.o tiverem a. 
consciencia ·do 1P'3Dde problema. que teem a. 
resolver, 

O orador sa.ba que o governo, que o cidadão 
eminente que oooupa. o cargo da. adminis
tração publica está. preoccupado com questões 
tão melindrozas, algumas das quaes se en
tendem com a. salvação publica; entretanto 
não póde eximir-se do desejo intimo de, nesta. 
occasião, aqui da. tribuna. exclusiva.mente da 
tribuna, fazer um appello, que conaídel'8. o 
mais platonico que é possivel; ao Sr. Presi
dente da Republica,não pedindo,porque nunca 
pediu a quem quer que lhe pudesse fornecer 
meios para esta. ou a.quella intervenção, nos 
negocios de sua terra, porque é republicano 
de mais para isto, mas pedir a S. Ex. que 
si o seu governo é como se qu~r crer, como 
..,fê o orador ardentemente que o seja, por
que julga os homens pelos seus precedentes.; 
si o seu governo é, como se espera, o go
verno da. justiça e o governo da l.&í, então 
que a. irridiaçã.o a.mpla da liberdade e da. jus
tiça desse governo chegue até o ponto de 
Pernambuco não mais dii'a.ma.r as cinzas de 
tantos homens que souberam morrer pela li
berdade. 

com os a ttenta.dos que tem se dado e que 
não são pequenos, que não siglliftca.m pontos 
microscopicos dentro de uma. aria vasta, mas 
que são rea.lm<,ntefacto:;ennumeros egra.ves; 
que ninguem póde ter garantido o seu direi
to constituciono.l,que não é só garantido pelo 
estatuto estadual, mas ;pelo estatuto da União; 
que a.lli, como já reterm, ás lO horii.S da. nou
te manda.-se arrancar um pae de fa.milia de 
sua casa por pruças de policia. e conserva-se 
}JI"eso durante tl'es dias, seru culpa formada., 
recusando-se o carcereiro a. manda.r apresen· 
tar o preso ao jui~ que o recla.ma.vu. porque 
se havia requerido habeas·corpt's; que alli 
nada. lle respeita., porque sob qualquer pre
textr., B€m estado de sítio, a bel·pra)!er do 
!tomem que no:) desgovernao e desmora.lisa,po· 
de-se ser arrancado do seio da familia. a. horas 
mortas da noute; que alli os capitaes empre· 
pdos em emprezas (porque a Gaseta. da ra-rde 
era. oonstitnida. por uma associação de repu
blicanoa que tinham ent rado para. alli com o 
seu capital, para ma.is ta.rde tirarem qual· 
quer beneficio) nã.o teem a menor garantia; 
que alli não ha., atlna.l de contas, nem liber
dade, nem honra, nem vida. que se :possa jul
gar illeaa. ! . .. 

Pede só isto a S. Ex.: Que um pedaço de 
luz benefi.ca., irradiando dessa. aurora de re
generação, filha· da. justiça e da applica.ção 
rigorosa da lei que S. Ex. prometteu a todos 
nós e que DOi ~li-á cobril' as cbaga.s de qne 
estamos cheios ; que esse manto luminos(.) 
cubra. um pouco as chagas do pobre Pernam
buco tão eheio de males, tão dolorido, tão in
feliz até hoje, o mais infeliz dos· estados da. 
Republica; e que este pedaço de luz 1àça. por 
sobre o corpo da.quelle estado alguma. cousa. 
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declaraclos proprios nacionaes ou como bens 
Tn.gos, mu.s que continua.ram ao serviço do 
cult.o ca.tllolko, ssjo.m recont1cidos propricua
tlo da !~rcd<L Catholica., no uso e gozo dos in
st.itutos ou pe:>sous religto:;n.s que delles se 
achavam •1e posse ao tempo da. promulgação 
da Constituicão da. Republica ; 

I" discussã.o do :projectn n. 202, de 1Sa4, 
determinando que os o!Jiciaes do exercito re· 
formodos ou 'que se re:ormarem, de accordo 
com a.s disposições do decrc·to n. 193 A de 3 1 

de jtLneiro de 1890, si estiverem graduados 
no posto immcdiato, sejam. considerados, para 
todos os effeitos, como si estivessem effecti
mente providos na cln.s~e (1e que tiverem a 
graduação; 

2a cliscussão do "[ll ojecto n. 113, de !892. 
autorisando o governo a melhor·aras reformas 
dO$ officiaes do exercito concedidas por de· 
ereto de 3 de fevereiro de 1890, equipa
rando-os nn.s vantagens do decreto de 19 de 
abril do mesmo anno; 

LeV"a.nta..se a sessão <is 6 homs e lO mi
nutos. 

152• SESSÃO E!ti 3 DE DElE)IBRO DE 1894 

P1'•:sidt:nC:a dos S1·s. Rosa e S:lM, Coelho 
J,i.~boa (:.?" secretario) e Ft-rtnc:.Sco Vc:ya 
( 2• vi c(.! prcsiclmle) 

Ao meio·dia respendem á chamada os Srs. 
Ro~lL e Silva, Thomaz Del fino. Coelho Lisboa, 
Fileto Pil'e•. Tavares t!e Ly1•a, Gabriel Sal
gado, Enéas Martins, Carlos de Novaes, Hol
Jawla de Lima., Vi v•. iros, Luiz Domingues, 
Gu::~ta.vo Vera.s, Eduardo de Berredo, Chris
tino Cruz, Anisio c~e Ab1·eu, Nogu~il·a Para
nngua, Gonc;.alo de Lagos. Tbomaz Ca.valcanti, 
.!oã.o Lopes, Augustu Severo, Trind;.~·1e, Ar
thur Orlando. Pereira de Lyra., Coelho Cin
tl':t, Luiz de Andrade, Medeiros e Albuquer
que, Miguel Per·nambuco, Carlos Jorge, Rocha 
Ca.va.lcauti, Olympio Campos, Menezes Prado, 
Gemini:Lno Bt·•~Zíl, Gouveia Uma, Za.ma, Sa.n
tos Pereira, Neiva., Franci>co Sodré, .\lanoel 
Caetano, Vergue de Abreu, Flavio de A.r·aujo, 

· Arthur Rios, Mareolino Moura, Paranhos 
Montenegro, Galdino Loreto, Antonio de 
Siqueira, França Carvalho, Americo de 
Mattos, Lins de vasoncellos, Alberto Tor
res, Belisario de Souza, Erico Coelllo, 
Fonseca. Portella, Costa Azevedo. Nilo Pe
çanha., ·Ernesto Brazilio, Mayrink, Landu1-
pho de Magalhães, Lima Duarte. João 
Luiz, Vaz de Mello, Monteiro de Barros, 
João Penido, Ferraz Junior, Fortes Jun
queira, Fra.ncisco Veiga, La.mouniel' Godo-

fredo, Ferreira Pires, Cupertino de Siqueira, 
Rodolpllo Abreu, Theotonio rle Magalhães, 
Plnto d<-1. Fon~eca., Arthur Torres, Pa.raiso 
Cav<.ücanti, Carlos das Chagas, Casemiro da 
Roch11., Gustavo Godoy, Hercul.a.no de Freitas, 
;\loraes liarros, Paulino Carlos, Cincinato 
BNga, Fr;!ncisco Glícerio, Ovidio Abrantes, 
Luiz Ado1pho, La.uro Müller, Pa.ula Ramos, 
Francisco To!entino, Emilio Blum, Fonseca 
Guimarães, H.iva.da.via. CorrGa. e Vespa.siano 
Albuquerque. 

Abre-~e a se~sã.o. 
Compa.recem depois ue a.lJerta n. sessão os 

Srs. Lima B<1.cury, Augusto Montenegro, 
Bricio Filho, Frederico Bo!'ges, lldefonso 
Lima, Pedro Borges, Jo~6 Bevilu.quo., Jun
queira. Ayres, Tülentino tlo r:o.rvo.lho, Martins 
Junior, Clement.ino do Monte, Augusto rle 
Freitas, Milton, Tosta, Eduardo RllmOs, Paula. 
Guimarães, Leovegildo Filguuims, Jo~e Igna.
cio, Tolentino dos S<Lll to~. A Lhn.yd~ Jnnior, 
Furquim \Vernecb;., Aleintlo Guanabara, Eu-. 
zebio de Queiroz, Urbano Mu.rcondes, Almeida 
Liames, Almeida. Noguetra, Adolpho Gordo, 
Urb.mo de Gouveia B Xa.vier do Valle. 

Dei:mm de colttparecr com causa participa
da os Srs. M:1tt:L B:,celbr, Sá Peixoto, Bene
dicto Leite, C..>sta l\.cdrigues, Torres Portugal. 
Helvecio Moate, l"rancisco Gur·gel, Cunha Li
JWl, Silva ;\la• iz, ChateuubrlawJ, Armiuio Ta
vares, Mnrcionilo Liu;, Cor[lelio da. Fonseca, 
o~ta viano Loureiro, Arislidcs de Queiroz, Ro
dt·igues Lima, Seba.; ti:lo Landulpho, Cleto 
Nuues, Tot·quato Mureít'.t, Jo~é C<.u·Los, Lopes. 
Trovão, Oscar Gedoy. Silva. C·tstro, Agosti
nhn Vidlll, Francisco Sautiag·o, Barro,; Franco 
Junio:-, Sebastião de Lar.:e t·da, Ponc,: de Leon, 
C ,rvalho Mour·ão, Hon<:<alves Rttmos, Luiz 
Det~i, Alval'O Botdho, l.cond Filho, Octa
viu.no ;!e Bl'ito, l-tilieiro de Almeida , VtLlla· 
dare··, M<moel l•'ulgencio, Simão da Cunha., 
Olega rio M:tdel, Laumrtine, Co~tu. Macltatlo, 
AI fredo l~llis, AI varo CILl'VLdbo, Carlos Gar
cia, Damini!ues de Cn.stt•o, Diuo Bueno, Costa 
Junior, Julio de l\lesq uit:~. Moreb·a da Silva, 
P<~.•llla Salle~, Hermeucgildo tle Mornas, Alves 
de Ca~tro e Mariano Ra.rnus; e sem causa 
os St·~. Francboo Heue:wolo, Jo.;;ó Mariano, 
Gaspar Drummond, Lourenço tle Sá, Gun
ça1 ves :Maia, Fernantles Lima, p,mHno de 
S0uza Junior, Domingos de Mora.e~, Vieira de 
Moraes e Albm·to Sa.lles. 

E' lida e sem debate approvada a acta da 
se5são antecedon~e. 

ORDEM DO DIA 

Não havendo numero pa; a se votar a ma
teria. indicad:\ 11a. o roem do dia, 'Pa.ssa .. se â. 
mataria em discussã.o. . 
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E' anuuuciada a 3"' discussão do projecto 
D. 190 A, de 1594,-jnterpretaod<l a. e~pre:ss;i.o 
-com ctproveitameuto- do ar:ig-o unico § 1•' 
da lei n. 206 de 26 d~ setembro d<:! 1 8·.~4 . 

Ninguem pe lin•.to a p.d;1 v r-a é encernv.h~ n. 
discus·ã.o e adiada a VCl'<IÇ'ào. 

Entra, em 3• discu~Eâo o projecto n, 182, 
de 1894, concedendo a Compan lo ia •Je Estr<~· 
das de Ferro do Norte c.Jo Brazil prorogaçã•J 
até clezem bro de 1896 do prazo marcado r•ara 
a conclllsão d <lS obras das estr·adas de feno 
de Arat;.'1.jú a. Simão Dias com ramal par;\ a 
Cap~ll• 1 . uo E~t.ado de Sergipe, e de T:.unao
daré a BarJ'<~ , no de Pernilmlmco. 

Veem à. :Mesa sfi.o lidas, a-poiadas e postas 
conjunctamente em discmsã.o as segu intes 

Em.cndas 

. Ao projecto n. 182, de I89l: 
Fica prorogado por 18 mezes, a contar de 

!'.!8 dé setembro de 18!J4, o }Jl>azo para. a con
stl'ncção da est1•a.da. de ferro do Na.t:.ü u.o 
Rlo Grande do Nor-te. 

Sa.líJo das ses~ücs, 3 de dezembro de ISV4.
AufiUSto s~·~ero. -JHHIJUCi.1'(t .1yrt'S .-T (J-'Oares 
de Ly;·a. · 

Ao projecto n. 182; de 1804. 
Fica. pro rogado l}Or dous annos o pr:Lzo con

cedido a. Companhia Estrada de Ferro Petx·o· 
lina e Parna.hyba, successora 11a Companhia. 
Estrada de Ferro Nordeste do Brazil, para 
dar começo ao-; res:pecti vos 'trabalhos. 

S . R . Sala das sessw, 3 de dezembro de 
1094. - V a~ de Mello- Lwult!!t;lw d t: .Ttfttya
lhi!e~; .-Joci o L tti::;,-Furtcs Jtmguc:n c.-Pi;:to 
da Fonseca .-Nogv.vira P m·anagud ,-A1·thur 
To;·res .-Mon!c~ro de Bun ·os,-l(){!O Pcni•lo. 
-Lima lJWlrlv.-Fr:rl'e:ra Pires.- Fhmcisco 
Veiga. 

Ao projecto n. 182, de 1804. 
Accrescente onde convier:-Fica conside· 

rado prorogado a.té 30 de junho de 1895, o 
p razo para. conclusão <las obras da Estrada 
de Ferro de Ca.x:ns a. s. José de Cajazeiras 

. e até 31 de dezembro de 1800 o prazo para 
serem inicliauos os trabalhos de construccão 
da. Estrada de Ferro de Caxias ao Araguaya. 

S. R.-Sala das sessões, 3 de dezembro de 
1894. - Codho Cilli,·â. 
· Ning uem pedindo a palavr:• , é' ancet·rad<~ a 
discussão e adi:tda a votação. 

z~s qu~ se trata . de fixa~:ão de forcns; mas 
repuLltcauo como li::.:u, conhecendo em outros 
w ••b :;crviço~. mnis cornpetcucia, muls il! us
tra\'ão, mt~:; não ce:1em.lo ·~ nenhum tlelles 
nen'l e:11 ~ince.-itlade nem Clll :.mot• á causo: 
não posso d~ixar P" s~a1· sem pr·otesto todos os 
annos o ''ug-mentu e!l'ectivo tle uo~o exercito 
porque enteuc.lo que isso uiin coaduna. com o 
re~imem da Republlca. 

1'a.l te_m sido, St• Pt·esideote, o .nugmanto 
prog-res~;Ivo thls noss ·s forças r1ue, Já. esta es-. 
quecic.J a HI'J uella C!;!l~lJJ·e ph ras~· U!>J :Ltl~& sen1vre 
no Parlamento de que l'!:;tC pat:r. era esseuciul~ 
mente a~ei cola.; lnd:J)à t]u<r:oi quo se t.l iz que 
é e:;:;e.ncJalmeute ruw ta r ; . e eu declilt·o que 
prefena que fosse e~seucwlmeuto ugJ•icola, 
porque d'ahi ~ro1·iohauJ l,'e.ndas para o palz, 
do que essencJa.lmente nnhtar pot·quu ú uma. 
fonte ~implesrneote rle despez.,s. 

A Commissão de Con.stituiçã.o e .Justiça jul
~ou qu~ a. Cam;a·;\. podin. renovar o pro.iecto 
oe ti Xi.l.(,ao de forç<~ ~:ctado pelo Poder Execu
tivo ; entt•etanto que não pod ia reuoval-o, re· 
pelinuo a. mesma. lfli . 
. S1·. Pt•eside:l te, julgo que é um:l. restt•icção 
1mpos!a ao ~arlamento :;em r~t:~,:i'o tle ser por
que uao ereto que se trate de uma l~i qual
quer. n~ Pa.rla1uento com e:>tn, 011 uquella. 
rt:lstncçuo, a. e~la ou n rpte lla emenda me lho· 
rando, repetintlo ou diminn inolo. g:;t.'\ roi a 
r·m~ão pri!-k~<al l?"r-qul Yotei contt•a o parecer 
d·~ commlssav, vr~ to que ella , no me u enten
der, não se coadu:1n com o Pude1• Le·•hs lati-
vo . ~ 

O primeiro p1•ojecto, que foi votado npre
seow.v:l. 20 .UUO ptw ;as, o novo Jll'Cij l!oto 00 
tixaçã.o de f:• t\'a apt·~euta 28.000, uut au~ 
gmento de S.Oou que na J'hr~tse do relator tia. 
com missão fi;!Ul'<~ <L]•euas uo papel. s. Ex. 
j ulga nece~sario que fi.;;urcrn no papal 28.000 
homens amda mesmo que nunca se consi~>a 
completar este numero. 0 

No tempo da propag-auJa reprJblicnoa. eu 
'>ia meus an tigos chefe:::; combaterem constltn
temente tnuo qu:omlo podia Lla1• umt\ ·cc1·tl\ 
tendeocia militar a este paiz . Ausim era con· 
sicler·ado como ridículo ... 

O SR. fRANcrsco GLlCF.:R.Io- M:ts o parti
d? repubhcano nllncu foi udvel'sa.rio do cxcr· 
crto. 

O SR_. Hor.L.I..NDA_ LutA- Eu não disse que 
combat~am o exercito, coml.Ja.tiam esta teu
dencia pura o militar·ismo. 

Hoje, Sr. Presidente. vejo os meus antigos 
chef<!S gl"c.tduado~ com honras milit.<tres quusi 
t odos são genera.es. - ' 

E' aonunciadn. a 2" discussão <lo pl'ojecto 
n. 207, de 1894, fixnndo ~s forças de terra 
par-<1- o exer cício de 1895. 

. O SR. LA~t(>UNrnR. GonoFnEDO- Pe~ão 
O Sr. Hollanda Lhna.-Sr. Pre- ~~e:npre fui republicano e sou soldado-raso: 

si~onte,. V= Es:. _e a Cam.a~a delienlpo.rão a. 9 SR.. ffoLLA.NDO LlMA -Mas v. Ex. nunca. 
mmha. tnsxsteucta nesta tr1buua todas as ve- fo1 mau chefe V. E~. foi meu companheiro ; 
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(hillaridade), quando fàllo em meus ch~fes, 
generMs, refiro-me ao Sr. Gener:ll Gly~erio, 
Quintino Bocayuva. Campos Salles, Bet·nar
dino de Campos, etc. Muito raro é hoje en
contrar-se um que não seja general. Tem 
sido tal, Sr. Presidente, a profu~ão de pos
tos honoril'icos . qu·3 tenho necessirlad~ de 
trazer a Iembron.;a. tia Camara, o vroJecto 
apresentado o anuo passado }?elo Sr. Nilo 
PeçJ.nha.. 

o Sn.. NILÇ> PEçA.NUA dá um aparte. 
0 SR.. HOLLANDA LIMA ...:... Por qualquer 

serviço prestado de qu.1lquer ordem que seja, 
vem logo a compensação por honras milita
res. Um deputado faz um discurso bonito 
nesta tribuna, cheio de eloquencia, che]o de 
1lores e de rhetorica, é logo compensado com 
um po~to militar, é logo cm•onelisadQ; outros 
escrevem bons artig-os em que demonstram o 
caracter da situaçrw em que nos achamos e 
siio tambem coronelisados. E' pois evidente a 
tendenda militar que se m;tnifesta neste 
paiz, o que absolut;unente não se coauuna 
com o regimem republicano. Nós estamos 
imitando aqulllo que censm'<l vamos na Repu
blica do Prata, de serem todos gener;le:>, co
roneis, etc.; estamos imitando no que tem de 
Jleior aquella H.epublica. 

O Sa. BELlSAR.IO DE SouzA- Nos Estados 
Unidos vê-se a mesma cousa. 

O SR. HoLr .. ANDA LDI:A - Eu ji esperava 
este a'Parte de V. Ex. porque V. Ex:. tambem 
é general. E' verdade que V. Ex, não tem se 
poupado aos maiores sacrüicios. 

0 SR.. BELISARIO AUGUSTi> da um aparte. 
O SR.. HoLLAN'DA LI:&lA- Sr. Presidente, 

nem o Estado de Minas escapou cojo espírito 
é tão refractario ao militarismo. O Estado de 
Miuas jà tem sete generaes, coroneis etc, 
Alti esta o Sr. Gonçalves Ramos que tem 
commandado muito bem, mas, eleitores · em 
tempo de eleição (riso.) 

Sr. Presidente, disse est:J.s poucas palavras 
simplesm3nte com o intuito de apresentar 
uma emenda redllzindo de novo o projecto 
de fixação de força para 20.000 homens como 
estava, no primeh•o projec:to, cujo numero 
ontMdo que Eatisfaz perfeitamente as nossas 
neélessidades militares, sem onerar o nosso 
orçamento já tão desiquilibrado e reconhecido 
como orçamento de deficit permanente. 
~inguem dirã, ou pode uffirmar com 

aool•to, que a Republicl\ dos Estados Unidos 
do B:razil t em hOje. necessidade de uns 20 
mil homens, porque para as contingen
cias internas é mais que suffi.ciente esse 
numero. 

Para. os casos de confl.t\gração externa sobre 
· a Ca.mara _de que nunca tivemos em tão 

boas condic;ões como hoje p~a resistir, por-

que, além de 20 mil homens, temos a 
gllarda nacional convenientemente provada. 
e~r:1c1so de fogo, e temos os regimentos po
llci<tes dos Estados, que com, a mndança. de 
regimen, uugmentarnm de 10 "/ 0 , t~odo al
guns lj:stados brazile.iros verdadeiros exerci
tos, como Pe•·nambuco, S. Paulo, Purâ, Bahia 
e :Minas. 

O Sa. ENEAS MARTINS- Quanto ao Parà 
V • Ex.· esta errado. 

O sa. E:IOILANDA. LIMA- Tem mais de do1s 
rnil homens. 

O Sn.. ENEAS MA.R'l'lXS- Não tem tal V. 
Ex. está errado. 

O SR. HOLLANDA LDB .. :-- Em caso de con
flagração externa, s:tbem tollos, que o governo 
da União poda servir-se des_ses regimen
tos. 

o SR. CoEUIO LISP.OA -Não temos medo 
de conflagrllçã.o exter·n<l • 

O Sn. HoLLti .. ND.\ L DIA - Razilo de mais 
para niio augrnent;q·mo;; o. exercito ; c si 
dias fossem possivei~, cstavamos no casv de 
t•esislir aos primeiros ataques, não haveudo, 
pol'ianto, necessidades de onerarmos, nosso 
orçamento. 

O programma de todos os parlamentos, que 
vejo, é de economia, e, entretanto, não na. 
um que não feche com deficit, não havendo 
governo que tenha sido a bsolutamente eco· 
nomiM. Quando nós economisamos, neg-an
do estradas da ferro necessarias, não devemos 
augmentar a forç-J. publica sem necessid,1de 
no momento. 

.AI.GUNS SRS DEPUTADOS -Apoiado. 
O Sn.. LAuao MuLtER - ·V. Ex. está fal· 

lando contrn. o vencido. 
O SR. HoLLANDA LIMA - Quando se trata 

e com muita ,justiça é verdade, !.le augmentar 
o soldo de exercito, ainda se procura a.ug
mentar o numero e chama-se nisso economi· 
:;ar e equilibrar orçameuto 1 Certamente 
que não e não póde nem deve ser este o pro
gramma repnblicano, vv. Exs. me descul
parão: mas insisto na minha emenda, redu
zindo o exercito a 20 mil praças, como no pro
jecto anterior. 

O Sr. Ovidio .A.bran1:es- Sr. 
Presidente, a Commissão de Marinha. e Guerra 
apresentou o seu projecto e j:i. em duas discu
soes havidas teve occasião de mo~trar qua.es 
as necessidades do au!!mento do exercito para 
28.160 homens. Ella declara agora, pot> meu 
intermedio que não acceita a emenda do meu 
distincto collegn pelo Para, e que sustentara 
o parecer em 3• discussão, quando então qual
quer membro da. com missão responderá. ao il
lustre deputado Sr. Medeiros e Albuquerque, 
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relativamente a seus artigos que V. Ex. prc
mette continuar na No~icia sobre o projecto. 

orçamento -vá sem a -precisa verba para a 
manutenção daqneHe estabelecimento. 

Demais, a a.otorisação do Poder Legislativo 
dado ao Presidente tla Republíca, ficava. limi~ 
tada ã.s despezas necessarias para n. instal
lação do instituto, as quaes não podiam ser 
precisamente calculadas; mas a despeza. desti· 
nada a manutenção dJ estabelecimento, que 
é calcado sobre os moldes do Gymnnsio Na
cional, podia e foi perf~itameute prevista. 
Conseguintemetlte, a Camara procedeu. éom a. 
correcção costumadü. consignando a verba 
necessa.ria P''ra n. manutençã.o do instituto. 

Nesta. occasião a commissã.o dara sua opi
nião. 

Vem á Mesa e lida. apoiada e posta conjun
cta.mente em discus~~ a seguinte 

Emenda 

Em vez de~-28. 120 praças de pret~-diga
se 20.108 praças.-sala dM sessão, 3 de de
zembro de 1894.-llollanda de Lima. 

. Ninguem pedindo a palavra., é encerrada a 
' diecussão e a.Uiada a votação do a.rt. }e e suc

cessivamente dos demais artigos co projecte 
n. 207, de 1894. 

E' sem debate encerra la a discussii:o unica 
do pm:ecer n. 157 D, de 1Sn4, óiobre a.s emen
das otrerecidas em 3' di:;cussão ao projecto 
n. 157 A, de 1894, relativo ao soldo e etapa 
dos offieiaea· do exercito e da armada. 

E' annunciada a discussão unica do parecer 
n. 85 F, de 1894, sobre as elllen·Jas do Senado 
(Orçamento do Interior). 

São succeEsiva.mente e sem debate encerra
das as emendas do Senado ao art. I·, á verba 
s~, á verba. I9a, ã. verba 200, á. verba 24• e à 
28n. . 

Entra em discussão a. emenda do Senado á 
verba 29• (Externato da. Campanha.), 

O Sr. Franejsco Veig-a- Sr. 
Presidente, conheço bem a estreiteza. do tempo 
em que temos de terminar as leis aonuae5, e 
consequentemente começo tranquillizant!o a 
~-a com a promessa ue que tomar-lhe-hei o 
menor tempo possível, cinglndo·me a apre
ciação unicamente de uma das emendas do 
Senado com a qual não posso concordar. Re
fi ro-me âquella que manda supprimir a verba. 
destinada ao Externato da cidade da. C::.m-
pa.nha. . 

Como V, Ex. sabe, esse instituto c e en
sino secundario roi creado pelo àPcreto legis
lativo n. 142 de 5 d~ julho de ld93. Por·tanto, 
não é :~.gora a opportuni1a•ie de tratar-se da 
conveoiencia e utilir:lade·da. instituição. pai.;; 
ja csb cren.da por l,~i, e esta. Camara n:1o fez 
mais !lo que moslra.l'·Se respeitadora da lei 
-votaudo os fundos neeessarios para. sua ex
ecucão. 

A illustrc c.1mmissão do Senado funda
mentou a suppressão desta verba., não com 
razões que se oppoohom à existencia do Ex
tern.lto, mas com o fundamento de que a lei 
que o creou a.utoriso.va o Presidente da. 

· Republica. a abrir o credito necessario para. 
instaUação e manuten~ão do instituto no ex

, ercicio em que isso tivesse logar. 
Ora, V, Ex. eomprehende: que esta razão 

por si só nio autorisa. nem BCOJ?Selha. que o 
C&lllara. V, VIII 

Eu,poisopponho-me â emenda do Senado que 
mnuda suppl"imir esta vcr~a, espero que os 
mous iltustres collegas, atten·lcndo a que se 
trata apenas do cumprimento de umu, lei, 
cuja utilidade jil. ('oi reconhecidl~ por ambas 
a~ casas do Congresso, e pela. s"ncçii.o do Pre
sidente da Republica, ma.nterã.o a decisão da 
Camara, repeli indo a emenda do Seaado que, 
neste p:ll'ticulnr, não se baseou nem na. jus
tiça. nem na conveoiancia publica. 

Ninguem mais pedindo a. palavra.. é encer
rada. a d:s.~ussão . 

São suceessivamente sem debate encerradas 
as emendnsdo Senadoãs verbas 34~," S8a e 40~ 
e a. suppressiva do art. 4• do projeato da. 
commissão da Camara. 

Entra em 3 .. discussão o projecto n. ll8, da 
1894, fixando os vencimentos dos empregados 
!!.a Estrad<~. de Ferro oentral do Brazíl, 

E' lido, apoiado e enviado 8. commissão a 
saguinte 

Ao project,o n. 118, de 189-t-~ubstitritivo~ 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo au

torisado a reorgani.sar o quadro do p~oal da 
Estrada de Ferro Central do Brazil, e o das 
outras pertencentes á União. reduzindo o 
pessoal ao stricta.mente indkpedsa.vel e aug
mentar-lhes os vencimentos, desde já, n.té a. 
a. pro-porção maxima. de lO, 15. 25 e 35 r.;a 
calculados sobre a totalidade dos vencimen
tos de cada empregaAo e na. razi'io minima. 
do vencimento ; competindo o.os que percebe
rem menos de ~:000$ a.nnuaea o augmento 
de40 °/o• 
· sala das sessões, 28 de novembro de 1894. 

-Co~l/1-& Lisboa, · 

Ninguem pedindo a. pa.lavra.,e encerrada a. 
discussão do projecto n. 118, de 1~94 e ailiada. 
a vo~ a.té que a Commissã.o dê :parecer 
sobre a emenda. substitutiva. apresentada. 

Entt'& em ta dioonsaão do projecto n. 175 A, 
de 1894. a.utorisando o governo a. em:presta.r 
aos Estados de Santa. Catharina e Paraná a 
qu&n.ii& de 4.000:000$. repartidamente. 

~ 
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Ninguem pedindo a pu.lavra, é encerrada. a l interetses do paiz, resumirei o que hei 
discussão e adiada a vota~ão. dito n<>.i'-ta Casa. em uma. da.s sessões passad:ls 

E' annunciu,lla. a. 2'' d'scussão •1o projccto paru. continuar a àdduzir novas razões que 
n. 167 ,de 1894, t•corg:o.ni~n.ndo o corpo de cn- demonstr•3m nilo só a inconscitucionulidade da. 
genheiros civis sob o~ bases e outru:;; p1·ovi- ret=olução como o se:r ella. pr"Judicial aos 
dencias em rei~4o á organisação ga111l dos interesses da instrucção publica .. 
serviços technicos (~o i\finisterio d<t Viação e Eu dizia, Sr. preaidente, que o pensa-
Obras Publicas. menta do legblac,or quanr1 o tratou de orga.-

Entra em discussão o art. 1". . nizal' um codigo de ensino commum, tinha. 
· V~m à. Mesa, é lido. al.)oiaclo e :posto con- por· tim não suj~itar os diver-sos estabele
juncta:mente em discusstí.o o seguinte cimentos a. um regimen unico, uni forme. 

abs0Joto, rMs regnlnrisa.r. couitlcar ns dispo
sições a que se N ferem as obrigações e os Requcr:mcnf(l 

Requeiro que o projecto n. 'w7, de '1894, 
vá. á comrnissão de Constituiçti.o, Legislação 
e Justiça. . 

S::..la 1lus sessões, 3 de dezembro de 1894.
Pa~.:.la .Ramos. 

Vem á Mem, é lida, apoiad:t e posta con
juncta.mente em discus~ão u. seguinte 

Emenda 

devet·es do magísterio. · 
Neste ;;enti\io, mostr·ei que et·a este o pen

samento do 'decreto tL I::NO, de 6 de fevereiro, 
em cujos considerandos estLLvnm bem claros 
e exnrados Ol:l intuitos 1lo legislador. 

Organinisntlo o codigo de conformidade com 
aquel!e riecreto. eu rlizia, St·. Presidente, que 
a oommissão não :;ô incluiu as disposições 
que ::;e retel'em ~~os dír·P.itiJS e deveres do 
proE~:;sot·n,lo como <~inda incluiu no mesmo 
co!ligo materin. e!Stt·;rnha ao pensamento que 
era então dominante. 

Confeccionado assim o codigo, tlesvir·tuado 
o pen~amr.nto l]Ue o ditou, toi o mesmo mo-

Ao prqjecto n . 167, ue 1894 : dit!mulo a.índ~L por• meio de emendas que vie· 
Art. I•, c!ausul;t 20, substitua·se pelo se- m:ll ainda mai~ tlbvütuar o (Jensarnan lo do , 

guinte : 20" Os engenheiros nas conoições do legisl;rdor·, pois qu~ o § 4° determina qne : 
n. 1, que vierem pertencer ao corpo de en· para a jubilaçiio d('s pr·ofessc.res, viaomrão ' 
genbeiros civis, perc~bt>r:l.o to·1as M vanta.- torbs m; lei~ existeult~s d111'nnte o tc~tpo em: 
gens militares, quer . pecuniarias qller de qne d!es exerceram o ma ,(dst~r·i o. · 
qualquer outrn. natureza., inclusiTe o t'·mpo Cotnprehenrlc-~e l]tW, si pa ,.a a ,j nLilação uo ; 
(!e sel'viço mili~'l.l' dut·nnte ess:t commi:5ô~âo. professO!' vig-ora, ainda. nã.o :>ó o que dispõe · 
salvo si estiverem pro.tic:md.o u.te o prazo de o co(iigo ,Ju ensino, cou1o todas as leis e:tb- : 
dou E' anno.s. tem tcs, niio ha nnidtl•.!e, não ha coctiticaçli.o, ! 

niiL• hn. justiç;t nem cquidade entre n.s van-: 
Sa,l?- ~1as ses>.üe,;;, 30 <le novembl'O de 1894. tageus e rlireitos do prot'es~ot·:1do. 

-0-c:d:o Abra11tcs. o § 2" das emendas ~qJrc.sentntlas ·pelo Se-
Ninguem :pedindo a. p~lavrn. , e encerrada. a 1 nadn, deterrnirm qu o pat•a o CíLso tle accres

discus>ilo do o.rt. l" e snccei'SiV:!mente a dos I cimo !.lo vencim•Jn tos tios prof~..;sot•e:::, contar
demais al'tigos uo pt·r,; ecto n. W7, de 1894. se-Ita o tempo d~ couf•mnalade com o art. 37 

São successiva.mente sem ftçba.te encerrados do mesmo couigo. 
os artigos do projecto 11. 157 C, de 181:l4, de- O!':l, o art. ;)i do cu; ligo dP.tennina q tie seja 
terminando que os vcncimentos.~oldo e etapa contado para juhilaçito o tempo do serviço 
dos omciaes da Ll'igada policial e corpo de publico Oilrig>Ltol'io, CO!Ilii!ÍSSOS :scientHico~. 
bombeiros se-jam o-s mesmos marca<!os para. os numcros de fi\ltns por mole::;tiu., serYiço uo 
offtciaes do exercito, ficando '" votação guerra, etc. 
adiada. E, finalm.;nte, o fl r t. :n manda conta r uiudt\ 

E' annuncía.da a. contimta.ção da discus::ã.o o tempo em q1w o professo!' exe!'cau com
unica do project.o não sa.nccinnado n. 1G2. de mi;.;s[o diplomatica, mand;Lto legislativo, 
1894, a.pprovando com modificaçõe-s o codigo cargo de governador ou presidentetle Estado; 
das dispo~ ições communs .:~s instituições de tod_? esse tempo, que ê cont,tdo, parã ' ~ jnbi
ensino sup~~t·ior, decretado pelo governo, ·sob laçao do pt•ofe:>lOOI", a. emenda do Sen;1do 
o n. 1159, de 3 tle dezembro de 1892. mn.nda contar para accrescimo de venci-j 

mentos. · I 
O S:r. C'l!llpe:o-t.ino de §i queira Daqui se conclue que o cidadão que tiver 

-Sr. preside:ate, cominuando as observações exercido fóra. do IJaiz 20 a.nnos de diplomacia 
que tomei a. meu cargo fazer,· tendentes a e depois desse t~m1)0 entrar tomo professor 
demonstrar que a. resolução do Congresso e para uma. academia, entra já com 20 °/o de 
não só inconstitu()ional, como prejudicial a?S accrescimo de vencime1.1tos, podendo~e dar a 
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anomilia .de ter elle essa accrescimo com 
um dia. do e:xercieio, quando nlto tenha uc
crescimo algum o pt·ofessm• que h::~ja. exercido 
effectivamente o magisterio durante nove 
annos. 

Eis ahi, Sr. Presidente, quanto fica detur
! pado o pensamento do Jegislat.lor, de uni

rormisar as garantias e direitos e deY'eres do 
professorado ! · . 

E' preferível a cle;;igualdade até então ex
istente, á desigualdade que o codígo vue e~
tabalecer para t'unccionarios da mesma cate
goria.. 

Depois de semelhante disposição o professcr 
que. tiver dedicado a sua vida inteira ao ma
:gisterio, ao ensino propriamente dito, fical"d. 
~.collocado ·ctesvat;ltajosamente em situac;<1o ma· 
mifestamente inferior à todo outro professor 
ique tenha ant.:s exercid1) commíssoes poli-

~
. 'cas, a?iminislmtivas, qualquer que seja sua 

tegor1a. 
Os ttccre~cimoH de vencimentos foram, na

fturalmente, consignados no eúdigo pal'l't esti
mular O prof~S!;Orndo como r('COIDpBilS!l. ao 
:trabalho, no can~ar;o e it f:•riig•~ d~J prores::or . 

P11ra isso o codigo, positivamente, lll:•J·cou 
Jlara accl'escimo de vencimentos- serviço:> 
e1tectivos de magi~teriü- ao pil.sso que, :·.s 
'emendas mandam contar. para nccrescimo ue 
!vencimentos, touo e qualquer serviço de fuuc
!ção publica. 
-~ Approvndo o codigo, si o Coagresso o co· 
tender, com ns mouificar:ões qu•.: llw rurat:\ 
,addícionadus, teremos em vez uo ordem nu. 
!instrucçiio \Htblic.:\ u. an:\rchht, em vez tio 
iigualdude a maior injustiça.. 
!· Não teremos fclíto nem obrn. du leltr;uJo:; 
jem ínstrucção, nem obra o! o patriota ; u nt:1iot• 
:patriotismo do Congresso consisti1·b hoje, 
fdeante do monstro IJ.tle ,-no regel' a sentenç~\ 
!publica., em rr.!jaltn.l·o, continun.ntlo mais uma 
:·ve7. o sabiu conceito do Tacito, que dizin que 
tniio silo nsleis em grande numot·o que t'azem 
n. felicidade da.s nações. 

Tenho concluido. (Muito bcr.t ; muito bem.) 
Ninguam mais pedindo a {J!l)U.Vr:l e ancer· 

rnda. n. d1scu~siio c auiatb lL vot:1ç.~o. 
Eutre. em dbcussã,(', u. redaç;io l:lnal tio pro

jecto n. 169, ue 189-J, orçando a receita geral 
.da Republica. 

imposto de 30 réis, urge qne SE'ja nccreseen• 
talla•a phl'<\Se de - producção estrnngeira
para qne deste modo não p~sc sobro o cignrro 
nar:ional esta imt)o;;to. Nesse sentido envia 
a Mesa a seguinte emenda. explica. ti va do n. 
40, do art. 1o. (Lê). 

O Sr. Presidente -A emenda of
férMld::J. pol' V. Ex. eslil. de nccordo com o 
vencido ; por conscg-niute, vou submettel-a à 
eonsider;,ção da. Cumura. 

Em seguida é pn~ta a votrrs o approva.da a. 
redacção do projecto n. I GQ D, de 1894, salva. 
a emenda da corarni~são de Orçum,mto que é 
tambom npp!'OV:.l.tla e nos seguintes termos 
redigida: 

Ao n. 40 do Mt. lG da. 1-edacçii.o final do 
projecto n. 16r.; D. àe 18>14: 

Sub.;titua.-se pelo seguinte: 
Fumo em bruto de producí,~ão estran

geir•L por 50iJ grumma.s, ou ii·acção 
dessa uni·1n.de . . • .. . . • • .... ~... ... $100 

Fumo picado, miga.do ou desfiado in· 
clusive o manut;H:turado em cigar-
ros; por~:; gramma.s ou ft•acç[o de~s<J, 
unidad,~. ua p1•odncc;ão nu.ciona.l..... $010 

Fumo l)iCl1.·1o, migado ou cl.esfiudo de 
1n·oducçfio c~trangdra, :por 25 gram· 
mas ou frac<:Iio dess .. uni dare ...... . 

Charutos. rot• Ulll de fabrico estra.o· 
get1•o .......... . ........ . • .••• , ••••• 

$040 

$100 
Rape, por I ~5 g-!·am ml\s ou fr;tcçio 

dessa unid<tdc. de I;LlJrico nacional. ~:010 
De laln·ico cstJ·an~<:iro..... . . ......... $060 
Ci~~rl'OS. maço de 20 ou por qualquer 

fracção de 20. 11e producçã.o estra.n-
geira. .•••• . .•......•..•... · . . . . . . . $030 
Cigarros. do m01·t.ul!ta. ou capa. de fumo 

de pro·hlc\~iio ('Strangciru, po.gal'ii.o o dobro 
destu. taxa. 

Sa.la. das sesstie:>, 3 de de7.embro de 189-L
Paranho~ lr[(mtwe!JI'D.- J. A. Ne:·J;à.. 

Jr a no ucia.dn. a vot;u;ão do pt·njecto n, 189, 
do 1894. declnrar:do da compl!t<:Dciu. do t:u
pvemo Tl'ibunal F~t.leral o j11lgamento, me
tliante r .: clama<;ào, das que::tões rel:;tivas á 
validacle da assc:-mbléas, gon:rnadores ou pre
siclcntes dos Estados, em c~sos lle duplicata 011 
outro conflito sobra :~ legitinüdade do seu 
~xal'~~.::io ; e dispõe sobre os caso> em que só· 
mente poúer-se-h;! dar :t intervenção da ju
risdiccão federal (snbsHtúli\"O aos projectos 
ns. 156 e 179, de 1893, 2• discussão . 

i O Sr. N eiva (pela Clrdem) usa da. pa
jlavra. para mandar ao o. 40, do art. 1• do 
. projecto, uma emenda de accordo com o que 
lfoi votado por grande maioria desta. Camara; 

l
eterminando que o fumo plendo, mign.do ou 
esfiado, inclusive o ma.nuractnr<tdo em. cigar
os, por 25 grammas, ou fraeç'i1o dessa uni
ade de producçio nacional, · ficasse apenas 
eduzida ao imposto de 30 réis ; e c'Omo no 

droJecto tal qual estã 11gura.m c.lga.~ros. com. o 

O S:a.w. Milton (pela o;·dem.) diz que. 
havendo tres projectosrela.tivos no n~sumpto 
que tem rle 8er lloje deçido pela Canwra e CJUG 
reputando :1. ma.teria !mportant;:;;sima, a.tlm 
de encaminhar a votàçã.o, requer que ~e con
sulte a ca.mara ~i conwte preferGncia para. o 
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projecto que teve a honro de representar e 
que está no impresso sob n. 156. · 

Consulta, a camara concede a. votação Do-
nablai. · 

O Sr. França. Oa.rvalho (pela 
ordem)- Sr. Presidente, Srs. membro do 
Congresso, v-ae-se resolver uma questão que 
reputo a mn.is grave que se tem ag-itado nesta 
Camara, porque entende com a Vlrfa. do sys-
tema. republicano federativo. · 

A a.pprovação de qualquer dos projeetos, 
determinam a intervenção dos poderes da 
União em assumptos exclusivamente estado
aes, de interesse peculiar dos Estados, como 
seja a. legitimidade dos governadores, f"unccio· 
narios pri ?ativos dos Estados, importará a. 
destruição do systema. 

Requeiro, pois, a V. Ex .• consulte a Casa, 
si concede que a votação seja nominal. 

Consultada, a Camara approva o requeri
mento para a votação nominal. 

Procedendo a votação respondem sim 
isto é, approvam o seguinte al't, 1° do pro
jecto u. 156, de 1894, sah() l'lS emendns do 
Sr. Mlltou: O Congresso Nacional resolve : 

quera Ayres, Trindade, Coelho Lisboa, Ar
thur Orlando, Gouveia Lima, z-.~ma., Santos 
Pet·eir~ Augusto de Freitas, Eduardo Ramos, 
Leovegildo Filgueíras, l"lavio de Araujo, 
Athayi:!e Junior, Antonio de Siqueira, Fur
quim Werneck, Fran~a Carvalho, Alcindo 
Guanabara, Americo de Mattos, Fonseca Por
tella, Nilo Peçanba, Ernesto Brazilio, Sebas
tião da Lacerda, Almeida Gomes, Landnlpho 
de Maga lhães, Vaz de Mello. .Monteiro de 
Barros, Cupertino de Siqueira, Roclolpho 
Abreu, Theotonio ue Magaihães, Almeida No
gueira, Gustavo Gorloy, Pauliuo Cnrlos. Cio
cioato Braga, Ovidio Abrantes, Xavier do 
Valle, L&.uto Müller, Paula ttamos, Francisco 
Tolentino, Emilio Blum, Fons~ Guimarães, 
Rivadavia. Correia. e Vespasiano Albuquer
que (47). . 

O Sr. PreMident.e-Aca.ba. de ser 
approva.do por 62 contra 47 votos o art. 1• 
do projecto n. 155, de 1894, substitutivo .to 
projecto n. 189, de 1894. Vou procede-r agora. 
á votação da.s emendas do Sr. Milton. 

E' approva.(1a. a seguinte emenda.: 
Ao art. l. 0 :-depoís das pala n-as-ou pr~ 

sidente dos Estados estas outras: - ou outr" 
confliclo sobt·e a legitimidade cl~ seu ~e-rei· 
cio, 

São suC<"essivamente postas a votos e a.P
provados os seguintes artigos: 

Art . 2. o Apreaentadu. a reclamação perante 
o T1·ilmnn.l, este proví<lenciarú. no sentido de 
ser publicada. a. mesma no respectivo Estado, 
pal'l~ conhecimento dos Interessados, que àen· 
tro t!e 20 dias poderão impugna.l-a. 

Art. 3. o l!'jnllo este prazo, os papeis serão 
distribuídos a um relator que. dentro de 10 
dins, os apresentará com o competente rela.· 
torio em Mes.'\.do tribunal. 

Art. 4. 11 Discutida immediatamente a. ma
teria pelos juizes que o quizerem, será. pi>r 
maioria. de votos r esolvido si a reclamaçio e 
procedente ou não. 

Art. 5. o Pa.ra exeeuçã.o deste julgado in
tervirá, se for solicitado, o governo da União. 
(Al·t. 6u § 4" da Constituição.) 
· E' posta. a votos e approvada. a seguinte 

Emenda 

Art. l. 0 N1t disposicitodoo.rt. 60, lcttro. l, 
da. Constituiçiio da. Rapuvlicn, es tá comprc
hendidn. a. competencía. de resoh·et· o Supt·emo 
Tribunal J:.'euernl, mediante reclamnç;1o, to· 
uns as qnostGes qua so originarem do con-
1Jictos, NSt1lt~tntes dn. tlnpliu:1 h\ tle U!'SOmhlóns 
ou do governadores on prosielantcs uos Esta· 
dos: os Srs. Lirnn. Bncur-r, IIolanda do Lima, 
Vivoii'OS, l .• ui:r. norn ifl!-:-Wl~. Gllflt:r vo V~ms, 
Edunl'tlo do Bol'l'utlo, No;;u t~ir•a l~arano.~lt:i, 
lion1,·o.lo tio Ltlg'O~, 'l'homn~ Cav:tll'nnli, lltle
f'onso Lhnn, João Lopes, Potl!•o Bor~os, Josà 
Bevllaqtl4, Augusto Sovero, Tnvnresdo Lyrn, 
'folontino do t:n1•valho, M:u·lins Junior, Coe
lho Cintr11, Luiz de Andrndt~. Medeiros e Al
buquerque, Mi~uel Pernambuco, Clcmontioo 
do .Monto, Roeha. Cav:Llcanti, Olympío de 
Campos, Menezes Prado, Geminiano Brazil, 
Naiv<~., Milton, Tosta, Manoel Caetano, Paula. 
Guimo.rães, Yllrgne de Abreu, Tvlentino elos 
~ntos, Arthur Rios, Marcolino Moura,_ Gal
dlDo Loreto, Thomaz Daltlno, Lins de Vas
concellos, Alberto Torres, Belisario de Souza, 
Ettzehio de Qoeíroz, Cost:~. Azevedo, Urbano 
Marcondes, Mayriok, Lima Duarte, João 
Luiz, João Penido, Fort~s Junqueira, Frau-
c.isco Veiga, Lamounier Godofredo, l'~errelra. Do SI". Milton-Entre o art. 5• e o 6• collo-
Pires, Pinto da Fonseca, Al•thur Torres, Pa- que-se este. 
raisoCa:va.lcanti, Carlos da.aCha~as, Casemiro Ao t.o- As reclamações 'POderão ser apre· 
da Roebn, Adolpbo Gordo, Herculano tle; eenta.daa por qualquer cidadão domiciliado no 
Freitas, Moraes Barros, Francisco Glicerio, Estado ou pelo procurador seccional. 
Urbano de G-ouveia a Lui1. Adolpho. (62) . E' posto a votos e a.ppro-rado· o seguinte 
- Respendetn nlfoossrs. Fileto Piires, Oa.briel art. do projecto n . 156, de 1894.: 
Salgado, Enéas MariillsL~ugusto · Montene· Art. 6.0 Revogam-ae as disposições em . 
gro, carlos No·vaes, ç~stino Cruz, Jun- eontrario. ·1 
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E' o projecto &ssim emendado, a ppro
Tado em 2• discussão e enviadO a CoOl· 
missão de Constituição, Legislação e Justiça 
pa.ra. redigil-o para a. 3• discu:isã.o. 

São considerados prejudicados os projeetos 
ns. 179 e 189, de 1894. 

O Sr. 1\lilton (pela. ordem) requer 
dispensa. de intersticio para o projecto entrar 
am~nbã em 3• discuss;1o. 

Consultada, a. Ca.mara concetle.a. despensa 
pedida. · 

E' posto a votos e approvada. em 3" discos· 
são e enviado á Comrnissão de Reda.cção o se
guinte 

Projecto 

N. 190 A, de 1804 
O Cong:-esso Naciona decreta: 
Artigo unico. As palavras com aproveita· 

menta do decreto legtsla.tivo n. 206, de 26 de 
.setembro r1e 1894 (artigo unico § J•) não pri
vam os alumnas dos cürsos superiores das 
Escolas Militares da. vantagem consignada no 
mesmo decreto, a. qual deve ser entendida' 
como approva~·ão em todas as ma.terias do 
anno, e não simplesmr:nte como a.pprova.ç-ão 
nas cadeiras ondE< tiverem sido obtidn.s contas 
de nnno pelos respectivos âlumnos. 

nas cadeiras onile tiverem sido obtidas c9ntas 
de a.nno pelos respectivos alumnos. 

Sll.la das commissões, de dezembro de 1894. 
-Paranhos Montenegro.-J. A. Nei.a.
F. Lima Duarte. 

O Sr. Pre@lident.e -O projecto vae 
ser enviado ao Senado. 

São successivamente postas a votos e appro
vadas as emendas offerecidas na sessão de 
hoje ao projecto n. 182, de 1894, pelo Sr. 
Vaz de Mello e outros, Coelho Cintra, Au
gusto Severo e outros. 

Em seguidn. é approvado em 3a discussão, 
assim emen•la.do e enYiado ú. Commissão de 
R.e-Jacção o .se,<TUinte 

PRQJECTO N. 182, DE 1894 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1 . • Fi c:~. concedida prorog:tcfio até de

r.embro de 189G do prazo marcado para con· 
clusão das obras: 

1 •, á. Companhia t1e Estr,ldas de Ferro Norte 
rlo Rrazi1 para :~.s das estradas de . ferre de 
Aracaujll a Simão Dins com rnmal pt~ora. o. Ct\
pella., no E:;ta•lo de Serg-ipe, c de Tamandaré 
á B:1.rm, no de Pcl'oamhuco; 

2u à Companhia. da E:>trnda do Ferro do 
Alto Tocantins, cessiono.rin do. Esh•o.dn.dc Co.
talhiio o Palm:ls ; 

:3\ á Estrado de Cai ias o. Cajnzoiros, no 
O Sr. Ovídio A.brante~ r 1'ela ~fara.nhão. 

orrüm) requer dispensa da ~mpre~süo do. Art . 2.n E' ogovernon.utorizndoaproro• 
Redacção do projecto n. lOOA, de l8g4, que ~:1r utó 31 de maio de 1896 o pmzo pr\l'a. o 
11e acha. sobre a. .Me~a. ii1icio rln.o; obras do portn da L:tguun., a. 

Consu ltada. a. Cd.mara concede o. dispensa c:u•go •In Companhh~ do Coustrucçocs Hydrnu. 
pedida. "lic:ts . 

Em seguida. é sem deba.te apj•rovda. a Art . 3 . • Rovognm-sa ns dlsposiçOos om 
seguinte contmrio, 

N. 190 B-1894 

E' poBtl~ n votos e n.pprovn1ln. em 2~ d !scus~ 
são, salva n cmendn. do Sr. Hollnndo. da Lima 
a sogouinto nrt. 1° do projecto ll· 207, de 1894, 
ll:mn•io ll.$ forç:~.s do t·~rrn. para o exercieio de 

Redacçüo flna.l ao pr~jccto n. :1.90 Â rio cor· 1805: 
rente mmo qtee interp1·cta a. expressrio-com (I Con •?resso N' acionai d ~?ereta~ 
apr(l1)eitamento-dO artigO tt'YI.iCO § fO da ler .-.:;; ·, I) n • 
n, 206 de 26 de setembro de 1894 ·· ;.rt. 1. As forc_as de terra. para. o e:rerc1· 

· · · elo do 1895 constarao: 

O Congresso Nacional decreta: 
Arti~?O unico. As palavras com aproveita

mento do decreto legislativo n. · 206 de 26 de 
setembro de 1894 (artigo unioo § ln) não pri
vam os alumnoa dos cursos superiores da., 
escolas militares da. vantagem consignada no 
mesmo decreto. a qual deve ser éntendida. 
como &pJirovaçã.o em todas as mamrias do 
anno. e não simplesm~nte ~mo a.pprovação 

§ 3 . o Dos officiaes das diirgrentes classes do 
qu'à.dro do exercito. · 

§ 2. • Dos alumnog das escolas militares até 
1.200 praças e da ~00 para a escola de offi
ciaes inferiores. 

§ 3 . 0 De 28.120 praças de pret, distri
buidas de accordo com os quadros em vigor. 

E' posta a votos e regeitada a emenda. do 
Sr. Hollandade Lima. ao art. to, otrerecidá oa. 
sess!o de hoje • . 
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São successivamente postos a votos e ap
provados em 2" rliscns~ão os seguintes artigos. 
do projccto n. 207, :le 1894: 

Art. 2.0 g:;t;ls forças serão completadas 
pola form:~. expressa no :ll't Si, § 4° da Cou
stitui~~~o e n<L lei n. 2. 556, de 25 de setemhr·o 
de 187,1, com ns modHica(;ües e~tab~lr.:ddas 
nos arts. :~" e •1° dil. lei u. 3U A, Lle 30 de ja
neiro de 1892. 

Art. 4.0 O oficial de mn.rinha embarcado e 
hem nssim n das classes annexa.s receb3 em 
dinheiro a difl'erP.nç;t. entre a etapa. diaria e a 
importnncin ún. raçiío do '!? .tio\. 

AJ·t. 5 . o · Ficam remidM as rlividas â. Fa ... 
zenrla Nacional deiX<Ldns pelos r.,nccionario3 
civis L' militares qul'l snccumLiram no serviço 
tia defesa da. Republiea. 

Art. 3.• Os voluutarios perceberão, em
quanto l'ol'em praças de pret, rnais uma gra
tifical(ãO igual á ID3tade 1.lo soldo de primeira 
praÇtL ; aS pr<tÇil!; que, UOdO 0 Se U tempo de 
serviço, continua.T'em nus fileiras, com ou 
sem eng:•jamento, perceberão uma gra.tifica
ção igual ao soldo de pdmeirA praçn. ; e 
q Ut\nde forem excusas, se lhes concederâ nas 
colonias da União um prazo de tsrra. <le 1089 
ares. 

Art . 6. o Ficam revogad;ts as disposições em 
contrario. 

N. 1-Tabella do soldo e etapa que devem. 
perceber os offi.ciaes do exercito, armada. 
e classes anne:r.as. 

Etapa dia r: a 

Soldo 
mensal 

~Iar~chal •.. •• •••••• jt:OOO$ 
Alrmrante .•• •.. ..•• 

Etapa de 
praça de pret 

Art. 4.• Ficam revogadas as disposições 
em contrario. 

G~nern.l ~e divisuo. 'j SOO$ 
O Sr~ Ovidio Abrantes (pela or- Vtce-almtrante .. · • · · 
dem) requer dispensa. de interstício para. o Geoern.l de brigada· 'I 800$ 
projecto entrarn.manhão em~" discussão. Contra-almirante .... 

consultada, a commissão co!lcede a dispen- coronel ou ..••••••• t 
sa pedida. Capitão de mar e 400$ 

E' posto a votos e approvndo em s~ discus- guerra. . ..•.. •• ••.. 
silo o .se~uinte ~r.tbstitu Li v o .o!Terecido pelas Ten~nte-corouel.., . • 1 comnmsl!es.r~unrdas ~e l\!;•rluha o ?nerra e Capitão de fl'a"'tl.ta ... l 320$ 
de Constrtmça.o, Leg1slaçao e Justrça 1 sob . " 
n. 157 D: Ma.J~t: ou." ....... 'I 280.~ 

C:l rnta.o~tenen te •• ••• O Congt·esso Nacional decreta: 

Art. 1.0 O soldo e etapa dos oillciaes erre- 1~ toncnte dt\ ot·- 200$ 
Ca.pitão ou. , ••••••• ~ 

ctivos e pr:u;ns do exercito e nrmatb sar'ào mada ....... , ... , • 
regul:tdos pelas tubellas que acompanham a 
presente lei. 

Art. 2." Os vondmentos 1los merlicos ad
jun~CJS ficam UUf.'lUcntad~ elo 30 °/o o os dos 
pha.rmaceuticos de 20 "I o. 

Art. 3. • Fic:l. o governo autorizado: 

1° tonento ou . ...... ~ 
2° tenenta do. n1•-

nlada .•••• •••••••• 
H O$ 

A! feros ou.,, • . •.• ·I 
Guu.rda-ma.rln hu. ••• • 120$ 

14 ) ,. 
12 ... » 

lO ... ... 

8 ~ ) 

7 :. ... 

ú ,. ,. 

5 » • 
4 ,. • 
4 » » 

1u, a. discriminar em regulamento especial 
todas as disposições relativas o.o soldo, otu.pa 
e gthc1tifl.caçues tli versas que competem ;\os 
otnciu.es do exercito e armatla, clussas a.nne
xas e praças de pret ; 

2u. a. rever as tabellas das gra.tiflcacões dos 
. officia.es da armada e classes annexas, de modo 
que .fiquem equiparadas as dos otficiaes do 

A etapa do o!llcial de mar inha set•à tirada 
Je s11a actua.l gra titlcaçiio devendo esta ser 
equiparada tL aos officiaes úo exercito que 
exercerem funcçlles equivalentes. . 

exercito; 

Continuam em vigor as tabellas npprovadas 
pelo decreto n. 946 de l de novembro de 
1890 que não forem alteradas pela presim
te lei. 

:N. 2-Tabella do soldo qu.e denm perceber 
as praças de pret do exercito e da 
armada. 

3°1 P. rever (\.S ~judas de custo a. que tive
rem direito os officiaes do exercito, da ar
mada. e clnsses o.nnexas, quando em 'Viag~m 
de um Bst!ldo para outro, regulando-as de 
modo que, em igualdade de dist;.ncia., a quota 
por 'Via~;em terrestre corrospon(La, no mini· 
mo~ ao auplo do que foi devida pela marítima. Sargento ajudante ••••••••...••• •• 
· 4°, a decretar os neces~mrios creditos no sargento quartel-mestre ••••• : .• ••• 
e:r.ercicio vigente e no de 1895 para execução 1° sargento ............. .. ........ . 

2$000 
2$000 
1$250 
1$000 ela presente leL ' · 20 sargento ••••••.••••••••••••••••• 
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Forriel ••••••• . ..•......•.........• 
Cabo, clarim, co,·oet>J. e tambor . . •.• 
Ansp~;çadas e marinhci!·os de la C!U8SC. 
Soldados e marinheiros de I" cla-;~e. 
Gz·u. :'letes . .•........•••........... • 
Mestre de rnusica ................. . 
Musicos de 1" clas~e ............. . . 
Musicos de 2" cla,;se ............. .. . 
Musicos t!~ 3" classe ..............• 
Telegraphist.:IS .•..•. , ...••.• .• .••••• 
l\lu.ndado!'es .•.•........•.•..... . .• 

Observações 

SiõO 
o:,oo 
$400 
$3GO 
$~110 

2$000 
l$0()0 
$i 50 
$.?00 
2~'(10f1 
2$000 

Os volunta.t·ios, percebel":"w, enquanto esti
verem nesta. qualidade de praça, um:1 ~ruti-
flcação dia.ria tle 125 r éis. "" 

As pr · a.~~s qne; fio•lo o seu tempo de serviço, 
continu<~rem uas Hleiras com ou sem eng<~Ja
meuto. pereeLerão uma gmti!icação diaria de 
250 réis. 

OS arti!icllS de iog-o, clarins, cotn'.~ ta.s e 
ta.mbores-môres perceberão soldo ele 2° s•n·· 
gento. 

OS espingHrdoiros, corooheiros, sel·ralhei
ros, cat'pinteiros •!e sege, C<JCI1eiros e ferr:.l.• 
do1'e!! terão so!Jto Lle cabo. 

J\8 praças rr-es;,g, nã.o fa?.endo serviço, per
derão as grati!icaçües, e as seotend:t• las só 
rec.~her·lio met;lriA do so\,io · 
~São consio'et·ados pre,jurlirotlos o pr~jecto n . 

lo7 B e as amen•!as. ull'ereciuas p •lo Sr. 
t:'aultL Guimarãe~. Coelho Cintm e Thom:.Lz 
Cavalcanti ofl'ereci•las ao prQjecto n. 1:->i B. 

E' o projecto ;~pprova.•'o em :i" rliscusssií.o c 
enviado.~ Commissão de Redacção. 

O Ss•. Coelllo Cint.•·a (pela o1·dem) 
requer dispensa de impressão par-a u. relia~ 
çü.o do projecto 11. 157 D, de 1894, qut:l se 
o.cho. sobro a. Mesa. 

Consultada, a. Cama1•a. concede a dispensa. 
pec.lidu.. 

Em Bei{Uicln é sem deba.tc o..pprovada a se
guinte redacçã.o: 

N. 157 E- l8!J4 

RerJacçúo final do projecto n. 157 ]), deste 
anno, rp.te t·e_q-ula ·o solrl.o e a etapa dos 
officiaes effectivos e das 11raças do ea:ercitu e 
da armada, de conformidade com a~· ta
bella.~ gtte a este acmnpanham, 

· .Art. 3. ~ Fica o ~overno autorizado: 
1•, a discriminar em regulamento especial 

to·1a.s as disposir,ões relativas ao solilo, etapa 
e g1•atillCJ.ç<'ies tliversa::: que competem aos 
o!lieiaes do Gxercito e armada, classes annexas 
e praças t

1,C!! pret; 
zn, U. rever• :l•i f.abdbs d11S gra,tifiCD.ÇÔCS dOS 

officiaes. r1:t ::Ll'mn.da e classes a.nnexas. de 
mooo que fiquem equipa.ra.d~ ás dos officiaes 
do cl.:ercito ; 

3'. a rever as ajudas de cu sto a que tiverem 
dil'Cito os omc1aes ;lo exercito, t.ln. nrmada. e 
classes ::l.llne:tas. quando em vio.gcm f1e um 
Est:~.•lo pa.ra outro, re~uhndo-as de modo 
que, etn igualdade de uistancia, a quota por 
viagem ter restre corr~ponda., no minimo, ao 
duplo da que foi devida pela ma.ritima. ; 

4", a decret;.J.r os necess:u·íos .::redttcs no 
exe1·cicio vigentH e no de 1805 para execução 
•1a presente lei ; 

Art. •L" O officia.l de ma.rínl:a embo.rrodo e 
bem assim o tias classes :1nnexas recebe em 
tlinh~tit·o a di1ferença. entre a P:tapa diaria e a. 
importancia d1t ração (le paiol; 

Art. 5.0 t•'icam remidas as dividas á Fa
r.enda Ni~cional deixadas pelos funccionarios 
civis e milit<tres que succumbiram no ser
\'ic;o •'a delE-sa da Republiea.; 

Art. ü. • Ficam r~voga1as as disposições em 
contrario. 

Sala tlas com mí~sües, 3 de dezembro de 
180-1.- J. A. NrJÍJ;(L.-F. Linw Dua?'l C. 

T.\DELLAS A QUE Sre REFERE O ÍPROJECl'O 
SUPllA 

N. 1-Tabella do soldo e etapa. qne devent 
perceber os o:!l'l.ciaes do exercito, armad~ 
o classes annexas 

S•>l•lo 
ia•'Jl!t•rl 

G~n~ra.ld~divis:>ooul SOO~ 12 VJCIJ·auutrant-: ••••• i ·. 
l'un•,r:tldu t.riio:nd:toul l.lOOiS iO 
Colltr:~·Al:n:r~n~c ... i 
Cornncl ou ......... ~ 
.:;a pitão à o mar ~ 

(;ll<!l'l'll ........... o 

1'cnenlto•coronet ou! 
Cnj>itiiv üo t'r11gato..l 

·100$ s 

320$ 7 

.. .. 
.. 

,. ,. 
" 

,. 
" 

,. 

O Congresso Nacional decreta.: !\!ai?~ ou .......... i 
C:lplt:lo·tenentc .... i ~~3 6 ,. ,. . ,. 

Art. I.• O soldo ê etapa dos ofllcia.es c:~.ritão ou ........ '•l 
etfectivos e p!'a.ças do exercito e armada. serão to !fmente ú:~. :~.~- 1 regulados pelas tabellas que acompanham a m:~.d:1.o • ... ·o···· .. 
presente lei. . t• ~euentc ou ...... 1 

Art. 2. • Os vencimentos dos medicos a.d· :to tenente d:~. ar-, 
juntos ficam augmenta.dos de 30 u;. e os dos U:"'da. .... : .. ·"··~ 
Pbu'm""""''ÜCOS d-" .,0 •j . l Alfern ou. o: . ..... • ! - ......,.... v ,.. o• Oua.rdn•mnrulha, ... \ 

2005 

i h O.) 

~ 

5 ,. .. " 

4 1i2,. ,. 

o\ .. .. 
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Obse,-,;ações 

A eta.pa. do offieia.I de marinha. será. tirada. 
de sua. actua.l. gratificação, devendo esta. ser 
equiparada á dos omciaes do exercito que ex-
ercerem funcções eqUivalentes. · 

Cont,inuam em vigor a.s ta.bellas a:ppro
vadas pelo decreto n. 946 de l de novembro 
de 1890 que não forem alteradas pela pre
sente lei . 

N. 2-Tabella do soldo qu.e devem perceber 
as praças de pret do exercito e da. 
ai'l!la.da -

Sargento ajudante .•••••••••.••.••. 
Sargento quartel-mestre ••••••.•••. 
1 o sargento •..•..•...••... ·. · • ·• • • • 
2° sargento •.•.••••••• · .•. •. •• • .••. · 
Forriel .. . ••••..•.•.••...•..•..•.• 
Cabo, clarim, corneta e tambor •..•• · 
An speçada.s e ntarinheiros de I • classe 
Soldados e marinheiros de 2" .cb.sse. 
Grume"tes .............. ............ .. 
Mestra de musica. •.••••••••...••..• 
Musicas cl e 1 a classe .•.•••.••••.•.•. 
Musicos de 2• clasl!ie ••••.•••.•••.•.. 
Musioos de 3a classe ............... . 
Telegraphistas ••.•.••.•••••.••..... 
Manda.dores .•.•.•..•.••..•••••••••. 

ObseroaçDes 

2$000 
2$00(} 
1$250 
1$000 
$750 

~ 
$360 
$300 

2..~00 

~~ 
$500 

2$000 
2$000 

Oa volunta.rios perceberão, emquanto esti
verem nesta. qualldade de praça, uma ~titi
caçã.o dia.l'ia de 125 réis. 

As praças que. findo seu tempo ·de serviÇo, 
continuarem nas fi!eiras com ou sem enga.j~ 
mento. percebcl'iio uma gratificação diaria rle 
25(} réis. 

Os artifices de fogo. cla.rins. cornetas e tam
bores·móres perceberão soldo de 2'• sargento. 

Os espingardeiros, coronheiros, serralhei
ro~:~. carpinteiros de sege, cocheiros e ferrado
res terão soldo de cabo. 

As praças presas, não fazendo serviÇo. per· 
der-d:o as gratificações, e as sentenciadas. só 
receberão metade do soldo. 

Sala. das commissõe1:1, 3 de dezembro de 
l894.~J. A. Nci'l'Ja.- F. Lima Duarte. 

O Sr. Pretddente-0 projecto va.e 
ser enviado no Senado. 

~· annuneiada votação das emendas do Se
nado ao Orçamento do Interior, projecto 
n. 85 F, de 1894. . 

São successivamente postas a. votos e a.p
-provadaa 3.1!188gUintes emendas do Senado: 

Ao a.rt. 1.• Em vez de 15.693:485$425 -
diga-se - 15.~:255$425 • . 

A' verba 5"- Secretaria do Senado: 
Accrescente-se:- elevo.da. a. 12:000$ a oon

sigoa.Qão ·de 2:000$ para compra. de livros, 
jorna.es e outras publiea.çõe~:~. 

Em vez ·de.- 263:100$000- diga-se -
273:100$000. 

A' verb:t 19 - Serviço Sanitario Marí
timo: 

Substitua-se a consign11.ção destinada para. 
a visita. sa.nita.ria externa. pela seguinte: 

Visita sanitaria e:~:terna 

1 patrão da. lancha. a. vapor com 
a. diaria. de 9$000 •.•••....• 

1 ma.cb inista com a dia. r-ia de 
9$000 .•..•...•.••....••.•• . 

1 foguista com a diaría de 
6$000' .-••••• ~ •.••••••••••• 

4 marinheiros com a. diaria. de 
5$000 .. - ................. . 

Accrescente-se : 

3:285$000 

3:285$000 

2:190$000 

. 7:300$000 

16:060$000 

Lazareto de Paranaguá.· ...•• -... 12:000$000 
Em vez de-633:260$-diga·se .. 650:630$000 

A • verba. 20 - Instituto ~nita.rio Fe
deral : 

Restabeleça-se a consignação de 6:000$000 
para o vice-director do Instituto. 

Em vez de 221 :400$-diga.-se-2t7:400$000. 
A' verba. 24 - Faculdade de Medicina da 

Bahia. 
Accrescantem-se 25 "l o a consignação des

t!oada a pagamento rios serventes. 
Em vez de ô44:0i0$ - dign-!:e -

648:8i0$000. 
·A' ver-00. 28-Gymnasio N&cional : 
Supprima-se a consiguaçüo de 5:000$, para 

despezas com os gabinetes de sciencias natu
raes. e addicionem-se 2:400$ para paga
mento de dous :professores da cadeiras ex
tinctas, mas que prcsentemante estão no 
efl"ectivo exercício do magisterio tlcando assim 
equiparados aos outros lentes. 

Em nz de - 520:660$ ~ diga-se . -
518:060$000. 

E' pflsta a votos e r~jeitada a emenda. do 
SenacJo suppressiva da. verba. 29 - Externato 
da Campanha. · -

São successivamente postas a votos e ap
provaC:aE, as seguintes emendas do Senado : 

A' verba 34-Bibliotheca Nacional : 
Eleve-se a 3:800$ a consignação de 

3.600$ para. o aluguel da casa oontigna. 
destinada a deposito de livros e jorna~. 
. Em vez de - 158:700$ - diga-se 

150:900$000. 
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A' verbl 38-Instituic;ões subsidiadas pela 
União: 

Restabelecam-se as consignacõcs de I 00:000$ 
para. o Lyceu de Artes e Officios do Rio de 
Janeiro ; de 20:008.~ paro o Asylo de 
Orphãos rta. Sociedade Amante da. lnstrncção; 
a de 5:000$ par a. Escola Domes t icn. de 
Nossa. Senhora do Amparo. de Petropolis. 

Em vez de - 232:000$ diga-se 
301:000$000. 

A' verba 40-0bras: 
Reduza-se n 100:000$ a consign:1ç:"'io para 

conser\·ação e reparo do::; proprios nacionaes 
e a~rescentern-se 30:000$ par;t conclu~ão dos 
concertos e install;lÇões no editlcio úo Senado 
e 20:000$ para construcção e installação do 

: Iahoratorio destinado . aos tmbalhos praticos 
' de pbysica experim: ntal da. Escola. Polyte
; cbnica. 
t E' posta á. votos e rejeitada a. emenda do 
~ Senado suppressiva do artigo do -projecto da 
~ Camara que autorisa o POder · Executivo n 
' transferir ás ndmioistrnções dos Estados 
• onde funccionam os cursos aone:tos âs Fa.cul-
: dades de Direito. . 
· O projecto ê devolvido ao Senado. 
' O SR. PRES!DENOE-0 Sr. Augusto Mon· 
tone~re pediu na ses..~o anterior, exon~J·a.
ção de membro da Commis..<;ã.o de Urç omento. 

· Ne5te sentido >ou cimsullar a Camara. 
· Consultadn, n Camara. nega a exoneração 
·pedida, pelo Sr. Augusto Moutenegro. 

O Sr. Augusto 1\lon-tenegro 
(pela ordem)-,\gradeço a Cn.mnr<t n. prova 
de consid·eraçã.o que a.c:\b:\ ele me clnr, mn.s 
insisto no men perliuo, declarando que nuo 
funccionarei mais nn commiss:1o. 

Consultada d<l novo, a Caruara conllrmo. a 
sua neg.•tiva. 

E' posto a votos e npprovado em I a !liseus. 
são o seg-uinte substitutivo o!TeJ•ecio.lo pPia 
Commis:;i\o ole Ut·~;:amento ao projecto n. 175 
A. do· 1894 : 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1." E' o governo nutorisado a empre· 

star aos Estados i:! o Pa.raná e Santa Catha.rina 
a quantia de 4.COO:OOO$.- ropartiol:1mente. 

Art. 2 . u Este emp1·estimo poderá ser e:tre
ctuau0, ou em npolice das que pertencer-..Jm 
aos lastros dos antigos bancos emissores ou 
em moédn. corrente, abrindo o governo, si 
for nesta especie, os necessarios ct•eclitos. 

Art. 3. o O governo, de accordo com os go
vernadores dos referidos estados, dnrá r'3gu~ 
lamento á presente lei no intuito de estabe
lecer a taxa do juro e o p::'azo do resgate do 
emyreatimo, sendo que, si este for em a poli.;, 
cea, o juro sem o nellas estabelecido. 

camara "'~ vnr 

Art. 4.0 ReTogam-se as disposiçõeS em 
contrario. 

E' considerndo prejudicado o projecto nu
mero 175, de 1894. 

O Sr. Lauro Mull er (pela ordem) 
requer disrensa de intm·sticio pnr-.1. o pr{\jecto 
entrar amanhã em 2" di:;cus;;üo . 

Consnltad:l, a. Camara concede a dispensa 
perlida . 

E' pcsto a votos e approvarlo o requeri
mento do Sr. Pa.ula Ramos {offerecentlo na 
sessão de hoje), p·om que o projeclo n. 167, 
de 1894, seja enviado á Commissão d e Coosti 4 

tnição, Legislação e Justiça. 
Procedendo-se :i. votação •lo projecto u. 157 C 

de l89.f, verifica-se que não ha numero. 

O Sr. Presiden-te- Vou mandar 
proceder á chamad:L. 

Procedendo·se á chamada, verifica-se. terem
se ausentado os Srs. Hollanda de Lima, Vi
veiros. Pereira de Lyra, Ciirlos ·Jorge, Gemi
niano Brazil, José lgnacio, Ma:rcolino Moura, 
P<H<mhos l\fontenegro, Belisario de Souza, 
Erico Coelbo e Ferraz Junior. 

O Sr. Presidente - Responderam 
:i clw.ma.da npenns 99 ::irs. deputados. Fica 
por conseguinte ndinlla a votaç[o das ma
terias. 

Entra em diseussiio nnica o projecto, não 
sa.nccionado, n . 1, de 1894, reorganisa.ndo o 
Tribunal de Contts. · 

O Sr. Alberto Torres.c inicia o 
dc•batc do 'I!Cto uo Presidente (fll H epublica à 
lei do Congresso sobt·e o TJ·iiJunal de Contas, 
cnlmo,scm exci taçüos,j•Istificaveis na passad;~ 
sessão. qua.ntlo ;ts l~l'turba<.~ues polit1cas lhe 
inspir;n·am o apolo tleciuiJo a enthusiilSta. ú. 
situação politica. de então. 

Recorda ligeiramente os pontns flrincipaes 
da. discussão p:.1ssa.da : estuda a.. or~misac;ãe> 
do Tribunal como Poder Judicinrio da admi
nistração financeira e os meios de acção de 
seu papel fiscali.,ador. 
Analy~ n rcsolur;ão elo projecto na C••mara 

e perante o Sr. Presidente d:~. Republi~. que, 
rund:ulo nn. legislação itnlian;~, estabeleceu os 
principias get•:oes do -veto, fl sua recuia ao 
'l]cto a.Lsoluto guiado lJelo la lento de seu mi-· 
nistro da. rnzenda, que nisso reco.aheceu incon4 

stitncionalidade. . 
Mostra a improcerlencia das rnzões que o 

Presidente da R.epubJiC;J allegou em provas 
tirarlas tia concepção desse est.abelecimente> 
em face de nossa Constituição e de constitu
c;ões estrangeiras, considerando o 11eto ab· 
oolut<l um eoTpo ~tranho <~nerad<~ em no1il!O 
regimen político . · 
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Diz que ou o CongresEo approva o >tJeto do 
Executivo, licando ·~m vigor o regulamento 
lançado pelo PrC'Sidente d:t H.epublica on nã.o 
approva, podendo na St<n proxima sessii.o lc
gtslativa estabelecer a definitiva reg-ul:•nJcn
t::u;ão; o que deve ficar patente é r1ue otrihunnl 
deve set· o agente, o guctrda d:l caixa do 
ct·edito para dizer t~o Exec•lti m quando h a ou 
não dinheiJ·o . 

To•lus as razões do ?Jeto uão po1lem funda
mentar a rejeição do pt·o}3cto a a Camltra. 
deve attendet• ú. situaçao espechdissima em 
que vae ficar esta questão. 

Solicitu. a manutenção do Tribunnl de Con
tas, pot·~ueelle é uma das mras conquistas dá 
Repubhc:t e votar pelo -ueto ê pôr em duvida 
a sua existcncia. 
Ningu~m m~ís pedindo :t palavra, é encer

rada a. dtscussa.o e adin.da a, vota.cão. 
Passa-se ã hora destinada. ao expediente. 

pendente do parecer da com missão respectiva, 
uma. ver. que se acha esgotado o prazo de 15 
dias para i5so estabel•,ci•l? pelo r~gimcnto •. -:
fiurlosde lvovaes, -Eneas M<•Tt.ns. -Bnc•o 
RMo. . 

O Sr. Zama- Sr. Presidente, venbo 
occupal' o po$lO que a honra rne imlica. nesta 
casa, sempre que se trata de cumpnr de
vere::;; e, eomqu::mto etl veja as bancad;I.S de
set·tns como frequeotemcmte succede a. esta 
hora, ~em por bso deixarei de desempenhu.r a 
tarefa que 1ne cumpre desempenhar neste 
momeolo, fa~endo-o sem constrangimento, 
porque não se trata. rJresentemente de cen
surar actos de a.migos, o que é des l gT~davel. 
mus de ser justo para CO!Il ndversar1os qn~ 
o-ua1•uam para. comnosco as consider·ações que 
deviam deante da. <\ttitude que temos assu
mido nesta. cuEa. com relação aos neg-ocios da. 

· O SR. 1° SECRETAR.IO procede á leitura do 
seguinte . 

Bahia.. · 
Não preeiao decla.ra.r rrne não me reflr~ a. 

todos os Uluslres rep~eSõnto.ntes .tln. Bu.l_!.m., 
que fazem pa.rt~ do partido federalista; ~~o; 
sei aquilatar devidamente ns responsnblltda
des e dar a Cezar o que é de Cezar. . . 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Hei de referir-me especialmente ao trium

vrato que se arrogou o direito de dirigir po
Do Sr. 1° secreta.rio do Senado de 1 do litieamente n.quelle Estado, e que o tem re- · 

corrente, enviando com emendas 'a proposí- duzido ao grào de aviltamento e n.bjecção a 
~ _dest.a Co.mara,, fixando as despezas do que chegou! . 
MtmsterJO ela. :Marmha.- A' Commissã.o de Sr. Prêsidente,nii.o posso realmente detxn.r-
Orçamento. me peiur por considerações de certa ordem; 

Do mesmo senhor, e rle igual data, enviando tratando dartuelles dos qua.es só tenho rece-
cot~ emondas n. proposiç;.i.o desta CamaJ'~ ãU- bido injurias e insultos. . . . 
tor1sando o governo a. l'ever o regulamento Não retr·it,uirei insultos por msu\tos, lDJU
approvado pelo decreto n. 1692 A, de 10 de ria.s por injurias; m t\S hei de tornar bem 
abl'il ultimo.- A' Commissão de Obras Pn- fri;;ante a dHCerenç<\ que ha entre o me11 
bl!cas. pi·ocedimento e o dess_es homr,ns com relação 

Do mesmo senhor, dl3 3 do corrente, <levo!- a.o governo a.ctual e as causas dl\ terra que 
vendo n. proposi~iio desta. C1lmara qu~ re;;uh~ 1·epresent:1.mos. _ . . 
o sello proporcwnal Codcral, etc., a qual o A Carnara. viu que, nao ha. muitos dxns~ em 
Sen:ulo não pódo dnr o seu consentimento.- norne dos col\el!'nS e correligionarios, aqut me 
lnteirndn.. levantei para" protestar contra quaesqu~r 

Dt~ Minbterio da Iodustr·ia, V incito e Obt'l)S actns de violencia que 'Porventura . se. prah
Publicns, de I do <:OJ·renta, sntisfazando a c.-'\s.<>em contr:\ o governo const1tutd0 da 
raquisicãt> desta Cama!w<l. no officio n. 205, de Bahia. em nome Je meus amigos . ~ós decl~-
6 de outubro ultimo, :tcerea. dn. petição do ramos na. tribuna que não nos fanamos sob
Banco Iniciador de Melhoramentos.- A quem da.rios com essas violenéias, que o.n~o papel 
fez a requisição.- A' Commissli.o de Orça- er:1 sempre ncata1: o po~er. conshtut~?· sem. 
mento. abdicarmos todavta o t.ltretto de cnttcar os 

R · t actos que nos pa1•ecessem má.os. 
equerimen o; A Camarn. viu que nomeações que nos 

Do engenheiro civil, fiscal da. estrada de pa1·cceram inconvenientes, e demlssõ.es que 
ferro Mogyaoa, Pedro de Figueiredo, pedind0 JUlo-a.mos injustas, promov,ida.-, e obttdas do 
seis mezes de licença.. -A' Commissão de Pe- go;P.rno p:lssado pam amtgos e corroliglo
tieões e. Po•leres. . . . . narios nos;;os, foram aqui ceusut•l\lln.s. por 

Ve_m a Mesa, é hdo, apota.do, posto c:n dts- mim com a. maior imp:wciu.Htlntle, peumdo 
cu~ao, que é sem debate encerrada,. ficando n.t;3 ao governo installãdo a 15 de novembro 
adi11da. a. votação, o :'!eguinte requer1mento : a. 1'_eparo.ção dessas injustiças.. . 

Requeremos qu& o projecto n. 105, de 189-i, Quem procede assim, Sr •. J?restdente, devi~ 
do Sen&do, seja. dado ~para. a ordem do dia, inde· esperar que seus advel'ilal'lOS, pelo menoe, 
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imitassem este exemplo, e não dessem o triste 
espectaculo de vei-os no dia immediato pra
ticarem actos que elles na vespera censura
ram com tanta violencia; e ain<la mai8, Sr. 
Presidente, não começassem junto à situação 
inaugurada a 15 ile novembro representando 
o papel de verdadeiros amigos mso:', que EÓ 
procuram do governo a satisfação de seus 
appetites, j)ftixões e interesses. 

Não são amigos do governo e d:c R.epub!ica 
aquelles que, a titulo de interesses partida
rios, levam os agentes immediatos da con
fiança do Presidente da Republica á pratica 
de actos manifestamente contrarias á lei. 
Comprehendem todos que o Presidente rla 
Republica, que o ministro de Estadr não póde 
estar constantemente a liscaliz:w tudo quanto 
occorre na sua secretaria ou tem de vir á 
sua considernção. Muita cousa póde-se fa
zer .de modo que a boa fé, quer do ministro, 
quer do Presidente da Republica, seja i!la
queada sem que elles o percebam. 

Isto fez aquelle que se arroga o direito 
de personificar a deputação bnhiana, e que 
manda estrepitosamente annunciar pelos jor
naes que a deputação bahiana conferenciou 
largamente com o Presidente da Republica, 
como si a maioria desta deputação houvesse 
tido noticia de semelhante conferencia. 

E' preciso arrancar as pennas de pavão 
com que as gralhas se querem enfeitar na 
Capital Federal, quando nós, os caboclos ve
lhos daquella velha aldeia, as cúnhecemos a 
fundo. 

Sr. Presidente, levantando-me neste mo
mento, não me dirijo ao governo do meu 
paiz, ao qual já fiz a reclamação que devia 
fazer em nome da lei e que espero sera atten
dida. 

Levanto-me para fulminar neste recinto os 
que se intulaudo amigos da situação actual 
compromettem os seus reaes e legítimos in
teresses. 

Não se supponha, porém, que se trata de 
grandes co usas. .Mas, Sr. Presidente, m'í o 
conheço grandes nem pequenas feridas na 
lei. 

A lei é sempre a lei e deve ser respeitada, 
quer ella trate dos altos interesses do Estado, 
quer ella trate apenas de direitos indivi
duaes. 

Sabbado, creio eu ou sexta-feira, li no 
Diario Official que havia sido suspenso por 
tempo indeterminado o commandante da 
guarda nacional da Bahia Dr. Augusto Gui
marães, e que em seu logar havi:1 sido collo
cado o Dr. Severino Vieira para o exercício 
daquelle cargo, a! legando-se que esta medida 
se firma v a nas disposições dtt lei de l 9 de se
tembro de 1850. ·· 

Para que os nobres collegas que me ouvem 
possam avaliar da irregularidade dessa sub-

stituição, passo a ler á CamaJ'a a disposição 
da lei. 

Diz o art. 61, em ::;ue se basearam essa 
suspC'ns:'i o e esta nomeação. (Lê) . 

Da leitura que acabo de fazer, Sr. PresJ
dente, vê-se que, si n lei autoriza a suspen
são por tempo indeterminado, não nutoriza, 
porém, a nomeação de um novo comman.
dante ria gu>~rrla nacional, mas a sua substi
tuição por seus substitutos legues. 

Portanto, citou-se falsamente a lei para 
obter-se a. demissão de um homem a quem o 
proprio provoeador da medida, não ha muito 
tempo, levantava os maiores encomios e com 
quem vivia no escriptorio do' Diario, onde se 
tratava do interesse do partido a que ambos 
pertenciam então. 

Hoje, porém, que circumstancias que neste 
momento não quero apreciar, sentiram o 
J.lartido e esse homem se destacou de S. Ex., 
já elle não tem mais importancia e é preciso 
contra a lei dar o seu Jogar a um outro que 
possa fazer de cargo do comrnandante da 
g·uarrJo nacional uma arma eleitoral, e que 
imprima o esse cargo uma leição política, 
que não pode, nem deve ter no regimen re· 
publicano. 

Sr. Presidente, si fossem amig·os leaes da 
nova situação esses senhores, com certeza 
não iriam S@licitar do governo um acto que 
sem aproveitar-lhes) politica e eleitoral
mente, corntudo pode ser interpretado como 
uma manifestnção de hostilidade, como um 
accinte a um partido que está disposto 
a apoiar a situação de 15 de novembro e 
ajudai-a a levar a. cabo a tarefa, sem du
vida nenhuma difficil, que lhe pesa sobre 
os hornbros. 

Não ; Jlão são amigos do Sr. Prudente de 
Moraes aquelles que· querem crear-lhe sem 
necessidade obstaculos e adversarios. 

Bastam já obstaculos que a propria poli
ticct crea. 

São demais ainda aquelles que a politi
cagem para o seu interesse e não para utili
dade pnblic<1, procura fazer surgir simples
mente com e o intuito de passarem na 
Bahia certos politiqueiros corno os favoritos 
do governo da União, e distribuidores dos 
seus favores. 

Os nobre deputados viram como censurei 
a intervenção do commandnnte do districto 
militar em negocios meramente estadoaes, 
como a remessa de forças federaes para dif
ferentes localidades do Estado, havendo, se
gundo constou, perturbução de ordem pu
blica nesses pontos. 

Daquella bancada levantaram-se ferozes 
alguns membros da deputação bahiana, an
nunciando que o commandante do districto 
militar tinha partido secretamente, com o 
nome mudado, para ir tomar conta do com-
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mando das armas e fazer a. deposição do go- tl.cante dos mandatos popula-res; disseram-no 
verna.dor da Bahia. . na•impreusa ~ a.inrla. tenhn aqui essa prova. 

.EntretDnto, em sítuação nova, cujos moldes de cortezia. e benignidade de SS. Exs. 
nao porlem ser os mesmos do passado, e os da A intolera.ocia para comrnigo vae ao ponto 
velha politicagem do imperio, que os proi>rios de lançarem-me a face, c0mo crime, as succes
conserva•lores repelliam nos ultimos tempos sivas reeleicOes que teilbo tirfo para a repre
tlltimamente. sem que conste absolutament~ sen1ação bahia.na, como si não fosse um titnlo 
nesta capital causa Hlgnmn, segue communi- de gloria. representar, -ha tantos nnnos, um 
cação telegraphica da demissão do comman- povo brioso e digno como aquelle . Dizem 
da.nte militat• do rlistlicto, e jâ o telegrapbo que fu.ço meio de vi1la de ser deput;<do · 
ta;nbem nos aununc:ia ~e lã que 0 commando todavia este meio ê legal e ninguém póde m~ 
fo1 passado ao Sr. col•onel Saturnino 1 atirar á f11ce a illegi t imidade do subsidio 

Mas, senhores, quando será que nós, de um que tenho recebido no cumprimento dos meus 
e de outro lado! l1avemos de comprehender devere...-;. ne recinto desta Camara, como na. 
q~e a no.ssa: ma10r desgraça é estarmos pe- assembléa provincial. Mas oque ninguem 
dmdo dumamente a iutervenção do Poder nunca dirá de mim é que eu, como juiz 
Federal nos negocios estadoaes, que devia- de capellas, arrematasse por dez réis de mel 
mos resolver por nossa conta é responsabili- coado faz1mdas pertencentes a irrnandaties, 
dade t ! E tão, porventura, jà cansados do que como juiz de orpbãos comprasse bens que 
sy~te~a fe~er!l-tivo 1 Quere~ a Republica devia zelar, e nem ordenasse, como juir., que 
umta.r1a ~ Entao ao menes sejam francos, fossem postos na rua condemnados d~finiti
dando ao presidente o direito de nomear os vamente á pena de galés! E tnmbem ninguem 
governadores á sua vonta.d3, rnàs não este- dirá. que eu tivesse recebido dinheit•o no tempo 
Jam a ftguror eleições que nada. teem da rea- do imperio para arranjar oonclecorações. lo
lidada, e deixem o poder estadual á mercê cupletando-me com clle ! Entrei cn.Jcado e 
dos cnpriclJOS do pl'imeiro que puder ter a seu vestido pa.ra a -politica. de minha. t~rra.. e 
favor a intervenção das bnyonetas fe1eraes. estou pobre: e os q11f} entraram sem eirn, nem 

E' de uma pol iticn. pequena, estreita, aca- heil•n, nem rn.mo de fl~ueira h rje estão a.l
nbada demittir um homem como o Sr. An- guns riquissímos,gosando de toilos oscomrno
g~sto !7uimar;ies para substituil-o po!' quem dos da viela. A essa gente que tem querido 
n!l'o pode dar, com os ~aH:les de coronel. um aviltar n minha terra, a esse triumvirato in
so voto ao seu partido ! digno não posso prestar a menor consideração, 

Não ; um homem de bem não merecia que mesmo qúe Mntra homens sérios leve avante· 
os seus correlig-ionarios de hontem o tra.ta,s. a tentativa qtle est..'\ machinando. 
sem com esta. in.iustica, quando elle tem-lhes Fique a Camam sn.bendo que recebi tele
feito favores que nunca recebeu daquelles gorn.mrna da Rn.hia, communican•lo-me que 
que o abo.nrlonam hoje. amanhã pretendem darrnmar sangM para 
Ven~o protesta:r, em nome da, população impedir a apuração oleitoral. 

da capttal da Bahta, contra. o pro:!edimento Ja respondi. autorizado pelo Presidente da 
desse que se Quer arvorat' de chefe e q 119 não Reptlblic:l. dizenrlo que S. Ex. não nnima 
pnssa. de agente subalterno da politicagem nem sancciona qna.lqner n.ttontado coutra. o 
de outros, que talvez não tenham tambem a poder municipal ou contra ontro qualquer 
responsabilidade immerliata do que fazem. poder no exercicio de suns funcçõ '.ls . 

Não posEo deixar de fulminar 0 procedi- Ja mandei dizer que, si tentarem fazer 
mento daquelles que hontem censuravam a violencia, repillam a fhr~a -pela. força e não 
c~nEucta. tle meus amigos, e que não f<Jzem consintam que meia duzia de tratantes quei· 
sm~o env~redar hoje por um carnínho aiod~. raro dictar leis á. Athenns Brazileira. . 
ma1s estreito do que aquelle que percorria- Faço o possivel para impedir o mal, mas, si 
mos. o quiserem praticar, a Deus pertence o resto 

Sr. Presidente, nós, eu já disse. somos e sobre essn. gente recahirão as cons.equen~ 
c:tboclos de uma mesma aldeia, 6 sou um cias de qualquer loucura. 
dos mais velhos e conheço todo o pessual Quanto ao mais, s1mhoros, confio ainda. na. 
que a compõe. justic;:a do Sr. Prasitlente da Ropublin e ea• 

Não quero tracar nqni a historia do certas pcro qne lá, sob a égide dB S. F.:x. oito se con
individualidades. m11s si o ro~e preciso nilo tinua.rá a. ~n.1.er o. t1·isto pomicagom q11e se 
duvidu.ria. de invocar o testemunho de nl· tem feito. g• necessario quo de umn vez 
guem que. sendo promotor publico, conhooe aquella ter1•a. ~c>.ill en trc.>~ruo n, I'JOGm tonhl\ 
factos que um homem dA bem jam'\is deveria oonvicçoos, e niio a. indivi1luos que silo te
praticar no exercício da profissão de advo· vadoEZ conforme o vento do podêr, e ora 
gado. · ~cha.m que fo>i utruL honra. \)e.ra. o mareeho.l 

Os meus adversarios dizem que não tenho Deodoro o golpe de Estado de S. de novembro, 
ca.paci.da.de para deaempenhar o mais insegni- ora sã.o eustodistas intransigentes, como os 



Cânara dos OepLtados - lmp-esso em 1210212015 15.47- Página 16 de 26 

SESSÃO EM 3 DB DEZEMBRO DE 1894 61 
r . 
!lobres deputados podem ler no artigo do 
rgão deste partido, datado de 19 de novam
ro o qual aec<tba intimando o Presidente da 
tepublica. a. retirar-se do poder, como o 
~ior beneficio que poderia. prestar a este 
JZ. 

O $1~. YERGN~ DE AnaEu -Só é orgão do 
artldo de março para cá. 

I O SR • .ZAMA.-Sr. Presidente, Christo era o 
~ymbolo do amor e do perdão, mas houve 
Sla.ra nquella. alma. puríssima., cheia de bon
ifade, um dia de ira e de cholera.; roi o d\a 
~m que encontrou os mercadores a. pullnirem 

I templo divino, e en.xotou-os á. vergastadas. 
Pois bem, a Republicu. precisa, como o 

hristo, de Iancnr a rua e a. vergastadas na 
~ce o.s mercadores que p1·etendern negociar 
Kim seu templo. (Muito bent ; muito bcm.J 

S • Ex. communicou á ca.mara e que são 
conbecídos, os actos do Sr. commandante 
Santos Dias, em momento de paixão if!·elle
ctida, expedindo uma. fot•ça de 50 pi" .. u;as, 
commandadas por um alferes, para Entre
Rios, tudo iste constitue a melhor resposta 
quo posso dar ás ::~ccusaQões de S. Ex. 

Esses aetos foram dete1·miuados por infor
mn~es que :10 commant.lante tra.nsmittin o 
juiz ptepar"dor, tle qui! ~c achav., a agencia 
do Correio ameaçada em Eotre-ltios. 

Esses actos foram praticados sem o menor 
respeito, sem a menor eortezia. pnra. com o 
governador do Estado, que soube dos factos 
sómente pel<\ communicação das autoridades 
de Eotre-Rios ele que se achava · alli uma. 
força mnniciada. commandada por nm alferes 
e pedindo providencias ao gov~rno e ao cbefa 
de polícia. O comma.nda.nte do districto jul
gou-se com attribuição bastante 'J)ara, sem 

~O Sr •. Vergne de Abreu- Sr. reqltisiç;-:io, nem audieoeia do governador da 
residente, lima. circumstancia muito nooasio- Bahia, praticar aquelfes atteota.dos. 
a.l me permittiu o ensejo de ouvir o discurso Esses factos da maior gravidade, contra. os 
ue acatia de proferir o honrado deputado quaes S. E.t. reclamou nu. tribuna, baStavam 
lo 1° districto da Bahin, c acho-me na. obri- para. deixar bem evidente que semelhante 
ção de verificar algrins pontos de sua. aecu- funccicna.rio não podia pcrmo.necer na. Bahia; 

ação, deixando de parte a. vehemencla de era. incomputi v e! a. sun. permanenoia naqrlelle 
inguagem com que s. Ex. se referiu a. o.l- Estado com o governador. iojust:l.mente ex
uns amigos, membro5 do meu partido, antorado. Quando mesmo fossem \Terdadeiros 
ei:xando de parte o exa.ggero, o exccesso de os factos na.rrad03 pelo a.gente do r..ot'l'eio, ou 
ne S. Ex. sempre usa quando occupa. a tri- qualquer outro fuoccionario federal, a mais 
una. da Camara . · . ligeira, a mais vulgar noc;ilo de cortezia. 
Não posso da fórma. alguma. acooitar assá impunha. ao commandante do districto o 
sario de crimes e attentndos que s. Ex. dever de não destacar forç.\ sem audienci11o 

ttribue ao meu partido. Novo. como sou, na prévia do governo do Estado. 
olitica. e oos trabalhos do parlamento, nüo Partanto. o neto foi decompletodesrespeilo 

pod~rei com vantagem responder' as accusa.• para com a autoridade superio1· • 
. ções de S. Ex . , mas permitta que rectiftquo O Sn. • .ZANA- Não nego isto. 
nous pontos da seo discurso-a accusação que 0 Sn. . VERGNE DE ABRIW _ Qu:mto ao acto 
fez aos meus amigos que propuzeram ao 
governo a suspensão por tempo indetermi- que S. Ex. censurou com relação ao comman

' narlo do com mandante superior ua. Bahia e a. dante suporia!' da guarda na.cknal, louvo-me 
; rem~ão do actoal commandunte de districtu. nas palavras de S. Ex. em todo~ os elogios 
· Para justificar este acto do governo não que fez ao Sr. Dr. Augusto Guimarães. 
preciso recorrer á consideração de ordem Mas dizer que o governo.d~ Republica está 
alg-11ma; basta lembrar à Camara. o discurso impedido de substituir cidadãos que exercem 
brilhante, patriotico e imparcial que S. Ex. cargos, que, si decretados foram de outro 
pronunciou nesta cas:1, protest.'l.ndo em ter- modo, a pratica demonstra serem de pura 
mos muito cligoos contra. a intervenção incor· confiança do governo, como é o de commau
rocta oo commandante do districto em ueó'<>- dante superior da guarda nacional, é levar . 
cios pe~uliares â Bubia. mnito longe o zefo que, com relação .ao 

s. Ex. entiioperguntava. no governo, em seu Sr. Zama Dão direi pharisaico, mas o direi 
roquerimento de informncões, !lo quG vinha a em relac;ão aos nobres deputados que me dão 
existencin de dous governndores na Bahia- apal'tes; é levar muito longe o ssu zelo 
um que prutica.va toda. a sorto de vlolencías, pharisaico pelo., virgindade de uma lei qua.si 
o eommnndnnte do distrieto, o outro que obsoleta. 
goveruo.v!L platonie&mento no pn.laclo do. Vi• Sabem todos que de -poucos mezes a esta 
etoria. parte fez-so uma remonta na Bahia qr1e 

01'1. os factos que S. Ex. rererlra silo a excedeu o. todas as antigas derrubadas da 
melhor justitlMeiO qne póde ter o governo. mona.tebi~ chegando ao ponto de nomearem
os t'aatos attenta.tor1os nio aó da. autonomia se doWI commandaDtes superiores para uma 
do EBtado como da,-holll'& ~ Bahia, 01 qaaes aó comarca.. 
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O acto dl) gover·no não merece os commen- O Sr~. Z.\M.\- Louvo muito a sua defesa.; 
tarios CJ'lG fez o homado deputado. . o seu "P:·oc\!dimento é nobre, m:\s n5.o póde 

os car"'OS de comm::uHla.nte s;qu3r:or, con- dizer mais. 
forma S .

0

Ex. saba pel:.t r~xperir1nciu que tem 0 SR. V.E~GN~<: DE Ammu- A nomaução 
n<>stc ussumpto. são considc)l'nilos, a. despeito não merece es.-;es reparos qu~ fez S. Ex. 
d~ lei carrros de confhtnç:t P!'litica do chefe ~~· trat~icion:=l, I~ rle longa e não interrompida 
da NaÇão,~ eu nãn -prech;o de itn-oc<u· pl'ece- 1ntxe q11a os cargos de com mandantes da 
drmtes muitt> remotos· g-uardn rmcionn l são d<t continnça do governo. 

v. Ex:. sabe que n:1s nome;;.çuos rle c~m- (Apartes.) Mas, 81•. Pros;idente, restringindo
mandante superior da com:tre?- da. C:tplt~l 1111.: ao JH'ogramma que tracei, desde que vim 
Federal,. o go·•erno tem obedecido s.ysterna.tt- occup:tr a tl'ibu::n., bem a rneu pezat·, pois, 
camente aos estimulas de sm1 coníianc.\. estou t~ lil.ti~nr n. ntteução dos pc.ucos que me 
( AprJrtcs.) ouvem, vm1 concluir.-

O commanrbnte, de cnja snspensão se trnta, Posso ate servir-me da nm movimento de 
é um cu.vo.llleiro digno, e sou incapa7. de eotlmsütsmo e d~ pat:·iotisrno, qne teve S. Ex. 
irroza.r-lhc, mesmo nos exces~o;; .de tribun~. ha ]IOncos dín.s, q ua oc!o C()rriam boatos da. de
de que deu exemplo o SI'. Zama, a mms posi~·ão do govem?-dm· da B~l!üt, e declarar . 
ligeira o1l'ensa, mas t\ subslitrliç:1o que se f~z que, si é verdade1r;1. a notlcw. que S. Ex. 
não merece tambem reparo r~lg-11m. troux.e á cas !, de rpw se prep;n·am perturba-

Esta Camaro. c:on11ece (]Ut~l o cidadão de ções 11a.m interromper a. apuração elcit.mtl, 
quem s. Ex. citou o nome com injus~ men_os- ·0 a depot• umn. autoridade' qt1alqner que seJa 
preço, e sabe quanto ~e1e~)e o Dr. __ :scver;no :porque sou oh~dif•tll:e a n.utoridllcle, n.inrla. a 
Cios ~antos Vieít•a, ctJa,üto que .Ht. llonrou mais ham:Jde e obscura, em meu nome indi
nma cadeira. neste parl:~mento, que exer~eu ~-idnal e no do meu p<wti.-lo, que S. Ex:. "tanto 
mandato populnr no 1nen Estn.rlo, que para millsinu. nos arroabos de sua elo!]uencia-nós 
artui trouxe uma repnt::ç<~O illibn.du, e que não somos solidario;:; com qua\quor movimento 
dn.qui sn hiu deixando as .m'<lS l:e_ll~s record~~- que vise perturba:.- a ordem na Bah·ia e depor 
çües pela. sua intelligenma, e1·udu,:ao c proln- autoridades. 
cJdde acima de insinuações· Nós quo temos r;;ido victimas de t~?tos de 

o Sr. Dr. Severino· nftn estã. nque~ do vloleuch, de ac:tos rle forç:t, de depoSJÇÕt>S c 
c:~r"'o tem honrn.tfo muito~ outro~. est:.L no ,Jo tentativas de dcposi.o()~s. e qne estamos 
c~lSg de honra l-o, nií.o •'stà infel'ior e não acosturri;,tlos ao ostl'a r.ismo, 11orq ne temos vi
póde de~mer•ecer co usa. alguma. ern ~·on rro~to vid0 sob elle n. lmu:ros me:r.es, nós prot~st:1mos 
com-o honrado cidadão :t qnem S. Ex. ref<:rm- cruc uno qnnremo~ e não p .ctllil r emo:;; com 
se com tantos enc(,mios qne tarn! ·em st1b- qu·dqltel' acto d "l p·~•·turu:lção da ordem na 
scrcvo, c Dr. Aug·usto Alves Guím:.trães, c:1pit:d do unRo;o Estado. 

St', Pf'esideuto, 11ão tenho :t iLln.de, mas 
Port:wto, Sr. Pre;,;idente, mesmo sob_ 0 tenho quasi q'w :1 mesma dósc Je bom ~:eoso, 

fJOnto de vista pesso:l_l. o n~to rlo goyen1o.~ao sem (ju~reJ· com isto vang[ol'iar-me, de que 
merece reparo. A le1 que ~ · Ex· Cltou _ du. <t di!:>pue 0 nobre~ deputado; t enho os mesmos es
entender que o gov~rno r)orlc l~nr:ar Im~o de timulos! os mesmo::; im pulsCJ::;, qna tr.m S. Ex:. 
~uiJSti'tut~.s J·nter·•·oo~, l'ltt·'ndo llll·' lh"' conve- . . -
'"' • ~ ·1 ... v "' p:tr;t a toler·a ncia, par:t a concl l taç~o. 
nlJll o substituto legnl. Si ha t'JUem lamente que na Ballm se. tenha 

UM SR. Dl~I'GTADO- Isto é no exe; cito. estabelecido. de certo tempo para. ca, uma 
o SR. VEnGNE DE ABREU- Eu poderia: di- politie<l de 01lios, de ex!~t·minio, de violenci

zer que neste !JOnto a lei esta c;1dnca .. (Apar- as· si ha quem lamento 1sto bem pt•nfnnch"t.e 
sinceramente, 6 o rlepntado que ora falia.. E, 

tas.) si cu podesse ser ou vi do, os meus votos EOerio.m 
O SR. ZAMA- Si esta caduca, nilo c: te a lei. serwwe pàt'<\ quP. se cong-!'açn.sse, para que ~a 
o SH .. VrnRGNE IYEl ABREU- Nã.o preciso in- h<mnonisusse a familia bahiuna, para quo nos 

sistir neste ponto. preoccnpnssem()s sómcnto com a. vaz, com a 
E - pl'l'lspel·idu.rle, cr;m o futuro da. nossa terra., e 

U~l Sn.. DEPUTADO -l\Ius V. x. na~ prova n:lc.l estive~s .. mns estr;lg-a.nclo, mn.l!ta.rn.tando 
a lcg~tlidado rlo acto. em lLwLts csll:l'l)is. infec1mdns nocivas o l'u-

0 Sn.. VERG:n: m: AnaEu- V· Ex:. com- nc~tns, a a~tividu.de , este nrliOt' que n. na
p:rohenue que. pela ot·g1mi:;açii.o que teve_ 0 ture;m nos dou o quo grandes t•osnltndos o 
exercito depois da. Repu~lica, (> gove~no nu.o IJenellcios l'enderi;t. se nppliCil.fl O fus~a em 
póde lançar mã.o de otUc;aes do exerc1t~ pl:ra bem cb patria e dos intero~ses de nossa pa-
commissões estadoaes, e, portanto, a le1 neste trja . • 
ponto esta cadt\ca, é ·inex:equivel. Si Estu.rlo existe onde mais forte, mais \'!VIl. 

UM SR. D!;lPUTA.Do- Mas a gua.rda. na.cio- a m:.tis energica se fa z sentir a activida.de 
nal nã.o é estadoa.l. politica. é a Bahia, mns lamento que esta 
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actívídade tenha tomado, de certo tempo 
parJ. cá, uma direcç.i.o muito preJmlicial e 
muito fóra de nossos calculos. :\ politica.gem 
é em toda a parte o maior per·ig-o coutnt o 
oom estar e paz dos povos, sobr·etudo.naquel
~es p~izes onde elle toma estrelto;o canaes, 
horizontes pequeninos [ 

Si, p<lrtanto, como disse, putle$Se ser om·i
do, os meus votos seri<i m vat·n o congraça
mento, para. que a.Hi se 1lzesse uma, política 

;de paz e de or·<lem. 
~ Consinta porém, S . Ex. que, nos apnros 
•:de sinceridade a que vou chegando, declare 
~Que, :;i essa política de tolernnci :1, !!e paz o 
~de concilia.~o não se tem realizado na Rallía 
a .cu1pa não é nossa, o crime não é uosso. 

ós ucceitamos esse facto como um triste o 
atal destino. 

Luctamos· pela defeza do~ interesses, não 
ossos, mas da Bahia, pela. detesa. a todo tra.llse 
aquillo que r:onsiolet;romos o maior oom, o 

m supr(:llO da Requblic<J, que é a. autono
ia dos Estado~, que e ;). V<ml<lde da feolera

-0; e não podemos consentir que se ponha 
em jogo, quase procure l'empre subverter a 
utooomia dos Estados par-a. satisfazer capri
hos e ambições de politiccs desorieutadoti. 

. O SR. ZA..'I!A-Pois unamo-nos. 
0 SR. VERGNE DE ABREU-Pois respondo~ 

V. E:r. : unamo-mos. 
Sr~ Presidente, não qncro abu~ar da pa

ciencill. da C:J.mam. 
. Decl,lro que a loanc:Hia b:-thiana, á qual do 
o.lg-um modo melín•lrara os conceitos que o 
nobre tlepntado ncal!:~. de oxtaT·n::w, confia 
sincoramento no actual b"'Vet•no da. Rcpu
blica (apolados) ; ella concorreu com sous 
·esforço~ com seu tra!-.alho; com sua propa
ganda para. que a. primeira clei~ão popular 

& p.•u•a o supremo cargo de Presidente du. Re
c publica se etrectnasse na B:thia em pa.z e ti
: vesSG todos os seus coi·ollarios e ef!eitos 
r legaes. 
' 1~ essa. deputação, portanto, não póde con-

stituü· ao lnrlo do Presidente da Republica. 
esse grupo de amigos ursos, que só tratam 
de pro.iutlicrlr. os interesses supremos do paíz 
p:tra. f;).vorec3rem os seus interesses parti
cula.z·es ! 

Niio ; nós não somos ao lado do illustrado 
Presid~nte da Rcpubtica esses amigos incon• 
diciona.es que se pcxlem tornar prej-udiciaes 
muitas v•~:\es an bom nom•}, â conliança, 
ao pre:stigio que o governo deve Inspirar a 
todos. 

!>:Os apoiamo~ ess.1. ~ituação, confiamos 
ne11n. : niio podemos, portanto, crear-lbe em
baraços, far.er solic\tnções dess..mtzoadns, nem 
exigencins inopportunas. no~ tampouco ser
vil-a. com ioercia. e indifi'erenca. Nós não 
podíamos, pois, concorrer pnra que os pri-: 

meiros actos do Presidente da Republica com 
rela~ão á B:ülia fossem taes qae merecessem 
do !IOI~re deputado os rigores que só poss . 
attr1bUJr ao temperamento tJo Jlol>re depu-
tado . · 

O nobre deput.11lo amanhã. on hoje mesmo, 
J•eflectiodo mais serenamente ha de fazer 
jnsliça ao Presidente da Repnblie..'\, e aos 
amigos que por acaso solicitaram· o acto que 
S. Ex. censurou. · 

O Sn. ZAllfA-Não ; ~ elle faço justiça.. 
O Sn.. VEtiGNE DE Antl.EU - C!'eio que nada 

rt':IÍS de,·o o.ecresccntat• as li!leírns consi•l~ 
raçves que fui obrigado a fÍ1z11r e concluo 
tiuendo volus p•n·a qu.:: nii.Q se realizem os 
tdstes prognosticas por S. Ex:. Llenuociarlos. 

Estou certo t]Ue u•t Bahia não col'J'e l';i. o 
sang ue j e, si por :J.C;\SO iSSO Se re<1JiZCll' póde 
o nobre deputado, po lem a. Ca.mar;re o p<Liz 
ficar certos de I)He serâ corJtl'a. oo55a e:tpe
dati\'3. st·r·á coutm o5 nossos desejos, será 
o despeito (los nossos pl'Otestris . 

Tenho concluído. (Mfl i tt> bem ; muito bem.) 

Vem à. Mesa a seguinte 

Declar•a.ctlo 

Deelar~> quo:-, si o~tive;se (>resenta no mo
t~:cnto em q ae se votou o proiccto do Sr. 
:\tílton sobre :t intm·ven<;ão rio r.o·Iat· judici;t
r·io 11o;; negocias p<•li tico:; do:; EstrLolo;;, tc1·io. 
votauo contt·t~ o moes:no. 

Sala 1bs ~c!'Sõo::, 2 dü tlCZ<!mbro tla 1894.
Allisio de A úi"Ctl , 

Vae a imprimil' a. seguinte 

R.~DACÇÃO N. 156 A, DE 1894 

Rctlacçtlo JlW'ct a :;a t.lisettssüo do projecto nu
mP.ro t ;jG do ca;"l"er> IC an.,o,rj••c declara. estar 
cmrl]ll'ehemlída 110 art. ao, !cifra i, d·l fÁm· 
st iw!çlío, a competcrtC~il de 1'1.t~oloo1· o 
Suprc,;w 'l'l'ilJtlnal Federal , mediante re
clamaçtlo, todas as que.~tões ori,q!n.llflos de 
con flictos rcoulta,nte$ da d~tpl:cata de assem
bicas ou de !Jo~Cl';tadores Ot' ]Jrcsidcn!es dos 
& ta do$ 

Substitutivo ao projecto rr. 189, de IS94} 
' 

O Congresso Nacional 'resolve: 
Art. 1.• Na disposição do art . 60. lettra i . 

da. Constituição d,~ Repubüca., está compre
hen!lirla. a. oompetencia. de resolver o Supremo 
Tribunal F~deral, mediante reclamação, to
da.s as questões que se originarem de confli
ctos, resultantes da. duplicata. de assembleas, 
ou de governadoretl_ óu presi~entes dos E;stados 
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ou outro conflicto sobre a legitimidade de 
seu exercício. 

Art. 2. 0 Apresentada. a. reclamaçã:o -perante 
o tribunal, este providenciará no sentido de 
ser publicada a. mesma no respectivo Esta lo, 
para conhecimento dos interessados, que d m, 
tro de 20 dias poderão impugnai-a.. 

Art. 3.° Findo este prazo, os papeis serão 
' distribuidos a um relator que, dentro d~ 10 

dia.s, os apresentari com o competente rela.· 
torio em mesa do tribunal. 

.Art. 4." Discutida. imruediatamente a ma
teria pelos juizes que o quizerem, será por 
maioria. de votos resolvido si a. reclamação é 
procedente ou não. 

Art. 5. 0 Para execução deste julgado in· 
tervirá., si for solicitado, o governo da Uniã.o. 
Art. 6° § 4" da. Constituição.) · 

Art . 6. o As rcclau;ações poderão ser apre
·senta.das por qualquer cidadão domiciliado no 
Estado, ou pelo procurador seccional. 

Art. 7. 0 Revogam-se as disposições em con
tl•ario. 

Sala. das commissões, 3 de dezembro de 
1894.-França Carvalho, presidente.-Tri71· 
dade.-F. TolentiM.-0. Monte.- Edua,.do 
dos Santos. 

Vão a imprimir O! seguintes 

PROJEC'l'OS 

N. 118 C - 1894 

Paret;ef' stJbre a enumd4 offercc·ida tla 3a di~· 
cutsúo do projecto n. 118 11, de11ta anno. 
que [.:eu. 01 11encimcntos dos empregados da 
E1trada do Ferro Centl'al elo Bra:il. 

A' Commissão de Orçamento foi presente a 
substitutivo que ao projecto n. 118, que fl.xa. 
o vencimento dos empregados da Estrada de 
Ferro Central do BrazU, apresentou o Sr. 

· deputado Coelb.o Cintra.. · 
A camara não preciza largo estudo para. 

emittir o seu pa-recer sobre este substitutb·o,. 
não só porque a. b~se do augmento resente·se 
dos mesmos inconvenientes do substitutivo 
que em 2" discussão a. Ca.mo.ra rejeitou, como 
porque O acereRcimo de despeza. é evidente
mente ma.ior do que o que consigna. o pro
jacto da. OOlllmimlão. Assim, é·a. commissão de 
parecer que !e.j• rejeitado o substitutivo em 
-questão. 

Sala das oomm.i.&Sões, 3.de dezembro de 1894 
-1oao Lopu, presidente.'- Augusto So,;ero, 
relator. - Alberto Tores. - ·F. P. MaT1Jnk. 
- A. .Guanabara.- A. Rjos, 

Emenda a que se refere o parecer supra 

Artigo unico. Fica. o Poder Executivo au
torisado a reorga.nísar o quarlro do pE1$SOa.l 
ila Estrada de Fer1•o Centra.l do Bro.zil e o 
das outras pertencentes á. União, red ttzindo 
o pesso:J.l ao estricta.mente indispenso.vel e 
a.ugmentar-lhe os vencimentos. des1le já., até 
a. proporção max:ima. de 10, 15, 25 e 35, cal
culados sobre a. totalidadf\ dos venciruento3 
de cada. empregado e na. razão inversa ao 
vencimento, competinda ao,; que perceberem 
menos de 2:()(;0$ . annuaes o augmento 
de 40 •fo· 

s. R.- Sala. -das sessões, 2S de novembró 
de 1894. ::..,_ C. C:ntra. 

N. liO C~ 1894 

Parecer sob1·e a.s C'll1Cndas offt!rec:.das em 3• 
d;.$ç!.(ssúo ao projecw n. 1.70 B. deste anno, 
qtte fw:a a despe;a du Min!sterio da btdus· 
tri~, ViaÇtlo e Obras P ubl!cas, para a exer
C:cio de i89rJ. 

A Commissão de Orçamento tendo exami· 
nado as emendas otferecidas na 33 discu;:são 
do ~rojecto n. 1-;o B, ennuncia. sobre. eUe o 
seu JUizo do modo seguinte: 

1• 

Pelos razões expandidas IlO parecer que 
offereeeu na 2• discussão, ncceitas pelas Ca.
mnra, eontinua. o. eommii!São a pensa.x que a 
emenda ab.'li::ro mencionada .niio está no caso 
de ser o.d.optado.. 

N. 3 - Orçamento da Viação. 
Restabeleçam-se, ficando subordinlktas ás 

respectivas delegacias. a.s hospedarias do ' 
Rio Grande do Sul, Paraná. e Santa. Catha.rina 
bem como as agencias da Laguna e cir1ade do 
Rio Grande do Sul, ficando o pessoalrtduzido 
ao seguinte: 

Ho~eda.rias Crystal, Parana.guá, Ourytibt% 
e Estreito 

4 administradores ...• 
4 escrivães .........•. 
4 mt·>r pretes .•. . •.... 
4 gua.t'das ........... . 
4 enfermeiros ••••..•• 
3 medicas ( Estreito, 

Para.naguá. e Cury~ 
tiba. ) ••••... • ..•••• 

2 agentea e I I I I • • ••••• 

2:400$ 
1 :8fl0$ 
1:800$ 

720$ 
720$ 

2:4000 
2;40G$ --

9:600$000 
7:200$000 
7:200$000 
2:R80$000 
2:880$000 

7:200$000 
4:8\10$000 
-~-.... 
--S&te. du SêSSÕes, 

-r. ~aula Ramos. 
de novêmbro de 1894. 



SESSÃO EM 3 DE DEZEMBRO DE 1894 65 

A rubrica Telegraphos sofi'reu em 2a dis
cussão um augmento de 471 :440$ e com as 
emendas apresentadas em 3" esse augmento 
será de cerca de 900:000$. A vista disso a Ca
mara resolverá em sua sabedoria sobre as 
seguintes : 

Emenda ao art. l. • n. 5 : 
Accrescente-se : 
5:000$ para construcção de uma linha te

legraphica de Benevente a Piurmt. 
Sala rlas sessões, 30 d•1 novembro de 1894.

Torquato Moreira.-Ga~dino Loreto. 
Emendas ao projecto n. 170 B, de 1894: 
Na rubrica Telegraphos- Onde se lê- da 

cidade de Joazeiro na Bahia a de Januario em 
Minas-diga-se-da villa do Capim-Grosso na 
Bahia a cidade de Januaria em Minas. 

s. R.-Sala das sessões, 30 de noTembro 
de 18~4.-Jose Ignacio. 

Accrescente-se 30:000$ para prolongamento 
da linha telegraphica Je Santa. Leopol·1ma ás 
villas de Santa Thereza e Affonso Claudio. 
Estado do Espirito Santo. 

Sala das sessões, 30 de novembro de 1894. 
-Ga~dino Loreto. -Torquato Mo1·eira. 

O decreto n. I. 705 A, de 30 de abril do 
corrente anno, cuja revogação a commissão 
pl'opoz e que a emenda abaixo pretende con
servar, íbi expedida pelo Poder t:xecutivo 
sem auturisação legisla ti.,.,,, e contra o dis
posto na lei de orçamento vigente, carecendo, 
por tanto, de competencia para expedil-o. 

Por esse decreto foram destacados trechos 
importantes de duas estradas no Estado de 
Pernambuco aos quaes foram reunidos outros 
ramaes para desta arte formar-se mais r! uas 
administração independentes. Acccesce n<iltar 
que em um dos trechos separados, o de Gua
ranlluns a M~uas-bellas o traçado foi para 
esse fim compl•"tamente alterado, da~1do-se 
enorme desenvolvimento e direcção diversa 
com accrescimo de despeza. 

A commissão, em bem da economia em ho
menagem á lei, propoz a revogação desse de
creto, o que a Camara approvou em 2" dis
cus,ão . 

Em relação aos ramaes Mulungil a Campina 
Grande e Guar<~ bira a Nova Cr·uz, cujos tra
balhos foram mandarlos iuiciar pelo alludido 
decreto, a commissão no projecto contemplou
os com a verba precisa e agora em virtude de 
novas informações elevou a verba de um 
desses e autoriea o governo a dar-lhe, admi-

camara V. VIII 

nistração indepedente, se assim convier ao 
interesse publico. 

Assim é de parecer que não sejam acceitas 
as erneodas al.>aixo transcriptas. 

Emenda suppressiva: 
Suprirna-se o § 3°, que revoga o decreto 

n. 1705 A, de ::lO de abril de !894. 
Emenr1a substitutiva: 
Sobre a rubri ,a - Estradas em estudos

substitua-~e o trecho-3" divisão do n. lO até 
as palavras segllintes -li supprima-se pelo 
n. ll da proposta nos termos della com a 
verba alli consignada para os serviços da Es
trada de Ferro Norte rle Alagoas, na impor
tancia de 1.835:068$544. 

A emend<L seguinte está no caso de ser 
acceita com modificações. A proposta exige 
os juros do capital integral garantido,quando 
a commissão está informada de que o capital 
empregado até o fim do exercício, a que re
fere se o proje0to, não excedera de 1.000:000$ 
para carla uma, ba~tando para isso a consig
nação de 60:000$ para cada uma. Nesta con
formidade oiferece a seguinte emenda substi
tutiva : 

Estrada de Ferro de Maceió a 
Leopoldina. . . . . . . . . . . . . . . . . . 60:000$000 

Estrada de Alagôas a Paulo Af-
fonso ........ . ..... ,......... 60:000$000 

Emenda additiva : 
Na rubrica-Estrad<1s em construcção-de· 

pois da verba 60:000$ destinada a Estrada de 
Ferro Tamandaré á Barra- de Pernambuco, 
accrescente-se : 

Alagôas 

Como está na proposta do Poder Execu
tivo, isto é : 

Estrada de Ferro de Maceió a Leopoldina 
(decreto n. 993, de 4 de novembro de l89d), 
150:000$000. 

Estrada de Ferro de Alagôas a Paulo Af
fonso (decreto n. 691, de 2 de agosto de 1890), 
12o:ooo$ooo. 

Sala das sessões, 30 de novembro de 1894. 
Clementino do Monte. - Rocha Cava~canti.
Octaviano Loureiro.-Car~os Jorge. 

A emenda seguinte parece que não tem ra
zão de ser, porquanto na tabella explicativa 
do orçamento proposto pelo governo, que não 

9 
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oirn odificada nesse ponto, existe a consig
nação rle 97:000$ para a commissão de me
lhoramento do Rio Parnahyba. 

Ao n. 22: 
Depois das palavras - de Caxias a Picos

diga-se: para a continuação da desobstruc· 
ção do Alto Parnahybn., 60:000$000. 

Sala das sessões, 30 de novembro de 1894. 
-Ani.;io de Ab1·eu. 

6-< 

A emenda seguinte manda. resta,belecer a 
proposta do govemo em re~ação aos p~rtos 
do Rio Grande elo Norte, Balua e Paramt. A 
commissão no projecto propoz para as obrM 
do Rio Gmnde do Norte 200:000$ em vez de 
247:000$ que estavam na pl'OlJOsta, por estar 
informacla de que aquella consignaçu.o era 
sufficiente para as obras a effectuar dentro 
do exercício de 1895, e isso de accordo com o 
honrado representante daquelle Estado, mem
bro da commissão. A verba pedida para os 
portos de Paraná foi de 75:868$ reduzida 
pelos mesmos motivos a 70:000$000. 

A consignação pedida para o porto da Ba
hia foi de 45:000$, mas não existindo obra 
algum11 naquelle porto entendeu 11 Commissão 
supprimir essa consignação. 

Ha em relação a este porto um contracto 
para construcção de docas, mas que não foi, 
nem está sendo executado e caso venha a 
sel-o, só demandará de um fiscal,pelo que en
tende a Commis~ão qu~ ~eja aquella emenda 
substituída pela seguinte: 

Porto da Bahia: 
Com as fiscalisação das obras contractadas 

com a Companhia Docas e Melhoramentos 
12:000$000. 

Emenda 

Ao projecto n. 170 de 1894-0rçamento do 
Viação-Inspectoria dos portos marítimos. 

Restabeleça-se a tabella da proposta do 
governo em relaçi'í.o aos portos do Rio Grande 
do Norte, Bahia e Paraná. 

S. R.-Sala das sessões, 30 de novembro de 
1894.-A. Milton.-J. A. Nâva.-Augusto 
de Freitas.-!!:[. Caetano.-J. Tosta.-F. 
Sodrd.-'l'a'l.lares de Lyra.-Joaqtrim Ayres. 
-Jose lgnacio. 

As emendas seguintes restabelecem a verba 
para estudos do porto de Belém, ainda não 
iniciados e 30:000$ para o de Angra dos Reis, 
parece a Commis~ão que essas rlespezas,atten
tas a,s circumnsiancias actuaes, podem ser 
adiadas. 

Ao n. 22 do projecto n. 170-Restabeleça
se as verbas para as inspectorias do l" distri
cto de portos marítimos, segundo a tabella 
apresentada pelo Ministerio da Viação. 

S. R. -:-Sala das sessões, 30 de novembro 
de 1894.-Lucas J1fa?·tins.-Carloule Noaaes, 

Eleva-se a verba porto3, da rn brica 22, 
com 30:000$ para estudos e mei:1orarnentos 
no porto de Angra dos Reis. 

Sala das sessões. 30 de novembro de 1894. 
Nilo Peçanha.-Lopes Trovao.-Costa Aze
vedo. -Paulino Soares. -U;·bano J1farcondes. 
-Ponce de Leon.-Santiago.-Lacercla.
Castro.-Euzebio.-B. Franco. 

A Commissão entende que podem ser ap· 
provadas as seguintes 

Emendas 

Ao n. 12, depois d11 palavra tabel!a: 
Accrescente-se: para conclusão de assente.· 

mento ''a via permanente na linha de Gra
vatá a S. Caetano da Raposa, na extensão de 
70 kilometros 200! 000$!100. 

S. R.-Sala das sessões, l r1e dezembro de 
1894.-C Cintm.-Miguel Pereim.-Medei· 
1·os e Albuqnerque.-Lui.;; de Anclrade.-Pe· 
r· eira de Lyra. 

A' rubrica 2Z do art. 1": 
Accrescente-se 600:000$ para 11. construcção 

de pr,quenos açudes no Parahyba, Rio Grand~t 
do Norte e Piauhy, sendo 200:000$ para cada 
um. 

Sala das sessões, 30 de novembro de 1894. 
-Gliee?·io. 

A emenrla seguinte augmenta a despeM 
proposta em 200:00$~ sob o fundamento de 
que a verba consignada é insufficiente para 
acquisição do material indispensavel (discurso 
do autor da emenda). A commissão sem os 
esclarecimentos necessarios sobre o assumpto, 
aguarda que a Camara resolva.-o como julgar 
mais acertado. 

Eleva-se a 400:000$ a verba destinada ao 
porto da Victoria. · 

Sala das sessões, 30 de no-rembro de 1894. 
Galdino LoYeto,- Torq~tato Morei?·a. 
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A Commissão entende que está no caso ele 
ser acceita a seguinte emenda, ficando preju
dica a immecliata. 

Ao § 4 do n. li do art. lo do projecto 
n. 170 B, deste anno (orçamento da viação): 

Rw'ija-se assim o n. 2 desse paragrapho
a innovar o contracto com companhia que 
faz o serviço de navegação de cabotagem 
entre o Ceará e o Pará, no sent.ido de estabe
lecer uma viagem mensal redonda ao porto 
r1a Amarração, na linh<.t elo sul, e outra aos 
portos de Guimarães e Carutapera, na linha 
do norte, podendo por isso elevar a respe
ctiva subvenção a 200:000.);; ou additar ao 
referido con tracto, caso já · se tenh<1 inno
vado, a mencionada clausula pam todos os 
seus etreito~. 

Sala das sessões ,f 29 de novembro de 1894. 
Luiz Domingtws . ...:.C!wistino Cruz.- Viveiros. 
-Eduardo de Berredo. 

Ao n. 6-(Subvenção a companhht de na
vegação): 

Depois das palavras-Tutaya,no Maranhão 
-accrescente-se: Amarração no Piauhy. 

Sala das sessões, 30 de novembro de 1894. 
Nor;Heira Paranaguâ. 

11" 

As emendas abaixo mencionada.s augmen-
1am com 80:000$ a despeza votada em 2" dis
cussão, entretanto a Camara orientada pela 
discussão havida, resolverá em sua sabedoria 
como julgar de justiça. 

Ao n. 22 do art. 1° do projecto n. !70 B, 
de 1894.-No local Parallyba : 

Diga-se portos Parahyba 200 contos. 
S. R. Sala das sessões da Camara, dos Depu

tados, 29 de novembro de 1894.-Trinrlade.
Coelho Lisboa. 

Ao Orçamento da Viação: 
Santa Catharina-Porto do Desterro. 
Onde se lê Pessoal e 1Yfaterial 120:0000$

Diga-se: 
Pessoal e Material- 150:000$000, sendo 

30:000$ para melhoramentos do rio Itajahy
Assú, em frente da cidade de Itajahy e no 
Belxior. 

Sala elas sessões, 29 de novembro ele 1894. 
-Paula Ramos. -Lauro 1Wttller. -F. Tolen
tino.-E. Blum. 

12° 

A Com missão em virtude de informações of· 
fici.aes entende que pode ser approvada a se· 
gul!lte emew'a: 

No n. 22 do art. 1 : 
Obras nos diversos Estados - diga-se : 

100:000$, em vez de 48:000$, na verba-Me· 
lhoramentos dos rios. 

Sala das sessões, ele novembro de 1894. 
-Ch1·istino Cru::;.- Viveiros. - LHi:; Domin
gues.-Gtrslavo Veras.- Eduardo d~ Be1'-
1'edo. 

A Commissão entende que a emenda ahixú 
transcripta deve ser approvada com a se
guinte rcdacção : 

Fica o governo autorisado a mandar orçar 
a. construcção de uma 11onte que ligue The
resina, capital do Estado do Piauhy, á São 
Jo:;é de Cajazeiros, no Maranhão, e a mandar 
construil-a caso a despeza federal não exceda 
de 100:000$000. 

Ao n. 22: 
Depois das palavras-ponte sobre o rio Ver· 

de que ligue o município da Boa Vista do 
Tremedal, no Estado rle Minas Geraes, ao de 
Conduba, no Estarlo ela Bahia- dig,l-se : 
100:000$ para a construcção de uma ponte 
sobre o rio Parnahyba, que ligue Therezina, 
capital do Estado do Piauhy, a S. José do~ 
cajazeiros, no Estado do Maranhão, ponto 
terminal da Estrada de Ferro de Caxias a 
S. José elos Cajazeiros. 

Sala das sessões, 29 de novembro de 1894. 
-NogHei1·a Paranagttâ.-Anisio de Abreu. 

A Commissão tendo recebido novas infor
mações e esclarecimentos, é de parecer que 
seja approvada a emenda seguinte: 

Ao projecto n. l7ÇJ em 3° discussão: 
Porto de S. João da Barra - em vez de 

700:000:.';- diga-se -1.013:078$- conforme a 
proposta do governo. 

Sala das sessões, 29 de novembro de 1894.
Costa Azevedo.- Nilo Peçanha.- Sebastião 
de Lacerda.- Barros Fí·anco Junio1· - A.qos
tinho Vidal.- 111onteiro de Barros.- Silva 
rastro.- Fonseca Portella.- Jose Carlos de 
Carvalho.- Pinto ria Fonseca.- Eu:.ebio de 
Queiroz .-Almeida Gomes.-Ferraz JuniOJ·.
Lan··ttlpho de Magalhci~s -Fe1·reira Pires.
Frederico Rm·ges. -Thomaz Delphino. -Trin
dade.- Flavio de Amujo.- Lima Duarte.
Vaz ele J11ello.-Fi•ancisco Santiago.- Fí·ança 
Carvalho.- Paulino de Souza Junim·.- Lins 
ri~ Vasconcellos.-Beli,m·io Augusto.-U1·bano 
Ma1·condes .- E1·nesto Bmzilio.- E1·ico Coe· 
lho. 
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15" 

Parece á Commissã.o que está no caso de ser 
approvada a emenda. abaixo transeripta, por 
que esta informada, que da. execução dessa 
obra, provirá grande reducção na. despeza de 
custeio, afim de melhorar consideravelmente 
o serviço. 

Na verba para. a Estrada de Ferro Central 
do Brazil accrescente·se 2.000:000$ para o 
serviço de alargamento da bitola no ramal de 
S. Paulo e na linha de Minas ate lta.bira. 

Sala das sessões, 29 de noV'embro' de 1894.
H~rculano de Freitas.- Landtdpho de Maga
fht!es.- Vespa.siano de Albuquerque.-Fonseca 
Guim.arães.- Urbarao de Gou"'êa.- Moraes 
Barros.- PauUno Carlos.- Urbano Marcon
des.- Ferreira Pires.- Ooidia Abrantes.
Mayrink.- Lima ])~arte.- Ferra; Jv.nior.
Gançalo rle ú•r1os, -Gv.stavo Gadoy. França 
Carvalho.- Pinto da Ffmseca.- Casemiro da 
Rocha.-Francisco Vci.ga.-Parai:;;o Ca"a.lcan
ti.-Carvatlto J/ourllo.-Carlos Cl1ago.s.-La 
mouníer Godo{rcdo.-Afi<J~tir~lw VUlal,-Pau
Una de /)Qu:;a.- Sebastião de Lacerda.- .1.r
th.ur Torres. 

16" 

A seguinte omcmda eetâ. no co.so de ser 
u.cceitn.. 

Ao § 4" ncorescente·ae: 
A providenciar p11.ra que os vapores da. 

linho. costeh·n. aubvencionu.do. do Santa Co.tba· 
rínrL fo.c;u.m men~u.lment.o tres viagens u.us 
portoa do norte e sul daqu•jlle EIJltLdo.
LrnAt'o MuUe7" .-Totcntina .- P. Ramos.- E. 
Blum. 

.AJ. dua.s emon•lu seguintes deve~r. ser con· 
sirlerada.s depois da vutaçiio das emendas 
otrerecida.s pela Cornmissão, que sobre a ma
teria. deHae tambem o1fereceu emendas : 

Ao n. 12 do art. 1" do projecto n. 170 B, 
de 1894.- Na rubrica. 6a sessão : 

Eleve-se a · 450:000.'~ a. V'erba- Emprei
ta~. 

Sala. daa sessões, 2B de novembro de 1894. 
- Ooelho Lisboa.- T'rirulade. 

Ao :a. 1 do titulo I do art. 1°. 
Augmente a verba - Eventuaes - com o 

segUinte : :pa.ra oooorrer ás despezaa ~e expe
diente, impressão e _l)essoal da Commissãl) de 
Viação Geral25:000${)00. 

S. R. Sa.la. das sessões, 1 de dezembro de 
1894.-O. Cintra. 

sàla. ·da.s Comtnissões, 3 de dezembro de 
18{)4~ ~ Jotfo Lopes, presidente. - Arthur 
Rsos, relator. - Alcindo G-uarnzbara.- Au
gusto StJ,8ro. - Alberto Torres. -Almeida 
Nopeira. 

Emendas 

Da. commissõ.o ao projecto n. 170 B, a~ dis
cussão 

A rubrica 3-Em vez rle 10:400$ de consi
gnação para carvão, diga-se 4:200$·de consi
gnação para. carvão e altere-se o total da. ver
ba para 8.799:456$628. 

A rubrica. 5- Acct'escente-se: Para con
str-ucç;ão tle um circuito te1ephonico entre a 
Capital Federal, Silntos e Petropolis 28:3:500$ 
e altere-se o total da ver·ba para g. 422:060$000. 
. A' rubl'iea. 7: 
E~trada de Ferro de Natal a. Non Cruz 

onde se lê: 6.614 de 4 de julho de 1877, di· 
ga.-se: 7.048 de 18 de outubro de 1994. 

Estr •da de Ferl'O Conne d'Eu e :·a.mal do 
C.a.be'lello em vez de 954 díga-se 959. 

Estr-a.da de Ferro do Recite ao Limoeiro em 
vez de 6. 748 diga-se 6.745 e em vez d<:-de de
zembro. etc. diga-se 30 de dezembro. 

Estr·ada. de Ferro da. Bahia ao S. Franeisco e 
ramal do Timbó em vez de 1.259:000$ diga-se 
1.279:000$000. . 

Estrada de Ferro Centra.l da. Bahia em vez 
de 289 de 29 de março de 1890, diga.-se 6.637 
ue 31 dejulho de 1877. 

Tra.m·l~oad de Nazareth em 53:400$ diga-se 
li :3 : 4()(1$000. 

E~tru.Ua. t.le Ferro Bat•ão de Ara.rut\ma em 
vez de 1887 diga-se 1889. 

Estro.do. Minas c Rio-Supprimam-se aspa.
lo.vro.s: e 8068 de 3 de mo.io de 18~4. 

Estr.ulo. de ferro Mogya11a em vez de 1 de 
juneiro de 1883, diga-se 17 de fevereiro de 
18S3. 

Estrada de Ferro de Paranaguá a. Curitiba. 
etc. accrescente-se onde convier: 1.420 de 
agosto de 1879. 

Estrada de Ferro de Quarahim a. Itaquy 
em vez de 8.313 tliga-se 8.312 e ·supprimBJil
se as palavras: 380 de 9 de maio de 1890. 

Estrada de Ferro de Caxias a S.José de Ca
ja.zeiras em vez de 31 de ag-osto diga-se 3l.de 
maio e em vez de 60:000$ diga-re~ 139:400$000. 

Estrada de Ferro de Itararé a Crui Alta. 
em vez; de 397 de 20 de ,junho de 1891, diga-
se: 462 de 20 de junho de 1894. · 

Altere-se o tota.l da v e r b a .par a. 
14.079;860.s1 o2. 

A rubriCa. 12 : 
Ramal de Timbauba. ao Pila.r em vez da. 

Empreitada 350:000$ diga-se 45LJ:000$0DO. 
Material fl.xo,telegrapllico, pontes, etc.pa.ra 

estes ra.ma(ls 500:000$000. 
Altere· se a. verba pa:ra 5.129:156$310. 
A rubrica 16-Supprimam-se as palavras : 

I :200$ de um praticante. 2:555.~ de um auxi · 
liar na. thesouraria.; 2:400$ de dous pratica.n: 
tes no almo:r&rifado e acrescente-se : 
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24:559$280 para. o escriptorio do ·Centro Com
merc~l e altere-se a verba. total para 
24.322:521$075. 

A rubrica. 19-cm vez de 4.220:000$, diga
se 2.100:000$000. 

A' rubrica. 21 - Altere-se o total da verba. 
para. 2.882:103$500. 

A' ru h rica. 22 - Onde se diz : Para des
obstrucção do Alto Itapicurú. etc., diga.-se: 

· ~ra ~esobstrucção e navegação do Alto Ita.
ptcuru, etc. 

A' rubrica. 26- Em vez de 50:000$, diga-se 
70:000$ e accrescente-se : Desta. verba sa.hirá 
a quantia. de 20:000$ para. as despezas de ex
J)ediente e do pessoal auxiliar da commissã.o 
oe revisão do plano de viação geral da Cama-
:ra dos Deputados . . · 

.Accrescente-se ao § 4•: ' 
5." A encampar a Western and Brazilian 

Telegro:ph Company,.i nas condições de seu 
contracto, fazendo pa.ra. isso as operações de 
credito que julgar necessarias. 
· 6." A reunir sob uma. unica administração, 
com sede na. Parahyba., o prolongamento lia. 
Estrarla de ferro Conde d'Eu de Mu1ungU. a 
Campina Grande e de Guara.bira 11. Nova 
Cruz. 

S. R.- 30 de novembro de 1894.- Joao 
Lopes, presidente.-:- A.rt"ur Rios, relator.
Augusto Se,cro.-Alberto Turres .-A.lmcida 
Nogueira. 

N. 180 A-1894 

Emewla a que se refere o parecer supra 

Ao projecto n. ISO de 1894. 
Additivo ao n. l do a.rt. 1. 

,, 

Fica. o governo a.utorisa.do a abrir no cor
rente exercício á verba - Reposiçoes e Resti· 
tuições - o preciso credito para. pagar aos 
Estados da União a divida proveniP-nte dos 
impostos arrecadados durante o periodo da 
orga.njjação constiluciooal dos Estados ~per· 
tencentes aos mesmos nos termos da Consti
tuição. 

Sala das sessões, 27 de novembro de 18g4.
Augu,,o Montenegro. 

N. 185 A -1894 

Parecer .9obre a emenrla offerecida na 3" di, .. 
cuesüo rlo projecto n. 18!5 deslc armo, que 
autorisa a a/Jert,~ra do credi.ro t::ctraordi
nr.trio de 8Y8:486$8-10, para occorrer ao 
ezcesso de de.çpe;;a cmn o .~er.,iço ck co~oni
saçao r~o Eswdo do Rio Grantle do Sul du
rante o ezercicio de f 893 

Presente á. eommissão do Orçamento a 
emend<~ do Sr. Paulo. Ra.mos e outros ao 
projecto n. 185de l894pn'8.ser o.ccercenta.do: 

Parecer sobre a emenda offcrecida na .'J~ dis
CTJ.$sdo do projcctc n. 180 deste atttto. que 
autorisa a abcrturrt de creditas paya t:a.1·ios 
scroiços na importartcia ·cü 2.939:848$183 

E' o goV<ll'nO oguo.lmente n.utorisado a 
abrir o credito nece!!Sario para.· pagn.monto 
devido aos funcciona.rios de terras e éoloni
eação durante o a.rmo do 189:3, e tmta.ndo-so 
de uma autorisação que se terá ctrectividll.de 
no caso de realmente existirem a.s divid,is 
a. que a emenda. se refere. é a. commissii.o de 
parecer que :seja. adoptada.. 

PreSente á Commissão do Orçamento a 
emenda otnerecida pelo Sr. Augusto Monte
negro ao projecto n. 180 de 1894 para ser 
addita.do ao n. 1 rlo art. 1: 

Sala das commissõE s, 3 de dezembro de 
1894. - Juao Lopes , presidente. - F . P •. 
/llayrinl,, relator.- Arthur .Rios, -Almeida 
Nogueira.-Av.gusto s~ero, 

Emenda o. que se refere o parecer supr11 

Ao projecto il.. 185. de 1894 : 
Acci.-escente-se: 

Fica. o governo a.utorisado a. abrir no cor· 
rente exercício a verba - Reposições e R.es
tituíções·-o preeiso credito para. pa.gar aos 
Estados da. União á divida. proveniente dos 
impostçls arrecadados durante o periodo da 
organi.sa.çã.o constitucional dos Estados e per· 
tencentes aos mesmos nos termos da. Consti
tuição •. 

E' & commissão de parecer que seja. ado-

E' o governo igua.lmente autorisa9o a 
abrir o credito necessario para. pa.ga.mento 
devido aos fnnccionarios de terras e coloni· 
sa.ção. durante o &nno de 1893, no F.sta.do\ie l!tada. 

Sala das commissües, 3 de dezembro de 
1894.-Joúo Lopes. preaidente .- F. P. Ma
rynl'• relator.- Artltur Rios.- Augusto Se
,ero. ·AZmrida Nogueira. 

Sànta catba;rina.. . 
. Sal& de.s !!8SSÕes;.27 de novembro de 1894. 

-Paula Ramos.-F.TokJ~t&no.-EmiUo Bl"m. 
·~Lauro MuUer. 
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N. 209- 189. 

A1~tor~::a o Poder E~ecuti'llo a conceder : ao 
en[Jenlwiro Jofio Crocka.t ~ S<(. Pn·eira. 
ele Castro, Ot' a. qua-tn. m.elltO'I•es -vantagens 
otferece;·, pri'liileg:o por 60 annos po.ra a 
co11:1trucçao, uso e 9030 de tema es,rada d.e. 
{e1To à~ PtWJ~~e:ra a Santa .llfaria d'Ara
gttaya ; e a Gttr.mano Yert, ou a quem 
meUto,·es -uantagen· o~··~ce•·, j)1''i1ltleg~o 11or 
60 am~os :para a coYIStrucção, uso a (II)StJ da 
estrada de ferro ele Mossorô, no R:o Grande 
do Norte, a entroncar no po"to t~rminal flo 
ramal de Exú, no limite do Cearà com 
P~amlNco 

ou p<lnto ma.is con"enientc ã mal'gem. do 
S. Francisco, e out!'o na. frontei-ra. ·norte 
do Estado, limite do do Ceal'·áLsob as se 
guintee c.cmdições: 

I . a Concessão de gara.ntia. de jnr-os de 6 •/o 
sobre o capital maximo de tl'inta contos por 
kilotnetro, e:ffeativa.mente empregado na. con· 
stl'ncçã.o dessa estroda.; · 

2. • Ser esta conceSSão feita nos termos rlas 
clausulas que acompanham o decreto n. 002. 
de 16 de outubro de 1890, com exclusão das 
clausulas I, XXXVII e ieguintes do mesmo 
decreto. 

§ 1. • Fica. igualmente antorisado o Poder 
Execnti-vo a. conceder; nos mesmos termos 
desté a.rtigó, a Germano Vert, ou a. quem 

A. Ccmmissão de Ob;ras Publicas, attendendo melhores vantagens of'erecel', pl'lvilegio ·IX:'J." 
a. que as vias.fetteas de que trata. 0 pro,"ieeto 60 a.nnos para. construcçio da estrada de 
intra sio de momentosa. utilidade para. o ferro, que partindo de Mossoró, no Rio GtoandG 
systema. geral de viação do paiz, de cujo plano do Norte, vá. entroncar no ponto termino.l do 
sempre tizera.m parte ; :ra.mal de Exú, no limite do Cea.ró. com 

Considerando que ellas veem rea.Iiza.r não só Pernambuco, pa:;sando pela. cidade do C1-ato. 
a ligação da actual Ca.pita.l da Republica. e da. § 2.• A's emprezas ooncessiona.rias destas 
futu-ra. com um elos melbores portos 110 ex· est1'a.da.s da ferro se1i. ga:rantida. a. pl'eleren
tretno norte, was a.ind.a com muitos dos mais cia. em igualdade de condições, para a. nn."e
importanteS Esta.rlos do mesmo norte. rlo sul ga.çiio dos r •os na.vegn.'9eis, nos termos daa 
e «lentl'a.es, me1\ante a. na.vP..gaçã.o dos rios cl~J.U$Ulas XXXVII a LVlU do citado decreto 
S. Francisco, Pnrnabyba.. Tocantins e Ara· n. 862, precedendo aeeordo com ot pode1'Cl8 
gua.ye. e assim permittit• á. n()sso. primeirll. via. eitadoaes. 
terrea. a Estrada de Ferro Central, todoa C/8 Art.~.· R.evoga.m.sc as dl&pOI!lçõcsem con• 
dns ec::onomicos, politicos e mesmo eslrate· tl'&t'io. 
gicos a. que esta ee destina; Sa.lo. do.~:~ commtssue1, 15 da novombro de 

Conside1'8.ndo que com o melhor fun,la- lSn,.- C, Cintra1 presidente.- ltmqueil'll 
mento se póde presumir remuneração certo. .Ayru,, relator. - NII!J""a;ra l'ttratv•yiJd. -
e compensa.dora <:1.08 cavita~ nas rnesi'IlWJ es· CUpe1'1Í tl() U(J Siq~Jo:'ra. - Arllwr 'lPtrl>~·-
tra.dn.s emprega.do ; Jo:tô DtJcilaiJna, 

Considerando que ellll.s atravessam os Es· 
t&d.os de Pm:nnrnbuco, P3.r~hyba, IUo G1oande O Sr. Pl"e•ldcntc - Achlln~o·se 
do ~o~te, P1a~by, Maranbao e G~y~, (IU{1e nllen.~talla n llorn, designo p\\ra a.m~nhii a 
a V1aç-~o tem Sido pouco desenvolvJdn.; seb"tl.nte ordem do dia: · 

CollSldera.ndo que o pl11.no das mesmas es· y - d ..,. · · trarla.s prG'Vê ao caso de novas se<:.ca.s no& Es- otaç-.to os Se0 um tos proJectos : 
·tados poressasftagella.dos,vistoa.tra.vessa.rem N. 157 C, de 1894, determinando quo os 
os va.~es mais 1'erteis e proprios para. o sup· VB!lelímentos; soldo e etapa dos otft~iaes da 
primento das demais regiões dos respecti"O'o~ Bngada Policial e Corpo de Bombett·osseja.m 
Estados, concorrendo, pelo t1'8.balho e meios os m~smes marcados para os otilciaes do 
de suba.iatencia., que proporcionarão aos seus GX.erc1to ; 
ha.bttantes. para a tix~ão destes nucleos fu- N. 162, de 1894, approvando com modifica.
tnrosos de população nesses mesmos valles: cões o eodigo das disposições commuiis ás 

E' de pa1--ecer que seja a.pprovado o seguinte institnit:tíes do ensioo superiot·, decrstado 
projecto: pelo governo, sob o n . 1.159 de 3 de dezam-

O Congresso Nacional decreta: bro de 1892 (discussão un.ica) ;· . 
. N. 1, de 1891, reorgamz:mdoo TrJbuual da 

. ATt. ·I ." F1c.a. o Poder Executivo a.Utol'isado Contas (discussão uoica) ; 
&eo~~:ceder ao sngenheiro João Crookat de Sâ Discussão unica do pa.recar n. 180, sobre 
Peretra. de Castro e ou a. quem melbores va.n- 3. emenda. otrerecida em 3• discussão do pro· 
ta.rema oft'~l'eCer, privilegio J>or 60 annos ~ jeeto n. 180 de 1894 <~.utorlz~ndo a abertura. 
conatrucçao, Ul!O e go~ de uma est1'ada. de de fliversos credilos' para val'ios seri"iços ua. 
fe~. quepaJ1jndo de Pesqueira. ponto ter- importaacia. de .2.939:848$183 ;· 

· mlll!-1.~ terro--via. ~tral de Pernambuco. Discussão unica. do parecer. n . 185 A, de 
B8 diriJa a. Santa Mar1& d'Al'aguaya, no Es- 1894, aobre a emenda o1foreciu em sa di's· 
1o!,~O de Goyaz, com um ramal para. Cél.brobó. cuSSão. ao projecto n .. 185, de 1894, aatori..: 
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sando a. abertura do credito extraordinario 
de 898:486$8<10, para. o se\'Vi~o de colonização 
no Est< do do Rio Grande do Sul ; 

Discussão unica do pa!'eaer n. liO c, de 
1894, sobre as emendas offerecidas em 3,. clis
cussão do Orçamento da Viacão : 

Discussão unica. do parecer sobre a emenda, 
otrerecida em 3"' discussão ao projecto n. 118, 
do 18tl4, fixando os Yencime11tos dos em
))regados d:i. Estrada. de Ferro Central do 
Bril.zil ; 

3.. discussão do projeclo n. 156, ele 1894, 
de,clarando estnr comprehendit!n no n1•t. 6" 
lettra 1 da. Constitui~io a competencia. de 
resolver o Supremo Tribunal Federal, medi· 
ante reclnmação, todns ns questões ori,.inadas 
de confllctos resultnntes da dupl iC:ta, de 
nssembléas, on de governndores oa presiden
tes do.)3 E11tndos, (suLstiluti\·o do projecto 
n, 189, do 1R9t); 

3• d1sauslláo do projoeto n, 207, do 1894, 
tlxnndo IW !'orças de torra. pnru o exercício 
do 1805; 

2• dlsonssito tio projocto n. 1i5 A, uo 1894, 
nutorl~luulo o govorn1) n ompret~tll.l' noii Estt, .. 
tios dB S1u1tal Cnlln\I'IIIR o ParunO. o. quantia 
de 4.000:000$ ropnl•tltltLmonto, 

DIIICUttllil.o unl~n tlo projolllo nüo snnc~i~>nndo 
n. liU A, do 1802, ooncodcndo no11 I "• e 2°• 
clrurglôns Jo Corpo do tlt'moolros da Capihl 
P'odor1\l os post011 do mtljot• o cnpltllo com 11.9 
vnnLugGI\Il <jUO siLo iuhoi'OUtlls o. ostos' po:.tos ; 

2• 1Hsousl!lto do projocto n. 188, llo 1894, de
tormlnlludo que tonl!u. entl'i\dtl no Thesonro, 
como rot!C!tn, u. renda do Deposito Publico ; 
mn.1'CU venclrnontos aos respectivos runccio
uarios o autorlsa a n.bct•luro. do crcllito necos
sario pa.ra indemuisar o dopositn.rio publico 
de diversas dcspezus, conformo 11. liquidação 
que o governo th;er ; 

Discnss:io unica do projecto n. 125, de 
1894, do Senado. melhorando a reforma do 
Ja. tenente da armada Cnmillo de Lellis e 
sn va, e propõ~ moditicações ao projecto n. 256 
de 1893; 

}:to discussüo do projecto n. 192 A, de 1894, 
abrindo o credito extt-aordioario da 3:600$ 
para pagamento dos vencimentos de um con· 
serva.dor, um segundo otllcio.l e um :tmanu· 
ense •la Bibliotheca. Naeional, a. partir de 1 
de setembro do corrent& anno ; 

2A discussão do projecto n. 109 B, de 189-t, 
dispondo sobre n expulsão do estron~tliro do 
parte ou de todo o tcrritorio nacional • 

Continuação da. as discuSSiio do projecto 
n. 83, de 1894, autorísando o Pod~r ElCa· 
cutlvo a reorganisar o - serviço de immlgro
çào e colonisação da. União, de conformidade 
com as ~Se$ que apresenta. i 

2a ~~iscussão do projecto n, 163. 1le 189*, 
revalldando em favot· tb nova CompanllhL 
l<~stroda. de Ferro ~treito e S. Francisco ao 
Cbopim a concessão a que se ref~re o decreto 
n. 896 de 18 de outú.bro de 1890, nos termos 
do respectivo contructo ; 

za diSCUSSãO dO projecto D, 141, lle 189<1, 
manuando rovet·tcr ao serviço activo do 
exercito o c.'lpítilo refor·ma.do Jdronymo Fer
reira. Franca e intrepreta o art. Oo n. 2 da 
leiu. 2, -a lei n. G4S do 18 de agosto de 1852; 

1• discussão do pt•ojccto n. 20:1, de 1894, 
decla.L•nudo extinctn. n. divida em que ficou
para com a Fazenda Nac;onal o fallecido coro· 
uel do exercito Wenceslau Freire de Car· 
valho; 

2~ discussiio do projecto n. HH , de 1894, 
marcando aos escrivães da. Corte. de Appel
lação do Districlo Federal veucimeotos i~uaes 
aos dos escrivão;; tio Jury e da Repa.rtiÇiio du 
PoUcla ; 

2° lliseussão do projecto n. 130 A, !lo 1894, 
(do Sauado) detm•rninant!o que o montepio 
dos o!Dciaes da arnmdn, o cla~sas nuneus. da 
quo tl•utn. u ro~olução do 23 da setembro 1.lo 
1895, set'tl regulutlo paio mesmo decreto qua 
lrt\tt~ do montepio dos officiaes tio ''xorcito : 

lu discusSt1o do projede n · 26. do 189-i, tlis· 
pondo que os bens dns o1·dcns reli:;i···sas, de
clarados proprios nacionãus ou comn L:ens 
vago,;, mas 11uo contiuunr:m1 oo servico tlo 
culto catholico, sejam l't!conhecidos l>I'Ofll'ie
,Jacle dll Jo;grej:l catholica, no uso o ~o,;o dos 
institutos ou pessô.ts religiosas quo doll~~ su 
nchnV!lm d() posso no tenípo 'l:L promulgnç:1o 
do. constitui~uo da. Rapublica. ; · 

1• discu~são do Jil'CijO<,Io n. 202, do 1804, 
r!oteT'minando quo os otnciacs do (JXOI'cito l"e
rm·mauos ou quo se reroi"marem, do nccol'Clo 
co.m as disposicüas do dec1·eto n. 193 A de 30 
de jauoiro de 18:!0, si estiverem graduados no 
posto immodinto, sejam consitlera·los par:~ to
dos os e/feitos, como si eslivossem et!octiva
mente proYiL!os na classe de que tive1•em a 
gra.duacão i · 

· 2"' discnssão do projecto n. 113, da 1892, 
:tutorisando o governo n. melhol"Cr ,os \'efor
mo.s dos offlciaes do exerci to conciedidas por 
decreto de 3 de fevereiro de 1890. equi~'l
rando-os nn's vanto.gens do dco1·eto de 1 g de 
abril do mesmo anno. 

Lc.!Vanta-sa a sess:.1o as 5 l1or<1S e 30 inin•ttos. 
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!53• SESSÃo Elll 4 DE Dl!:ZEMBRO DE 1894 'Cunha Lima, Silva. Mariz, Cbateaubriand, 
Arminío Tavares, Marcionilo Lins, Cornelio 

P'residencia dos Srs. Ro.ça ~ Silva • Francisco da Fonseca., Aristides de Queiroz,Cleto Nunes, 
Veiga 2• vic~·prcsidente) Antonio de Siqueira, Lopes Trovão, Silva 

Castro, Agostinho Vidal, Ponce de Leon, João 
Ao meio-dia respondem á charnada os Srs. Luiz, Carvalho Mourão, G·onçalves Ramos, 

Ro~a e Silva, Thomaz DE>ltino. Coelho Lisboa. Luiz Detsi, Ferraz Junior, Alvaro Botelho, · 
~'iiet~ Pires. Tavu.res d_e Lyru., Lin1a Bacury. Leonel Filho, Octa.viano de Brito, Ribeiro de 
(}abrJel Salgado, Enea..<:: Mart.in5:, Augusto Almeida, Valla.·,ares, Manoel Fulgeneio, Si
Montenegro. Carlos de Novaes, Bricio Filho, mão da Cunha, Olegario Maciel, Lamartine, 
Holla.nda. de Lima., Viveiros, Luiz D()roingues, Costa Machado,Alfredo Ellis,Alvaro Carvalho, 
Gustavo Veras. Edua.rdo. de Berredo, Chris· Carlos Garcia, Domingnes de Castro, Dino 
tino Cr~z .. -\nisio de .At-rcu, 'Nogueira. Pa.- B~eno, Cost~ Junior. Julio de Mesquita, ~o
rana.gua, Frederico Borges. Gonçalo de La.gos J·etra da Sll>'a, Padua Salles. HermeneglldG 
Thomaz Cavalcanti, IIdefonso Lima João de Moraes. Alves de Castro, Mariano Ra.mos 
Lopes, Pef1ro Borges, Francisco Benevolo I e Lauro Muller. E sem ca.usa os Srs. Jose 
Josê Bevila.qua.. Augusto Severo. Junqueiro Mariano. Gaspar Drummood,LourençO de Sá, 
Ayres, Trindade, Artnur Orlando, Tolentino Oonça.lv~ Maia, Fernandes Liml!o, Octa.via.no 
de Carva.lhO, Pereira de Lyra., Ma1·tins Ju.l Loureiro, Domingos de Moraes, Vieira. de 
nior, Coelho Cíntra. Luiz ~e Andrade, Medei~ 1 Moraes, Alberto Salles e. João de Fa.l'ia. . 
ros e Albnquer<iue,. M1guel Pernambuoo, E' lida e sem debate approvada. a a.eta. da. 
CD.rlos Jorge, Clementmo do Monte. Olympío sessão a.ntecedente. 

ORDEM DO DIA 
de Ca~pos~ Menezes Prado, Geminiano Bra.zil, 
Gauveu. L1ma., Z:a.ma., Santos Pereira., AU· 
gusto de Freitas, Neiva, Marcolino Moura 
Miltnn, Fra.nci~co S·•nré, Tosta, Manoel Cae: 
ta.no, Eduardo Ramo!I,Pa.ula Guimarães, Ver.. Não havendo numel'o para. se votar as ma.· 
gne de Abreu,Leovegildo Filgue\ra.s.Jose lgna.- terias indicadas na Ol"~em do dia, passa~se á. 
cio, Flo.vio de Arau,io,Rodrigues Lima, Tolen- materia em di.seuSI!ã.o. 
tJno d··S Santos, Seba:stiiio Lflntlulpho, \rthur Entra em discussão unica do parecer n. 
Ríoe, Po.r1tnhos Ma.ntenegro. Atbayde .Junior, 180 A, sobre a. emenda o1ferecida em 3• di.s
Torquo.t.o Moreira, Ga.ldino Loreto, Furquim cussã • do projecto n. 180, de lt-!94, a.u· 
Werneck. José Carlos, FJ•a.uc;u Carvalho O~· torisando a abertura de diversos ereditos 
ca.r Godoy, Aleindo Guo.nu.bo.ra, Ameri~ de para v .. rios serviços na importancia. de 
M~ttos, Lins de Vasooncello~. Alberto Torres 2.939:848$183. 
Belis:trio ue Souza.Erieo Coelho. Fonseca Por: . Ning~em pe~indo a pala!f8-. e encerrada. a 
telln., Euwblo de QueiJ·oz. Costa Azevedo. Nilo d1scus:.-ao e adt~a a _yota~. . 
Pe<,~anbu.,Ernesto Bra.zilio, Fra.nciseo Sll.ntiago, Entra em dtscussao umca do par~cer n. 
Barros Franco Junior, Sebastião de Lacei·da., ·I~ _A. de_l894 so~re a emenda ofi'erec1dt1. em 
Urbano Marcondes, Paulino de Souza Junior 3·• d1scussao r.o proJecto n. 185, de 1894, au. 
Mayrink. Almeida Gomes, La.udulphode Ma: tori.snndo a abertura do credito_extrao,di
galllães, Lima Duarte, Vaz de ~2ello, Mon- n~no_ de 898~486$840. ~ar~ o serv1ço de colo· 
teiro de Barros, João 1-'enido, Fortes Junquei- msa.cao no Esta~o do R1o Grande do Sul. 
ra., F~a.nei~o Veiga. La.mourder Godofredo, . Nmg'!_lem pe:hndo a pala_yra, e encerrada. a. 
Ferrell'll. Pll'es. Cupertino de Siqueira, Ro- d1~~ussao e ad1a~a a. ':_Otaçao: 
dolpl1o Abreu. Tbeotonio de Magalhães Pinto Entra em d1scu~sa.e un1ca o parecer 
da J.<'omeca,A.rthnr Torres,Paraiso Ca.vaicanti, n_. liO C. de 1~94, 5_?bre as e~endas o:ffere
Carlos das Chag:\s,Casemiroda Rocba.,Gusta.vo ctdas em 3• d1s~us~o do projecto n. l70 B. 
Godoy, Adolpho Gordo, Her·eula.no de Freitas. Orçamer.to da V1açao. · 
Mol'aes Barros. AI rneida. Nogueira, Paulino 
Carlos. Cincinato Bra.ga, Francisco Glícerio, 
Ovidio Abrantes, Urbano de Gouveia, Xavier 
do Valle. Luiz Adolpho, Paula Ra.mos, Fran
cisco Tolentino, Emilio Blum, Fonseca. Gui
marães, R.ivadavia Corrêa e Vespasia.no Al· 
buquerque. 

Abre-se a sessão. 
Deixam de com})arecer. com ea.u~a. pa.rticie 
ada. os Srs. Matta. Bo.cella.r, Sá Peixoto, B
nedlcto Leite, Costa Hodrigues, Torres Por
tugal, lielvecio Monte, ~·ra.neisco Gurgel, 

, ·, 

O !l!lr. Nilo Peeanha vem dizer 
duas palavras ainda. sobre as emendas otre
recidas ao orçamento da indostría., viaçiio e 
obras publicas. . 

Appella. para. q. Ca.ma.ra doa Srs. Deputa.dos 
no sentido du. approvação da verba. de .•• 
1.0!3:000$ para o porto de S. Joclo do. Barrn.. 

o servi~;o e o melhoramento silo do. na.tu• 
reza daquelles que nio podem sol!'rer demora. 
nem impugnação dos competentes. . 

Louva a. Commissiio de Orçamento por ter 
a.ssím eomprehendidoestaaspiração do &tado. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 12102/2015 15:47 + Página 2 de 52 

SESSÃO EM 4 DE DEZEl'tffiRO DE -1894 73 

Sobre o porto de· Angra dos Reis. conta 
ta.mbem com a ponderação da Cama.ra, de
pois do prolongamento da Oeste ate a. h i~ é 
um facto que dentro em breve o porto de An
gra. será um grande em porio commercia.l. 
(Apoiados.) 

Depois, tra.ta.-se de uma Alfanàega. rle fu
turo. e que bem merece desde já a con~ide
ração e o assentimento do Srs. Deputados. 

Pede uma verba de 30 contos para com
pletar os estudos. (Muito bem.) 

O Sr. Coelho Cintra- Sr. Presi
dente, venho a tribuna. desempenhar-me de 
um compromisso tomado com os illustres 
amigas que constituem a representação das 
Alagôas nesta ca.->a., compromisso este tanto 
mais penoso para. mim quanto tenho de en 
frentar como Hlustre deputa·to que encetou o 
de'OO.te nesta questão, sustentando o acto que 
~eu nova administração aos ra.maes e pro
longamento da. estrada de feiTO Sul de Per
nambuco. 

Por esse acto passaram a ser subordina
dos â. denominada Norte-Alagôas, o ramal de 
ligação da estação de Glycerio a da União, da. 
Alagôas Railwa.y Company, e todos os outros 
que de fr1turo fossem construidos no estado 
de Pernambuco, com manifesto prejui1.o das 
conveniencia.s administrativas e desprezo das 
disposições legaes. 

Antes. porém, _de desempenhar-mo deste 
compromisso, permltta a. .Comat•n. que me 
dirija á honrnd11. Cornmissã.o de Orçamento e 
me felicite. felicitando·a., por vêr que, tr•ma.ndo 
em consideração o estado pouco u~ongeiro 
das OOS$aS finanças. resolveu en trn.r resol u. 
tamente na. ~enda. das economias. cortando 
despezas inteiramente tnproductivn.s, e ndi· 
ando outras que podem esperar melhoros 
tempos. 

A commissão. Sr. Presidente, por seu hon
rado relator é digna. dos maiores encomios 
por esse seu procedimento po.tt•iotico de en
frentar resolutamente o problema das eco
nomía.rs, em uma quadra de tendencias ex
tremas para o fa. voritismo. (Apoiados.) 

A commissão assim procedendo, Sr. presi
dente, veiu mostrar á represente' ção nacional 
que ella tem bastante patriotismo pora. pôr 
em execução a norma que a si traçou. ao 
encetar os séus tr.1.balhos «''e que para bem 
cumprir o seu dever na confecção dos orça
mentos, guia.r.se·hia pelos ditames de sua 
consciencla. deixando em casa o coracão . » 

E' verdade. Sr. Presidedte. que. quando se 
discutiu o orço.mentiu do interior me dirigi 
aos Hlustres n.migo11 qu('l constituem n. Com· 
miellio do Orcamcnto t1 flz·lhes sentir alguns 
re:p!Ll'os tendcnws a molltm.r que hu.via.m 
dormitado, e 110 rloi:l:a-lo domino.r em um ponto 
pelo sentimento.ll~mo rcinaute o feito certas 

ca~a v. Vlll 

concessões, eom as quacs não me confor
mava. 

Entretanto hoje, Sr. Presidente, me fe
licito por vir desta tribuna render o preito 
das minhas homenagens aos distinctos cava
lheiros que constituem a primeira commissão 
do Congresso Nacional. porque é aquella que 
entende com os interesses mais vitaes da. Na
ção, que se filiam as attribuições co Poder 
LegislatiTo. 

Entre os memt.ros da Commissão de Orça· 
mento um dos que mais se tem dist inguido 
pelo seu acendrado patriotismo e sem du· 
xi'la o illustre relator (la receita, que foi de· 
masia.'1amente solicito em procurar os meios 
de acudir aos pesados encargos do or~,~S.mento 
e h:lrmonisa.r as despeza.s sempre crcscePtes 
da nossa. administração, com os recursos de 
que podemo,; dispor. 

Sr. Presidente, dito isto em relação a.o hon
rado relator do projecto da receita1 tão dis
tincto por seus merecimentos e tão compe
tente pelos seus estudos. 9.ue. a despeito de 
cet>tos ressentimentos, alias muito justos, e 
que deploro terem-se dado. devo so.lientar 
que esta Camara., por uma manif.i~tacito so
lemne, protestou o seu reconhecimento aoa 
patriottcos servic:os que prestou S. Ex. a.o 
paiz no cxercicio 1'c ~Ut~' runcçücs. (.lpoiado~·J 

Sr. presi·tcmto, si assim mo pt•onuncio em 
relnção no nobre deputado pelo Pará., que tü.o 
1iig-no.ment11 se dc~empt~nbou •lo honroso en· 
car·go quo lhe foi contlo.tlo, nü.o posso deixa.r 
de tributa!' as mesmas refcl'encia.s ao honrado 
chefe do bo.ncadn. ila.hio.ua. reln.tor da Com
mi:>são de Ort;aulento, nn parte attinente li 
viaQão. porque S. Ex .. tendo om visto. exclu
sivamente o interos~e publico,resistiu ~~. cert,ruj 
o.Uinidades a.mi3tcs:ts com muito:!l dos seus 
collego.s. po.l'a bem cumprir o seu tlever. 

Sr. Presid·•nte, entro o.s (liversa.s sec~es 
elo que se compoo a. administro.di.o publica.. 
oceupa sem duvid.a. o primeiro lagar aquella 
que contende com todos os elementos de pros
perida<le do paiz, a.quell~L que eontende com 
os servi~os attinentes ao .Ministerio de 
Viação; compreheurle V. Ex. que a. este mi
nisterio se Mham presos todos os interesses 
indispensaveis ao desenvolvimento e ao pro· 
gresso da industria. do paiz. Muitos devAm ter 
sido os embaraços com que o illustre relator 
teve de se encontrar para. pç.der bem cumprir 
o seu dever. 

S. Ex. orga.nis()U um trabalho, que apre
sentou ú. considera.cão da ~mara. que tor
nou-o digno de a.dmiraçii.o e respeito. que 
tantas vezes lhe tem sido manifestados, e 
ainda m11is da ~ra.tiiHio daquelles que ant&- · 
poem os intereases da patria as pequenas 
questões de interesses locaes. (Apoiados.) 

S. Ex:. pa..'ISa.ndo em revista todos os ser
viços a c!Lrgo do ~linisterio d3o Agricultura e 

10 
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Viação procurou reduzir as despezas a~> mi- de pequenos nucleos, simples estabelecimen
nimo que era possível. tos coloniaes, que se pudessem manter. Estas 

Foi assim (1ue, enfrentando com as diversas ve1•bas indicam apeoas a. necessidade de ma.n- . 
repartições dependentes da.quellc ministerio, ter nas localidades um funccionalismo, que 
repartições meramente Cl.e commissão, S. Ex. não tem a. menor justificaç:ão. · 
não duvidou cortar tollas as despezas impro· UM SR. DEPUTADo-Apoiado. 
1lcua.s ou addiaveis, procurando o meio har-
monico de dar outra direcção aos serviços O SR. CoELHo CINTRA- O honrado relator 
a.dministra.tivos disseminados e que. sem o da Com missão de Orçamento :penetrado, des
centro autonomico e commum, jámais porle. tes sentimentos que· lhe ~ão peculiar·es, e em 
riam compensar .as despez:ls que acarretam. quem a Cama.ra está acostumada a ver sem
(Ha um aparte.) pre o rlesenvolvimento do patriotismo em 

. A~im como eu rendo homenagem a. tão tod~ as m~nifesta9ões do seu espírito escla· 
dtstmc.ro cavalheiro, outros ha que, talvez rec1 o (m.uttos apo:~s&. procu~u. dar o ger· 
por ma orientação política., o tem censurado men para rt;gula~~o de_ tão 1mportant3 
por actos que se tornam dignos rlos encomios ·ramo d~ :pubhca o.dmmistraçao. 
desta camara, como bem disse o nobre col- Mas, como em alguns desses Estados não 
lega em aparte. (Apoiados.) era possível a transtção im.mediata, sem '1e8· 

O illustre relator da commissã9 enfren· organisação do ierviço, S. Ex. entrou em 
tando com o magno problema sobre a coloni· accordo com os representantes desses Esta· 
sação. foi felississimo, supprimindo verbas dos, conseguiu dotar aquelles paro onde $!· 
que não teem a menor signiftcaç-;Lo ; e si esse 1lue maior corrente de immigraçã.o com ver
acto de S. Ex. fosse passível de censura, ba.s que servissem para auxiliar a administra· 
seria talvez por não ter corta.r1o tudo quanto ção estadual nesse im:portantissímo traba.lbo. 
era possiTel nessa cauda. immensa espall!ada Em outros, como em S. Pnulo, onde não ha 
pelos Estados e que constitue o desorganiso.do colonisação e para onde amue em mn.asa a 
serviço de me~ições. immigração, a commissão limitou-se a man· 

Em todo caso S. Ex. conseguiu fazer na tc1• os contractos existentes. 
verba -cotonisação·immigração- sem desor- A simples enunciação dos serviços prestados 
gn.nlsa.r a menor parcella ua administraçã-o, pelo honrado relator da commissão e a. "ceei· 
córtes consideraveís. que juntos a outros fei· tação unanime oo seu pa.reoor pelos dignos 
tos em varia.s verbas, conseguiu elevar a membros da Commissilo de Orçamento, são a. 
ec<>nomia realisada á. impor·tante somma de maior garantia da. certeza com que S . Ex. 
19.000:000$, em um orçamento pedido de procedeu nest.e romo do serviço publico tM 
120.000:000$ proximamente. momentoso. (Apo;ados.) 

E.~tas verbas, Sr. Presideo.tq. o honra.'1o re- . Sr. Presidente. si não foi possivel á. Com· 
lo.tor da commissão, IeYado pelo seu zelo, que mis.qiio ~e Orçamento contemplar para todos 
sou o primeiro o. louvar desta tribuna.. •JUe· os Estados as verbas petiídas pelOB meus 
rendo nlgumn cousa conseguire vendo tal· honrados collegas, ella. não esqueceu-se de 
vez que enfrentava. com grandes interesses, contemplar os serviços que atá então estavam 
melindr3/los. que seriam feridos pela sup- org-.~onizados. (.4po;aclos.) 
pressão de t0tlas essas verbas, que dão em Si passarmos da colonisaçã,o, Sr. Presl.:l.ente, 
resulta,lo avultada somma, sem vantagens para. os serviços <le importancia maxima., 
reaes, procurou S. Ex. o meio termo : fez como os que entendem com a na.ve!mção e 
conciliB-r os interesses do no.~o depauperado melhoramentos de portos, notamos ainrla que, 
Tbesouro, com as vantagens, que JlOderi~m o honrado relator foi de uma .eorreccão digna 
aul'erir os dü!erentes Estados: em todos os sentidos, dos mais elevados elo· 

Assim foi que eonseguiu chegar a realizar, gios . (Apoiados.) 
sem grandes attrictos, a. economia. da somma. Sr. Presidente, quando não tínhamos gran· 
a. que venho de referir-me. des e espectaculosa.s I'epa.rtições com um 

Pal."a quasi todos os nossos Estados pede grande pessoal incumbido _do serviço dos 
~ propo!>ta do orçamento verbas para colo- portos. tinhamos nosso~ portos mais ou menos 
nisação. reparados ; e os serviços importantes que 

Estas verbas que são do minimo de 8:000$ nelles se faziam tinham o desenvolvimonto 
ate o ma.ximo.de 484:000, mostram bem a sua. compativel com as verbas que lhes eram vo
incon veniencia., porque, compreben,le V. Ex. tadas pelos parlamentos. 
qus com 8:000$, por exemplo, não se pôde A.stlirn é, Sr. Presidente, que referindo-mt> 
co~ta.r ao menos de interesses de colonisação especialmente ao meu Estado, vejo· com mn· 
em qualquer Esta.r1o. Outras com 30:000$. rua. que o importante porto do Recife peiora 
alguns com 66:000$, outl'os cnm 18:000$ atélde dia a dia, e é com estranheza. que vejo 
25:00()$,não poderiam jà.mais tentar qualquer perdurar os etreitos de um contracto feito 
cousa a respeito de oolonisaçã.J, ru melSmo com uma certa. companhia. pa.ra.. os :melhora.-
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mentos daquelle porto, e que bem justo seria 
cbamal-a companhia. de pâ01·amento ; por· 
quauto desde que esse servi~ foi contracta.do 
com semilbante emprezn., tendo-se apenas fi. 
:xado o prazo para. o inicio dos trabalhos, e 
se havendo por esquecimento naturalmente, 
deixado de consignar a condição da. caduci
da4e no caso de, pa.ralysação das obras, essa 
empreza, iniciando-as, deixou-as a.ba.nuona.das 
e o porto de dia a dia J!eiora. pela sedimen· 
tação dos detrictos a.rrasta.dos pelas a.guas 
e em suspensão nos fluxos e refluxos das 
marés. 

o SR. El'\i::A.s MAR.TJ.Ns- Mas e um perig() 
para. os cofres publicas o governo chamar a 
si esse serviço sem rescisão do contracto. A 
culpa é de quem fez o contracto. 

l:u SR. DEPUrADO- Eujá apresentei um 
projecto para. recisão dessa contracto. 

0 Sa. CoELHO CINTRA.- Diz o honrado 
deputado que jâ apresentou projecto para 
essa recisão; mas, si o governo de meu paiz, 
que em· tão bôa hora foi confiado âs mãos dos 
pa.triota.s que Ol'a. dirigem os destinos da Na
ção tomar em consideração os interesses vi
taes do grande e heroico Estado de Pernam
buco, estou bem certo que não levará. muito 
que não seoja decretada a caducidade de seme
lhante contra.cto ; porque só assirr. poderemos 
ter os melhoramentos indispenEa.veis a.~uelle 
porto do Brazil, que tantos a tiio grandes 
serviços prcsw. ao commercio e ao de.senvol· 
vimento da. gra.nde na.vegaç:Io, e da de cabo
tagem pelos reaes serviços que prestam ••• 

O SR. ToLENTI:so DE CARVALHO- Aquelle 
porto 6 infiliz. 

· O S1t. CoELHO CINTRA.- ••• e dos quaes 
vai !ruindo. a União grande parte dos re
cursos que lhe são indispensa.veis a. publica. 
administração. 

0 Sa·. TOLE:"íTl.NO DE CARVALHo-Mesmo por 
ser Pernambuco o primeiro porto em que to
cam todos os paquetes viu dos da Europa.. 

O SR. CoELHo CINTRA-E ta.mbem "PPrque, 
como diz o nobre deputarlo, sendo Pernam
buco o p01•to ma.is oriental da Ameriea do 
Sul se bem que seja o primeiro onde toea a 
navegação da Europa, não é sem duvida o 
primeirQ quanto a.os melhora.mentüs de que 
tanto necessita. (Apm·tes confirmath;os.) 

Tem havido, como pondera o meu illustre 
co-eatada.no, um certo esquecimento,ou antes 
um descuido, verdadeira desídia por pa.rte dessa. 
companhia da peio1·amcntos para. execução do 
seu contracto, e nã:o pouca negligencia de 
seus fiscaes. (Apoiados.) 

E' tempo do governo da. Uoiü.o, toma.nd<? 
em consideração os grandes int~res$-eS al11 
compromettidos, declarar caduco o contracto 
e ma.nda.r cumprir a rlisposição .legisla.tiva. 
·que desde o a.nno pa.s..qado, conced<3U verbas 
pa.ra. dragagem e outros melhoramentos. in~is
peosa. v eis ao porto, deslle que fosso TCSCtndtdo 
esse contl'acto. 

0 SR. COELHO CINTRA. - Respondo ao a parte 
do nobre deputado, a. quem os laços da. mais 
sincera sympatllia. me ligam, e a quem tributo 
a.dmiração.pe1o seu belissimo ta.Iento. 

Não se trata. de rescisão de contra.cto, ou de 
ordenar o começo de trabalho com o contl'a.
cto subsistente, trata-se de aconselhar ao go
verno a. sua rescisii.o para poderem ter execu
ção por ailministraçiio os trabalhos deste 
melhoramento. 

O SR. ENi:As MARTINS- Nã.o nego, mo.s é 
preciso e~itn.r o perigo que póde resultar. 

O Slt. CoELHO CINTRA- Qualquer que seja 
a difficuldarle que possa. apparecer na execu
ção de quanto determinou o Congresso na. 
sessão do n.nno passado, serâ. muito inferior 
ás difficuldades resultantes do atterro do 
porto do Recife. (~111oiados .) 

Os sacriflcio que adviriio do mau serviço 
prestado pela. empreza. que tomou a. si as obras 
do porto de Pernambuco, virão rellectir :;obre 
o.s rendas da União. e a.ggrlLvar enormemente 
o Estado, prejudicando·o em seus creditas e 
rendas quer estaduaes quer geraes. (Apoia
da.~.) 

o SR. E~~s M.\RTINS - Apezar de tudo 
Pern~mbuco não se póde quefxa.r de omissão 
no orcamento de vi:~.ção, ~rquc os ~us ser
viço!~ foram todos a.ttendidos, e até pa.ra. os 
os melhoramentos do porto ho. umo. verbu. 
larga. 

o SR. CoELHO ClNTRA. - o que cstú. consi
gnado neste orçamento para Pernambuco en
contra-se no orçamento vigente, ma.s essa. 
verb:!. não 1oi appJicada. pêlos circum~:~tn.ncia.s 
que ba. pouco expendi. 

O Sa.ENEAS MARTINs-Não contesto que o 
po1•to de Pernambuco l?re~ise desse roelhora.
mento, mas o que não e razoavel é que con-· 
sidere-se bem largamente a. uns e parcamente 
a outros pontos. 

0 SR. CoELHO CINTRA-Sr. Presidente; 
pa.sso a. responder ao meu honrado ·amigo 
deputado por ,Ala.gôas. cuja. fulguração do 
seu bellisi$imO talento a. Cama.ra. teve occ&Sião 
r1e apreciar na. ultima. sessão em que S. Ex. 
illustrou os nossos debates. . 

O nobre deputado, censurando o procedi
mento da commissão, enfrentou a. questão 
que julga.vn. magna., dizendo quo niio podia. 
concordu.r oom n. suppresaiio dos pn.t•agrapbos 
do. tnbello. do goveruo que contAlndlaJn com Oi 
serviços crca.dos pelo decreto de 30 de abril, 
deste o.nno. · . 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 12102/2015 15:47 + Página 5 de 52 

76 A..NNAES DA CAMARA 

Entrando. nesta questão, peço venia aos 
clistinctos amigos para contestai-os e dizer 
que, quaesquer que sejam as expressões de 
quA eu possa. neste debate, tratando de uma. 
questã.o de interesse -vital, que contende com 
a ordem pubilca do meu Estado, e quepaN· 
çam, mais ou menos, as peras __ • 

O SR. C:tEMENTIXO MoNTE - Não acre
ditame:; que o faça. 

0 SR. COELIIO CINTRA ••• quaesquer que se
jam as palavras qne lhe soem ma.! aos ouvi
dos, nü.o vejam nellas o menor sentimento 
de paixão ou de má vontade á S. S. E.Ex 

Sr. Presidente, quando o Poder Leg-islativo 
em 1852, curando dos iuteres~es magnos 
de nossa Patria, estatuíu na. primeira Jei que 
decretou a.s estradas de ferro para o Jlaiz, 
as condições com que deviam ser celebrados 
os contractos Jlara consecução deste pode· 
roso elemento de prosperidade, estabeleceu 
no § 2° dessa lei, que fosse consknirla uma 
dessas -estradas de· ferro da. cidade do Recife, 
capital de Pernambuco. a.~ margens do S. 
Francisco, no ponto em que fosse mais oon. 
veniente, 

Ol'ga.nisada. a Companhia Ingleza que tro
tem da execução dessa. estrada., tora.m appro
vados os estudos do trecho da linha que 
constituil•a então a. primeira. seccúo dessa es
trada. que hoje forma o que se chama es
trada do Recife a S. Francisco. propriametlte 
d~. . 

Executada. esso. secção, por conta dos in
gle?.es, t-Ubvenclona•lo. pelo governo õo. Brazil. 
o até o o.nno de 1872, não tendo dado desen· 
vnlvimentu n.o systemn. de vin.çiio que l1avin. 
contrata.·~o. e por consequencin. incorrido 
numa da.'! clausulns do caducidade do seu 
contracto, o parlam('nto bra.zileiro decretou, 
pela lei de 5 de outubro de 1872, o seguinte 
(lê) : 

Em ·vista desta. disposição Ieg isla ti va., Sr. 
Presidente, foi promulgado o decreto n. 1953 
do 17 tle outubro de 1872. Neste decreto foram 
estatuídas as elausula.q para. o estudo derle 
prolongamento, e posteriormente approVll.das 
por acto_do governo de 9 de maio de 1876. 
Por esta lei do paiz. e pelo contracto de 17 
ne outubro de 1872. emanente de disposições 
terminantes desta lei, foram feitos os estudos 
do prolongamento ~a. Estrada de Ferro Per· 
na.mbuco, de Palmares, que era o ponto ter· 
minai da estrada ingleza., até Villa BeiJa, 
á. margem norte rlo rio S. Francisco. 

Estes estudos, Sr. Presidente. appPovados 
por acto do Poder Executivo ile 9 de maio de 
1872, constituíam o que se chama.v<t estudo 
do prolongamento ~a estrada. de ferro sul 
pernambucana.. 

Em· virtude dessa. terminante disposição 
legislativa. e dos actos consequentes á. essa. 

lei, deu-se começo á co'nstrucção do prolon· 
gamento da Estrada de Ferro Sul de Per· 
nambueo e foram contratados 200 e tantos 
kilometros ate o logar denominado Aguas 
Relias. 

Encetados os trabalhos, e quando .]â iam 
bem desenvol-vidos, e achando-se na pasta da 
a.gricultura um distincto pern<tmbucano , 
porque embora S. Ex dirigisse a Directoria 
Geral r"as Obras Publicas. era ouvido em 
todns as questõe9 pertinentes a viac;ão pu· 
blica do paiz, e consequentemente, pela sua 
eompetencia., S. Ex. in:lluia poderosamente 
sobre a deliberação dos ministro~ de então ; 
nessa occa.sião, os. agricultores de Pernam· 
buco, da parte central, levados pela nP.eessi
rla•1e· que tinham de simultaneamente goza· 
rem das mesmas vantagens de transporte 
fa.cil que tinham os seus companheiros da 
linha do sul, reclamaram e obtiveram do 
governo que este co~tracto fbsse dividido em 
duas secções, termmando uma em Ga.ra
nhuns e constituindo outra uma nova. es
trada 'que se chamou do R.eciRI a. Ca.ruaru. 
sem que isto. de fórma. alguma, derrogasse 
a lei de 1852 e todos os actos della ema.~ 
nentes. 

0 SR. RocuA CAVALCANTI dâ. Um a. parte. 
O Sn.. CoELHO CI~TRA -V. Ex. disse que 

com a. verba. do prolongamento construio-se 
outra estrllda.1 

Mas quem e competente, Sr. Presidente, 
para. dispor das ren•ja.s da União sin~o o_ Con~ 
gresso ou o antigo pa.rla.mento ? Pots nu.o fot 
o parlamento de nosso poiz que por lei deter· 
minou que foase construida. a e11trada. de 
Caru;~rü 1 ! 
os~. RoCII.\ CA.VAr..CAN1'1- Não estou con

testando. estou amrmnndo. 
O SR. CoELHo CI:-rTRA.- Não ha, portanto, 

a menor censura, nem procedencia na ac
cusacfio que V. Ex. fez, dizendo. que com 
verba do prolongamento foi feita. outra es
trada. 

O SR.. RociiA. CAvALCA:-<1'1 dú. um aparte. 
0 SR.. COELHO Cll\'TR.A - Acabei de ler á 

Ca.mara. a lei ç1e 185?., que estabeleceu per· 
feitamente a directriz d;~ ertrada de ferro 
Sul de Pernambuco, bem como acabei de ler 
a data dos actos, que para execução desta 
lei, foram promulgados pelo Poder Ex
ecutivo. 

Nenhum destes actos, Sr. Presidente, al· 
terou nern a lei nem o decreto que a.pprovou 
os estudos da. estmda. de ferro de Palmares 
ás marge1.1S do S. Francisco. 

O Stt. CLE~"TINO MoNt'E-Sofrreu altera· 
c:õesqua.nto á. est~la cJeGuaranhunsa. Agua 
Bella.. 
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O Sa. CoELHO CIN'):'R.A- As leis só pódem 
ser 1lestruidas por actos legislativos, e desde 
que não ha acto legi:>lativo derogando essa 
lei, não subsiste o argumento do nobre depu
tado. 

0 SR. CLEMENTINO MONTE - Eu indicarei O 
aeto. 

O SR. CoELHo CrNTRA- Prosegui~m os 
trabalhos da estrada Sul de Pernambuco, e 
da. estrada. central, tendo o nosso primeiro 
congresso votado as verbas para o prolonga.· 
mento das estrarlas de Perna.m buco, o gover
no resolveu fazer. a. ligação nas diff'erentes 
~str,tdas de fel'I'O, que partindo das ca.pitaes 
dos quatro Estarlos do norte se dirigiam ao 
interior dos mesmos Estados. 

Basta para prova deste acerto dizer a Camara. 
e aquelles ql.ie conhecem estes serviços de es
trada de ferro, que tendo sido transportado 
os trilhos e materiaes da via permanente 
para Palmares em Pernambuco, pagando-se 
fretes e tudo mais, foi por ordem do governo 
ree:x.portarlo todo este material para Alagôas 
e dalli ma.niládo novamente para a estação 
da União da Alagôas Railway, onde deveda. 
terminar o ramal da. Sul de Pernambuco! 

Nessa occa.sião manuou-se estudar a liga. 
ção d:1 estrada íngleza Alago"s Railway con. 
3. estrada de r,rro nacional que se chama 
pr(llongamento sul de Pernambuco. 

Estabelecidu.s as conrlições do estudo, verifi
cado o melhor t•·açado, não foi este o acceito 
porque o ministro de então, levado ]lOr um 
senttmento aliás muito louvavel, mas que 
em questões que contendem com o interes~e 
publico em geral não póde merecer este qua· 
litlcativo, lova.l\o pelo sentimento do bairris· 
mo mandou proceder· & novos estudos que 
tiv('ssem em mira não a simples ligação de 
1luas estradas. ma.~ sim um pr·olongu.mento 
netral' no quQ hnbilitasse, em futuro não re· 
moto, a pecentro do Estado de Pern:\mbuco, 
a. fim 1le, como o verd '\deiro polvo sugar com 
os seus tentaculos toda seivu. o vitalio:lde do 
interior do meu Esto.uo. (Apoiados.) 

o sa. CLE~tENTINo Mox'l'E- E' o caso: diga. 
antes que eu te dig:~. 

o sn. COELUO ClNTRA - Como tra.tll.VIl·Se, 
Sr. pre~idente, da Ugaçü.o dt; duns est1•ad·r.s 
embora. com um tra~o pessJmo, com condt· 
ções techoicas ccmdemna.vei:s. corn um PC..JUC· 
no trecho de 40 e poucos kilometros, que po
dendo ser locados e construidos com dediveis 
rninimos e curvas granJes, o que lhe daria. 
excellentes rondicúes. tecbnica.s, deixou de 
sel-o, porque o objeetívo era o~t!o e assi~ 
foi construido em pessimas condt<;oes techm
cas. (Apoiados.) 

Pernambuco em todo caso attendendo a 
conveniencia de ser um ramal destinado ao 
que se .dízia,a uma linha de .s~m_ples ligação e 
não querendo entrar em litlgiO com o se:t~ 
visioho Estado. não tomou em gra.nde co~•
deração este t'.J.cto, que ora. se vê ter sido 
precursor de um esbulho. 

Foi entretanto,Sr. P residen te,sorprebendido 
com o. preei1litação com que foram feitos esteS 
trabalhos feitos de modo a. parecerem verda
deiros esbanjamentos dos dinheiros pu
bliooll. 

O açoda.mento tili tal que não houve es· 
crupulo e muito menos criteriosa deliberação 
nas normas admiuistrati vas pa.ra construcção 
rle semelhante estrada. (Ndo aJlOiado:;. Apoia
dos.) 
Construido este ramal,Sr. Presidente,em pes

sirnas condições technicas,pelo que bem se póde 
chamar uma linha provisorin, oom & exten
ção de 48 kilometros, construido este ramal 
com este desenvolvimento, procurou-se exten· 
der a linha central; e longe de continua.l' a 
executar o que a lei esta.tuio em 52 c que nas 
rli~posiçvl'i! subsequ()ntes foi reiteira.da, como 
sa vb facilmen tQ dos estudos approvad~ e que 
figuram em todo:S os mappas daquella estra
da, como os meus honrli.dos collegas po(1em 
verificar por e~tes (mostrando os seus ma.p· 
pas), iniciou o govcmo uma serie de novos 
e.;tudr •S para o 11m lle desviar o ponto ini
cial do prolongamento do Sul de Pernambuco 
de Gal"J.nhuns nesse Esttulo para um ponto 
qualquer da e-trada de Alagoas. 

Comprchencle V. Ex. que havendo uma 
cstra.cla pertencente ú. União com cento e 
tantos kilometros, jü. tl'a.l"egarla, com u.s 2UILI 
officiuas de repo.ra.çã.o montadas, emfim com 
toJo~ os requisitos indispensuveis pa.m umo 
administração de estrada. de terro e tendo 
um 1·ama.L de 48 kilometros, nã.o havia razão 
pura dc1'3tacar-se do tronco prjncipal desta. li
nha. o seu natur·al prolongamento, par& que 
fos~e iniciado em um ponto de um de seus pe· 
quenos ra.maos, em Ala.goas, ~em um a.cto le
gislativo que tal autorisasse, e constituir-se 
mais uma. ('SpL•cta.culosa administração de es"':' 
trnda. de ferro para um pequeno trecho, como 
o de que me occupo, com um unico fim, ao 
que parece, de têr-se uma administração fer~ 
rea em Alagoas t 

Estava em Pernambuoo qua.ndo se fez. a 
primeira. tentativa ·neste sentido. 

Alarmadas a.s populações vi:sinhas ã. estrada. · 
de ferro. dirigi-me . ao governo de então e 
communíquei·lhe que o facto não tinha.jus
tidcação legal, e que era indispenSa.vel que a 
bem da. ordem publica. fosse cmmprida a. lei. 

A resposta. que tive roi que naquella data 
9e tinha expedido contra ordem, e que as 
0ousa.s continuariam como d'antes de a.ccordo 
com a. lei o. que a. pouco me retori • 

M&rcba.va.m oa aerviQOJI d& eatrada. Sul de 
Pernambuco com toda a. regular1dade, 01 di• 
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reitos dos estados reconhecidos pelo poder 
executivo, quando fomos sorprehendidos trcs 
dias antes da abertura do Congresso pelo 
Decreton. 1.705 de abril de 1894. 

Neste decreto se diz: (lê.) 
Ar. r.o Fica. dividida a administração da 

Estra•Ta de Ferro Sul de Pernambuco em 
duas, constituindo a primeira o trecho com
prehendido entre Palmares e Garanhuns com 
sede em Palmares e com a denominaçã,o de 
Estmlht de Per1"0 d~ Pc'"Jiambuco, e a segunda 
os tr~clw,ç de Pnr,twv;nl a Uniiio e da Barl'a 
do Canhoto e Aguu.s Bellas, com séde em 
União e com a denominação de «Estrada de 
Fen'O Norte das Alagoas.,. 

Paragrapho unico. Todo o ;wolmlyamcnto 
o1.c ramal que de (ut1!l'O dr:t!t:~e da Esh:cr.da de 
Ferro Sul de Pcl·nambtcco para o Su& (<card 
$1tfJonlirtada 11. adm:n:3t1·açao da ... Ym·te das 
Alclgoas ! ! ! , •• 

Neste proprio decreto se reconheceu o 
direito outorgado ao meu Estado pel11. lei a. 
qUO Wnho ffiQ referido, QUO.DIIO ~e diz: « r:L• 
mo.cs que do futuro derivarem da. sul do Per· 
no.mbuco e 111!•~ prolouoamento, serão ge1•idos 
peln Norte alagon.s ». 

E' lamentavel que tenhamos do Cl'lticn.1• este 
o.cto do governo, quo so nií.o justtrlcu., prlnci· 
palment.u om uma qurull'tl em rtue cstnmo11 
rl bl'IU,'OB com umn. crll!o fim~ncolra. o em que 
precisamo~ por todos os meios economlt~P.r, 

Act,o trmto mu\11 lnsuston~a.vol qua.ndo 
dello rcsultll. 11. crcaçü.o do mn.ls umn. novn 
udmlnlsLrllciio quo to1•ln. n União do mantm• 
com o sacrl1lcio lnut!l do duzentos o noventa 
e oito cont.oa nnnua.e!!, verba. dospcndltlrL em 
pura perda, c dctmeoos~~~~orlp. porque po.ra 
u.dmml:~trar uma. Unha de 48 lcilomctros nito 
era. pre~leo uma. odminlstra.çãa cspccilll. 
(ilpoi mlo.~.) 

Pa.ra. llo.r uma. idéo. nitido. do que se fez 
bo.sta. Jcmbra.r CJ.UO serlll. o mesmo que, si por 
exemplo quizermoll ama.nhã. p1•olongar o. li· 
nba. lie Santa Cruz, ramal da Central do 
Brazil, á. Itaguahy e vir depois pedir uma 
administração especial para. esse trechO, des
tacando-o da central e E"Sta.tuindo que todos 
os ram&eS que nesta se construíssem, fossem 
subordinados á nova direcção! 

Devo declarar ã. Ca.mara, em nome de meus 
companheiros de bancada, que não fazemos 
a menor questão a qualquer plano de viação 
que interesse .Alagoas, sem prejuízo dos vi
taes interes~es de Perna.mbuco, e que aoom· 
panharemos nosl!IOS amigos votando ta.es me
lhoramentos para esse Esta.do. (Apoiados,) 

Mas, absolutamente, não podemos convir 
que o nosso heroico Pernambuco, fique com 
suas estradas e prolongamentos subordinados 
ás administrações residentes em outro Esta.
do,com prejuízo manifesto do serviço. (Muitos 
apoiados .) 

Sr. Presidente, depois das considerações 
que acabo de fazer, depois de mostrar à. Ca.
marn. que o decreto n. 1705 de. 30 de a.bril, 
não consulto., absolut1mente a menor regra 
de o.1lministraçlio, devo dizer que o. execil· 
tn.r-se a.quelle decreto elle traria ao Thesouro 
um gravame de quatro mil e tantos contos, 
simplesmente para se poder manter dua.s 
administrar;ües sem necessidade. Tínhamos 
umaadministrnção que t:ra sutficicnte o. gerir 
todas as estradas da União em Pernambuco; 
diviLliram-nas em duas, e a,::-ora em qu:ltro 
si fosse possivel vigorar semelllan~e decretao 

Semelhante acto se podessem per1lurar seus 
em~itos1 acarretaria ao erario publico á dee
peza inutil de 1 .400:000$ annuaes. 

Periunto, o Thesouro comporta semelhante 
despeza. 7 

Creio que ninguem :poderá apresentar um 
a.rgtJrncmto, neste terreno, quajustilique se
melhante neto. (Apoia<ios.) 

Sr. presidente, allego.·se que Pernambuco, 
pelo que quer o projecro em discussão, impor
ta nado. manos rlo protender a alJsorpção eco:"' 
nomico. do estudo de Al.n.gôa.s. Mas, si conside. 
rarmos, Sr. pre,identc, as condições economi· 
C!l..'l 1lcstn. estrado. de icrro, si considerarmos o 
fucto no.turalissimo em todas as VillS 1'err:eas 
de que a pro1lucc;ão procura sempre o tr:ajecto 
mo.ia curto e mais bal'a.to, compreben11e-se 
desde logo o a.bsurdo de semelhante propo
siçuo. A extensão das estradas de ferro de 
Aln.gc"•a::~ cstiL na razão de um para. dons com 
sa de Pernambuco; ao pnsso que n. estro.da 
do hlo.gôo.s tem 80 kilometros. a de Pernttm· 
buco tom perto de 200. Portanto este a.rgu· 
monto nilo resiste a ano.lyse. pois que a 
prod u~u de Ala.guo.s teria de escoar. se pelo 
caminho mais curto que nii.o é por certo a 
estrada. sul de Pernambuco com seus '200 ki· 
lometrosm:.~.is ou menos • 

.Aqui est:~ este ma.ppa ()nost1·ando) por onde 
se Vtl que n.s estradas correm parallelamente, 
e que o conjuncto flo ramal, ao sut e do que 
se project:t formam um perfeito z. 

Dito isto, Sr. Presidente, e ten!fo esclarecido 
a questão quanto julgava necessario, resta-me 
pedir a. meus amigos e á Camara., desculpa. 
por teP·lhes tomado tanto t empo com estas 
minha!! despretenciosa.s observações (não 
apoiados) e assegurar á illustre bancada ala· 
goana que estamos promptos a. eoncorrel' com 
os nossos votos para tudo quanto possa inter· 
essar o progresso e desenvolvimento de seu 
estado ; ma.s, nãopodemos jamais concorrer 
para. o sa.crificio dos interesses politicos e 
economieos do ~lorioso Pernambuco, tão 
a.meacado pelns disposições do con"emnado 
decreto de 30 de a.lJril. Assim negamos nossos 
votos ás emendas suppl'eSSiVas de meus il· 
iustrea amigos e esperamos que a camara. 
rejeitando-as Rlantenha. a proposta. da. com.~ 
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missão de Orçamento, vasada nos mol,1es da. 
maior justiça.. 

Tenho concluido. (Muito bem, muito bem. O 
orador é C!mlprimcntado por alguns Srs, depu• 
tados). · 

Da. Commissão (substitutiva. da. .do Sr. Cle
mentino do Monte e de outros, a. qual e consi
derada. prejudicada.)- Estrada de Ferro de 
Maceió a. Leopoldina 60:000$ ; Estrada de 
Ferro Paulo Affonso, 60:000$000. 

Do Sr. Nilo Peçanha e outros a l'Ubrica 22 
O 8r. Clocioato Braga (pela -30:000$ para estudo e melhoramento no 

cwdem)- Sr. presidente, pretendia occupar-, porto de Angra dos Reis. 
me da. discussão do orçamento que a Cama.ra Do Sr . Coelho Cintra. e outros- 200:000$ 
aprecia hoje; mas, parece-me que a.ctual- pa1•a a cooc!usão de assentamento da. via per
rneutt~ presto melhor serviço ao Jla.iz reque- manente de Gra. v atá. 3. S. Caetano da H a posa,. 
endo a. V. Ex. que consulte á casa si con- Do Sr. Ft•a.ncisco Glicerio - de 600:000$. 
cede o encerramento da. rliscussã.o, do que fa- para pequeno• açudes na Parahyba, Rio 
zendo um discurso sobre a. ma.teria, · Grande do Norte e Pia.uhy, sendo 200:000$000 

COnsultada, a Gamara a.pprova. o encerra- pa1-a. c~a. um. 
rnento pedido. Do St·. Galdino Loreto, ele•ando a.400:000$ 

a. verba. destinada ao porto da. Victoria. 
Da Commissão (substitutiva. da do Dr. Luiz 

Domingues) assim redigida: 
O Sr. Torquato 1\loreira 

(1lcla ordem)-Sr. presidente. estnndo na. or
dem do dia um elos pl"Ojectos sobre que hon
tem se verificou uma votação. parece-me 
que poder·ia., eem pre.iuizo dn. "fota.c;ão do pro
jecto do Orçamento da. Viação ... 

Ao~§ 4• do n. 11 do a~t. 1" do projecto 
n. ltO B, deste anno (01•çamenlo ela ~iaçüo)• 
~cdija-se assim o n. 2 desse pa.ragrapho

a tnnovar o contracto com a companhia. que 
raz o serviço da navegação de cabotagem 

O Sr. Prealdente-Uma. "'ez encer· entre o Ceará. e o Pará., do sentido de esta.be
radu. a discussão do Orçamento da. ViD.çii.o, tecer uma. viagem mensal redonda. ao porto 
deve-se seguir lmmediatamente a votação. da. Amarração, na.lioba do sul, e outra aos 
Entreta.nto, como na ordem do dia vea. em }>ot·tos ile Guimarães e ca.t•uta.pera., na li ha. 
primeiro loga.r o. votação do projecto n. 157 C. do norte,podendo por isso elevar a respectiva 
cujo. discus..~o 1oi encerrada na ultima sessão tmbYençi!o a 200:000.}; ou addit.a:r a.o referido 
vou so.tisfazer o pedido do nobre deputado. contra.eto, caso jil. se tenha. innovado, a men-

Sã.o successi'\'Bmente postos o. votos e ap- ciono.da clausula. para t odos o.~ seus e1feitos. 
provados em 2" discu88ü.o o::; seguintes arti- Do Sr. Trindade, !00: 000$--Portos Pa-
gos do projecto n. 157 C, de 180-1: l'llhyba . · 

O Congresso Nacional decreta. : Do Sr · Paula. Ramos e outros. 
Art . 1.o OR vencimentos. suldo e eto.pa. dos Santa. Cu.thn.1·ina.-Porto do DMterl'o. 

ofUclaes do. Brigada Policial e corpo de Bom· Onde :ro lê: Pmortt e Ma ter: a~ 1.20: OOO.r 
bélrosserã.o 08 mellmOS ma.rrod.OS paro O! O(• digo.-ae: 
ftcia.e!l do exercito: Pcasoa.l e Ma.teria.l- 150:000$000, sendo 

Al't. 2.0 Revo"nm-se os disposições em coll· 30:000$ pa.ra melhoramgntos do rio Itajaby-
tmrio. Assti, em l'rente da. cidade 4e Ita.jahy e no 

Belxior. 
O l!lr. Da·lclo Filho (Fel« o1·ciem) Do Sr. Christino Cruz e outros. 

requer a. dispensa de intel'Sticio parn o pro· No n . ~~do a1•t. 1•: 
jecto entrar amanhã e1n 3• discussão. Obras nos diversos Estados - diga-se! 

COnsultada, a Camara concede a dlspens& 100:000$, em vez de 48:000$, na. verba-Me-- · 
pedida. . · lhoramen tos dos rios . 

E' a.nnunciada. a votação das emendas of- Da. Com?lissão (em substituição da.. do 
ferecidas em 3" discussão do Orça.ment Sr. Nogue1ra Paranagua que é · considerada. 
Viaçio. prejudicada): 

Sio successinmeute JIOStas . .a. votos e ap- Fica 0 governo autorizado a mandar orçar 
provadas a.s seguintes a. construcção de' 11ma. ponte que ligue The .. 

rezina.. ca,Pita.l do Estado do Piauhy, a São 
José de Gajazeiros, no Maranhão. e a mand&r 
construil-a. caso a despeza. federal não exceda . 
de 100:000$000. · 

Do!.! !~. To~ua.\o Moreira e 
reto: 

Galdlno Lo- Do Sr. Costa. A7.evedo-e outros: 
. Porto de s: João da Ba.l'ra. em vez de 

700:000$ cUga·se:-1.013:078$000. Ao art. 1, n. 5, a.ceresoente-se: 5:000$po.ra 
a constracçã.o de uma. linha. · telegrapbica de 
Benevente ·a. Piuma.. 

Do Sr. HercUlano do Freitas e outros: 
2.000:000$ }lar& o serviço de alargamenw.da. 
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bitola no ramal de S. Paulo e na linha de 
Minas até Itabira. 

Do Sr. uuro Müller e outros: 
Ao § 4" a.ccrescente-se: 
A providenciar par:~. que os vapores da 

linha. costeira subvencionad:~. de Santa Ca.tha· 
rina., façam mensalmente tres viagens aos 
portos do norte e sul daque-lle Estado. 

São successivamente postas a. votos o a.p
provadas, as seguintes emendas (\a. com· 
missão: 

A rubrica 3-Em vez do i0:400$ rle consi
gna<;ão para carvão, diga.-~e: -4:200$ dl:l con· 
signaçã.o para carvão e altero-8C.i o total da 
verba pa.ra 8. 799:456$628. 

A rubrica 5-Accrescente-se: Para con
Btrucção de um circuito telepboníco ontre a 
C8opita.l Fúdera.l, Santos e PetJ'(Jpolis 283:500$ 
e a.!. tere-Sé o total da. verba para 9.422:00()$000. 

·A ra.brica 7: . 
Estrada de Ferro ele Natal a. Nova. Cruz, 

ôode se lê: 6 .614, rle 4 de julbo de 1871, cli· 
ga-se: 1 .048. de 18 de outubro de 1894. 

Estrada de Ferro Conde d'Eu e ramp.l do 
Ca.bedello em vez de 954, diga-~e: -959. 

Estrada de Ferro do Recite ao Limoeiro em 
vez de 6. 748, diga-se:-6.746 e em vez de
de detembl'O, etc., diga-se:-30 de dezembro, 

Estrada de Ferro da Bahia. ao S. Francisco 
e ramal do Timbó em vez de 1.259:000$, di· 
da-se: -1.279:000$000. 

Estrada de Ferro Centr&l de. Bai.i& em vez 
de 289, de 29 de março de 1890, diga-se: -
6.637, de 31 de julho de 1877. 

Altere-se a verba para. 5.129:156~10. 
A' rubrica 16-Supprimam-se as palavras: 

1_: 200$ de urn praticante, 2:555$ de um a.uxi· _ 
llnr na tbesouraria ; 2:400$ de dous prati
cantes no almoxarifado e a.c.crescentem--se 
24:õ59$280 para o escriptorio do CP.ntro Com
mercia.l e altere-se a verba total :para 
24.322:52.1$075 

A' rubrica. 19-em vem de 4.220:000$,diga· 
se 2.100:000$000. . 

A' rubrica 21-Altere-se o total da verba 
para 2.882:103$500. 

A' rubrica 22 - Onde se diz: ·Para des
obstruccão do Alto Itapicurú, etc., diga-se: 
' ara tlesobstrucçã.o e navegação do Alto Iia-
picuru, .etc. -

A' rubrie<L 26...;_Em vez de 50:000$, diga-se 
iO:OOI)$ e accrestt.ent·se; Desta. ve1·ba. sa.hirá. 
a. q~antia. de 20:000$ para as despezas de ·ex
pedtent~ e do peSsoal auxiliar da commissão 
de revisão do pla.no de viação geral .da Ga
roara dos Deputados. 

Accrescente-se ao§ 4"; _ 
5. o A encampar a Western and BrazHian 

Telegrap/1 CoTIIpany, nas condições de seu ccm
tracto, fazendtJ para isso as operações de cre
dito que julgar necessa.rias. 

6•" A reunir sob uma. unica administ1•a.ção, 
com sede nn. Parahyba., o prolongamento da 
Estrada. de Ferro Conde d'Eu. de Mulungú a 
Campina Grande e de Guara.bira a. Nova. 
Cruz . 

Tram-Roa.d de Na.za.reth em vez de 53:400$, 
digo.-se: -JIS •. ~00$000. O Sr. Nogueira Paranaguá 

Estrad<L de Ferro Barão de Araruama em (pela ordem) requer a retirada. da emenda. 
vez de 1887, diga-se:-JSSV· que apresentou a.o n. 22. 

Estrada. Minas e Rio-Supprimam-se aspa.- . Consultada, a Ca.mara conoede a retira.da 
la.vras:-e 806~ de 3 <le maio de 1884. pedida. 
. Estrada de Ferro Mogyana. em vez de 7 de 
janeiro de 1883, diga-se: -17 de fevereiro de o. Sr. Coelho Clotra (pelfl ordem) 
1883. requer a. retirada. da emenda que apresentou 

Estrada de Ferro de Paranaguá. a. Curytiba, ao n . I, titulo 1°, etc. 
etc., accrescente-se onde conviel·:-l.420 de Consultada, a Camara concede a ret1'rada. 
agosto de 1879. 

Estrada de Ferro rle Quar.lhim a Itaquy pedida. 
em vez de 8.313 diga-se 8.312 o supprilll3.tn· E' annunciada a votação da emenda do Sr. 
se as palavras; 380 de 9 de ma.io de 1800. Coelho Lisboa. ao n. 12. 

Estrada de Ferro de Caxias a. s. Jose de Ca.· 
jazeir~ em vez de 31 de agosto diga-se 31 de 
maio e em vez de 60:000$ di:,ra.-se: 13\M00$000. 
· Estrada. de Ferro de lta.raré a. Cruz Alta 

em ~ei de 397 de 20 de junho de 1891, diga
se: 4~2 de 20 dejunho de 1894. 

Altere-se o tot:~.l da. v e r b a. p a. r a 
14.079:860$102. 

A' rubrica 12: 
Ramal de Timba.úba. ao Pila.r em vez da 

Emprei~da. 350:000$ diga-se 450:000$000. 
Ma.~l fl%o,telegrapb0, prmtel, eic., para. 

estes ramaea 500~000$000. 

. O Sr. Coelho. Li6boa (pela ordem) 
diz que, tendo a illustrada. commissão atten· 
dido ás suas reclamações e proposto o a.ug
mento 1e que trata. a. sua. emenda, requer 
que S. Ex. consulte á casa si consente na 
retirada. desta. 

Conso.ltada., a camara concede a retirada 
pedida. . 

São successivamente postas a votos e rejei
tadas as emendas dos Srs. Paula .Ramos, José 
Ignacio, Galdino Loreto, Milton e outrot, 
Boéu !rlal'tins, e outro. 



Em· seguida, é approvado, em 3" discussão e assim emendado é 
enviado á Commissão de Hedacção o seguinte 

"' e PROJEGTO N. 170 R- DE 1894 

íl O Congt•esso Nacional decreta : 
;:'l Art. O PresldcPto da Rcpublica é autorisado a despender, pela Ê repartição do Ministcl'io da Industria, Viação e Obras Publicas : 

I. Com OS! serviços fe,le1 ·acs designados nas srguintes rubricas, a 
quantia de 100.641:211$523, a saber : 

1. o Secret.-wia de Estado : 
Deduza-se da. ta.bella explicativa 64:400$ dos venci

. mantos do pessoal da secl'etaria, nccrescidos 
sem disposição legal; 3:000$ dos vencimentos 
de um arnanucnse addido ..........• . .......• 

2, 0 Auxilios á agritultura : 

= 

Reduza-se a 300':0fl0$;; a consignação para garantia 
dejuros ãs emprezas de engenhos centraes, e 
suppt·imidas a de 7:200$ do consultor technico 
da industria sacharina e a destinada ao LaiJora
torio do Biologia, extinctos, e reduzido a 
15:000$ o auxilio ti. Academia do Conuncrcio de 
Juiz de Fóra. ...............................• 

3. 0 Agencia Centml de lmmigração: 
Deduzam-se ela tabella : I 0:400$ da consignaçíí.o pai' a 

carvão, 5:000$ de concertos e outras despezas 
do material da Ilha das Flores ; 30:000$ de co
medorias, 4:000$ do medicamentos e dietas, 
2:000$ ·de expediente e diversas despezas da 
Hospedaria da Ilha.. das Flot•es ; eleve-se a 
30:000$ a consignação de aluguel de embarca
ções da mesma hospedaria, antepondo-se á pala

. vra -Aluguel-as seguintes: Acquisição ou-. 
Deduzam-se mais: 30:000$ deobrase despezns 
diversas e 4:000$ do expediente da Hospedaria 
do Pinheiro;nadelegaeiado Rio Grande doSul: 
3:600$ do ajudante, 1:800$ do nmanuense, 
3:000$ do pagador, Jogares ora supprimidos, 
5:000$ do de expediente; 89:880$ da. Hospeda
ria. do Crystal, que é transferida ao estado re
spectivo; 131 :200$ da de com missões de estabe-
lecimento de immigrantes, no Rio Grande do 

363:510$000 

574:307$000 

Sul 3:000$ do ajudante, I :800$ do amanuense 
du. Delegacia rleSa.ntu. Catharinu, que ficam sup· 
primirlos; 61:360$ da hospedaria desse estado a 
elle transferida.e326:610$ das commissões para 
estabelecimento de · immigrantes do mesmo 
estarlo i 3:000$ do ajudant.e, I :800$ do agrimen-

·osor na delegacia, 82:080$ da Hospedaria de Pa
ranaguá e Corytil a, transferida ao estado res
pectivo e 322:800.$ das commissõcs de estabele· 
cimento de immigrantes, no estado do Paraná; 
72:320$ das hospedarias da Bahia e Pernam-

. buco tra.nsferi,las nos I'oSJJCctivos estados; 
359:600$ das commissões de nucleos coloniaes 
nesses est:ulos. Reduzida a. 1.800:000.~ a 
consignação Jlara introducção c localisação do 
famílias, etc., s·Jhindo rlella. 150: 0(}0$ para o Es· 
tado do Paraná,2o0:000$para o de Santa Catha
rina e 200:000.$ para o r lo ({i o Grande dn Sul como 
auxilio para a colonisação europea e 50:000$ ao 
de Matto. Gt•osso como auxilio á colonisação na
cional. Derluzam se 444 : 093.~72 ria consignação 
-Pngamcnto de transportá de immigrantes e 
eventuaes .••..•.•...•.•.••••.•..••.••.•.•••• 

4. COl'l'eios: 
Deduzam-se da tabella: 50:000$ da. consignação 
-Vantagens especiaes a emp1'egarlos- 330:000~ 
da- Objectos para expediente e utensílios, 
170:000$ do. -Despezas diversas- e 20:000$ da. 
-Eventuaes ....................... , ....... .. 

5. Telegr<lpllos: 
Deduzidos da tabella.: 10:000$ da. installação 
de observatorios meteorologicos e 20:000$ da. 
ligação telegt•a.phica e semapborica rlos pba
roes. Elevada de 350:000$ a. 071:440$ a con
signação -Estabelecimentos tle novas linhas
e pam attender a. construcção das seguintes: 
80:000;~ para continuação da linho. de Caxias 
pelo valle do Itapicurú ao do Tocantins em 
Goyaz, passando pela cidade da Carolina i 
90:000$ para prolongamento do ramal de Oei
ras, S. João e S. Raymundo Nonato, para a 
construcção do ramal de Colonia a Paranaguá 
e para o de Perypery ao Itamaraty a entroncar 

9 o 8113:336$628 

8.979:885$000 
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na. linha do Cearã.; 50:000$ para continuação 
da Unha. de Machado Portella a CarJnhanha ; 
50:000$ para eonstrucção da. linha de llgaçãt> 
da. cidade de Joazeiro na. B&hla a de Januaria, 
om Minas, tocando pelas povoa.«Jesribeirinbas ; 
35:000$ para a. construcção dos ramaes de An
gicos a Ma.cau e de Mossoró a Arêa Branca. ; 
25:000$ paro. prolongamento da linha. de Itibira 
a Ferros, S . Miguel de Guanhães, Peça.nha. e 
Serro; 10:000$ para prolongamento da linha. 
de Qneluz· a. Saôara, 30:000$ para. prolonga
mento da. Unha de Sete Lago8.3 a Inha.uma e 
Fortuna, de Vista Alegre a Santo Antonio da 
Lagôa e TJ•abyras e de Santo Antonio da Lngôa. 
a. Jequitibá., 10!000$ para. prolongamento da 
linha. de Mar rle Hespanba. a Angustura, pas
~ndo por Santo Antonio do Aventureil•o,. 

6. Subvenção a Companhias de navegação-Sub
stltuldas as consigações de 170:000$ il. Compa
nhia. de Navegação do Maranhão e 56:000$ para 
o serviço de cabotagem do Ceará ao Pará, etc. 
pela se~uinte : serviço de cabotagem do Ceará 
ao Para com uma. viagem mellSl\l ao IJOrto do 
Tntoia, no Maranhão, 168:000$ e elevado. a sub
venção a na.yega.ção interna a vapor no Estado 
de Mntto Grosso a. 22:000$ para estendcl-a a. 
Aquidauanl\, ....•.... · . : ....... , ............ . 

7. Garantia. de juros de Estra.rlo.s de Ferro. Substi
tua-se a tabello. na. parte referente âgarantie. âs 
Estradas de Ferro pelA seguinte: 

ESTRADAS :EM TRAFEGO 

RIO GRANDE DO NORTE 

PARAHYBA DO NORTE 

ESTRADA DE FERRO CONDE D'EU E RAMAL DE OABEDELLO 

Decretos ns. 5608 de 
25 de abril de 1874, 
6681 de 12 de se
tembro de 1877 c lei 
n. 3141 de 30 de 
outubro de 1882, 
decretos ns. 9764 
de 14 de julho de 
1887 e 954 de 6 de 
novembro ele 1890) 456:945$528 

8.000:000$000 I PERNAMBUCO 

ESTRADA DE FERRO DO 
REOIFE AO LlMOEIRO 

(Decretos ns. 5704, do 
5 de a.gosto de 1874, 
6748, de 17 Lle no· 
vembro 1877 e8822, 
da de dezembro de 

2.932:940$000 1 1ss2>............. 35o:o()()$ooo 

ESTRADA DE FERRO DO 
RECIFE A s , FRA~· 
OlSCO 

(Decretos ns. 1245, de 
13 de outubro de 
1853, 1629, de li de 

EsTRADA DE FERRO DO NATAL A. NOVA CRUZ 
agosto de 1855 e 
1767, de 9 de julho 

( Dccretm ns. 5877 de 
20 de fevereiro de 
18'75, 6614 de 4 de 
julho de ·1877 e 
6826 de 29 de de-
zembro de 1877 .). 384:7'.23$678 

de 1870) .. . • .. . .. • 713:62(1$665 

ESTRADA DI FERRO DO 
RIBEIRÃO AO BONITO 

Decreto n. 471, de '7 
de junho de 1890), 57:600$000 
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ALAGOAS 

BI3TRADA DE FEIIRO 
.. CENTRAL DAS ALA· 
OOAS E l\AIIIAL DA 
ASSJWBLÉA. 

(Decretos ns. 6043, de 
'Z1 do novembro de 
1875, 7895, de 12 do 
novembro de 1880 e 
10.256 , de 22 tle 
julho de 1889)..... 430:310$000 

BAHIA 

F.STRADA DE FERRO Do\. 
:BAHIA A S. FRANCIS· 
CO ERAMALDOTIMBÓ 

· Decretos ns. Hl02, de 
14 de maio do 18551 
31~7. de 7 do ou
tubro Cle 1882, 8925, 
de 7 de abril do •.. e 
9082, de 18 dezem· 
brode 1883) •••••.• 1.259:000$000 

EITRADA DE FERRO 
CENTRAL DA BAUIA, 
RAMAJI3 DA FEIRA. 

. DB SANT'ANNA Dlll 
OLHO »' AGVA E DO 
ORODÓ 

Dooretoll Illl, 5171, de 
~8 de outubro de 
1874, 9767, de ~l de 
julho de 1887 e 289 
de 29 do março de 
1890}............. 910:000$000 

o 

~· 
~ 

" o 

EIITRAll ,\ nt. l'EI\RO 
~ 

TRA.M-ROAD NAZA-
fi 
~ 

RETH 
3 

(Decreto n. 10.125, de ~ 

15 rio dezembro de ~ 

1888).' ........... 53:400$000 ~ 

RlO DE JANEIRO ~ 
ESTRADA DE Fl!RRO BA-

~ 
~ 

RÃO lim AHARUUIA ~ 

~ 
~ 

)Decreto n. 10.245 de <n g. 
31 de maio do 1887), 60:000$000 ~~ 1;\ 

o 
"' ESTRADA DE FRRRO DO 

OAR.\.NGOLAEHAMAL 
l".l ft 
1!:: ~ 

"' DN SANTO EDVARDO 

"""" ( Deo1•etos n~. 5822, de ~ 
12 de tlezemllro do 
1874, 61 18 d~ 20 de ~ 
março de 1875 e N 

10.119, de 15 de de-
l>:l 

zembro de 1888J •.• 470:000$000 ~ 
ESTRADA DE FERRO 

CENTRAL DE l\1.\0AHÉ ~ 
(Decreto n. 10.121, de .... 

15 de dezembro de 
00 
co 

1888) ..•••.•••.••• 74:152$669 11>-

MINAS GERAES 

ESTRADA. Dlli FERRO 
MINAS E RIO 

(Decretos ns. 5952, de 
23 dejunbo de 1815, 
6683, de 12 de Bil· 
tembro de 1877 e 
8068, de 3 de maio 
de 1881) ••.••••••• 1.084:667$715 I~ 



S. PAULO 

1'81'RADA DE FERRO 
MOOTANA, PltOLOIIl
GAMBNTO A CA1'ALÃO 
B RAJlAL DE OALDAS 

(Decretos ns. 3888, de 
7 de janeiro de 1883, 

. 9165, de'23 defeve· 
relro de 1884 e 885 
dedeoutnb•·o 1893). 360:000$000 

CAviso de W de junho 
1893). Pagamento 
em ouro ao cambio 
de 27 d. por 1$0<)0. 258:00*00 

PARANA' 

J:STR.ADA Dll FERRO DE PARANAGUA' A OURTTWA, :PROLONOAMI.NTO AO 
PORTO A~IA.ZONAS ,ti; A'PONTA ORO~SA E RA:IIAES AO IUO NBGR'J B 

ANTOI'IIN.A 

(Decreto9 ns. 5912 de 
1 de maio de 1875, 
7035 de 5 de outu
bro de 1878, 10.152 
de 5 de janeiro de 
1889 e 907 rle 18 de 
outubro de 1890 •• 1,344:442$989 

SANTA OATHARINA 

ESTRADA DB FERRO D, THERBZA. CfiRl!!TINA 

Deeretos ns. 5704 de 
21 de outubro de 
1874, 7649 de 18 
de outubro de l8i8 
e 9528 de 5 de de· 

• z.embro de 1885)... 392:650$861 

RIO GRANDE DO SUL 

l!SrRADA DE FERRO DO RIO GRANDE A BAOE' 

Decretos ns. 705B de 
26 de outubro de 
1878 e 7941 de 11 
dezembro de 1880). 94.6:501$732 

llSrRADA DE FE RRO DE QUARATUM .A ITAQUY 

(Decretos na. 8313 de 
19 1le novembro de 
1881, 8942 de 5 de 
maio de 1883 e 380 
de 9 do maio 

. de1890)..... . ... •• 360:000$000 

Em construeçiio 

MARANHÃO 

ESTRADA DE FERRO DE CAXIAS A S, JOSE' DE OAJA.ZEIRAS 

(Decrd.os ns. 10.250 
de 31 de agosto 
de 1889 e 157 de 23 
de abril do l81H) .. 60:000$000 

PERNAMBUCO 

XSTRt\DA. DB FliRRO D:S: Tt\Mt\IiDARl!l' .A' BARRA 

(Decreto n. 193 D de 
3 O d e janeiro 
de 1890)........... 60:000$000 

SERGIPE 

liSTRADA DE FERRO DE ARAOAJU' A SIMÃO DIAS 

(Decreto n . 619 de 2 
de agO'It.o de 181J2). 59:000$00() 
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ESPIRITO SANTO 

BS'l'RADA DB FEJCRO DB YIOTORIA A P.BS!ANIJA 

(Decreto n.574 de 12 
de julho de 1800). 60; ()()0$000 

MINAS OERAES 

BSTlUDA Dl!l l"BRRO MUZAMMNIIO 

(DeoretO!I ns. 10.449 
de O de novemb•·o 
de 1889 e 845 l'e ll 
de outubro de !800). Z00:380$()00 

RIO GRANDE DO SUL 

ESI'RADA DB PERRO DE SANTA )1Al\IA A CRUZ ALTA 

( Decreb us. 10.432 
de g de novembro 
de 1889, 305 de7 de 
abril de 1800 e 397 
de 20 de junho de 
1891 ). • • .. .. • .. . • • 288:720$000 

ESlltADA DE FERRO E ~U.iAS DE s. JERONYMO 

(Decreto n. 006, de 18 
de outubro de 1890). 60:000$0(!0 

ESTRADA Dil P'I!RRO DI!: PELOTAS ÁS COLONIAS DE S. LOURENÇO 

_ _ _ , I(Decreton.IO.l51,de 
UTftAD.l DI!: FBRRO PERDOES A. OA.TALAO E l'llRDOE9 A. BARRA. M.\NIIA 5 de janeiro do 

(Decreto n. 86i de 16 
_deoutubroda 1890). 2.056:824$000 

S . PAULO 

PROLONOAMBNTO DA SOROC.\BANA E RAMAI, DE ITARARÉ 

Decratoa n. 10.(90 
de 24 de no.-embro 
de 1878 e 874 de 18 
de outubrods ISOO). 360:000$000 

BSTR.ADA DB FERRO DE ITARARÉ A CRUZ ALTA 

.Decretos ns. I0.43Z 
· · de g de novembi'O 
. de 1889, 305 de 7 de 

abril de 1800 e 397 
: .de .20 de junb<> de 

'·1891.. . ... ...... .. 60:000$000 

1889) ........... .. 60: ()li()$000 

Em estudo• 
MINAS GERAES 

ESTRADA DB FERRO DIC ARAXÁ A PESSANI!A 

(Decreto o. HJ82, de 28 
de novembro de 
18110).......... ... 60:000$000 

GOYAZ 

ESTRADA Dlli FERRO DE CATALÃO A PAL~!AS 

(Dec1·elo n. 862, de 19 de outubro 
de 1890) ..................... , • 60:000$000 13,850:440$.100 

260:000$000 8. Estrndll. de Ferro do Sobral. •• 
9, Estrada de Ferro do B!'turlté: 
Dedu~idoa; 50:000$ do ma teria.! rodante da 3• se

cção, 150:000$ d& consigna~ão pa.ra preparação de 
leito n11. 4• secção e QO:OOO$ da de ma.tet•ial da. 
mesma secção, 200:000$ d11. de preparação do lei to 
etc. da. 5• e 25:000$ na revisão dos estados entre 
Hurnaytá. e Crato ••• .................. , . ...... , •• ~.235:524$732 
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lO. Estrada de Ferro 
Sul de Pel'nambuco 

Substitua-se a. taba& 
pela seguinte: 
}a divil5io 

Pêssoai. ............ . 
Material; ... ; ....... . 

~· divisão 
Pessoal ......•...•.•. 
Matel'lal. •••••.•••• , 
Dito rodante ....... , , 

s~ di~(Constru· 
cção) 
Prolongamento deGua

ranhens a Aguas 
Bellas - . 

Pessoal . ........... . . 
Material. .•••••••.•• 
Revlsio de estudos, 

locação da linha., 
trabalhos prep&r(l..oo' 
·torios e movimento 
de terra ......... .. 

n. Supprima.-ae. 
1.2. K<ltrada. de Ferro 
. Central do Pernam

buco. AC()resoente
S& á tabeUa: 

Aequislção elo ma.te
rn~l rodante, 2• dl-
viaã.o .• •. ••• , ..•••• 

PBS3oal. ......... , .• • 
Material ........... .. 

· Empreitada ........ .. 

I 19:Zl3$950 
6:000$000 

780:635$021 
410:450$000 

125:213$950 

600:000$00~ 1.791:085$021 -----

62:825$000 
2:000$000 

300:000$000 

700:000$000 

6• SIMÇíJO 

364:825$000 

baúba. ao Pilar Tim 

60:00= 10·000 
350;000 -~- 420:000$000 ---

2.281: 123$071 

'!• secÇ!Jo 

Ouarabil'a a. Nova Oruz 

Peasoal........ •• .• . • 60:000$000 
Material............ 10:000$000 
Empreitada, mo T 1-

mento de terra e 
obra.s de arte con· 
tractadas. . .. . . .. . • 250: ooo.tooo 

il• ltCÇtlO 

320:000$000 

Muhmgú & C;\tnpinn. Grande 

Pessoal.............. 60:000:0000 
Ma.teri~I.. ..... . .. .. • 10:000$000 
Empreitada......... . . 100:000$000 

---~- 170:000$000 
13. Supprima-se. · 
14 . Estrada de Ferro Po.ulo Affonso •••••.•••••••• 
15o Estradtl de Forro dt\ Bahia (Prolongamento)-

oeduzidos: 48;857$115 da ConsignaQão diversos 
materiaespara omeinas 57:295$517 da sobresa
lentes, na. 3·' divisão; IS:OOO$ da. Diversos mate
ria.es, 10:000$ da-Obras Novas-na. 4• divisão; 
34:0'52$.3110 da.-Trilhos e accessorios-23 :365!1180 
ela-Material telegraphico-130:000$ da-Mate
rial roda-nte, etc.-70;0Q5$840 da-Ma.terlal, for
l'amen~s-pn.rll &.9 oftlcinas a montar no Joo
zeiro; 44:889.$ na-Ma<lhina, ferramentas, etc., 
para trabalhos em madeira ne11 mesmas officl-
nas, & :li.vi'llão: ....... o ••• • o ................ . 

16. Estrada de Ferro central do Brazil-Deduznm· 
se: 1:200$ de um praticante, 2 :555~ de um a.u
xili.o.r na tb.esoura.r\1!., 2:400$ de dous pra.ti· 
cantes no ·Almoxarifado; 9:360$, de tresprimei· 
ros escrípturarios no esct•iptorio central ao Tra
fego; 133:623$400 d&-Guaroas em gel'al, mano
br.;~iros, etc.-naEstação Central; 145:146$58(),da 
:mesma. consignação para as estações de J• classe; 
71 :559$640, da. idem, Idem n11s estações de 2• 
clas$e; 64:581$580, da. idem, idem para as est11.~ 
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ções da 2" classe; 52: I P7$780, d·a Idem idem para 
as de 4• classe ; 43: 993$200 da idem, idem para 
as de 5" classe; 400:000$ rla. conduCQão de trens 
Jm, 60; 50:000$ da cl)ndueção de trens do Ner~ 
~Q(l!OOO$ d11. reparação do ma.tm-ial rodante 
1"', 60; ll:800Si da eventuaes, na rubrica. ma
terial ; 281: 136$ da. Opera.rioa, trabalhadores 
etc., da conservação extra.ordinaria ; 200:000$ 
do. Dormentes;. 800:000$ de trilhos e accesso
rios; 100:000$ da Materia.ea diversos; 110:000$ 
da. Eventua.es, da rubrica. Conservação ordina
·ria a extraordinaria; 200:000$ da Obras novas 
nas offlcina.s ; 500:000$ da. Melboram~:ntos nas 
officina.s etc,, ; 100:000$ da Obras novas, mate
ria.] rodante etc., e elevados o. 3:600$. os venci
tos da professora da escola annexa li.s officinas. 

17. Prolongamento da Estrada. de Ferro Central 
do Bra.z\1, , , •• , .••.••• • ••..•.• •..•••••••••••. 

18. Estrada. de Ferro Pol'to Alegre a Uruguayana 
Dedusa.m-se ; 30:000$ do Pessoal e 300:000$ do 
Ma.teriu.l da 5" divisão ............... , .......... . 

Ul. Prolonga.mento da Estrada de Ferro Porto Ale
gre O. Uruguayana.. Rerluzam-se a 300:000$ a 
consignação Pessoal c Matcdal da administração 
e fu!calisação, a 600:000$ a. Assentamento da 
"ia perl'!la.nente, pontes etc., a.OOO:OOO~ a Com
pra. tle material rodante e fixo, a 200:000$ a 
cet•ca de arame, a 150:000$ a E•lificiDS e a 
50:000$ a Eventuaes. , •....•.........•.•.••.• 

20, Esh·arla de Ferro Co. talão e Cuyabâ. - Para es
tudos da estmda a construir .(leia. força federal. 

21. Obras Publicas na C:~.pital Fetler,11-Deduzam-se: 
200:000$ da. consignaçf(Q Obras novos pat·a sup
prímento de agua da capital; supprimida.s as 
lll!guintes~ 4:800$ do ajudante do chere do tra
fego no escriptorio, 4:800$ da rlous agentes de 
I• clas~e, 4:800$ de dous ditos de 2• classe 
2:190$ de dous aJudantes· de compositol' e if!l· 
pressor, 2:555$ do ajudante d11. offldna telcgra
phica, ora extincta, no Esoriptoiro da Estrada 
R lo do Oul'o; I :825$ para o ato.rraclla.dor. a rle 
2:007$500 de um carpinteiro de j2' cla8Se, 1:460$ 

2-4.440:900$355 

2.800:000$1)00 

3.066:319$167 

". 220 : 000$)()0 

100:000~ 

do ajudante de p intor, 2:007$500 tlo apontador 
· geral, logal'es que ficão extinotos. 

Dedu2idos: 30:00:>~ tfa conslgnaQão-Ca-rvão CardiJY, 
6:000$ da Lubrificantes ; 5:00Q$ da. Diversas, 
12:000$ da Dormentes ; 8:000$ da Trilhos e ac
cessorios; 10:000$ da Evontuaos para. auxilia· 
rcs do serviooetc,, 20:00()$ da Obras novas etc, 
da Estradi4 de Ferro Ri e do Ouro ..••..•..••••• 

22. Obras nos diversos Estados -Reduzida. a con
slgnii.Qãn Pessoal tecllnioo, inclusive o das sec· 
ções em .seis mczes de e~cl'iptorio, do esoripto
rio lechnioo, da Commiasão de melhoramentos 
do Rio de S. Francisco a 42: 144$, a 50:000$ o 
material e ferramenta das omcina.s da mesma 
commlssão ; inclui•la. a de 40:000$ para. auxilio 
a clesobstrucção do Alto Tocantins em Ooyaz ; 
80:000$ para melltoramento da navegação do Rio 
Cuyabá em Matto-GroS"'I. Substituida a tabol
Ia relativa á Iuspectoria dos Portos Mariti· 
mos, que à extincta, peln. seguint6: 

llfARANIIÃO 

Obras do Cães da Sa
gl'llçiio, segundo o 
contmcto ......... . 

Fisco.lisar,:ão •• , ..... , • 

Mel/IOI'al/leJito tios 
rios 

Pessool e material •.• 

CEA.ItA.' 

OaNntia. do juro; á. 
Coo rrl Barbo1fl' Co1·· 
poralíot•· ( decreto 
n . 1.022 de 23 de 
agosto de 189"2) •••• 

Fiscaliea.r:ão •• , ••••••• 

15D:OOO.?OOO 
10:000$000 

292:440$000 
ln:000$000 

160:000$000 

48:000.$000 

307:440$000 
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RiO ~:RANDE DO NORTIÍ: Po1·to de S.-Jotlo da 
fi 

Porto da CapiloJ 
Bcu·ra 

00 ~ 00 

Pessoal e material •.• 200:000$000 Pwoal e materiaL .• 500:000$000 
3 

•••t••••••• 
..... t.' ••.. ~ 

l'AaARYBA 
1, P.AULO 

~ 

P~lo da Capital 
Porto de Stmtos 

~ 

Pessoal e maüirlal ••. ......... '. 100:000$000 
Fiscali!'aQão e estu,1o5', 30:000$000 I 

PERNAMBUCO 

Eraiente, aluguel 

Porto do Recife' 

e !'asa, e tt>an· 
~ 

&}J()rte ••••••• , ••••• 10:000$000 
~ 

1 engenlleiro chefe •• 12:000.)000 
------ 40:000$000 

~ 

1 dito ajudante ••.••• 7:2081000 Cant1l de lgtwpe 
g. 

I ~~ecretarlo ... ; .... , • 4:80.000 
1;\ 

I auxiliar tecbnico ... 4:8= 
Pessoal e material ... t f I I tI I. I • • 50:000$000 ~ 

Pessoal. ........... ,, 64:0 000 PARANA' 

ft 

Aluguel de ca.sa e ex-

~ 

Po1·to dr1 Pm'dtuJgud 

~ 

pedientli'J .. , ........ 5:0~000' 
~ 

Conservação do mies, 40:000 000 Pa-soal e material.,. 4 I • '.I f f I I I 70:000$000 !21 

Dlt.a das pontes., .... 30:00~000 SAN'J'A CATIIARlNA 
i:i 

Ma.terinl. , ........... 140:000, 000 
~ 

Dràgagem e obras .. , 500:000;,000 
Po1·to do Desterro t;; 

Eventuaes .. .......... 10:000$000 P.:sw:~.l e material ••• 120:000$000 
~ 

------ 817:800$000 Pa1·to da Laguna 
c 

AUGÔAS ~ 
Garantia de juros á. 

Gn rnntia de juros ... , 60: OOO,'t,OO() 

companhiil. conces· 
Fiscalisação •••••. , ••• 8-:000$000 ;.. 

----- 158:000$000 
l!ionaria de confor• 
midade com os de· 

RIO GRANDB DO SUL 

ore! os n. 904 de 18 - Ofltas da lm!'ra 

de outubro de 1890 Pes>oal technioo do 
e 808 d9 4 do maio 
de 18!:12 ........... 60:00~000 

escríptorio, aluguel 

Fiscal!sa~:ã.o •. , .••. , •• 8:000.'000 
de caSlS e olllcinM. 160 :000:WOO 

------ 68:000$000 
Material ........... , 40:000$001} ------ 200: 000$000 

ESPinlTO SANTO REVESTU.l!:l\'TO DO 
Porto da Victoria OAN,\L DO NORTE 

Pessoal e materiftl. •• ,t.tt•• lt411 ~00:000$000 i\ftwgcm 0( st6 
RIO DEl 1ANEIRO 

Porta de Maca71J 
Pessnnl ope1-ario ••..• 80:00~000 

Pessoal e material. , • 
Material ............ 160:00 000 

I to t. t lo lo t ~ I t SO:OOO:fllOO ------ . 2-{0: 000$000 



'' lrfm·gem Lests 
.. Pessoal operario, , , • , 40:00~00 f Material ............ 60:00 00 ------ I 00:000$000 
~ Ban·agem e estacada 
:' do Porto 
:1 Pessoal. ............. H?-0:00~000 
;:; Ma.terial. ......... , •• 180:000 00 ------ 300: 000$000 

Olwas do mo~he ela 
Barra 

Acquisição do ma.t&-
250:000$000 · rlal ....••.•••.• •. • 

Via ferrea. e outras 
insta.llacões •..•. • .. 80:000$000 

Material, mão de obra 
e construccã.o das 

200:000$000 e>~ar1a.s e molhe!. 530:000$000 ----- ----- 4.787:468$300 
23. Dlrectorla. Geral de Estatística. : 
Jnclulda a consignacão c:'te .(0:000$ pa.rn recensea· 

manto e substituldo. o. consignação de 10:000$ 
pa,ra impressão pela de90:0u0$ pa.1•o. acquisi~ 
de m11terial typogra.phico n('oossarlo e seu custeio, ~2: 180$000 

24. TJ•ansporta.da para o n. li. 
25. 'fransporto.·la paro. o n . U. 
26. Eventuaes .•.• •• •• • . •. •. . •. .•.. ; , • • • • • • • • • . • • 50:000.$000 

11 <"'..om os serviços munieipaes, a inda. a cargo da 
UntOCe, em virtude decontractes e por conta das ver· 
bas especiat;S que no orçamento da receita lbes silo 
destina."as, a qua:nlia. de 3.021:579$574, a sa.ber : 

1. Illumlnação publica • . • .. • • . .. . . • . .. • .. • .. . • • 943:266$314 
2. E~gotos. a.ugmentada a. consignação do pessoal 

com 2:000$ ao engenheiro fisca.l, I :200$ a. cada 
um do~ ajudante~. 600$ a. cada. urndos o.uxilia.res 
e 600$ ao ama.nuonee .•. •••••.• ••••.• •• , . • • • . • • • 2.081 :31~ 

~ § 1.0 Continuam em vigor 03 m. -1, III, IV, VI e V(([ da. let 
!· n . 191 B, r1e · 30 de aetembro de 1893 e art. 14 da. lei D. 3.~97, de 

24de novembro de 1888, que autorlsou o Poder E.:ecutivoa resga.-

taras Estradas de Ferro da. Bil.hla. ao S. F1•anclsco o Recife M São 
Francisco, nos termos dos rospccti vos contraolo3 . 

§ 2." As companhias ou emprezo.~J quo gozarem de garantias de 
jurw ou subvenções, são obt·í~adas 11. entrar p1.1.ra o Thesouro Fe
deral com asquotns quo lhes ttverem sido marcadas IJelo Poder Ex· 
ecutivo ou quo constarem das tabellas, para. ooout•rencia das despe· 
zas de ftscalieação,c••eaJo.s pelo dec1•eto n. 399,de 20 de junhode 1891, 
instituída sob a clausula. i1a. despeza não excede1• a. receit(l. prove· 
nien~c doquella at·recada(;'ão. · 

As companhias, empreza.s ou concessionarios sem garantia de 
juros ou subvenção, ficam su\xmlioad!ls à. disposição anterior lo~o 
que sejam approvados os e..studos definitivos da respellUva concessao 
ou emprcentluneoto. 

São isentas dessa obrigação, ns companhias ou emprczo.s cujos 
contractos, anteriormente celebrados, lmpuzerem expressamente ao 
governo as despezns com a respectiva 1Jscalisaçíto, nií.o sendo per· 
mlttido, porém, ao governo conceder a. esstts co1npanhias ou em
prezas nenhuma novação ou favor de qualquer espede, sem que 
ella. se suu<ll'dlne áquella obrigação. 

§ 3.• E' revr gado o decreto n. 1705 A, de 30 de abril de 1894. 
§ 4,• E' o Poder l~xecutívo tmf.orisado: 
1•, a renovar por cinco (l,nnos o contracto de navegação das lagoas 

Norle e Mangal:m., no Estado das Alagôas, por concurrencia publica, 
podendo elevar a respectiva subvenoão annual a 40:000$, com a. 
clausula de serem feitas seis via.gons redondas pot• semana e de ser 
desob3~l'uido o cuno.l nl\ sabida do Trapiche dn. Bo.rl'O. · 

2•. a innovar o coutracto com a companhia quo fa;: o serviço de 
navegação de cabotagem entro o Ceará e o Pará, est11.boloccndo uma. 
viagem menstll, redonlla. ao porto da. Amarra-:.ão, e out1-a aos portos 
do Uuimar;.1cs e Curntupera, podendo por isso elevar a. respectiva 
subvençiio a 2GO :OOO$OOO: 

3•, a. revalidar e pi"Ol'ogar por um ~nno o prazo das concessões de. 
Estmdas do Ferro cujDs estudos definitivos ,li tiveJ'em sido apprO· 
vados, comprehendidas nos Esta!los que se acbamm em revolução, e 
ti verem caducado depois do 6 de setembro de 1893 ou que venho.m 
a caducar até 31 de dezembro do eorrento anno, e bem nsslm as 
conoossões ou emprezasde estrJda!! de ferro que nesses Estados , no 
t•eforido pra%o, tiverem suspendido os trabalhos já iniciados. 

Sala dascilffimlssõ83, 13 de novembro de 1894.-Joclo Lopes, pre· 
sidente.-Arthur Rios, rela.tor.-Augt>Jio Sct!~J·o.-F. P. Mayrilth.
,tllíctto Totl'e s, com re<!tricçiies.-Almcirla .Nogueim. - Gonçalves 
FcJ-rcil'a, com restricções quanto no n. 3 do§ 4• .-Augusto MoniB· 
11egro, comrestrlcção quanto ao n. 3 do § 4•, 
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E' :posta. a. votação e ap:provada. a seguinte 
emenda do Sr. Augusto Montenegro. 

Ao projecto n. 180 de 1894. 
Additivo ao n. 1 do art. 1". 
Fica o governo a.utorlzado a. abrir no cor

rente exercicio a. verba-Reposições e Restitu
ções-o :preciso credito :pára :paga.r aos Esta
dos da União a divida. proveniente dos impos
~s arrecadados dura.nte o periodo da. or~ 
nJ.Za.Çio constitucional dos Estados, e perten· 
centes ao mesmo nos termos da. Con~ituição 

Em seguida. e posta. a votos e ~~opprovado em 
ga discussão assim emen~ado e enviado á. 
Commissão de Redacçã.o o seguinte 

PROJEctl'O N. 180 DE 1894 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. I.' E' aurorisa.do o governo a. abrir, 

no corrente exercício de 1894, para. os ser"Vi
ços adeante mencionados, os seguintes credi
tos, na importancia. total de 2.939:848$183 
assim distribuídos : 

I. Pelo Ministar\o da Fazenda: 
Credito supplementar na im.portancia. de 

908:172$480 para: 

Eventuaes-Rnbríca 41 do 
art. 2" da lei citada :paga.
mento de despezas compre
bendiàas no art. 64 da lei 
n. 35, de 26 de janeiro de 
1892 e de di:!ferenças de cam
bio com as despezas dos pen
sionistas da. União na. Eu· 
ropa. •••••.....•..•.•.•••.• 
Ili. Pelo Ministerio das Re
lações Exteriores. Credito 
sn~plementa:r na. importa.n
tancia. de 230:000$, pa.ra 
ajudas de custo - Rubrica 
4• do art. 3• da. lei n. 191 B, 
de 30 de setembro de 1893, 
pagamento de ajudas de 

· custo que terão de ser oon
eedidas com o preenchi~ 
manto das vagas no corpo 
diplomatico e consular ..... 
Extl'8.0rdinaria.s no exterior 
-Rubrica 5• do art. 3o da 
lei citada. pagamento de te· 
legra.mmas e ga.stos com soc
corros a bra.zileiro desva.li
nos e outros eveoluaes •.•• 

90:000$000 

30:000$000 

IV. Pelo Ministerio da lndustr ia., Viação e 
Obras Publicas. 

Eventuaes - Rubrica 28 do 
art. 7• da lei n. 191 B. de 
30 de setembro de l89J: 
Pagamento de despezàs que 
correm por esta verba., .. , • 

Exel'cicios Findos-Rubrica 31 
do art. 7° da. lei citada.. 
Pagamento de contas a.tra-

Credito extraordinario na importancia de 
721:572$944, equivalente á e 34.575,7,5 ao 

20 000$000 cambio de 11 1;2, pa.ra pa.ga.mento de mate· 
: ria.es a.<lquirido nos Estados Unidos da Ame

rica do Norte, com destino às Estradas de 
Ferro de Ba.turité, Prolongamento da. Central 
do Brazil. Porto Alegre a Urugua.yana, So-eada.a ã. American Banlt Note 

Cbmpany • ...... _ ............ .. 
Item it. directoria. do correio 

francez pelo mnsporte de 
correspondenci~ desde 1889 

234:39l$900 bral, Prolon:amento da Bahia., Paulo AJfonso 
e Central de Pernu.mbuco. 

até o 1'' semestre de 1892.. 353:7S0$580 
LiquídaQão da.s dividas da 

Companhia. Lloyd BráziJeiro 300:000$000 
II .• _Pelo Ministerio da Justiça e Negocios 

Interxores: · 
Credito supplementa.r na importaucia. de 

466·500$ pa.ra: 
Policia. da Capital Federal -

Rubrica 13 do art. 2~ da lei 
n. 191 B, de 30 de setembro 
de 1893. Pagamento dos offi· 
eia.es e })raças ultima.men te 
reformados e dos que o fo. 
rem a.té a.o ftm do corrente 
exerci cio . .............. ~ .... . 
Obras-Rubrica 39do art. 2~ 
da lei citada. pagamento de 
obras em divel'808 ediftcios 

26:500$000 

inclusive o palacio da presi-
dencia da. Republica....... 350:000$000 

Credito extraordina.rio na. importancía de 
613:602$759, par.. MCJuisiçã.o de material 
rodante para. a Estrada. de Ferro Sul de 
Pernambuco. ~ 

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

Sala das commissões, 14 da novembro de · 
!894.- João Lopes, 'Pl'BSidente.- F. P. May
rinh., rela.'klr .- .Augusto Se, ero.- A~berto 
Torres.- Almeida. Nogueira.- Alcindo Gua-
nabara.-A. Montenegro, vencido quanto ao 
credito para. o Ministerio das Relações Exte
riores. 

E' posta a. votos e approvada a seguinte 
emend& do Sr. Paula. Ramos e outros : 

Ao projecto n. 185, de 1894 : 
Aoorescente-ae : 
E' o gov-erno igualmente autorizado a. abrir 

o credito neceASa.rio pa:ra.o :pa.ga.mento devido 
aos funccionaríos de terras e colon:isação du
rante o anno de 1893, no estado de Santa. 
Ca.tharinu.. 



Cânara dos OepLtados - lmp-esso em 1210212015 15.47- Página 20 de 52 

SESSÃO EM 4 DE DEZEllmRO DE 1894 91 

Em seguida é approvada em 3a discussão, 
assim emendado e enviado á. commíssão de 
redação o se,uuinte 

PROJECTO N. 185 DE 1894 

O Congresso Nacional resolve : 
.Art. J. o E' o governo autorizado a abrir o 

credito extraord.inario de 898:486$840 para. 
pag3.mento do excesso das des:pezas ~om o 
serviço decolonisaç.ã.o no estaoio do R.io Gran

·de do Sul, no exercício de 1893. 
Art. 2.0 Revogam-se as dispesiç.ões em 

contrario, 
E' a.nnnncia<la a votação nominal do pro

jecto n. 162, de 1894, approva.ndo com modi
ficações o codigo das disposições communs ás 
instituições do ensino superior, decretado 
pelo governo. sob o n. 1150, de 3 de dezem
bro de 189"2, (discussão unica), não sancciona-
do já o tendo sido porém pelo Senado. . 

Procedendo-se á. votação nominal respon
dem n«o isto l~. approvam o projec to rejei
tando o -velo oS Srs. Lima Bacury. Gabriel 
Salgado, Enéas Martins, Augusto Montem~· 
gro. Carlos de Novaes, l3ricio Filho, Holla.nda. 
de Lima. Viveiros, Luiz Domingues, Gustavo 
Veras, Eduardo. ne Berrêdo, Chrístino Cruz, 
Nogueira Para.naguâ, Gonçalo de Lagos, 11-
defonso Lima, João Lopes, Pedro Borges, 
Augusto Severo, Tavares de Lyra, Junqueira. 
Ayres, Coelho Lisboa, Arthur Orlando, Tolen
tiM d6 Carvalho, Pereira de Lyra., Coelho 
Cintra, Luiz de .Andrade, Medeiros e Albu· 
querque, Miguel Pernambuco, Carlos Jorge, 
Olympio de Campos, Menezes Prado, Gemi
niano Brazil, Gouveia. Lima, Santos Pereira, 
.Augusto de Freitas , Neiva, Milton, Fr•lncisco 
Sodré, Tosta, Edua.rdo Ramos, Paula Guima
rães, Yergne de Abreu, Leovigildo Filguei
ras, Rodrigues Lima, Tolentino dos Santos. 
Arthur Rios, Ma.rcolino Moreira, Galdino Lo
reto, Furquim Verileck, Oscar Godoy , Jose 
Carlos, Thomaz Delfino, Luiz de Vasconcellos, 
Alberto Torres, Erico Coelho, Euzebio de 
Queiroz. Ernesto Brazilio, Barros Franco Ju
nior, Urbano Marcondes, Mayrink, Lima Du
~rte. Monteiro de Barros, Fortes Junqueira, 
Lamounier Godofredo, Fer reira Pires, Arthur 
Torres, Para.izo Cavalcanti, Carlos das Cha
gas, Casemiro da Rocba, Gustavo Godoy, 
AdolphoGordo, Herculano deFreitas, Paulino 
C&rlos, Francis.co Glicério, Ovidio Abran~s. 
Urbano de Gou;eia., Luiz Molpho, Paula 
Ramos, Francisco Tolentino, Emilio Blum.. 
Fonseca. Guima.rães e Rivad a. via Corrêa. (84.) 

Rerponderam sint os Srs. Fileto Pires, Tho
maz Cavalcanti, Francisco Benevolo, Joaó Be

, vilaqua, Trindade, Martins Junior, Clemen
tino do Monte, Rocha Cu.valcanti, f'r•mt;a. 

Carvalho, Alcindo Guana.bara., Americo de 
Mattoo, Belisar io de Souza, Fonseca· Portella, 
Costa. Asevedo, Nillo Peça.nha, Francisco San· 
thiage, Sebastião de Lacerda., Almeida Go
mes, Landulpho de Magalhães, va.z de Mello. 
João Penido, ' Francisco Veiga, Cupertino de 
Siqueira., Rodol:pho Abreu. Theotonio de Ma
galhães, Pinto da Fonseca., Moraes Barros • 
Cineinato Braga. e Vespasia.no Albuquerque. 
(29.) 

O 8r. Pre8ldente- O projecto n. 
162 de 1894, acaba. de ser approva•lo por 84 
cont ra 29 votos e vae ser enviado ao Sr. 
presidente da Republica para formalidade da. 
pu blicaçãÇI. · 

E' annuncia.dtl a. votação nominal do pro
jecto não sanccionado n. I, de 1894, reorga· 
nisanrlo o Tribunal de Contas. 

Procedendo-se a votação nominal respcm
dem sim, isto é, approvam o veto opposto 
ao projecto n.. l, ele 1894, os Srs . Lima. 
Bacul'y, Fileto Pires, Enéas Martins, Luiz 
Domingues. Gustavo Veras, Eduardo de 
Berrêdo, Christino Cl'UZ, · Nogueira Para· 
naguá., Gonçalo Lagos. Thomaz Cavalcanti, 
lldefonso Lima., J oã.o Lopes. Pedro Bor
ges, Francisco Benevolo, JoSé Bevilaqua. AU· 
gust.o severo, Junqueira. Ayres, Trindade, 
Martins Junior, Milton, Eduardo Ramos, To
lentino dos Santos, Arthul' Rios, Paranhos 
Monteneg1•o, Torqua.to Morei:ra. Galdino Lo
reto, Furquim Werneck, José carlos, França 
Carvalho, Oscar Godoy, Alcindo Guanabara., 
Americo de Mattos, Nilo Peçanha, Francisco 
San tia.go, Almeida. Gomes. La.ntlulpho de Ma.· 
galhiies, Va.z de Mello, Monteiro de Barros, 
Francisco Veiga, Cupertino ·de Siqueira, Ro· 
dolpho Abreu, Theotonio do Maga.lbã.es, P into 
da. Fonseca, Carlos das Chagas, Casemiro da 
Rocha, Almeida Nogueira, Gustavo Godoy, 
Herculano de Freitas, Pa.ulino Ca.rlos, Cincina
to Braga, Francisco Glicerio. Paula Ramos, 
Fra.nciseo Tolentino, Emílio Blum e Fonseca 
Guimarães, Rivada.via Corrêa., vespasiano. Al· 
buquerque (55). 

Respondem n ão os Srs. Gabriel Salgado~ Au
gusto .Montenegró, Carlos de Nova.es, Bricio 
Filho. Viveiros, Tavares de Lyra. COelho Lis
boa., Pereira. de Lyra., Coelho Cintra., Luiz de 
Andrade, Medeiros e Albuquerque, Miguel 
Pernambuco, Clementino do Monte, Rocha 
Ca va.lca.nti, Olyr;npío de Campos, Menezes Pra· 
do, Geminiano· Brazil, Gouvêa. Lima, Zama., 
Santos Pereira .. Augusto de Freita.s, Francisco 
Sod.ré, Tosta, Manoel Caetano, Paula Guima.· 
rães, Vergnede Abreu, Rodl'iguesLima, Mar· 
colino Moura, Lins de Vasconcellos, .Alberto 
Torres, Belisario de Sou1..a, Erico Coelho, Fon
seca Portella, Euze bio de Queiroz, Costa. Aze
vooo, Erne:sto l3r~ilio, D•U'l'Oll Fl'anco Junior, 
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Sebastião de I...a.cerda, Urbano Marcondes, Pau
li no de Sowa Junior, Mayrink, Lima. Duarte, 
João Penido, Fortes Junqueira. Lamounier 
Godof.redo, Ferreira Pires, Artbur Torres, Pa.
raiso Ca. valcanti. Adol pho Gordo, Moraes Ba.r
ros, Ovidio Abrantes, Urbano Gouvêa e Luiz 
Adolpho (53) • 

O 8•·· Prel!!oidente -:- O projecto 
n . I. de 1894, acaba de ser re-jeitado por 55 
votos contra. 53. 

Entra. em discussão unica. o parecer sobre 
a emenda oft'ere··ida em 3"~ discussão do pro
jacto n . ll8 B, de 1894, tixa.ndo os venci
mentos dos empregados da. Estrada de Ferro 
Central do Brazil. 

Estou convencido que o parecer r::~. Com
missão, em vez de melhorar a. sorte dos em
preg~dos, vae peioral-a. em futuro muito· 
pro:x.tmo, e o geverno ver-se-ba. na. neces
&da.de de, uma. vez a.dopta.~as essas medidas, 
reformal-~s muito breve, e terà. de luctar 
com difliculdades :para. modlftca.l-as. 

O SR. LAMOUNIER. GODOFR.EDO - Menos a! 
tabellas de "\l'encimentos, que não podem crea.r 
difftculdades a.o governo. 

O SJI.. VESPASIA.NO ALBUQUEB.QUE- Podem 
atécerto ponto, porque. ~a. vez _c~ os os 
direitos. ditncilmente se póde moddi.ca.l·os ou 
altera.l-os. 

Sou, pois, de opinião que seja a.dopta.do de 
preferencia o projecto do nobre deputado por 
Pernambuco. O -Sr. Vespasiano Albnquer• 

que-Sr. presidente. o parecer do Sr. repre· O SR. AuGUSTO SEVERo-Esse é até perigoso 
sentante do Estado fle Pernambuco parece- l)Orque é inju~to. 
me ser mais a:proveita.vel do que o da. Com- o sa. VESPAsJ.ANo ALBUQUBRQUF. - N""ao é 
missão. Entreta.nto, não quero C"ear diillcul- injusto a.té ettrto ponto como vou demonstrar. 
dades na. presente sessão. porquanto os ·o a.ugmento de 10 °/• sobre os vencimentos 
trabalhos legislativos ja se acham a.dean- do l!bete do ser viço e uma. ninh:~oria relativa
ta.dos e não me opporei a este ou aquelle mente aos trabalhos que elle tem de desem-
projecto. penha.r. 

Julgo de gra.nje necessidade o melhora- Neste ponto a.cbo deftciente a. proposta. do 
mento dos venc1mentos do pessoo.l da Estrada representante de Pernambuco. 
de Ferro Central. (Apoiados .) Si fosse possível apresentar emenda. eu o 

E' isto uma questão de vida e morte para. faria. mas limittl-me apenas a. manlfesta.r a 
a. Estrafia. de Ferr·o Central do Bra.zil. O pes- minn'a opinião declara.ndo que acho mais con
soa.l mal remunerado como é, por muito dedi· veniente o projectD do nobre deputado p<lr 
cado que seja., não póde continuar IJOr muito Perna.mbuco do que o parecer da Com
tempo a so:l!rer privações. Além disso, diffe- missão. 
rentes emprezas congeneres teem necessidade E' 0 meu modo de :pensar, respeitando eu
de pes80a.l habilitado, e a.lli irão :procurar o treta.nto a. opinião da. Commi$são dos nobres 
que lhes !a.lta.. collegas que de mim divergirem. 

Portanto, si o governo não tratar de me- Estou convencido de que, ei a nobre Com- . 
lhora.r, ha.veri., não uma gretJe, mas uma re- .missão tivesse estudado mais de perto os 
tirada muito natural e necessaria talvez á di1ferentes serviços da Estrada de Ferro Cen
vida. e manutenção dos empregados. tral, talvez tivesse modificado a sua. opinião 

Como disse, o projecto do nobre deputado e a.dopta.sse o projecto do nobre rep-resentante 
por Pernambuco me parece muito acceita-rel, de Pernambuco. 
preferivel ao parecer da Com.mii!Bão. Si eu tivesse competencia, aconselharia. á 
. o SR. AUGlJsTO SEvERo dá. um aparte. .. Ca.mara que rejeitasse as i~éas da. Commissão 

, manifestadas nas observaçoesdo seu parecer. t? ~.!t· YEs~~L\l\'0 .ALBUQUERQUE-E minha. Essas observa('.ões vão formar Unl novo regu. 
opm1ao md.iv1dual. lamento., . 

0_ SR. AUGUSTO SEVERO -Que eu respei~ 0 SR. LAXOUNIE GoDOFREJ>O-Nesso ponto 
mUlto. · estou de accordo. 

0 S:&. VESPASI.A.NO ALBUQUERQUE-O parecer 
da. Commissão não satisfaz de modo a.Igum as 
necessidades principaes da estrada., ao con
trario, em lugar das medidas a.hi consigna•1aa 
constituírem um auxilio ao bom fnncciona.
mento da. estrada.. serão difllculdades creadas 
Jl&ra o fnturo . . 

Não fallo da. . minha. individualidade que 
nesta casa. nada. é (nao apoiado}, e o director 
da. estrada. que fa.lla., é -uma peSlSoa. que 
conhece o serviço. · 

O SR.. V.aPASIANO ALUUQUEROtJ~- •• • que 
Ta.& transrorma.r completamePt.e o ~~ervloo da 
Estrada de rerro Central. 

Nã.o é um trabalho de um unloo bt~ln~m. ü 
trabalho de uma série de geraQÕIIII, do OIII{Q• 
nheir os nota.veis, como Cbri•tiuno 0~1.on\, 
Ewba.nk da. Ca.ma.ra, Passos. etc. 

0 SR. AUGOS'l'O SEVBRo-E V. Ex. 
· 0 SR. VESP.A.SI.Al'IO ALBUQUERQUE- Noo 
tenho parte nenhuma. no regula.menU) da. 
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estrada. 10 meu nome não vaJe de nada. neste 
assumpto. (Nrlo apoiados.) 

Acredito que, si for aceeito o parecer da 
Commissão, :ficará distribuído todo esse tra
balho, e o governo, l>em como o meu succes
sor, terão de luctar com sérias difficulda.des. 
O que Bão quero para mim não quero para. 
os outros (muito bem), e, portanto, cumpro 
um dever de lealdade declarando que sou 
contrario a. acceitação do parecer da Com
missão, e que acho que deve ser a.doptado o 
projecto do nobre representante por Pernam
buco. 

E' sómente o que tinha. a. dizer. 

O Sr. A.ugu&ro Severo- Pedi a 
:palavra não propriamente para discutir opro
Jecto, porque estou, como os meus illl!st~es 
cr-l.legas, ·animado do pensamento patr1otlco 
de apressar-~e o mais possi!el a v9tação deste 
projecto, CUJa nrgenma na.o se diScute, por
que todos a conhecem, e sim sómente pa.ra 
responder a. algumas consioeracões que o no· 
bre collega que me procedeu fez as observa
ções que a Commissã.o de Orçamento apre
sentou em seguida. â.s ta.bellas do projecto. 

Ha.. e verdade, nestas ob_serv:tções a.lgnmas 
que alteram,; mas em mutto pequena parte, 
o serviço, porém, que oãó podem deixar de ser 
sustentadas. 

Entre ella.e citarei a. que autoriza o go
verno & reduzir o pessoa.l até 25 °/o; não au
toriza. a. reducção de 25 o I o. e a.té esse ma
ximo. podendo ser de 1, 2 ou 3 • I~. 

O SR. VESP.WÀ.l.'lO ALBUQUERQUE-O serviço 
cresce sempre, e da.hi a necesBida.de do aug
mento do pessoal. (H a outNJs apartes.) 

0 SR. AUGUSTO SEVERO- Si O trafego da 
estrada, creseer, tanto melhor pa.ra o go
verno, porque a l'endaaugmentará.na. mesma 
proporQão. 

O SR. JosE CARLOS- Justifica a. impossi
bilidade de se reduzir o pessoal. 

0 SR. AUGUSTO SEvERo- A Ca.mara não 
t endo meios de avaliar a reduc~o que póde 
ser efCectua.da., a.utorisa. o go-verno a fa.zeL-a. 
até aquelle limite. 

0 SR. AUGUSTO SEVERD- Si eu não re
ceiasse demorar a. discussão, me refereria ao 
que disse o Sr. deputado por Pernambuco, 
quando discutiu a ma. teria. estando eu 
ausente. 

S. Ex. comparou o a.ugmento do pessoal 
a.ctual. com o pessoal do re.,crula.mento de 1870, 
ma.s não tem razão porque é sabido que o 
pessoal tem a.ugmentado todos os annos. 

Foi a.ugmentatto o pessoal, conforme de
terminava. a lei do orçamento. 

O pessoal da estrada., portanto,não é o mes~ 
mo, é muito maior; e não mais as compara
ções das ta.bella.s a.ctua.es e a do regul11.meuto 
teem razão. 

Qua.nto ao dizer-se que e necessario, indis
pensa vel e urgentíssimo mesmo o a.ugmento, 
S. Ex., conhecedor como e desta necessidade, 
vem em meu auxilio, tanto que em sua ex
pansão de patrioti~mo, acha necessa.rio que 
se approve. 

Quanto porem, ao dizer-se que a. mediila. 
proposta. no substitutivo do nobre r'eputado 
por Pernambuco é mais justa, não, porque 
a.ugmenta despeza. e inclue outras estradas 
que não conhecemos como conhecemos esta. 

Depois, já. provei aqui que este augmento, 
assim por gradação redunda em fa.lta. de 
equida.de e enTolve justiça porque os que 
ga.nham menos ficam ganba.ndo mais. 

Este foi um dos pontos quenão t ive oce&· 
sião fie referir no parecer porque a mataria. 
era. urgente e por isto mesmo não deu tempo 
a que a commissão a.pi'OOia.sse este ponto no 
sou parecer. 

Sento-me, pois, certo de que serã. approva· 
do o parecer da Commissã.o: 

O Sr. La.IDounler Godor.-edo 
está em pa.rte de a.ccordo com as observações 
do nobre deputado que o precedeu. 

E' o primeiro a reconhecer lacunas tanto 
no prOJecto como no substitutivo, mas deanta 
da necessidade urgente de a.ugmentar-se o 
salario dos empregados da Central, é preciso 
votar immediata.mente. 

Ha uma outra. declamção em se_,auimento 
ás ta.bella.s, dizendo que este augmenro não 
ve.e influir no montepio. 

Lembra ã. Ca.ma;ra o alvitre de votar o pa
recer da commíssã:o, rejeitando a.s outras me
didas de que a. propría. oommissão patriotica 
como e, deve abrir mãos. . ' Realmente o montepio e um serviço qne 

estâ. preoccup1ndo o espirito publicr e ta.nto 
que ba poucos dias foi nomeada uma. com
IDiiil!io 011pectal do. Cama.r&, pa.ra. fazer uma. 
aon11olidp,çi[o dlLS di.aposi~ões relativas á. ma.· 

Desde que a. commissão proceda. com asse 
patriotismo, pede á Camara.que vote de olhos 
fechados, porque é uma medida. de necessi· 
dad.e imprescindivel e inadia.vel. 

tllria. 
o SR, Joili: CAllLOS- Como está 

contlnua.r. 

Ninguem ma.is pedindo a palavra., é encer
nio póde radaa. discussão e acUa.<ia. a. votação. · 

Paasa--se á hora. destinada ao expediente.. 
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o SR. 1° SECREI'ARIO procede á leitura. do 
seguinte 

Ca.pital11'edera.I, 30 de novembro de 1894, · 
6B do. Republics..- Prudente J . de M07'a.es 
JJart'os •. - A' Commí.ssã.o de_ O~a.mento. 

EXPEDIENTE 

Officíos : 
Do Sr. 1° secretario do· Senado, de 4 do 

corrente, enviando a proposição desta Ca
mara, emendando o projecto do Senado, rela
tivamente ã.s eleições municipa.es do Districto 
Federal e oommunicando que o Senado ap
provou o seguinte addltivo e seu num.ero 1 o : 

· Art. Além dos menciona.drn~ no art. 4° da 
lei n. 85, de 20 de setembro de 1892, sã.o in· 
compa.tiveis : 

1 o, os de1eoo-ados de hygiene e inapecto:res 
escolares que exercerem essas cargos dentro 
de 6 mezes anteriores á eleição-xmo po· 
dendo dar o seu a.ssentimenro ás demais 
emendas.-A' Commissão de Constituição, Le· 
gislaçã.o e Justiça. 

Do Ministerio da Justiça. e Negoelos Inte· 
riores, de 4 do corrente, envia.ndo a. seguinte 
mensa-gem: 

Srs. Membros do Congresso Nacional -
O credito de 2.006:264.'5400 votado na. lei 
de ~mento em vigor para a. verba-Policia 
do Districto Federal (pessoal da. brigada. poli
cial)- é insufficiente para oceorrer ás respe
ctivas despezas até ao fim do exercício. 

o\. razão de ser dessa ínsufilciencia. de cre
dito resulta do facto de ter std.o vota.da para. 
este exercício a. mesma verba. de 419:804$, 
consignada em orçamentos anteriores para a 
etapa das praças da brigada policial, isto é, 
219$ a.nnua.es, ou 600 reis dia.t•ios para. cada 
uma das 1.916 praças de que se compõe a 
mesma brigada e, como !a.cilmente compra. 
hendereis, impossivel foi obter-se, na presente 
época, o sustento de cada. soldado com tã.o di
minuta quantia. 

Dahi, e porque, os fornecimentos ã. brigada 
sã.o feitos por contractos semestraes, que 
acompanham sempre as oseilla.ções dos preços 
do mareado, a necessidade que houve em 
arbitrar-se em 1$400 diarios o preço de cada. 
etapa. pa.ra. o 1 o semestre do corrente anno e 
em 1$220 para o ~, isto e, em maiS do que o 
dobro,de onde resulta. que a.dospeza a.té a.o 11m 
do exerclcio deve importa.l' em 894:338$9()5 
ou mais 4U:734$905, do que o credito vo
tado. 

Nestas condições, venho solicitar-vos a. con
cessão do credito snpplementar de 474:734.$905 

. á verba-Policia ·do Districto Federal (pessoal 
da. brigada policial) -do actual exercício, 
devendo a metade do mesmo credito correr 
por conta da. Mnnicipalida.de, de acoordo com 
o art. & da lei n. 191 A, de 30 de setembro 
de 1893. 

Do mesmo miniBterio e de igua.l data., de
volvendo sa.nceionado um dos a.utogra.phos da. 
R:esolucção ~ Congresso Nacional, :prohi
~~do o receh1mento de sentenciados no pre
Sidlo de Ferna.ndo de Noronha. .. -Inteira.da, 
officia.ndo-se ao Senado. 

Requerimento: 
De Augusto Ca.ndido Pereira Baptista de 

O li v eira,, perlindo pagamento das gratificações 
a que se julga. com direito-A' commissão de 
Marinha e Guerra.. 

O Sr. Arthur Torres-sr. Pre
sidente, pedi a. pala.'Vl'& para. ter a. honra. de 
e~-viar á Mesa. um requerimento de informa.
çoes, mas como os requerimentos como este 
signitlcam ou se suppõe signiftea.l" uma. hôs· 
tilidade ao governo, começo declarando 
que o presente não tem absolutamente esse 
fim, ao contrario, é um aviso. um apoio que 
presto áq.ueues a quem em bl>a hora foi con
liada a. dll'ecção c os destinos do paiz e ao 
mesmo tempo um a.ppello ao seu reconhecido 
patriotismo e uma. censura aos governos pas
sados, desde 1885 até hoje. 

O requerimento refere-se ás Recife anrl 
S. Francisco Railway Com.pany, limited, e 
Bahia and S. FranciSco R.ailway Company, 
límited. 

Esta.s dua.s estradas, Sr. Presidente, deviam 
ter sido resgatadas como Y. Ex. sabe, a. pri· 
meíra. em 1884 e a segunda em 1885, resgate 
que teria. sido feito de a.ccordo com a 1ettra. 
c.lara, expressa e terminante da lei e de 
aecordo com a. interpretação dos contractos 
entre as companhias e o governo, economi
sa.ndo-se desse modo enormes somma.s que o 
Estado despende annualroente -com som!JUI8 
de juros, que não teem razão de ser : inutil
men~ prodiga.lisa.da.s, conforme procurarei 
demonstrar. 

Entretanto, sr. Presidente, um a.ssumpto 
de tanta ímportancia. como este, se tem ccm
servado ha tantos nnnos, sob o mais protundo 
mysterio tln&nceiro e niio se so.be explicar 
qual é o motivo pelo qual até boje ainda o 
governo não lo.nçou .miio do direito que tern 
para pôr termo o. esse esba.nja.mento do di
nheiro do pa.iz, não querendo pt,r em 
execução os decretos ns. 1.030 de 7 de agosto 
de 1852, 1.245 de 13 de outubro de 1853 e 
todos os accordos e rusposições legislativas 
publicados posteriormente, isto é, resgatando 
as estradas e pagando aos seus accionistas em 
a.~lices da dividi!. publica. uma somma que 
dê renda igual ao rendimento liquido das ea-
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~·nos cinco a.nnos mais rendosos, dos ul
ttmos seta, para completar os 30 a.nnos que o 
governo tacnltou a. cada uma. da.s companhias 
para. promoverem o seu desenvolvimento : 
estas mudas esphinges continuarão a devorar 
o suor d<!_ contribuinte, si 29 seus represen
ta.ntes nao souberem ou nao puderem deci
frar os seus enigmas. 

O governo, Sr. Presidente, executando a 
lei que rege esta questão, p6de resgatar as 
duas estradas pela somma de 9. 783:250~ em 
fundos pnblicos de 6 °/o, despendendo 
9. 37 4:900$ com a Recife and S, Francisco 
Ra;hoay e 408:350$ com a Bahia and S • .Fran
cisco Rail'I.04y, visto como o rendimento li
quido da primeira. nos cinco a.nnos mais ren
dosos dos ultimos sete foi de 562:494$ e da. 
Ba.hi~ foi de 24:501$000. 

Propa.lou·se ba tempos uma doutrina. que 
entendia que a. ga.ra.ntia. de juros ~ :Pelo 
governo deveria. completa.r a renda. sobre a 
qua.l se devem assentar as bases do pagamen
to em a.polices da. divida. publica.. 

SObre este ponto estou tranquillo pela. con
fiança. que me inspiram os timoneiros do Es
tado, que pelo seu ·passado glorioso tornaram-
88 dignos do respeito e da admiração dos seus 
eoneida.dãos e que são uma legitimagal'&ntia. 
em defesa. dos corres publicas, constituindo-se 
um antemura.lcontra. a.sla.titudes desta ordem 
que se pretendam dar á. interpretação da. lei. 

Note-se que as disposições legislativas e os 
coatractes mostram á. luz de toda a. evidencia. 
que o rendimento liquido que tem deaervir 

de ba.se a.o preço do resgate é o gue provem 
do t~ego da. estrada, isto é, do fim a. que se 
destma.m as emprezas na. fôrma de seus eon· 
tractos. 
Sé~mente não se póde admittir que se 

orga~ uma OÇJmpa.nhia, tendo como in
dustrm o recebimento de ga.ra.ntia. de juros. 

A' primeira vista '(lareoe extra.ordina.rio 
q1;18 se resgate uma. estrada de ferro de 124 
kilometros por 408:350$, ma.s é necessario 
lembrar-se que o governo deu-lhe 30 annos 
v.ara. o seu dese~volvimento, e, no emtanto, 
J~ ~ passou multo além desse prazo e os ac
ClOnlSt.as dessa companhia têm recebido do 
Th~uro ~a.cional,oom toda a. pontua.lidade. 
mutto ma.ts do dobro do capital que· empre· 
ga.ram nessa empreza. que excedeu a qual· 
quer expectativa. por parte daquelles que 
nella em:pregaram o seu dinheiro. 
Pe~oe dados que paaao a. ler poder-se-á 

avaha.r qual é o eatado tlna.nceiro· dessas 
·em prezas. 

A eloquencia. das cifras basta para pôr em 
equação este problema e mostrar q·.Je a. rea.
lisaçào do resgate devia. tRr tido loga.r h& 
mais de oito a.nnos. 

A citação dos seguintes algarismos de
monstra. a. saciedade a necessidade inad.ia.vel 
de evitar·se esse maelstron do dinheiro da 
Nação e, ca.so não se etrectue o regate actn
a.lmente, não se deixará de pagar a garan
tia. de juros, sinio quando terminar o prazo 
do priTilegio. 
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Bahia. and 8. Francisco B.al 

I8S,. a 

-
QUADRO FINANCEIRO DA ESTRADA 

COMPARAÇÃO El'n'RE . . A RECEITA. E A DESPeZA. (") 

PERIODOS 

Receita Despeza. Saldo Deflcit 

E:r.ercicio de 1857-1858. .. . . ~.- ....... • ........ 41" ..... 
• • • • • • • • • • • • • • • 1111 ................ ,. » 1858-1859. • • 41 ••• 41,. ....... • 41 ............ . ;. ............... . .................. 

» » 1859-1860. .............. . .... .-. . .-. ....... 
• • • I I 11 I •• • • 41. '1. I' I I I 'I e "'e lo • I • I I •• • 

» » 1860-1861. 20:969$765 35:149$591 ................. 14:179$826 
» » 1861-1862. 62:223$957 113:551$3\3 .................. 51:3278396 
» » 1862-1863. 153:816$ô21 243:599$40q ................. 89:782$779 
» » 1863-1864. 225:041$763 399:959$679 .... ~·~······1· .. ·· 174:917$916 
:. » 1804-18135. 210:875.~785 439:190~20 .......... ' ....... 228:314$935 
» » 1865-1866. 262:8'.25$907 378: ()69$098 ............ . '\' ... 110:843:;;101 
)) » 1866-1867. 275:097$166 480. 414.<:;350 •••• 4 ....... 11 •••• 205:3l'i$184 
» » 1867-1868. 278:974$930 506:605$022 • •• I I • • •• I 11 • fi. I. 227:630.~092 
» » 1868-1869. 399; 322$i7 4 431:260:5534 ............ ' ..... 31 :937S;760 
» » 1860-1870, 316:379$486 364; 895.$056 

~ I. I I •. • • I I • ~I. • 48:515$570 
» » 1870-1871. 350:0til$209 343: 152$258 6:908S951 fi. I I I I • I I I I. 41 I .. <10 » » 1871-1872. 386: I 28$085 361:21~6 24:908$309 ······25:ô47$694 » » 1872-1873. 415:5663084 440:61 78 .... -.. .. ............ :. )) 1873-1874. 337:038$322 454:788$515 ••• 11 •••••••••••• 117:75~193 
~ » 1874~1875. 366:247$458 409:6(}M375 e e oi • 11 I oi I I • .- • I • •• 43:393,'917 
» » 1875-1876. 404:934S685 396:66 "630 9:274$055 ······34;533$324 » » 1876-1877. 373 875~ 408:409.$180 ........ ' ......... 
~ » 1877-1878. 606$137.,' 6 . 501 : 2'>9 $060 104:915$276 • I I I • 11 .. • <O • •• • I • I 

:; » 1878-1879. 479:913$660 406:61~130 • • • •• • •• I • f • • •• I 16:696$470 
» » 1879-1880. 4J0:8I0.~21u 427:946: 950 ................. 17:136$740 
» » 1880-1881. 465: 086.';;460 449: 636$450 15:450$010 ················ » » 1881-1882. 503:062$460 50 l : 833-5790 1:228$570 ..••.. 85;ó79$62ó » » 1882-1883. 412: l5l$990 497:231$610 .... "' ......... .... 
» ~ 1883-1884. 487:082$~90 459:093$820 27:989$170 ............ * •••• 
» » 1884-1885. . 597: 826.~680 529:998S030 67:828$550 ........ . ........ 
» , 1885--1886. 481 :210$490 482: OSH$330 ......... .-. .. .... 878$840 
:11> » 1887-1888. 487: 099.Si20 496:7 4:3$630 . '" ................ .... 9:643.,.t;;910 

to semestre de 1887-18. 240:063.~630 2:J:>: :~-t8$4~Cl 4:715$1,50 ....... 9;29i$.3õõ . .ADno de J8SS ..... 4 .... ,. 455:649$910 4li4:U41$210 ........ ........ ' ... 
» » 1889 •••••••.•• 351 :6•JD$760 453: 8538500 •41••·•~ ~ ······· · l02~24B1790 
» )1. 1890 .••.••.•• 441 :965$140 4D0:25ts;;o 

I •. I I I I 41 • I • 111 • ' • • 48:286$630 
» » 1891. ........ 543:831$060 5:37: 91'l4$750 5;846$310 • I 111 I 41 I • 11 • I 41 • I • I • 

» » 1892 ......... 515:199$710 5S7:006S410 ............... 4 •• 71:895$700 
» »- 1893 ......... 735:066$720 743:716$570 . ' ........... ~ .. 8:649$850 

-

(') o ca.lculo é teito comprehendendo o a.nno ciYil de janeiro a. dezembro à contar ele 
1860 pela. 1• eolumna. a.t6l893, · 
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Jway (DD.hla a Alagolnha8) · 

UUJ;J 

DESPEZAS DO GOVERNO 

Juros pt.goa Agentes e dift'e
rença. de ca.mbio 

736.~2 t • I e I I I I e I I • I I ,_ I a I I I .... lo # I • , I I e I I I #fJ I t t I • a I e I t • 1 t 

2'24.~3 1 I t t I ' I I I t f t f .e t I • 1 f • 1 1 f I t I I f .. I " I ' I I I t t I I I I • , t t 1 t 

3:tJ27$J20 tI. t f tI tI I t tI t 't tI f t 4 I. I a I • t. t, .t I I I I 41 I I I I t t 1 I t tI 

13:746.~37 283: H ISlll 19:742$18.1 302:85.3~94 
l3:63~'re4 !133:424.1!;407 32:64~14 5tl6:07~{2J 
12:771$146 ~:04!2.tl63 37:518.~102 021 :~"f .. ? 
14:085~324 1.118:58~)$260 48'.m.\~~~ L\67:514~"){}8 
14:945$392 1.120:000$0:10 140:64~180 I.2f.O:IJ40.'M60 
12:875$75~. 1.120:000$000 117:371$432 1.237::171$4:~2 
13:5308674 I.Iso:ooo::;ooo 198:000.~4 1.3ts:onn::;r.>l14 
13: 648.~:!77 I. 120: Ofi0$000 763: 43!lAA06 1. 88:J: 4.'lfi:S806 
14 :fl l2.~0D l.l20:00n~fl00 484: 1~"278 1.004: l<iOS278 
l3:77l~·H7 1 . 120:001).~ 3-tD:R47$268 t .4G'J:H~i$211R 
14:002.Si04 1.120:000.$000 160:550$078 l.280:55n$078 
12: 852.~259 t.lW:OOO:r.OOQ 75:886.r76l l.l95:88Gs76! 
13 :26:1:;:.:W 1.120:000$1\00 3(i:6:?9;·n4o J.l5G:n29:;;040 
12:4S:3.~0i8 } . }20:000$000 57:850SR84 }.177:85&.;;884 
13:4iG$4t3 1.120:000$000 9:3Q~ 1 . 129:3~ 
13:051~ 1.120:000$000 33:672$2.39 1.15.1:672-~ 
12:712$425 1.120:011~00 134:5.38tl24 1 .$4:538~124 
14:039$00G I. !20:000~000 85:081$788 1.2Q5:08I*"68 
12:708~016 1.1~0:000$000 345:744~400 (. 465 :744t400 
12: 6~9$857 1 .120: 000.~000 322:337$652 l. 442:337$652 
12:619$321 l.120:000SOOO 302:016~80 1.422:016$180 
12:759$022 1.120:000~000 281:928$080 }.4(1} :928$080 
12:329$196 1 .120:000$000 135:829$344 1.255:829$344 
l2.::376S800 L 120:()()QSOOO 136: 118$638 1.2.'56: 118$638 . 
9:063$417 l.l20:000S000 412:200.$388 .}.532:296$388 . 
8:221~'300 t.l20:()()(1$000 62:208$919 . 1.182:2(1&,"919 
12:420$0~;) 1.120: 00~000 275:845$153 1.395~845$153 
6:120$300 550:000.~000 74:2.90S000 634:29~ 

l2:4l(Bl80 1.120:00:1$000 4 :26flSOO() 1.124:260$()0() 
11:913$000 1.120:00~000 152:223$348 l.ZT2:~48 
12:520$400 l.l20:00QSOOO 457:\1~95'2 l.5i1:999$952 
J3:650$1JOO I. U0:0' 10~000. 1.465:200$264 2.585:200$264 
13 :fi50$J)00 1.120: 0()0$' ;{){) 1. 521 :390$680 2. 641 :390$680 
13:6503000 1.120:000$000 2.036:411$904 3.156:411$904 

97 

'I'OTAL 

738$222 
234~3 

3:0278120 
31G;~II:H 
579: 700~")8.!j 
o:w :3:n~lll 

1. 181 : 59!'1$.">:Jz 
1.275:504$~'52 
\ ,2."ln:2·17$190 
1.:121 :G00~2!H 
I.Sn7:M'>~:~ 
\ .6\9:07a.~87 
1. 4R.1 :61 R,~:) 15 
1.295~45.3.~82 
l . 20R: 73!l~21) 
J.l6!J:SfJ3.$281 
l.l00:28:JS9Q2 
l.I42:8:3is· ~2.1 
1.166:724~119 
1 . 267:250~?49 
1.219: )21$704 
1.47H : 452.~416 
1.455:02!~09 
1 • 4.'34 : 63.,~0 I 
1.414:687~102 
1.268: 158.~40 
I . 268:495.$438 
I .541 :35~805 
1.190:430$219 
1.408:265~153 
64.0~41~00 

·1.136:676$)80 
1.284: 136.~14.8 
1.590:5~~2 
2.598:85().~54 
2.655:040~80 
3.170:061$904 

--------------------- -------------------- ------~---
47.058:94()$270 

("")o calculo o feito \Ol' a1el'lllcl0í1 d& lR5'7'- 11\"~ no l•IIM!eJt.ro da 1887-1888, isto· 
é, a. deoombro d• 168'7, e uaM por deant• por UI'WII oltl•. 

• . Cuaara V. VIII 11 
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Custam~ nos essas duas estradas _annual· 
mente mais de 5.000:01..'0$; o anno passado o 
governo pagou-lhes s:)·· de garantia de juros 
5 .595:643$253. . 

A garantia de juros paga. desde o venci
mento rlo prazo pa.ra. o resgate até o tl.tn de 
1893 attingiu a seguinte somma: 

Rec:'fe anel S. Francisco •• ••• 
BaMa anel 8. Francisco,.,. 

10 .l85:6S1$150 
15.674:491$400 

25•860:172$550 

O juro na. Inglaterra é de 2 1/2 e 3 nJn, e no 
em tanto os ac<·ionistas d~sa.~ empreza.s rece· 
beram por espaço de mais de 40 e tantos annos, 
pontualmente 7 °/0 ; não estando ainda con· 
cluidas as obras da 1~ secção da. Bahia and 
S . Francisco Railtcay houve nece..~idade de 
declarar-se a.o presidente dessa. companhia. 
que a, mencionada ga.ra.ntia. de juros somente 
era. concedida. em relação ao capital etlectiva
mente gasto até o dia. de sua abertura.. 

Para. honra. desta. Casa, Sr. Prer,idente, é 
daqui que se levanta. o grito de alarma contra 
este escandalo, permittam V. Ex. e a. Cuma.ra. 
este qualitlcativo. 

Em 1882. quando se discutia o proj{'cto do 
ramal do Tímbó tratou-se da questão 4o res· 
gate e nei!Sa discussão flistinctos 1·epresentan· 
tes da nação que iltuminaram este recinto 
com o reftexo de sUa.ii brilhantes intelligencias, 
cujos nomes prestigiosos fazem _parte do pa
trimonio nacional, nã.o conseguiram evitar 
que se commettesse o grande erro de realisa.r 
essa medida -inopportuna. e pesadíssima aos 
cofres publicos, le-v-a.ndo-se avante a cons· 
trucção da nova. linha ferrea, que vetu 
onerara.inda ma.is a responsabilidade do 
governo. 

O Sa. JoÃo P&~mo-Realisa.ra.m-se todas as 
minhas previsões, 

O SR.. ARTHUR. ToaRES-E' verda.de. Aqui 
está diante de mim um extrenuo defensor das 
idéas democraticas e que com sua palavra 
a.utorisada. elucidou com toda protlciencia 
ess · a.ssumpto. negando o seu voto ao pro
jactado ramal do Tim bô, dizendo qne : celle ia. 
a.ugmentar ma.is, si era. possível, . atnicçã.o 
ao ~cto, que é o Thesouro Nacional.:~> 

Allumiado da previsão que já o tinha ad
vertido nessa época., o illuatre deputado por 
Minas não quiz contribuir pa.n esse esbanja
mento, que não tinha. razão de ser, como pro
va.m os seguintes dados estatísticos do estado 
tina.ilceiro da eJDp;reza. 
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SESSÃO EM 4 DE DEZEMBRO DE 1894 99 

l~o~""'='occ-tooooo ~ N-o fl d t t J. d ~ ;;:; ~ ~ g ~ ~ 8 ~ ~ ::.; !!: a a.zen o o resga. e o governo eru. o 
"'P.··'t:-<P.·"P-·'~"r:~.,.* ~ pagar a garantia. de juros por espaço de 00 
or--~o'o- <.OOC':l5!0 :-:5 8.UD0S, :prazO dO privílPgio: OOmOjaobserVa-
!§: ~ ~ S 8 1§? ~ 8l:: ~ ~ e ra•n. o illustre bra.zileiro, cuja. paBsagem por 
cXi 00 oo.:;. .:;. ..:.: ~ ~.:..:c M ~ este recinto . deixou uma. recora~o immor· 
lf)o;n;::;;e~~t;c.;~ ~ tal, o Dr. Buarque de Macedo, que era .fiscal 

ot da. Estrada. do Recife a. S. Fra.ncL~ em 1867 
-~--~o:::-::M::-:._=_:-:::c:-:-:-l-:::o::-:o::-o:;o'"'"o~o~o'"'2~lc:o-=- e o nosso t1isctincto .ooHega que com tanta. g '5 ~ ~ .§5 ':: g g 8 8 g ~ , ~ proficienci a. tem tratado deste assurr,pto, o 

~ ;?rtfr&g;-'6~~B~-:!? '0 Dr. Aristides Galvã.o de Queiroz, no comracto cn 
~ 
::::, .... 
roi~ 
Q 

< e:; 
:z: 
...: 
~ 
< o 

o;·~ t8 t8 8 8 8 2 8 g 8 iõ eelebra.do entre essas companhias e o governo 
::l r;. :Xi r;;;~ õi r;~ o; o; o; ::.; ~ sente·se a. ausencia. de uma. cla.nsula. impor· 
~ ro 00 ~ ~ ~ ~ ~!!: ~ ~ ~ tanta, qual a que regula. ou especifica o que 
~ é despeza. dE~ custeio. 

, Esta falta. tem dado margem · a grandes 
Q ~ ~IO.:o~5~~~âi~~ ...,. abusos: a. companhia. tem incluido nesta. 
to:~<~ ~~~::;J;.~~~~~~~ ~~ verba entre outras muito irregulares as se-
i ~e lj3~g~:e8;gg~~~ ~ guintes:·despeza.oomenterrosrleempregados 
~ :.1 :< C) •• ~C::~ .. ~ ~ C:: •• ~ -:: I da est1"8.da. passagem pa.ra. sua familia re-
7-:::o ...,....,.oiOc-l...,.,,c-to-e ·~ . E ~-- d te 1>1 ~ ..... M ~-- ~a~ gs g gressa.r a uropa., cus..,lo e um resta urna 
~ ~~« ~ ~ ot 11'. appenso á estrada.; metlicos, advogados e um 
o • • · ·ª certo ca.pita.l.tluctua.nte sobre o qual o Estado 
'~ • : • • • : S, tem pRgo garantia de ,juros. 

.. 
~ • : • ·.:; .1 a vê, Sr. presidente, que cortados estes 

. . ; • : : • • : n.bnsos, as despezas dos directores em Lon-
~ • • : • • : ~ d1>es, agentfs. suprintenrlentes e maitas ou· 
fi: • : • · ::: tras, entre eUas a que t~e faz com o jogo, na. 

• · · • · • · · ' ~ rli1l'eren4;a. do cambio, o estado destas empre· • o ::0::: o o ..., = <:: o o " . . d' 
; ~ g) ~ ~ g! ~ 14$.. :l: ~ za.s t~era. outro mmto 1verso • 
: ~·-r!-1/t!!I~ tfJ...: rn ~ i! Como relator do parecer tla Commissão de 
: s @ 6 ~ ~ ~ S ::: ;:: ~ Obras Pu blicn.s e Colonlsnçio sobre o respte 

• • • • • •• •• • • 00 da estrada do RecUe ti v e occasião de referir-
: ~ li:j _:. ,_. •e !~ M M ·• 'd d • • t• d 11 : - r:- t-- r-- ~~r- ~ "' me a sua necesst a e, msts 10 o ne a. e pon· 

.. ..g do-a ern relevo pa.ra ver si :~siim podia-se, 
: ~ ~:;3 ~ g ~ & ~ ã; ~ quanto antes, corts.r·se esse a.buso : tudo 
• ~ ~...,. .- rr....,. ~ o .. quanto disse sobre a sua importancia. póde-sa 

· : g ~JH~~~; ~ ~ :i applicar a estrada da Bahia.. 
• • · r- .... w ~ - ro ...,. et:: C) ~ . Depois de posto em equ~ão. este problema, 
• • :.;; .;; ~ 1;.; o o~ .C Õ ~ como está., o governo si por uma coode~icen· 

: .... """~ ~;::: ~ ~!: -;; e dencia. inexplica.vel prot:ra.hil-o e nio tratar 
• • 0 :?l 0 o o o e o ,.... rc da suu. solução, póde collocar-se em uma po

: ~~ 1:-~~-~~§. ~ . .g sição difficil, não se inspira.nrlo nas grandes 
• oc; c6 ~co...:.- o •ó .....: ,. correntes da. opinião publica., periga.ndo em 
: ê Ó:J ~ 8 m ~ ~ ~ ~ ~ entregar o seu nome ao .tlagello da bistoria.. 

• : :·.:.:,;.;;i â:i ~.;;,;i e.f t:\i - Além das razões expostas que aconselham 
·- t:.uo ""'IQ r:- w.:? ;; ~ urgencia no resgate da estrada do Recite 

1----~_.;..~~:--:--:--:---:-:--:-- g ~xiste mais a. nã.o meoos imJ?Orta.nte de ·tar 
~ com essa operação o governo a chave para 
~ fazer a uniformidad'e ria bitola e a ligação do• 

Cll 

- ~ 
z 
< 

. . . . . . . 
. • ~ grupos das estradas nos quatro estados do · 
.• · • ~ narte-Río Grande, Parabyba, Pernambuco· 

• • .. J e Alagoas-que se acham sepa.,-at~as por pe-
. :r.: . • · * quena.s distancias que sommadas dão apenas 

• 00 • • • • . :;: cento e poucos kilometros, muitoa dos quaes 
: : : :~ : : • : . : : já estão em·construcção e a estrada ingleza é 
: : : : : : : : ~ : ·;; ·a. u·nica de bitola larga. nos mencionados gru· • • . . .s co O) o- f.ll et:: ã pos 
: = : : ~gs~O)~~m - • . 

(;/) (;/) (;/) 00...., .~ •ta. . d . . te ~t·~ 
~ ~ ~ =: 1B ~ ,. ,. ,. ,. ,. .~ e evt ra. o gtan e !ooon v~nce~e ~I.U~ 
'od' ·~ ~ ~'- ~--;e---J ~ A reducção da bitola diminuírá. a despeza 

~~,~-~ =~"-=~"- ~i~~!_!:~~-~-~--:.-.. : .. ,~~;~~:~=~~r~l~~~,;~e~~~~~ 
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Diz o relatorio do Sr. genera.l costallat, A primeira. secção e a segunda teem. uma 
ex-ministro da Industri.a., Viaçã.l> e Obras Pu· extensão i!e 36 kilometros e tlcaram em 
blica.s que a. Estrada. 11e Ferro do Recite a 6.324;l52$W2. 
s. Francisco transportou em 1893, 157.803 to- Da Ma.tta em diante é que começam as fa.-
neladas de cargas, não rallando-se em encom- brícas de assucar e terreno de lavoura.. 
mendas, bagens, passageiros, a.ni.mae.s, etc. ~ara. neutralizar em parte a concurrencia. 

Pois bem, segundo a opinião de profusio- da. na.vegrção a companhia .estabeleceu por 
naes com os quaes tenho tido a. honra de sua conta uma. linha. de vapores entre a. ca.
conversa.r. notando-se entre elles, o digno pita.! e a Jequitah. fazen,lo concurrencia. a. 
deputado pelo Rio ·arande do Sul o Sr. soa. propria.linba. 
Dr. Vespasiano, ex-di.rector da. Est~a. Cen- Pa.ra que a. estrada. de ferro possa. attrahir 
tra.l do Brazil. a. despeza. com a ba.ldea.çã.o cargas é preciso qu.e faça. o serviço por menor 
de uma. tonela.d.a, não póde custar menos despeza. do que exigem os outros systemas 4e 
de 2$, entretanto, fa.zen~o-se o calculo por transporte: desgraçadamente o contrario tem 
menos· da. metade j1este custo, a 900 r~is, succedido com este meio de communicação: 
Teritlca-se que os habitantes de Pernambuco a."sim é que uma. caixa. de assuca.r. em 1862, 
despenderam no a.nno de 1893, 142:()'22$700, transportada. da Feira. Velha., e da.hi pela via 
somma. essa gasta. unicamente por falta. de ferrea. á cidade de S. So.lvudor. pagava de 
uniformidade nas linhas ferreas. frete 18$400, entretanto que conduzida em 
Es~a quantia., despendida. com a. baldeação, carros ordinarios e por agua. apenas fazia. a 

está. incluida no ft•ete compo!to e representa despeza. de 14$000. 
o juro de um capital de 2.840:000$ a 5 -lo· As mesmas observações, que fiz no pa.rocer 

Essas despezas cresceram na.~ direct& sobre a. estrada. de Perno.mbucs faço sobre a 
~o· augmento do tra.fego, que se deve esperar da. Ba.bia., insistindo sobre este pouto: si todos 
dessa estra.•la. em tão ruturoso Estado. são unantmes em pensar que se devem pôr em 

A baldeação na. Inglaterra custade2 e 1/2 pratica. os alvitres mencionado~. porque é 
a 8 shelings por toneladas; na Repnbliea. Ar· que não secundaram áquellcs que vergavam 
gentina, um peso forte. &O }X'SO ~ responsabilHn.de da auministraçfiO 
~egundo diz Wyndam Harding a desconti- do pa.iz, que haviam assumlr1ot 

nuide.de das linh8.8 rerreas é um ma.l que por Um act.o como este U!r'i:L grangeado prose
ai só neutraliza. a metade dos beneficios desse lyto e apoio a quem o praticasse até nas tilei·· 
aystema. de traiSporte. ras contrarias . 

Seria. mUJto conveniente adaptar-se o al- u governo tem gasto com c:LS duas estradas 
vitre dos pro~ionaee modernos nesse sen- de ferro que teem uma extensão de 240k. 739, 
tido, que se te.em ma.nifestado contm a.s bal- cujo c"pital é de 32.983:64.4$4.45, a. qua.ntia 
dea.ções. salientando as suas i numeras in· de 75 . 8~2:255$733. · · 
conveniencias.- . Essa questão fa.z lembrar a antiga symbo-

Sr. Prooidente, pa.ssando a. jnstificar a ui- do direito romano c~jo segredo tinham só
tima parte do meu requerimento. preciso mente os patrícios e os sacerdotes • 

. dizer a. V. Ex. e á Ca.rnara que consta-me A luz da. publicidade i'eve Uluminar es~es 
haver no prolongamento da. estrada. de Ala· factos. 
goinha.s a. S. Fra.ncisco (estrada. nacional) um Si, como dizem os economistas, um real 
troobo j a prepa.radr) e que está sendo tra.fe- só que se pet;a a.o contt·ibuinte e que Ee- nã.o 
gado ha. muito tempo pelo empreiteiro das transforme para elle em uma. utilidade equi
obras. isto c:..m prejuízo para o Estado e para. valente ou em uma. vantagem qualquer. re
os particulares. pre~enta um roubo praticado pelo Estado. e 
· Pa.~ a.va.lia.r-se a. necessidade do resgate este roubo é tanto mais violento, por isto 
.da. estra.da. da. Bahia, basta lembrar-se que que o imposto e obi'iJ..ratorio e não faculta
sua. extensõ.o é de 124 kilometros, o seu e&· tativo ; que se poderá dizer desse prcs:mte de 
pita.l de JS.OOO:Ot;O$ e no entanto só oom fidalgo venturoso e mu.niroto, que o BrazU 
a. g3.ra.ntio. de juro;; o Esta:lo tem gasto faz a.nnualmente ás companhias inglezas_de 
47.058:949$270 ! 5.595;642$253. estando o Executivo armado 

O traçado desta. e~~tra.da. de ferro não f-.~ i de meios para fazer essa. ecouomia ! 
d~ ma.\s e(lnTenientes; começou na. capital Sl'. Presidente, concluo, fazendo um ap· 
do Estado e 9"guiu ma.rginando sua extensa. pello a.o ~overno, que subiu ao poder presti
bahia, dotada de numerosos portos e pre- 1gado pelo apoio da opinião publica. qne com· 
l!ltando facil e commoda. naT~. . põe-sede. homens consummãdOB no trato dos 

São de um documento oftlcjal ~ seguintes · negocios da. admini~tração, esperando que 
linhas: . Do Parafnso . até ~rto da Matta a. elle lance suas vistas pa.ra este a .sumpto. ex

. eistanciá media é de 3tfkilometros. extensão onerando o. povo brazile~ro dessa despem 

. j>s t& qua.si deserta. e de terrenos arenosos que inutil ou então. declarando qual o ponderoso 
douco 'OU na.da produzem. · motiTo de ()l'dem publica que tem actuado no .. 

. -·- -- ...... --. .. ---··.:·· . ·.. . --~ ·.-~: :"·. :-.. -:'...;. ·. - -· .··.-..:..-... ---....: ·::::..-=----·-- ·.-::.!.~::: .. : ... .-:.·..:~.- ------':"'::"::...:.· •. ··-



8!1plrf:to rlos seus antecessores pa.ra por obs
taculos a execução da lettra clara, e termi
"Dan~t da lei, (Jlt#to luwt, muito bcnn,) 

E' tido, ap.)l8/lo e sem debate em·errado o 
segu!nte 

trata de sua inauguração e trafego por cont p) 

tio go\'erno da União. 
Sal11. das ses~ões, 4 c~e dezembro de 1894..

Arllnu· 'l'or rcs, 

interese geral o governo não efTcctuou ainda. 
o resgate das estradas de ferl'o inglezas lte
cife ao S. Francisco, e Bahia ao S. Fr·anci:;co 
na fórma. dos resprctivos dect·etos de conces
sões e c:ontractos, dando assim execução ás 
leis ns. 8.230 de 20 de setembro de J88,j. •• Sr. ~eivn- Duils razões porque 
g.397 de 24 de novembro de 181lM e 141 At do mandou á mesa a tloclaração de voto contra 
30 de setembro de 1893; o encert•amento 4la. discussão do parecer sobre 

·; . 
. Requerínumto 
I ' 

Re<[uelro que se peçam ao governo, por in
terrni!dia do ministro da. viação as Heguintes 
intorinações : 

to.":_porqne. motivo ou razão de ordem de 

2°, si no prolongamento da Estrada tle Ferro as emendas LI o orçameu to da v iação ; e pedi o 
Bahiu a~ S. F rancisco ha. um trecho com- ás Commissõos de Orçamento e especial para 
pletamente prepa.rado c trnf~gade pelos em- aprrsentar parecer sobre diversos projectos . 
prciteiros das obras, e p:.rque 1·a:lófio niio te Vão u imprimir us seguintes redacÇões 

N. 170 D- 189-t 

Redajtç!1o final da p1•ojecto n. 170 B do cOJ-rcnte amzo, que fixa a rle~-
1J6ZtJ do Ministerio da lll<iustria, Viação e Obras Pnblicas para o 
•xerricio de 1805 

. O ·&,ngresso Nacional decreta: 
Art,. i ~nO Presidente da Republiea ó antorisndo a despender, pela 

repa.t'tição do Mlulsterio da. Jntlustriu., Viação c Obras Publicas: 
I. Com· o~ serviços foderaes, designados nas seguintes 

qO&D;tia. de, l03.832:856$075, a mber: · 
r. Sécretarul. de Estad(): 
Dedtitn·se da. to.bellaoxplic&tfva 64:4110$ dos venci· 

rilcntos do PÇ'~SOal dn. 8l'cr·etlll'iU., IICCI'CSCidos 
· sem disposir;ão legal; 3:000$ dos Yencimentos 

de um amanuense addido. , ........... , ..... , 
2. Auxilios á agricultura: 
Redti6.m~se n. 300:000$ a cnnsignac;-,io para ga.ra.ntia 

de juros tí.s empi'eza!l de engenhos centrnes, e 
supprimidus ll de 7:20ct~ do consu!tC'r t~chnico 
da industria. sacllarina e·a de;;tinaua ao Labo
ratorio de Biologia, u.tinctos, e reduzirlo a 
lp:OOO$ o auxilio â, At::a.llemiD. do Commercio ue 
Jult ·de Fóra, ..••..... ,, ...... . ..... , .. , ..•. 

3. Ai~encia Central de Immigraçiio: · 
Dedu!:am·se d11. tabelln: 4:200$ da conslgnncão para 

~il.rviio, 5:000$ de concertos e outra:; 4'espcza~ 
c!.o material da ilha das Flores; 30:0JO$ ·do co-
" ; , 

rubricas, a. 

363:510$000 

574:307$000 

me.-lorias; 4:0()(}$ de medicamentos e dietas, 
· 2:600.) de C"Xpcdi~.>nte c· divet·sas despl'.zns da. 
llo~pcdaria da. Ilha. rla.;J Ffores; eleve-se a. 
30 :000~ a con~i~nacão do alugncl de emb<~.rca.
çfll's ela mesma hosp,daria,u.ntepondo-sc á pala.· 
, ..... -Aluguel-as ~wgl:intes: ,\c:quisição ou-; 
Deduzam-:~H~ rn:.is: 30:1100$ de obras o despezas 
dive1-;;11S e 4 :()(J :).~ •lo expediente da. Hospedaria. 
do Pinheiro; na delegacia d11 Rio Grande do Sul: 
:~:6·)0.~ cJ.; ajudnnte. I: 800$ do amanuense, 
3:0l:O.~ do }>agador, logares ora supprimidos, 
5:000.~ do exrediente. 89:880S da. Hospeda
ria do Chrystnl. que é transferida ao estado re
SJ*cti\·o ; 137:200$ de commi~;sões de esta.be
lecim<'nto de immlgranleii, no Rio Grande do 
Sul; 49·1: 000.~ do muoorial da mesma commissão; 
3:000) do ajudante; 1:800$ do amnnuense 
da Delegacia. de Santa Cnt!la.rina., que ficam 
supprimidos; 6: :360$ da hospedaria. desse CS· 
tnúo a elle transferidft. e 326:610$ da,; c:ommis
sões para esta.belec:mento de immigranws do 
me:HHO elltarlo; 3:fl00$ do ajudante; 1 :600$ do 
agrimensor na delegacia; 82:080$ da Hospeda
ria. llc Pn.ranagn{l. n curyt.iba, tra.nsfe t•id11 ao 
estado respectivo c 322:8'Ji)$ das commi~sões de 
estabelecimento de immigrant<'s, no E$t.ado do 
Paranã; 72:3'20$ das hospedaria~ da Bahia e 
Pernambuco transferidas a<JS respectivos es
tlldos; 359: 600.> das commissões de nucleos co
loniacs nesses estados e 18 :400$ do pessoal da 
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deleg.wia de. Porna.mlmco ·supprJmlda. Redu
zida 1\ I . SOO:QOO.~ a conslgn&çio paro. introdu

. cção c localisação de !amHia.s, etc,1 sallindo della 
150: 000~ para. o Estado do Paraná, 200:000$ 
)lal'a· o tle S.'\nta Catha.rina. e 200:000$ pa.ra o 
ilo Rio Granl.le do Snl como auxilio para. a co
Jonis.'\çÍlo europ~a e 50:.000$ ao de Matto Grosso 
como auxilio á colonisa.ção nacional. Deduzidos 
4t4:09J$372 .da consignação- Pagamento de 
transporte de immigrantes e eventuae~J· ... •• . • 

4. Cm•reios: 
Deduznm-se .da tabelln.: 50:000.~ da. consignação 

-Vantagens espe~~iaes a empregados-330: 000$ 
da- OL,jectos para expefliente e utensilios, 

·170:000$ di\-Despezns diverso.s-e 20:000$ da. 
-Eventuae3 ... .. . ..... 4 ••••••••••••••••••••• 

·5. Teltlg'tapbos : 
Deduzidos da tabclla: 10:000$ da ínstallaçã.o de 
observo.torios meteorologfcos e 20:000$ da liga
c5o f,elegraphica e semaphorica. dos pha.róes. 
EleYada de 350:009$ a851 :4.f0$ a eonsignação
Eatabclecimentos de novas linhas-c p.1.ra. o.tten
der á construcção das seguintes: 80:000$ para 
oonttnuctção da linha de Caxias pelo valle do 
Itapicurú ao do Tocantio; em Goyaz, pasga.ndo 
pela ci':fade da Carolina; 90:000$ para prolon
gamento do ramal de Oetros, S. Joao e s. Ray
mundo Nonato, pnl'a 11. conetrucção do ramal de 
Colorda. a Paranaguil e po.ra o de Perypery ao 
Itamo.mty a. entroncar na linl1a do Ceará i 
50:<JO. $para oontinuaçélo da linha de Machado 
Portella a Carinhanho. ; 50:000$ paro constru
eçio.d& linh& de ll~o da cidade (te .loflzeiro 
na Bahia a fle Ja.nuo.l'ia, em Minas, tol!ando 
pelns povoaçõce · ribeirinhas ; 35:000$ para a 
eonstrucção dos ramaes de Angicos a Ma.ca.u e 
de Mos.roró a Arêa Branca ; 25:000$ para pro
longamento da linha de Serro, s. Mi~uel de 
Guanbães, Peçanlta á. Ferros e llabiru. ; IO:OQO$ 
para prolongamento da linha de Queluz a Saba
rá ; 30:000~ para prolongamento da linha. de 
set-e Laeoas ~ Inhaüma e Fol•tuna, de Vista .. . 

8. 799:-456$628 

8. 979:885$00:) 

Al~are a Santo Antonio da Lagoa, e Tra.hyras e 
de Santo Antonio da Lag~ a.Jequitibá; 10:000$ 
para prolongamento da linha de Mar de Hes· 
panba a Angustura, passando por Santo An
tonio do A veotut>eiro; 25:000.~ para construcção 
da linha de Maracas5umé a Turyassú, no Estudo 
do Maranhão; 30:0ons. idem, idem, de S. Mi
guel a Sant' Anna do Pauema.·, ··' :Estado do Ala
goas; 30:COO$, idem, idem, de Anchieta. a. 
Alfredo Chaves, ltapemiri n (10 Rio NO\'O e 
sant..' Cruz a Páu üignnte, no Espirilo Santo ; 
15:000;, idean. idem. de Garapuavn ao Porto da. 
União, Paraná ; 30:000.$, idem, itlem, fle Blu· 
mennu a Lnges, Santa. Cn.tharina. ·e 50:000$, 
idt•m, idem, de S . l,uiz, Santo Angelo e Pal
meiras, de R il) Pardo e Enct•ur.ilh.ada no Rio 
Grande do Sul ; 5:000$ p(l.ra a. linha. da Bane
vente a Pii1ma no Estado do Espirito Santo. 
Para construc~."iio do ,um circuito telephonico 
entre a Capitnl Federal, Santos e Pett•opolis 
283:500.)000; 25:000$ para construcc.ão da linha 
de Ma,raca.:;sume a Turyassú, no Esta:'o r1o Ma.
ranhiio; 30:000$ -idem, idem de s. Miguel a 

. Sant'Annn. do Panema, Estado de Alngo:-.s ; 
30:000$, idem, idetn, de Anclüeta. a Alfredo 
Cha\'es, lta}wmirim do Rio Novo e Santa Cruz a. 
Pâu Gigante, no Espirito Santo; 15:000$, idem, 
idem, rle Garapuava. no Portó da União, Paraná 
300:000$, idem, idem de Blumeno.u a. Lnges, 
~anta C;\tharin;~ e 50:000$, idem, idem de 
S. Luiz. Santo Angelo e Palmeiras do Rio 
Pardo e Encr·uzadilha no Rio Grando do Sul. .• 

~- Subvenç."io a Compnnhins de nave).!ação- Sub
stiluitlas as consignações de 170:000$ á Compa.
nbia. r'c Na\'ega.qno do Maranhão u 56:000$ para 
o se1•viçode cabotagem do Ce11.1•á. ao Purá, etc. 
pela ~guinto : serviço <le cabotagem do Ceará 
ao Par·á. com uma. viagem men:1al ao porto de 
Tutoia, no Mn.r1mllãó. 168:000$ c elevada. n. sub
venl;'iio á ~ta.vegação interna a vapor no E,tado 
de Matto Grosso a 22:000$ para.estendel-a a 
Aquidauana; areresoonte-se li :200$, subvenção 
a Companhia Perrwnbucana, pela navegação a 
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-.apor no rio s. Franclseo, contracto innova.do 
por drcretó o. 1791, de 4 de setembl.'o de 1894 •• 

7. Garantia.dejuros de Estradas de Ferro. Substi· 
tua-se a taoolla. na. parte referente â garantia. 
às Estradaa de Ferro pele. seguinte: 

ESTRADAS EN: TRAFEGO 

RlO GRANDE DO NORTg 

2.944:14~ 

BSTRADA DE FERRO DO NATAL A NOVA «mUZ 

(Decretos ns. 5877 de 
20 de reverei rode 
1875, 70 4 8 de 
18 de ·outubro de 
1894 e 6B2G de 

· 29,fe dezembro de 
. 1877) ........... . 38(:723$678 

PARAHYBA DO NORTE 

ESTR,\D.\. DE FBtmO CONDE D'EU E 8AMAL DE OAJJIJ>ELLO 

( J)eCretos ns. 5608 de 
25 de a b r il de 
1874, 6681 de 12 
de · aetembl'O de 
1877 e lei n. 3141 
de ao·de outubro 
do 18!12, decretos 

· ns. 9774 de 14 de 
julho de 1887 c 

.· 959 de 6 de no-
Tembro de 1800 ). '400:945$528 

PERNAMBUCO 

ESTRADA DE FER.RO DO R.EOIFE AO "UMOEIRO ' . . 

( Decretos ns. 5704, 
de 5 do ago1;to da 
1874. 6746. tl.e l7 
de nnl'eru bro de 
1877 e · 8822, de 

de dezembro 
de 18:>2)......... ~50:000$000 

F.STRAliA DE F.RRRO DO R.ECIFE A B. F .RANCJSCO 

( ~crews ns. 1:?45, 
de 13 de outubro 
de lt<ã:l, H\2(), de 
11 de ag(8to de 
rs.-~-~ l71i7, de 9 
de j ulllo tio ISiO). 713:626$665 

ESTRADA DE FERRO DO RIBEIRÃO AO BONITO 

(Decreto n. 471. tlo 7 
dejunbodc 1893). 57:000$000 

ALAGOAS 
~TltAn.\. DE FKrmo CE:'Il'I'R.\L DAS ALAGOAS B RAMAL DA. ASSB)!BLEA 

(J)e(.'rPtos ns. f.0-13, tle 
27 tle no\'embro 
de lS.ã, 7~15. de 
12 de novcmbt·o 
de I 880 c 1 1). ~:;o. 
de ~2 de julho do 
188D)............ 430:310$000 

BAHIA 

ESTRAD.\ DE FERRO liA BAUIA A s. FRANOISCO E RUIAL DO 7D4DÓ 

(Decretos ns. 1002, 1le 
14 de mnlo de 1855 
31Z7, do 7 de ou-
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tu b l'O de 188:?, 
89".z5, do 7 de . 
abril dê e gosz 
·deHHI"l llezen1bro 
de 1883) •• •••.• ~ . 1.219:000$000 

ESTRADA DE FERRO O~NTR.U, DA. BAJUA, RAMAES DA FEffiA DE 
SANT0ANNA., DE OLHO D'AGUA B DO OROBÓ 

(Decretos ns. 5717, de 
28 de outubro de 
187.(,97t\7 de 21 do 
julho de 1887 e 
6037 de 31 dt) 
julho de 1877)... 910:000$000 

(Decreto n. 10.125, de 
1-& lle dezembro 
de 1888)......... 113:400$00:> 

RIO DE JANEIRO 

Dl'llADA.DE FERRO BARÃO »& ARARUAMA. 

(Decreto n .. 10.245 de 
31 de maio de 
1889) .......... . . 00:000$000 

BSTRADA DE FERRO DO CARANGOLA. E RA.UA.L DB SANro BDUAIUIO 

(Decretos ns. 5822, de 
12 de dezembro 
de 1874, 6118, rie 
IW de março de 
1815 e lO 119, de 
15 de dezembro 
de 1883} ••••••••• (70: OIJQ$000 

, . ESTRADA Dll PERRO CE~TRAL DR MAOAHE 

(Decreto n. 10.121, de 
15 de dezembro 
de 1888) ........ . '74: 152$669 

MINAS GERAES 

ESTRADA DE I•EH.RO !>UNAS E lU() 

(Decr<·to~ ns. 5952. do 
23 de junho de 
1875, 0083. de 12 
de s~tembro de l8n)........... 1.084:667$715 

s. PAULO 

ES'JRAD.._ DK FERRO 1\JOGYANA,PROLONGAMEN'l'O A OATALÃO 
E RAMAL DE CALDAI 

(Decre~ ns. 3888, de 
17 de fevereiro 
t1e 1883. 9155, de 
23 de terereiro 
de I 884 e 885 tl~ 
outul•ro t!e 1890) 360:000$00~ 

(Aviso •le J9 de junho 
1893. Pagamento 
emouroao ~ 
bio de 27 d. por 
1$000)......... . 258:~ 

P~\.RANA 

DnUD.\ D2 PIPI.RO o• PARA.~.\OU.-\t A CURYTIB.\, PROLONGAMENTO AO 
J'OR.'IO AK.UONAS • A.• PO:'IITA GROSSA E RAMA.ES AO RIO NEGRO 
E A..,"'I'O.,'INA. 

(Decreto;; ns. 5912. de 
I de maiQ do 
1875. 7035. de 5 
de outubro de 
1878. 101t>2 de 5 
janeiro d ;, 1889 e 
001. de 18 de ()U· 
tubro de 189J ••• J .344:44~~9 
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SANTA OATHARIN'A 

f FBTRADA ll& FDRO :O. TRltRli\ZA OJIII.lSTINA 

(Decretoe ns. 5704, de 
..,. 21 de outubro de 
• 1874, 7649, de 18 
~ de outubro de 
6 1818 e 9á28 de 5 

de dezembro de 
: 1885) . • • • • ••• • • • • 392:650$861 

RIO GRANDE DO SUL 

KITllADA bB PDltO Do RlO OI.I.ANDE A 8A.Gf! 

(Decretos ns. 7056 de 
26 de outubro de 
1878 e 79H de 11 
de ·dezembro de 
1880) ....... '.... 9(6:501$732 

ESTRADA DE PEQO Jllil QUARAHJM A l'l'A~VY 

(Deoretol ns. 8312, de 
)9 de novembro · 
de lt!Bl, e 89-t2, 

· de 5 de matu l!e 
J883)........... 360:000$000 

Em eon8trucçào 

MARANHAO 

EIITRA.DA D& FeRRO DE c,\n.AS A 8 . JOSE DI!: OA.JAUIJUll 

(Decretos ns. l0.2SO, 
~ · · .de 31 de ma.lo de 

1~9, e 157, de 23 
·d,e abril de 1891) 139:t00$000 

PERNAMBUCO 

I!STRADA I>B PBRitO D& TAU:ANDAR!i: Á DARlU. 

(Oeereto n. 193 D, de 
30 de janeil"o de 
1890). ....... . ... 60;~~ 

ALAGOAS 
18TRA1U, DE FERRO DI: lolACBIÓ Á L'EOI'OLDINA 

{Decreto n. 993, de 4 
da novembro de 
1890)...... ..... 00:000$()00 

BSTilADA DE FERRO DE ALAGÔAS A PAULO APPONSO 

(Decreto n. 691, de 2 
de agosto de 1890) 60:000$000 

SERGIPE 

B8TRADA DE PE:tutO DB ARACAJU A SlU:ÃO DIA.S 

(Decreto n. 619, de 2 
<leagoslo de 1119-2) 59:0:J0$0:>o 

ESPIRITO SANTO 

J!SI'RAI>A bE l"ERRO DS VIO'J'ORIA A PBllS.\NIJA 

(Decreto n. 57f, de 12 
de julllo do 1890} 00:000$000 

MINAS GER.AES 

BSI'RADA DE PERitO MUZAlllBJNUO 

(Deerems ns. IO • .(.f9, 
de !i de novembro 
de 1889, e 846, 
de ll de outubro 
de 1890) • • • . • • • • 100:380$000 
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lll'RADA DIC PllllltlO PP!Il.DÕDI A. OA.TALlO B PERDÕES A BAJUU. IU.~A 

(Decrato n. 862, t!e 
16 de outubro de 
1890) ••••••••••• !.000:824$000 

S. PAULO 

PROLONGAMBNTO D.1. IIOROCABANA E RAl!AL DB IT.AlUJl.i 

(Decrcto3 ns •. 10.090, 
de 24 c\e novembro 
do 1678, e 874, 1fe 
18 de outubro de 
1890) ..... '" •••••• '" 360:000$000 

IISTRAD.\ IIB RaRO DE lTARA.RE A CRUZ ALTA 

(Decretos ns. 10.43:!, 
· de 9 dt~ novembro 

do 1880, 305, de 7 
dG ab1·U de l89J e 
397, do 20 de ju-
nllo de 1891).. .•• 6::1:000$00() 

RIO GRANDE DO SUL 

ESTRADA DI: F&nllO DB &Al\'TA MARIA A OR"OZ AL'l'A 

(Deeretos · ns. lO.~, 
de 9 de no,·embro 

· de 1889, 305,de 7 
de abril de 1890 
e 397,de20 deju-
nh~ de 1891J. • •• Z88:720$)00 

B!n'IUDA Dli n:RBO B MINAS DE 8. JBll.ONYKO 

(Decreto n. 906. de 
18 do outubro c!e 

1890). • .. • .. • • •• t!Q:()(}($100 

I!STR.\I>A DB FERRO DE PELOTAS ÁS OOWNIAS Dll: S. LOURBNÇO 

{Decreto n. 10.15l,de 
5 de janeiro de 
1890 •••• ). .. .•• • • 60:000$000 

En1 estudos 

MINAS GER.AES 

F.S'l'I\ADA DE Fli:RRO DB AaAXÁ A PE3SANHA 

(Decrato n. 1082, de 
28 do novembro 
de IBU!l) ........ . 60:000$000 

GOYA~ 

ES'I'RA.DA DB I'KRRO DB OATAÜO A PAI.HA.S 

(DecrE!to n • 862, de 
19 de ontul!l'O do 
18!)0) .......... .. 60:000$000 13.Wl:4.60$l02 

8. E~trada. ,_le Ferro 
Sobra l. •.. , •• .. ~. 

Prolong<tmcnto da 
m•sma •••••• • ••• 

9. Estrat\a.de FoPrro 
do Baturité : 

Deduzido<: 50:000$ do 
matm·ial Todan
te da 3 ' secção, 
150 :000$ da con• 
sí <>nnção pam pre
Jl:ração tio leito 
na -1.'' secção e 
00:000$ dt\ de 
material d :t mes
ma seeção, . • .• • . 
200:000$ u~ ue 
Jl1'8Jlal',,çãodo lei.· . 
to, etc., lla 5" e· 
25:000~ na revisão 
llQs estudos entre 
Humaytà e Gmto. 

260:000~000 

. 150:0Q0$000 410:000$000 

; I 2.~:524$7?2 
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lO. }lstra•ta de Ferro 
· Sul de Pernam· 

btrco: 
SUbstitua-se a tabella 

pela .,JUinte: 
· J• divisao 

. PeiJIDo,l.... •• •• ... •• • 119:213!0:;1) 
lfaterial. e. e e I •••• e.. 6:00J$000 

2-di1'iYo 
Pe~l~ . .•.•••.•. . •. 
Jlat.erial ........... . . 

· Dito rodan.t.e ••••• ••• 

3t dlvisio (Coa
. a\rucção) 
ProloGg:lmentode 0&

J"&hltuna a Aguu 
Bellu: 

P~l ........ . .... . 
lfa&el'lal ............ . 
ReTillio de estudos, 

locação d~ linha, 
tra1alhos prepe.
P.\tori~ e mo1'i· 
mento de terra ... 

JJ. Supprimn-se. 
. 12. Rsttadt. de f.'er.ro 

central de' Per
lmi'JO, a ttcrad& a 
tabella, onde di~ 
r•1mal oo Jaboo
tii.o a Gloria de · 
Ooytá, pclta : l'll· 
~al de Tnp6" r. 

.Gloria de Goytâ e 
~f.e·l& • 

. Vt'lqDI~ição de mat& 
·.rlal .rodante. 2• 
~ivi~ ... •.•.•.• 

125:213$950 

'780:635$021 
410:450$000 . 

60:l:O~OOO 1 • 791 :085$()2l ---

62•825$000 
2:000$000 

300:000$000 --

700:000$000 

364:825$000 2 .281:123$071 

Conelu;ão de as.">enta-
mento da via per· 
mun('nt.e no. linh9-
de Gl'& .. l\tá a S. 
Caetano •Jl\ R l\-
poz:•, na e.~tan.-
çiío de 70 kllo
mt>tros. . .. .. . . •. 200:000$000 

P~l . . ..... . ..... . 
)laterial ........•••• 
Empr(!'itnda ..... . .. .. 

6° secçc'fo 

Timbaúba ao 

60: 000~000 
10.000$000 

450:0(10$000 

7• SllCÇ<iO 

Plla.r 

520:000$000 

Guo.rob\ra a Nova cruz 

Pessonl • • • • • • • • • • • • • 00: OOO.g()(}O 
Mltterh\l . • . • . . • • . • • . 10:000$000 
Empreitada. mo v i-

ffit"llto de terra e 
obrns •'e arte c:on-
t l-actadas. . . . .. . 250:000$000 

8• secçao 

320:000$000 

Mufungú a Campina Grande 

Peesool • • • • • • • • • • • • • OO:OOil$000 
~fat,-ial . ............ 10:000$000 

·Empreitada......... 300:000$000 
--- 310:000$000 

Material ftxo, têl4'gr&· 
p h i c o, pontea, 
etc. etc., par., etl· 
t ·s ramne!!.. ... . 500:000$000 5.329:156$310 

13. Suppríma-se. · 
1 ... '&'irada do Ferro Pt.ulo A1l'oWIO .......... . ... . 
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_ 16; Estradlt d& Ferro da 'Ba.hla. (Prolongamento}

' Deduzidos.: .48:857$115 da consignação dlvel'llos 
· matertaee para oftloin(l,lj; 57:2QS$517 de sobresa-

. _ l~teg,na 3" divisão 1.13:000$da-Divers~ ~!-te-
- - r•aes; 10:000$ da-uorasNovas-na 4' diVIsao; 

34:01)2$390 da-Trilhos e r.cceesorios ; 23:365$980 
da-Ma.tei'ial telegrapbico ; 130:000$ da-Mate

. _ ria.l rodante, etc.; 70:095$849da-Matel•lal, fer-
, ran1entas--para. as ofttcinas a montar no Joa· 

zeiro; 4(:889$ da.-Machino., ferramentas, et<!., 
para·t~ba.lhos em ma•teira nas mesmas ófficl· 
aa.s. 5•. divisão .• ~ .• ..... . ............ . ... .. , 

- 16. Estril.<la. de Ferro Central do Bl'a.zil - De
·duzal)l.,..se : 9:360$000 de tres primeiros escrl· 
·ptumrios-no escrlptorio ce_ ntr •• l do trafego ; 
24:551)$280 do é~crlptorio do centro cominer
oial, extinct.o; 133:623$400 da- Guarda em 
geral, mnnobreircs, etc. 'etc. - n& Esl!lçãO 
central; 145: 146$í80, da mesma consignação 
~r& · as estações de 1 • classe ; 71:559$640, da 
idem, idem nas estações de 2• cla.sse; 6(:581$580, 
da Idem, idem para 8.11 estações da 2• classe; 
52: 197$780! da idem, idem para as de ·il classe; 
43:003$2(10 un. idem, idem para o.s de 5• classe ; 
400:0 á$ da conrlueçã:o de trens }m,60 ; 50:000$ 
da conduCQão de trens do Norte; 201):000$ da 
reparaç1a do ma teriall'O'lante I m,eo; ll : 800$ da 
eventuaes, na rubrica-Matet•ial; 281:136$ da 
-Opararios, tra.balbadores, etc., da. comer
vaçao l'~traordlnarla ; 200:000$ da Dormentes; 
800:000$ da Trilhos e II,C('e.,"'!orios ; 100:000$ da 
M•teriaes. diversos i. 110:~ da Eventuaes da. 
rubrica-Conserva~ao Oi'dlnlll'ia e extraordina
rla; 200:000$ da Obra!> novu nas offlcinas; 
500:000$ da Melhoramentos nas officinna, etc. ; 
100:000$ da Obras novas. material rodnntc,etc. 
e elevados a 3:600$oe Yeaclment.o!l da professara 
da eeoola annexa és olllcinas.- Accrescente-so: 
Para alargamento da bitola no ramal de S. Paulo 

, . e nn linha de Minas até ltAbir-a 2 . 000:000~ • ... 
17. Prolongamont.o da Betrada de Ferro Ce& trai do 

Bnull 2.800:001)$ ; Ramal de Ouro Preto 
. 400:00()$000 ••• •••• f •••••••••• ~ .... .. ........ . 

3.814:963.$595 

26.322:621$075 

3. 200:000$000 

18. Estrada de Ferro Porto Alegre a Urugua.yana. 
-De-luzam-se: 30:00~ do pessoal e 300:000$ 
do Material da 5• divisaó .................... . 

19. Prolongnmento da Estrada de Feno Porto Ale· 
gre a Uruguaya.na. Reduzam-se a. 300:<'00$ a 
consignação Pessoal e rtraterlal da. administra~ã.o 
e flscalisação; a 600:000$ o asecnta.mento da via. 
pennanente,otc. ,o. 600:()()0$a. compra de mater·ial 
rodante e fixo; a 200:000$ a cerca de arame; a 
150:000$ a. Ediflcios e a 50:000$ a Eventuaes •. 

20. Estradn. do Cata lão u, Cuya.bi-Pa.ra estudos da 
estrada n construir pela força. federal, • • • • •••• 

21. Obras Publico.anaCo.pital Folleral-Deduzam·sa: 
200:000$ do. consignaçiio Obras.novas pa1•a sup
primento de agua. da capital; supprimidas as 
seguintes: 4:800$ do ajudante do cl1efe do tra
fego no eecriptorio, 4:800$ de dous agente~~ de 
1• classe, 4:800$ de dous ditos de 2• classe 
2:100$ de dous ajudantes de compositor e im
pressor, 2:555$ do ajudante do. oiJlclnn. telegra
phica. ora extinct.'\, no e2eriptol'io da &trada. 
Rio do Ouro; 1:825$ para. o ato.rrachndor, a de 
2:007$501) da um carp111teiro de 2~ ciW~Se,l:4.60$ 
do a_iudante de pintor, 2:007$500 do apontador 
geral,logares que 1lcau1 oxtinctos.-Deduzidos : 
30:000$ tla consignaç;l.o-Carvão CaTdiff,6:0~ 
da. Lubrificantes; 5:000$ da Diversas, 12:000$ da. 
Dormentes; 8:000$ da Trilhos e accessorios ; 
10:000-~ da eventuaes parn amr.ilitn·es do ser-· 
viço etc., 20:000$ da Obras uovas etc., lia~ 
trada rlc Ferro Rio do Ouro •...•. , .••.•••. .• . 

22. Out·as nos !li versos E~tados- Redu:t.ido. a consi· 
gnaç<io Pess,al teclmico. inclu~i ve .o da.s secções 
em seis mezes de escripto1 io, do escriptorio te
clmico, da cotnmissão do melboi':J.mentos do rio 
S. Franciseo a 42:144.$, a 5'J:Ooo.$ o material e 
ferramenta das omci 'as da. mesma com missão; 
incluída a de 40:00<1$ pal'3. auxilio n desobsh•u- . 
cção do Alto Toc~ntins em Goyaz; 80:000~ para 
melhoramento da nu.çegaçã.o do rio Cuyn.bu. em 
Matta Grosso; 300:00()$ pa.ra continuação dos es-
1udos da nova. ca_pital no planalto -centr.U do 
. Drazil e publicaçao de ma.ppo.s e rela.torios ; 

3.066:319$167 

2.100:000$000 

100:000$000 

2.882:103$500 
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00;000$ pam desob$trtlr.ção e navegação do 
Alto Itapicurú de caxias a Pico:J; 100:000$ para. 

I ...... n ... ~ 

conclusão 1\aa obras da. estratla. D. Francisca. em Portos do Estado 
fi 

Santa Cutbarina; 30:000$ rera constl'llCÇão !le 
~ 

.. uma. ronte sobre o rio Vor e que ligue·o mu-
Pessoal e ma.terid ••• . ' .. ~ ...... 200:000$000 3 

· · ni~ip o de Bo&vista do Tremedal, no. Estudo de PBilNAMBUCO 
~ 

Mma.sGeraes,aodeCondcu~• noE,1adoda Balli~· 
~ 

f!OO:OOO$ para eonstrllC',;ã.o' de pequenos uçudCl~ Porlo dÓ Red(d 
~ 

nos Estados da Parallyba., Rio Orande uo Norte I é Piauhy. sendo 200:003$ fnra cada um. I ongenhclro·chefe ... 12:000~()() 1} 

Substitulda a t.tbeUa rela\ v a. ã. Inspectoria dos I d•to ajwlante •••••• 7:200$000 

· Portos Marítimos, que é extinctn, pela. segui'nte : 1 ~ecret.a ri~ .•••.•.•• 4:800$000 
~ 

~ 

I auxiliar teelmico ••• 4;saorooo ~ ~ 

XARANHÃO Pi>ssoal •. , ........... 64:000 000 ri; g. 
Alugu~>l ''e easae ex- ~ 

Obras do cães da S&· 
pe•!íl:'nt6 ......... 5:000,~000 

1;\ 

"' 
gração, segundo 

Consl"r\' ~çiio [lO cães. 40;000$000 1:1!1 "' 

o oontracto •.•••• 150:~000 
Dit.'l. das pontPB ... ~ .. 30:000:$000 ~ 

ft 
~ 

_ .. Flscallsaç:io •••••••••• lO:OLO 000 
Material .•••••...•.• 140:000~0 ~ 

~ 

------ 160:C00$000 
D•·ag11gens o obras •.. 500:00f; o §l Eventuaes ......... -•• 10 :000$000 

Jlelhormnentos 
------ 817:800$000 t::! 

do~ rios Al.AGÓA!! 
~ 
~ 
li=: 

Pess~l e m&terial ••• 10):000$000 GarM1tía. dB jm'Os á ............ ~ 
com{:.nbia con· 
~onaria do 

o 

CKAR.\' eon for midade com ~ 

darant~ rte juros ti 
o~ d!'creto:l n. g04 00 

· Ceard 1/corbour 
de IR de outubro co 
de 1893 e 808 de 

~ 

Corporati011 (de- 4 de muio de 18ll2 60:000$000 • 
ereto n, 1022. de 
23 .,e agosto de 

Fiscalisaç-.i.o ... ....... 8:000$000 

'. . 1892) ............ 292: 440.~000 
----- 68:000$000 

Filcaliaação .......... 15:00()$ÚOO ------ 307; 441:\$000 BAIUA 

Porto da Capletd 
1110 GJU,NDII DO NORTB 

P41n0 da Capilal · ' 

Fi:!ealisação do con· 
tl-acto pam oon-

ftllllel e· material ••• 200:000$000 
strucção tle dócas I .... .. ' ... ' .... c melhoramentos. 12:<100$000 o co 





MawriJ;l, mão de obra 
. . . e ronstrucçio dM 

· estMa•las e mo-
Ih~. a, ......... . 

1; 
200 :000$000 530: 000.~.000 

23o Di,:~toria Otral de R,to,tistica : · 
. Inc\uil)a &.consignação de 40:0()0$ para r3censea

mi)n~ e aubstituida a consignação de 10:000$ 
JN!.:ra impressão peJa tle 90:000$ paru. acquisic;ão 
de material typogrophico necessa1•io e seu 
c ~~teio . ............................... · ....... . 

24. T.:ansportacla pam o n. 11. 
25o TI'!Ul&f'Ortad;~ p;tra o n. H. 
26,. Eventuaes-Desta verba. sabirà a quantia de 

2~):000$ pera o as despezas tlo cxpcdienle c do 
~oe.l auxlhar ela C,ommls~o da Camat-a dos 
Daputad~ incumbida da. rovisii.o do plano da 
,;in~ii.o geral. o. o • • •• o ••••• ••••• • ••••••• • •••• 

Il Coi~ os ~r"ic:O! municipaea, ainda a cargo da 
~rnião em ' 'irtudc de contrnctos e por conta das 

. ·yer·bas especi:1es que no orçamento da • ecl'ib 
Jhes são d~t.inadas,aquaníia de 3.726:37t'$874, 
r~ !!&ber : 

1. mumlna'.:ão pUlJJica ......... " . ....... . ... , .. 
. 2. E<igeo~, a •agmentada a conll'ignação do pessonl 

com 2;000$ ao ont;enheit·o ftsc·•l, I :200$ n cada 

6. 784:546$300 

272 ~ 180$000 

70:000$000 

948:200$37 .. 

,urn dos ajudanw, 1:'200$ n. cada um dos a.uxi-
,liares e 00 $ ao amnnuense.... . . • . . . • . . . . . . . 2-783~ 112~00 

·8 !;·1.0 Corlfinuam em ·vigor os ns. I, lll, IV, VJ e VJI da ll'i 
n. IOI B. ·'e 30 de liBUt!llbro de I 893, e art, 14 dn. lei n. 3397, dc:t 
2.& do novembro de 1888, que nutol'isou o Potler Executivo a r~g-.1tAr 
u l'.atradaade Fel'to da Bahia no S. Francisco c RecUe aoS. Fran
c~o. nos termos de6 respectivos contraetos. 

f[2.• Aa oompànl1i11s ou emprezas que gozarem de garantias de 
jUl'I>S ou aubvençõca são obrigadas a entrar para o Thesouro Fe· 
Cfer;tl oom as quotas que lhes tiverem sHo maf'!AI'Jas pelo Poder 
Bx(icutivo ou que constarem das tabellas, para. ooourrenc!a das 
délpeua d~ fl....:eali:laçii:o creada.s pelo decreto n. 399. de 20 de Junho 
de!1891. institu\.la sob a clausula. da despeza. não exceder á receito& 
p!c!tTetderue daquclla arrecadação. 

A.a COIIlJ.tnhlas. emprezas ou concesslona.rios sem garantia. de juros 
OllJ!8ubveuçio. Acam subor~inadas f. disposição anterior logo que 

li 

SPjnm approvados os estudos detlnif.iv<>S da. reSjlectiva. conceDSii.o ou 
emprehendimento. · 

São isentas dessa obrigação as companlllas ou emp1•ezas oujos 
cont1-actw ante1iormente celebrados, impuzerem expresmmente ao 
governo as despe:ms com a respectiva flsc.dísnção, não sendo per· 
mittido. po1-em. ao govel'llO Cl''ncetler a. e3sas companl1ias ou em
pJ'('zas nenhuma nova4;ão ou fllvor de qualquet• especie, sem que 
ella se subordine á aquella obrigaçno. 

§ 3." E• revogndo o tlecreto n. 1705 A, de 30 do abril de 1894. 

§ ~-· E' o Potle1• Executivo a.utorisado : · 
I ·•. a renovar por cinco annos, o contracto do navcgacão das lagdas 

Norte e Mangnaba, no Estado das Ala.güas, por concm•,·cuoin publica, 
podendo el<~\'ar t\ re~pectha ~;uhvenção am•ur.l a 40: 000$, com a 
clausula dl'l serem lcit.ns seis viagens :re·'onda.s por semana e de ser 
derobstrui•loo canal na. sahidtl do Trapiche da Ba.rra; 

2\ a a•'ditnr contracto C(lln a. com}lanhia que f11z o sel'vlço de 
na ve;,;aç~1o de eabot.-tgem entre o Cenrõ. c o P111'<t, estabelecendo uma. 
viagt•m mensal redon1la no Ilorto da Amarrn~iio, e outra ao~ portos 
de Guimarães e Cnmtn~rn., podendo por isso elevar a re:~pecti\•n. 
subvenção a. 200:000$000 ~ 

3', a revalid11r o prorogar }>OI' um nnno o prAzo dns con~sslles de 
Estrada~ de Fe•·•·u, c .• m estu.los definiti\'OS já. approvatfos, 
eorn})l'ehen•lí•'as nus Estndos que se acharam em revoluciio. e 
til'erf'm rodurodo d«~pois de 6 de setembro de 1803 ou que venluun a 
c:~tluca.· at~ 31 de dezembro do corrente u.nno, e bPm Msim as con
Ct'$8Õe$ nu cmp•·e;-.;ts d(! estradas de ferro que nesse;; Estados, no 
relerltlo prazo, tivcrt'm ~;uspendido os trabnlhns jit iuiciatlos; 

4 ', a encaml>ll.t' a We.-;tt?l'll tmcl B1·a:ilia1t Tcley1·atJh CQ1nptwy, nas 
rondi~sde ~>en contracto, fazendo para. isso ns Ol>er•aç~s da credito 
q\1ejufgnr nec<>ssaria8 ; 

r,•, a r.~unir sniJ \liiUL unic.1. admlnlstraçii.o, com ~étle na Pa.rahyba., 
o prolvn~amento ti:\. E~lt•at!a de Fel'l'o Conde d'Eu de :Mulungú a 
campinl\ Grt\mle fi tle Uuarabira o. Novn Cruz ; · . 

6", a providenciar Jlara que os vapot•es da linha. costeira subven
cionada tle Sunt."l Catha1•ina. f:tc<tm mensalmente tres vingens aos 
portos •'o norte e sul daquclle Eslado : 

7<', a rn:~ndar orçar l\. construcção de uma. ponte que Jiguo 
Therezina, capital do E~tado tio Piauby, '1 S. Josá de Cl!Jazeiras, 
no ~taranb;io, e a mandar oonstruU-a easo a despeza. tedera.l não 
excetfa de 100:000$000. 

Sala das oommi~ões. 4 de dezembro de 1894.- Paranhot Jton· 
teMgro, pl'88idente.- F. Lima Duarte.- J, A. Neivceo 
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ll2 ANNAES DA CüUR~ 

N. 180 B- 1804 

Reclacção final do projecto n. 180 deste aHno, 
que autori:;a tl governo a abrir, fltl corrente 
exercicio de 1894, pora os ser11iços que men 
ciona, . creditas na ímportancia total de 
2.939:848$183 

O Congresso Na.ciona.l re.iOlve: 

mento de despeze.s compre-
bendidas no a.rt. 64 da lei 
n. 35, de 26 de janeiro de 
1892 e de di1l'erenças de 
cambio eom as despeza.s dos 
pensionistas da União na 
Europa~................... 90:00:J$OO() 
lli .. Pelo Ministerio das Re~ões Erle~ 

riores: · 
Art. 1.• E' autorizado o governo a. abrir, Credito supplementa.r na. importancia. de 

no corrente exel'cicio de 1894, par& os ser- 230;000$ para.: · 
v~ços n'U~nte menc_ionadoa, ~ seguintes cre· Ajudas de custo- Rubrica 4~ 
dt~, Illl: 1~po~tancu1, toto.l te 2.939:848$183 do a.rt. 3a da. lei n, 191 B, 
&.SBlm dlstrtbutdos: de 30 de setembro de 1893 

1 • Pelo Ministerio d:~. Fazenda : pagamento de ajudas dÓ 
Credito supplemcnta.r nn importa.ncin de custo que terão de ser con-

908: 172$480 pa.ra.: cedidas com o preanchimento 
Eventuo.es- Rubrica. 28 do ~vagas do corpo diploma-

art. 7° da lei n. 191 B, de ttco e ~ons.ular ... • · • • ~.... 200:00()$000 
30 da 11etembro de 1893. Extl'a.o~dma.ru~s no exterJOr-
Pa.gamento de despe1As que ~ubr10a. & do art. s~ da. lei 
correm por esta verba...... 20 COO$OOO c1tada pag~~omento de tele-

Exerclcios Fin,Jos-R.ubriCII. 31 : gra.mmas e g~st?S com ~-
do a.t•t. 7" d;\ lei citada. corros a braz1leJros desvall-
Pa.gn.mento de cnntas atra· dos c outros eventuaes..... 30:000$000 
8Rd11S {~ Amcrican Bank Nats IV. Pelo Ministerio da lndu,tria.. Vi:.!.ção e 
Comfllny • .. • • • • . • .... • • . .. 234:391$900 Obras Publicas . 

Idem u. directorht do correio CrNlitO extra.or!lina.rlo na lmportancia. de 
francez pelo transporte de 721:572$944, equivalente á o& 34.575,7,5 ao 
correspondencia desde 1889 cambio de 11 1/2. para pagamento de ma.te· 
até o 1" seruestre de 1892.. 353:780$580 riaes adquiridos nos Estartos Unidos do. Ame-

Liquidação d11s dividas da rica do Norte. com destino ãs Estradas de 
COmpanhia Lloyd Brazileiro 300:000$0~0 Ferro de Ba.turite. Prolongamento da. Ceutra.l 
Parngropbo unico. Fica. 0 governo o.utori- do Brazil, Porto Alt>gre a. Uruguayana. So

sa.cto a abrlr no correnle exercício a verba- bral, Prolongamento da Ba.bia, Paulo Atfonso 
Reposlçües e restituições-o preciso credito e Central de Pernambuco. 
pa.1a. po.go.r a.os Estadot~ da União a divida. Credito extraordinario na importaucia. de 
proveniente dos impostos arrecadados durante 613:602$759, para·acquisição de matera.l ro
o periodo da orga.nisação constitucional ~os dante para a Estrada. de FerN Sul do Per· 
Estados e pertencentes aos mesmos nos ter- narnbuco. · 
mos da. constituição. Art. 2~ Revogam-se as disposições em con· 

li. Pelo Minidterio da. Justiça e NegociO" tarrio. · 
Interioreõ: . Sala rlas commi~sões. 4 de dezembro de 

Credito supplementar na importancia de 1894.-Paranhos Montenegro, presidente.-
4.66:500$ para.: F. Lima Duarte. ., 

Policia. da Capital Federal- N. 182 B - 1894 · 
Rubrica. 13 do art. 20 da. lei 
n. 191B, de 30 de setembro 
de 1893. Pagamento dos offi
ciaes e pr.~ca.s ultimamente. 
reformados e dos que o fo
rem até ao fim do corrente 
exercicio .•.••.•.••....•••. 

Obras-Rubrica ao 'do a.l't . 2u 
da, lei citada., p!lgamento de 
obras em di versos ediflcios 
edificios inclusive o palacio 
da. pr~:sidencia da Republica. 

-=~ye_ntu~s-~"Rupri~,, :4l .. d!l_ 
&.rt. 2' da. lei citada, paga~ 

26:500$000 

Rcdaccao final do projecto n. 182 deste anno 
que concede à Companhia de E~trtulas de 
Ferro do Norte do Bra:il prorogaça'o ate 
d~::emb1·o de :1.896 do pra:o marcado para 
a conclus4o das ob1•as ~u estrrvlas de ferro 
de Aracaju a Simll.o Dias com ramal para 
a Capella, no Estado de Sergipe, e de Ta
mandare d Barra, no d e ])erllambuco. 

O Congresso Nacional resolve: 
350:000;~0 · -4rt. J.o Fica concedida. proroga.ção até de

.· ze[ll}):r._o.~e.J896 r'o.11razo. ma.rca.~.o.-oara. con~ I clusão das obra.S~ -~--- ~ - - --- -- ·-·-··--··· ----- --· 
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S!SSIO EM 4 .DB DEZE:MRRO DB 1894 113 

I. A' Companhia. de Estradas de Ferro do 
Norte do Brazil, para. as das estradas de ferro 
de Aracujü. a Simão Dias com ramal para a 
ca.pella., no Estado de Sergipe, e de Taman
daré á Barra, no de Pernambuco. 

U. A' Companllia da Estrada de Ferro do 
Alto Tocantins, ces-sionaria da. Estrada de 
catalão a Palmas. 

Ili. A. Estrada. de Ca.."tias a Gajazeiras, no 
Maranhão. 

Art. 2. o E' o governo "utorisado a proro· 
ga.r a.té 31 de maio de 1896 o prazo para. o in i· 
cio das obras· do porto da. Laguna, a cargo da 
Companhia. de Con;;trucções Hydmulicas. 

Art. 3. o Revogam-se a.s disposições em con· 
trario. 

Sala das Commissões, 4 c1e rlezembro de 
)894.- Paranllos ~fontene_qro, pre.sidente. -
J. A. Nei'Pa.- F. Lima .Duarte, 

N. 182 C- 1894 
r 

Redacç<7o' da cmcndtt app,·o~a~ra em 3·• discu.;
lltZo do pro}ecto n. 182 A do co1·re11 te ~mto, 
prm·ogando o :f.Y(t:;o para construcç<lo da Es· 
trada de Fct'l'O do Natat ao Ceará-mirim ttO 
Rio Gral'tdc do N~J1"te. 

O Congresso Nac!ona.l r•esol\·e: 
Artigo unico. Fica. prorogudo por IS mo

ze:~-. a. conrm· de 28 de setemuro de 1894, o 
prazo para a. construcçã.o da. Estrada de F e l'l'O 

ilo Natal ao ceara-mirim no Rio Grande do 
Norte. 

Revoga."as as disposições em contrario. 
Sala das cornmi~sõ~s, 4 de dezembro de 

1894.- Paro.nlws M"ntenegro , presidente . -
J • .A. Neiva..-F• Lima Du(u·tc. 

N. 182 D - 1894 

Redacção da emenáa appro1Jada e1n 3• discussao 
ao pJ"ojecto n. 182 A, d es!e amw 

N. 182 E - 1894 

".RI!dacçilo da emenda appro'Pada em a• discússao 
do projecto n, :1.82 A, deste anno 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unioo. Fica. prorogado por dous an

nos o prazo concedido :'t Companhia. Estrada 
r'e Fe1•ro Petrolina. e Parnahyba, successora 
da. Companhia E.:~trada. de Ferro Nordeste do 
Brazil. para dar começo aos respectivos tra.· 
OO.lhos. 

Revogadas as disposicões em contrario. 
Sala. das oommissões, 4 <le dezembro de 

1884.- Para?lltos Montenegro, p.residente. 
J. A. Nei-oa.- F. Lima Duarte. 

N. 185 B-1894 

Redacção final do projecto n. 185, deste 
a.nno, que autorisa o governo a. abrir o cred.i· 
to extra.ordinario de 898!486$840, para. paga· 
mento do excesso das despezas com o serviço 
de colonisaçiio no Estado do Rio Grande do 
Sul, no exercicio de 1893. 

O Congresso Nacional resolve: 
A"rt. 1. ~ E' o governo a.utori.so.do a. abrir o 

credito extra.ordina.rio de 898:486$840; para 
pagamento do excesso das despeza.s com o ser· 
viço de eolonisação do Estado do Rio Grande 
do Sul, no exercício de 1893. 

Art . 2. • E' o governo 1gua.lmente autorisa· 
do n abrir o credito necessa.rio para. o paga
mento devido aos funccionarios de terras e 
colonisação duri\nte o a.nno de 1893, no Esta
do de Santa. catharina..· 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em con· 
traria. 

Sa.lt~. da.s commis:;ões, 4dedezembrode 1894. 
- Pa1·anho:; Montcne]ro, president-e .-F, Lima 
Duarte, 

Vão a jmprimir o~ seguintes 

.Projectos 

N. 103 E - 1894 

Emendas ào Se1•ado ao projecto n," 103 D 
deste am~o, qM fo!:a a despc::a do Ministcrio 
da Mari.niuL pat·a o exercíci o de 1895 · . 

Artigo 1?-Dico. Fica. co_nsidet•::-do proroga.do 
até 30 de JUnho de I89J, o prazo 11ara. con
clusão das obr;~s da Estrada de 1:-'erro doCa
Xi:).S a s. Jo!lé de Ca.ja.zeira.s e u.te 31 de de· 
zembro de i896 o pra.:rÃl pa.ra. serem iniciados 
os trabalhos de construccão da. E;)trada. · de A' proposiçã.ô da Ca.m·•ra dos Srs. Deputados 
Ferro de Caxias à.o Aragua.ya. offcreceu o Senado quatro ementlas : 
· Revogadas 3S disposições em contrario. A' rubrica. n. 2 -:-Conselho-substituindo a 

. Sala das commissões. 4 de dezembro de ver~a. ô.o ~a:OOO$ pela. de 4l!.~66$666 ; . 
1894.- Pat·anhos J!ontenegro, presidente. - _A rubr1ca n. 9 -Batalhao Naval- redu

--=--·';i; '·-A.·;~ -lv.slua,-- F. -L-; .. .-r!a~.D!,C(I.rfe. '-'-- ~- .,_ .·. _ . . . _ztu«:f.o a. 200;000$ & ver~ destinada a esa 
Clamar& V, V lU ·. U 
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força. que ora tem a denominação de b:~ta~ queahi forem suscitadas e a gosarde regaliâs 
lhão de infantaria naval ; inteiramente identicas ã.a dos demais mem~ 

A' rubrica n. lO - corpo de Marinhei· bros militares, e isso sem prejuizo para. o 
ros Nn.cionaes-flxando em 1. 725:292$ a ver~ serviço por serem todos elles oriundos do 
ba qne na pro.POSição estava tixada em corpo de otH.ciaes combatentes. 
1 . 730:1392$000 ; Ante a COnstituição, art. 73, e a lei de 13 

A'rubrícn. n. 23- Munições de bocca- de outubro de 1892, que lhes vedaaccumula.
roduzindo a. verba de 3.360:580$ para. rem vencimentos, fica.rão os engenheiros na-
3,300:000$000. vaes gravemente :prejudicados, si não forre· 

Quanto rí. primeira. dessas emendas, a com· jeita.da. a. emenda do Senado. 
m!s~ilo ó de pa.L•ecer que seja. rejeitada, atten· Si as regalias e funcções dos engenheiros 
to~ o~ seJ.,ruintcs motivos : navae!l são, no conselho, equivalentes ás dos 

A reducçii.o é insignificante e a economia é demais membros militares, devem ser igua.es 
de 2. 733$334 ; tambem as gratifica :;,ões que perceberem por 

Os engenheiros navaes de 1" classe não -po· esse tr-d.balho. 
tlem flerceber gratificação inferior á de 5:600$, Consignou, porta.nto, a proposição da. Ca.· 
que é a rlos demais membros militare~ do mara medida. inteiramente justa. e que deve 
conselho naval. A equip[u•aç-d.o é justifieada ; ser mantida. 
e a dürerença que tiver de existir provirá da Quanto ao membro paizano, o Senado reduz 
differença do soldo desde que di•:ersas forem de 9:000$ para 7:468$666 a gratificação fi. 
as patentes. No dominio da lei n. 2.208 de xada pela Camara. · 
22 de jUlho de 1858, tão alterada por leis pos· A emenda enyolve ~ma :;r:ave iojustiça. 
teriores, será fundada a inferioridaçle das O membro pa.tZa.no nao pode deixar de per-
gratificações dos engenheiros, que eram mem- cebel' gratificação diversa. da. dos outros mem-
bros adjuntos. bros mmta.res. 

De facto, o art. 2° da lei citada mantinha Na lei n. 2.20d de 22 de julho de 1858, 
dous logares tle membro adjunto rlo conselho, art. 36, já era assim, estando ahi consignado 
()S quaes eram um oillcia.l superior (enge- para os membros militares a. gratificação de 
nheiro militar) e um primeiro constructor 2:400$ e para os p~izanos a de 4:000$000. 
naval; e. conforme se deduz dos arts. 5 e 37 Os membros militares percebem, além da. 
da citada. lei. esses membros adjuntos ac· gratificação pro labore no conselho. o soldo de 
cumulavam os cargos do conselho com outro!!, suas patentes. 
sendo-lhes permittida. a aooumulaqão de ven- Assim ~ totalidade dos vencimentos dos mi-
cimentos. -lita.res oscilla entre 15:000$ e ll:OOO$, con· 

O art. 37 eito.do permittia. que a grn.tifi· forme, si a patente é de almirante, vice-almi
cação dos membros adjuntos engenheiros rante ou contra-almirante, ao passo que o 
fosse igual á dos membros etrectivos e só- membro paizanopercebe só mente a.gra.tiftcação 
mente niio podia.m ser remunerados com gra- e nada mais. E', portanto, sensi vel a despro
titlcaçã.o superior as daquelles officiaes ge· porção 
neroes. . O mem br" pa.iza.no não pó de deixar de per~ 

Nos termos do reg1mento de 30 de ~ezem- ceber gratificação diversa. da. dos militares, 
bro ile 1_867, ar~. so, ~ membro_s adJuntos, alem do mais, pela natureza. especial de duas 
engeQhetros, só mterfer1am-se e tmham voto f'uncções. 
nos assumptos de sua especialidade profis. p d t 1 b t b 
sionàl. . a~9 emo.ns ra. -o a~ a. o servar que a. 

Hoje, porém, a.ttentn·-se-ha. para as refor- let de_-~ de Julho de l8<l8, § 2" do art. l o, 
mas por que tem passado a administração da mantmha dous lo~res de membros togados e 
marinha.. · outro de s~cretarto. cada um _ peroobe_ndo 

Assim o •lecreto 105 rle 13 de rmtubr.) de 4:000$; e, hoJe o_s tre~ cargos estãG re~mrlos 
1892 dispõe no art. 16 qufl «03 engenheiros em u~ so fun~ct0nar10, ~ue tambem e os~
na.vn.es de I" cla~se s1i poderã.o ser empre,'"a- cretar10, .por ~_re;a. do 1.ltsposto no art. 5 , 
dos em arsenal de ~~ ca.tegoria. e~u no con- n. 2 d{L let de ::N de dezemhro de l89l. tl~udo 
1ellw nr:c.,ol comu membros ctfeclicos, > e no sobr~carM~ado com o tra.ba.lho ~~~ expedtente 
o.rt. 38 qu(l,• além Ilos soldos das respectivas ela. dlreator1~· da. guarda. do ~rcbtv.o e dare
pa.tentes, perceberão as gratificações que lhes senha. dos ttabalbos das sessoes. · 
foa•cm ftx11da.s nos rcgulà.mentos dos arsenaes E ainda com os 9:000$ fica.rã. rela.tín.mente 
ou do conselho na.val». · mal remunerado o membro paizano e secreta-

Não ha, portanto, no conselho naval mais rio, que, por força da observação 2• a tabella. 
os membro~ adjtJ.»tO$ ; porém. membros effecti- que baixou com a citada lei de 1858, já. teria. 
\'los engenheiros navaes de 1" classe. nessa. época direito a. 5:333$S33,qua.ntia muito 

Passa.nm, portanto, os engenheiros nava.tls mais remuneradora. em 1858. do que o são 011 
\\ ter, no conSelho, voto em todas as questões g:OOO$ em 1895. . · 
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E' ra.zoavel, portanto, que se mantenha a 
quantia. de 9:000$ fixada. pa.ra a gra.tiftcaçií.o 
do membro po.izano, não só porque elle não 
percebe nem ordena.rl o nem soldo, como tam
bem porque elle exerce funcções que só a. elle 
são proprlas, como seoreta?·io e consuttor. 

Qua.n to a 2" emenda - á. rubrica - Ba· 
talhão NavaJ -fixando em 200:000$ a verba. 
destinada a esaa força (pef3Soal e material), 
a com missão é de parecer que seja approvada 
.,.isto ter sido incluído na lei de fixação de 
for~ na.val para lS95, esse batalhão, que 
ta.mbem tomou a. denorninaçã.o que lhe da a. 
emenda do S<:nado :- Ba.talbão de Infantaria 
No..vaL 

QMnto á, 3' emenda ao n. 10 -Corpo de 
ma.rinheit"os nacionaes-e a. com missão de pa.· 
recer que ~eja. r<'jeitada., por ser ínsignitl
cante o a.ugmento a. que se rr:fere a. propo
sição da Camara, destinado á despeza. inadia
vel da ínstalla.ção da escola de aprendizes do 
estado da Parahyba. 

Quanto á 4• 6 ultima emenda. á rubrica 
23- MuuiçGc;-s de bocca -a. commissão é 
de parecer que seja tambem re;eita.d<t, visto 
não ~e poder .i ustificar uma. diminuição de 
despl:'za desla natureza. com a creação de um 
batalhão de inf'antaria. nn,val, como está na 
altera.çil".o fe i. ta pelo Senado. 

Sala. das srssüe:;, 4 de dezembro de 1894.
Jo«o Lopc.~. presidente.- AU!/USIO s~cl·o, re
lator.- Alberto Torres. -F. Ma!;-rinl,,
Arthur Rios. 

Emendas do SeMclo a proposiçtfo da Camara 
dos DepuUulos, (za:ando a despe~a do .llfinis
terio da ilfarinlla para o exercício financeiro 
de 1894. 

Art. 4• : 

Em logar de.............. 17.ô2ô:3:í4$197 
Uiga·se .•...••.. , . • • • • • . . . $ 

A' rubrica. 2- Conselho Naval: 
Substitua-se ]lela. seguinte; 
2 Conselho Naval. 

De cooformida.de com a. pro-
posto do governo ... . ~. 40.266$666 
A' ruhriea. 9. -Batalhão NavaL 
Diga•se: 

Diga-se: 
10. -Corpo de Ma.rinbei.ros Nacionaes : 

De conCormida.tle com a pro-
posta do governo .•••••• , l. 725:292$000 
A' rabrica.23-Munic;Oes de bocca.. 
Diga-se: 

Attendendo aos claros 
que devem existir no 
Corpo de Marinheiros na· 
cionaes, Esc o h\ de A pl·en· 
dizes marinheiros, etc. e 
n. creaçã.o do Batalhão 
tle Iufantaria Naval •••• 3 . 300:000$000 

Senado F·~di!ral, 1 de dezembro de 1894.
Manoel Victorino Pereira, presidente;- Joao 
Pedro Belfort Vieira, 1° secretario.- Git Di· 
»i; Goulart, 20 secretario. -Iolto Soares 
Neiva, 3o se:::retario. - Vi1·giUo Climaco 1Ja. 
masio, 4o secretario. 

Projecto da Cama,·a dos Deputados 

O Congresso Nacional decreta.: 
Art. 1.• O Poder Executivo ê autorisado a 

despender pelo. repartição do Min!~terio do. 
Marinlnl., no exercício financeiro õ..,o, 1895. a. 
quantia de ..•...•. , ....... 17.626:354$191 

Assim Jistribuida: 
1. Secretaria de Estado. 139:750$000 
2. Conselho No..val, elevada. a. verba. de 

5:200$ pela ~uiparação da. gratificação aos 
membros mihta.res, substituindo a tabella 
respectiva. pela seguinte : 

1 vice-presidente- om
cial·general da. ar-
mada ..•...•.•...••. 

3 membros e1l'ectivos, 
omciaes generaes da. 
armada. - gra.ti fica· 
ção a. 5~600$000 ..... 

2 membroe e1l'ectivos, 
engenheiros na.vaes 
de 1 u cla~se - grati· 
ftcação a 5:600$000 •• 

1 membro eff'ectivo. ba.· 
charel em direito . .. . 

~ 

6:000$000 

16:800$000 

11:200$000 

9:000$000· 

43:000$000 

9 Batalhão de Infantaria Nava.l : 3. Quartel-General •• , •. ,. 80:663$000 

essoa. 1 e ma teria . • • . •• . • . • • . : . . · litar _ augmenta.da a. p 1 200 000$90014 Conselho Supremo Mi· 

A' rubrica. 10 ._Corpo de Marinheiros Na- verba. de 27:422$ pela 
'Yaes. · · . maior gmtitlcaçi.o que 
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pa.ssa.ram a. perceber os 
membros do Conselho 
Supremo em virtude do 
decreto n. 149 de 18 de 
julho de 1893 .•.•..•••• 

5. Contadoria ..••.•...... 
6. Comrni&iaríado geral ... 
7. Auditoria. .......... -- - . 
8. Corpo da. armada. e clas

ses annexa.s- reduzida. 
a verba. de 15:660$, em 
virtude de ter o decreto 
de 19 de outubro de 
1893 restabelecido o re
gula.mento do corpo de 
saude, que baixou com 
o decreto n. 683 de 23 
de agosto de 1890. ~ ••• 

9. Batalhão Naval-Suppri
ma-se a verba referente 
ao ba.talbão naval: 

Pessoal . ..•....•.•.•...•.• 
Ma.teria.l ................. . 
Pessoal para escaleres ..••• 
Diversas quotas e gratifi-

cações ................. .. 
10. Corpo de Marinheiros 

Naciona.es - reduzida. a 
i'erba de 24:840$ em vir· 
tude da diminuição do 
numero de praça1nleter· 
minada pela.lein. 144B 
de 8 de julho de 1893, 
que 1ixon a força. naval 
para o exercício de 1894 
e elevada. a 5~000$ a. 
consignação de 300$, 
de'!tinada ao material da 
esoola do Estado ~a. Pa.
rahyba, -para a. insta.lla
ção da blesma escola ••. 

11. Companhia. de invalir1os. 
augmentada a verba de 
I :440$ pela. afl rni~&"io de 
maior numero de Pl'<IÇclS 
no asylo ..••.•.......• 

12. Arseoaes - elevada a 
verba. de 988$740 pelo 
aligmento da di:1ria. q_u~ 
tiveram, em virtude tio 
decreto n. 1.545 de 16 · 
de setembro de 1893, os 
patrões da.s lanchas do 
serviço geral do Arsenal 
da. Capital . Federal, n& 
importaneia. total '' de 
\1:488$740, a ttendida a 
importancia. de 10:500$ 
votada. pa.ra pagamento 
do peuoal e m~tel."ial 

AmtA!S l>A CA:W.ltA 

63:560$000 
158:350$000 
40:980$000 
11:350$000 

1. 625: I 20$000 

120: lô0$000 
117:000$000 

6:570$000 

28:395$625 

!.730:692$000 

68:031$500 

da. Eseola. de Nautica. 
do Pará, que jà estava 
comprehendida. na pro
posta. apresentada. J)elo 
governo para. o exerci-
cio de 1895 ........... . 

13. Capitanias de portos-au· 
gmentada de2l :350$500. 
proveniente de se haver 
mantido os vencimentos 
que. de accordo com o 
aviso-circular de ~ de 
fevereiro de 1893, esta-. 
vam percebendo os pa
trões e remadores das 
capitanias de portos dos 
:&tados. comprehendi
dO$ patrão e remeiros 
da. d~lega.cia de S. João 
da B:1rra., e a. diaria. de 
I$-:;Oo para. o encarre
gado rlas diligencias da 
Capitania. do Pará, e 
mais o augmento dos 
alugueis das casas em 
que funooionam as capi
tanias dos portos do Es
pírito Santo, Mara.nhii.o 
e Rio Gra.nde do Sul .•• 

14. Melhoramentos, conser
vação e balisnmento de 
portos ... . ........... .. 

15. Força. naval ......... .. 
· 16. Hospita:es •••••••••••••• 
17. Repartição da. ea.rta. Ma.· 

ritima; elevada. a verba 
de mais 25~000$ para. 
um pharol na. Ponta. da 
Raposa, município de 
Gua.rapary, Estado do 
Espit·ito Santo .••••••.• 

J8 . .&cola Naval. ....... .. 
19. Retormados, augmenta

da a verba. de 37:125$333, · 
pJlo grande numero de 
reformas concedidas,não 
obstante a reducção por 
mortes ............... . 

20. Obras, a.ugmenta.da de 
1 O; OOG$ para o fim espe
cial de reparos do Arse
nal de Marinha do Pará 

21. Etapa •••• . ...•. . · •.• . •. 
22. Armamento .••••••••• • 
23. Munições de bocca., di

minuida da. quantia de 
39:420$,proveniente de 
se fa.zer o calculo pela 
lei de fixação de força. 
naval para o e:J:ercicio 
de 1894; ............. . 

U. Munições na.vaea .... , •• 

3.272: 161$740 

290:097$000 

50:000$000 
2. 482:341$924 

277:643$600 

509:290$000 
243:930$000 

688:448$433 

330; 000$000 
365$000 

100:000$000 

3.360:580$)00 . 
'700:()()0$000 
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25. Material de oonstrucção 
naval. •...••••..•....•. 

26. Combustível .••...•..•• 
Z'/. Fretes, tra.tamento de 

praças fóra. das enfor· 
marias, e enterros ..... 

28. ~ventuaes •.• . •••.. : .•• 

600: 000$000 
500;000$000 

60:000$000 
200:000$000 

Sala das oommissões, 29 de outubro de 1894. 
- Francisco Rosa e Silva, presidente.
Thoma; Deljh1.o, 1° secretario.- Augus'o Ta
'l)ares. de Lyra. 

N. 209 -1894 

Autorisa o Poder Executivo a conceder ao 
engenheiro Joilo Crakat de &i Pereira. de 
Castro. ou a quem melhores vantagem offe
recer,privilegio por 60 annos pa1·a const1'1.1C· 
çao, 'U$0 e goso de uma estrada de {e'l'ro de 
Pesqueira a .Santa Maria de Araguaya : e 
a Germano Vcrt, ou a quem mclltoYes '!lan
tagcns offerecer, 1wívitegio por 60 a~mos 
para construcçao. 'U$0 e goso da estrada de 
ferro que, partindo de· Mosso1·ó, no Rio 
Grande do Norte, se desenvolva pela m,ar· 
gem direita do r~o do mesmo nome. passan· 
do entre Porto Alcg1·e e Imperatri:. polo 
'Dalle do Piancd, no Estarlo da Parakyba, 
pelo do PajehU, no de Pernambuco, -:1 neste 
procurando o rio S. Francisco no ponto 
mais convenienle. 

ta.dos por essas flagellados, visto atra. vcsrorem 
05 _va.lles mais fertcis e proprios par&. o sup
prlmento das demais regiões dos respectivos 
Estados, concorrendo, pelo trabalho e meios 
de subsist.encia, que proporcionarão aos seus 
habitantes, para a tixaç~ão destes nucleos fU· 
turosos de população nesses mesmos valles: 

E' de parecer que seja approvado o seguinte 
projecto: . 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. o Fica o Poder Exooutivo autorisado 

a conceder ao engenheiro João Crockat de Sâ. 
Pereira de Castro e ou a quem melhores V<tD· 
tagens ofi'ereoor, p.rivilegio por 60 annos para. 
CO[)~tl'UCC'ão. uso e goso de uma estrada. de 
ferro, que partindo de Pesqueira, ponto ter
minal du. fecro via. Central de Pernambuco, 
se dirija. a Santa Maria. d'Aragua.ya., no Es
tado de Goyaz, com um ramal para Ca.brobó, 
ou ponto mais conveniente a margem do 
S. Francisco, e outro na fronteira norte do 
Estado, limite do do Ceará. sob as seguintes 
condições·: 

1. o Concessão de garantia de juros dt:~ 6 e/e 
sobre o capitn.L mu.xi.mo de tl'inta. contos por 
k.ilometro, e.trectiva.rneute empregado na con
strucção dessa esti·J.da. ; 

2.n Ser esta concessão feita. nos termos das 
clausulas que acompan bam o decreto n. 862, 
de 16 de outubro de 1890, com exclusão das 
clausulas I, XXXVIl e lieguintes do mesmo 
decreto: 

§ I . a Fica igualmente autorisado o Poder 
A Comm1ssão de Obras Publica.s,attendendo Executivo a conceder, noo mesmos termos 

a. que as via.s-ferrea.s<le que trota. o projecto deste artigo, a Germano Vcrt, ou a quem 
infra. são de momentosa. utilidad·~ para o melhores vantagens oiferecer, privilegio por 
systema geral rle viação do pa.iz, de cujo plano 130 annos para. const,•ucc;ão da estmdl!. de 
sempre· fizeram parte: ferro, que p:trtindo de Mossoró, no Rio Grande 

Considerando que ellas veem realizar não do Norte, se desenvolva pela margem direita 
só a ligação da actual Capital da Republica. e do rio do mesmo nome, passando entre Porto 
da futura. com um dos melhores portos do ex· Alegre e lmpemtriz, dahi seguindo pelo valle 
tt"emo norte, mas ainda. com muitos dos mais do Piancó, no estado da Para.hyba, pelo do 
importantes Estados fio mesmo norte, do sul, Pa.jebu, no de Pernambuco, e neste ultimo 
e centrae.~. mediante a n:tvegação dos rios pl'ocurando o rio S. Francisco, no ponto mais 
S. Francisco, Pa.rnabyba. Tocantins e Ara- conveniente. 
gua.ya, e assimpermittir ã nossa primeira. via § 2.0 A's emprezas concessionarias destas 
ferre&, a Estrada. de Ferro Central, tonos os estradas de ferro será garantida a preferen· 
fins economicos, políticos e mesmo estrate- cia. em igualdade rle condicções, para. a. na-
gicos a que esta. se destina.; vegaçã.o dos rios na:vegaveis, nos termos das · 

Considerando que com o melhor funda- clausulas XXXVII a LVIII do citado decreto 
m. ento se póde presumir remuner3.ção certa n 862, precedendo accordo com os poderes 

estadoa.es. . e compenea.-iora aos capitaes nas mesmas es-
tra.r'las empregado; Art. 2.0 Revogam-se a.s disposições em 

Considerando que ella.s atravessam os Es- contrario. · 
tados de Peroambuoo, Pa.rabyba, Rio Grande Sala das commissões~ 15 de novembro de 
do Norte, Pia.uhy. Maranhão e Goyaz, onde 1B94. -C. Cintra, ·presidente. - Junqueira 
a via.cã.o tem sido.po:uco desenvolvida; Ayres, relator. - Nogueira Paro.nagwi . .-· 

Considerando que · à plano das mesmas es- .cupertino de Siqueir:a.-Arthur'Torres.-Josec ·: 
· tiadu provê &O caso de novas seoca.s nos Es· Bevilaqua.-Urbano de Gouoêa, . · , 
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Autorisa. o go1:erno a abrir o creàito supple
~nentar de 47 4:731$905 para occorrer a 
despe:;a com a policia lio Districto F~deral, 
no e.çerciciG v~gentB 

Declaramos que se estivessemos presentes 
na. occa.sião da votação do projecto n. 159 A; 
de 1894. do Sr. deputado Milton, teriamo-nos 
:pronunciado em favor dt) mesmo projecto.-

Sala. da.s sessões, 4 de dezembro de 1894.
Paranlws Montenegro.- _Torquato Moreira. 

Sendo presente á Commissão do Orçamento 
a mensagem do Sr. Presí·lente da Repu
blica., solicitando o credito supplementar de 
474~734$005 :para ocool'rer à rlespeza com a 
verb8. da policia do Distrieto Federal; e oon
formando-se eom as razões allegadas. 

Decla.l'o que votei a favor (la. · emenda. do 
Sr. Eoeas Martins. estabelecendo a. verba. 
destinada. ás obras do porto de Belém. 

Sala. das sessões. 4 de dezembro de 1894.-
Augusto Montenegro. · 

Declaro que votei contra. a. suppreS!âo da. 
verba de 45:0000$ para a Inapectoria dos Por· 
tos Maritimos na cr.pital no Estado da. Bahia. 

. S&la. das commissões, 4 de dezembro de e ta.mbem contra IU'edUCI:~ da. m~sma. verba, 
_1894.-Joao Lopes, presidente.-F.P.M'lyrink, conforme propoz a. comm.issão de Orçamento • 
. :relator.-Arthur Rios.-Almeit:k. Noyueira..- Sala. da.s sessões, 4 oe dezembro de 1894.-

E' de parecer que seja adaptado o seguinte 
projecto de lei: 

.Alberto Torres.-Augmto Severo. Pedro Vcrgne de Abreu. 

N. 211-1894 Declaro ter ''ota.do conboa. a emenrla que 
consigna. 2.000~000$ para. alargamento da. 

Aut(Jrísa o go"erno a abrir o credito cxrraor· 
dincno de 200:000$ para occorrer d.f des· 
pesas com a demarcaçüo da fronteira jj»Crc o 
Bra;ile a BoU~ia 

bitola do. Centro.!. · 

Sendo prcsento à Commissiio do Orcn.mento 
a. mensagem do Sr. Presidente da RepubUca, 
.ponderando a. conveniencia de complato.r-ae 
com a ma.ior urgeneia. a riema.rcaçii.o rla. fron~ 
teira. entre o Brazil e a. Bolivia., já. e•tabel&o 
oida. até á contluencio. do rio Mo.moré com o 
Beni, para o que torn&·BO neceiiS&rio um cre
dito de 200:000$, afim de occorrer ás reapocti· 
vas despeza.s ; 

E'. o. c.ommissio de ~r que BPja a.dopta· 
do o seguinte projectõ de lei: 

.O Congresso Naciona.l resolve: 
Arti~o unico. E' o governo autorisado o. 

abrir no vigente exerc.icio o credito extraor· 
dinario de 200:000$ para. occorrer às despez:u 

. com a. demarcação da. fronteira entre o Brazil 
e o. Boüvia; revogando-se as disposições em 
centra.rio. 

. S"la. da.s commissões, 4 de dezembro de 1894 • 
. -Joã.o Lopes, presidente.- F. P. Mayrink, 
.rela.tor.-Arthur .Rios.-Almeida Nogueira. 
-Alberto Tot-res.-.Augusto Sef!ero. 

Vem á Mesa as seguintes 

Dool«rações 

Declaro que votei contra. o requerímento.do 
Sr. CinciDato Braga. para. qoe fosse encer· 
rada a. diac~ do parecer n. no c. sobre 
emendas offerecídns ao Ministerioda. Vis.cão 

Sal& das sessões, .(de dezembfu de 1894.-
1. A. Nei'D(J... . 

So.b. das seaoões, 4. de d~zembro de 1894.
Coel/,o Cin Ira. 

O Sr. Prerrddentc-Acbunuo·Be nde
nnta.da~ a horu, dosigno JIO.ro.a. scssü.o ooctnrna. 
tle ho,lo 4, tle dezombro, a !ii)S'Uiuto ordem do 
dia: 

3• dhicussilo do projecto n. 156 de 1894, c.Je
alaro.ndo cstur comprolJeudida llO nrt. 60 let
tra 1, do. Couslltuicão a competencia de resol· 
ver o Supremo Tl'ibumü l<'édeml, mediante 
reclnmnção, toJru> n.s questões origiillldns de 
cuntlictos resuUantos da duplicata. de nssem
bléns, ou do ;;ovorundol'e8 ou presidente:; dos 
s. ... tados, (substitutivo elo projocto o. 180, de 
1894): 

3~> discussão do projecto n • 207, de J 8CJ4, fi
xando ns forças de terr:~. pam o erercicio de 
189.:;. 
· 2• discussão do projecto tl , .175 .A, de 1894, 

a.utorisaodo o governo a emprestar aos Esta
dos de s~nta Cathar ina. e Para.oá. a quantl.a. 
4.000:000$ repartidamente. 

Levanta-se á sessão as 4 horas e 40 minu
tos. 
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154.• SESSÃO EM 4 DE DEZEMBRO DE 1894 
( NOCTURNA.) 

Gonçolves Maia, Carlos .Jorge, Fernandes 
Limõl. Clementino do Monte, RoclJa Caval
canti, Octaviano Loureiro, Zama.. Augusto 

Presidencia dos Srs. Rosa e Sitva e Francisco de Freiws. Milton, Leovegildo Filgueiras, 
Veiga (2• vice·p,·esiclente) .José lgnacio, Flavio de Araujo. Rodrigues 

Lima. Arthur Rios, Pa.ranhos Montene-
A 's 8 horas respondem á chamada os Srs. gro, Marcolino Moura, Atbayde Junio1•, Tor· 

Rosa. e Silva, Thomaz Delfl.no, Co~lho Ll$boa., quato )lorei ra, Ga tdino Loreto.Antonio de Si· 
Tavares de Lyra, Lima Bacmry, Gabriel Sal- ({ueira, Furquim \Verneck, França Carvalho, 
gado, Bricio Filho, Viveiros, Gustavo V eras, Lopes Trovão, Oscar God.oy, Alcindo Guana
E"uardo de Berredo, Christino Cruz, Anisio bara. Americo de Ma.tto~. Lins de Yasconcel· 
de Abreu, Nogueira Paranaguá., Frederico los, Alberto Torres, Erico Coelho, Fonseca. 
Rorges, Th<Jma.z Cavalcanti. Pedro Borge~, Portella., Euzebio de Queiroz, Cost>t Azevedo, 
Jos_é Bevilaqua. Augusto Severo, Trinlla!le, Nilo Peçauha, Barros Franco Junior, Paulino 
Lmz de Andrade, Miguel Pernambuco, Olym· de Souza. Junior. Mayrink, Almeida Gomes, 
pio d_e Gampos, Menezes Prado, Geminiano 

1

.Júão Luiz, Monteiro de Barros, Ferraz Junior, 
Braztl, Gouveia. Lima, Santos Ferreira., Nci- Cupertino de Siqueira, Arthur Torres. Pa
va, Francisco Sodré, Tosta, Manoel Caetano, raizo Ca-valcanti, Carlos das Chagas, Domin· 
Eduardo Ramos, Paula Guimarães, Ve1•gne gos de Moraes. Almeirla. Nogueil'a, Costa. 
de Abreu, Tolentino dos Santos, Sebastião Junior, Gustavo Godoy, Vieira de Moraes, 
Landulpho, Jose Carlos, Belisario de Sousa, Herculano de Freita.o;, Alberto Salles. Pa.u1i11o 
Ernesto Brazilio. Francisco Santiago, Seb:ts· Carlos, João de Faria., Ovidio Abrantes, Fon
tião de Lacerda, Landulpho de Magalhães, seca Guirnar;les e Rivadavia Corrêa.. 
Lima Duarte. Carvalho Morão, Va.z d·· Mello, E' lida e .sem deb"te approvada. a. acta. da 
João Penirlo, Forte Junqueira. Francisco Vei· sessã.o diurn:t de l10je. 
ga., Lamounier Godofredo. Fet-reirà Pires, gnt.m em 3" discus~iio rlo projecto n. 156, 
Rodolp.bo Abreu, Tlleotonío de Magalhães. de 1894, •1eclarnndo estar comprehen,1ida no 
Pinto da Fomera, Casemiro da Rocba., Adol- art. 50, lettru.l da Constituíçi~u u competcn· 
pho Gordo. MoJo-jes Bar•·os, Cincinato BI·a~a, da de l'l~solver o Supremo Tr1buno.l Federul, 
Franci$00 Glicerio, Luiz Adolpho, f>;mla. Ra· mediante rcclarn~Jo<io, toda.q as questões ori· 
mos, Ft-ancisco Tolentino e Vespasiano Al- ginalla.s de COilfllctos L'esulta.ntes da. dupli· 
buquerque. cata de a..-;semblé~. ou de governadores ou 

Abre-se a sessão. presidentes t 1 0>~ E~t:tdos. (substitutivo do pt'O· 

Deinm de comparecer com causa partici· 
)lada. os Srs. Matta. Ba.cella.r, Fileto Pires, Sá 
Peixoto, Benedicto Leite, Costa. Rodrigut-s, 
Torres Portugal, Helvecio Monte, Francbco 
Gurgel, Cunha Lima, Silva Mu.riz, Chatea.u
bria.nd, Arminio Tavares, Mal'cionílo Lins, 
Cornelio da Fonseca, Al'istides de Queiroz, 
Cleto Nunes, Silva castro, Ago9tinho Virlal, 
Ponce de Leon, Gonçalves Ramos, Luiz 
Detsi, Alvu.ro Botelho, Leonel Filho. Octa· 
via.no de Brito, Ribeiro de Almei'~ a., Yallada
res, Ma.nod Fulgencio, Simão da Cunha, Ole· 
gario Maciel, Lamartine, Co.iita Machado, 
Altre~o Ellü,, Alvaro Garvalb(), ca.rlos Gar
cia, Domingues de castro, Dino Bueno, .Julio 
de Mesquita, Moreira da Silva, Hermenegildo 
de Moraes, Padua ::alies, Alves de Castro, 
Urbano de Gouveia, Xavier do Valle, Ma
riano Ramos. Lauro Müller e Emitia Bluro. 
E sem causa. participada os Srs. Enéas Mar
tins •. Augusto Montenegro, Carlos de No
va~s; Hollantia. de Lima. Luiz Domíngues, 
Gonçalo de Lagos. Jld~1l'onso Lima. João L0-
pes, Francisco Benevolo, Junqucira. Ayres, 
José .Mariano, Arthur Orlando, Tolentino 
de Carvalho, Martins Junior, P ereira de 
Lyra Gaspar Drummond, · Coelho Cintra., 
Lourenço de Sã., Medeiros e .o\lbuqu.erqne, 

Jecto n. 189, de 1894); . 
E' lido, apoiado e posto conjuntamente em 

discus!liio o seguinte substitutivo n. 150 B 
de 189-l, ao pro~ecto n. 189, de 1894 : 

S ubsti tu ti t>O 

Art. I." E' o Poder Executivo autorizado 
a mantet· na posse de suas n.mccões : 

a) das assembléas que, no Estados pre· 
tendHm o exer-cicio de funcçõeslegislativas 
a(luell<~o que es~ja composta. de mem~ros 
dipl011·ados -pela Junta apuradora. esta.doal da 
respectiva. eleição, e que tenh:.~ verificado, na. 
fórrna da. legislação estado~!, os poderes de 

seus membros ; ~ . ,. . 
i>) dos P1-esidentes e Vice-Presidentes vota

dos aqueiles cuja eleição foi julgada ver:la.
deíra. e legitima. pela dita assembiéa, ou pelo 
porler competente no Estado para. ahijulgal.·a. 
definitivamente_ • 

Para.gl"õ.pho unico. Dos a.ctos que praticou 
no uzo desta antorisa!;àO daci. o governo co- · 
nhécim.ento ao Coagresso Nacional, em sua 
primeira. reunião. 

Art. 2.~ Sempre que for perturbada em 
qualquer dos Estados da . Uniii.o a ordem con-
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stitueionà.l do regimen federativo pelas su
perveniencia. de duDlicata.s dos -pod~:res . le
gislativo e Executivo, estadoaes e pela llle
gitimi~ade de sua investidura, ou :por factos 
devidamente comprovados que traduzam \.\ 
intuição de mudar a fórma de governo 'auo
ptada, não sendo de accordo com o disposto 
no art. 90 da. Constituição, fica. entendido 
que o Poder Fxecutivo é b~bil· para. restabele
cer os princípios constitucionaes em confor
midade com o artigo anterior e como o caso o 
exigir. · 

Pa.ragrapho unioo. Emquanto o Con~resso 
Na.c\ona.l nã.o resohel' a. questão, neubuma 
acçio criminal ou civil poderá. ser tentada 
perante a jastiça., em relação aos factos re-:-
corridos. . 

Art. 3, o Revoga.m·se as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 4 de dezembro de 1894. 
Geminio.no Bra::il. 

O Sr. Eduardo Bamo8 (Este 
discurso deixa de ser publicado, tendo ~·ido 
entreoue em tempo aa arador.) 

E' lida, apoiada e posta conjunctamente 
em discussão a seguinte 

Eme1tda 

Ao o.rt. 111 • Substuam-se as palavras:-Na. 
disposição do a.rt. 60 lettra D ate Tribunal 
Federa.l-pela.s ooguin~:-E' da.competencia. 
do SUpremo Tribuol!.l Federal, mediante, etc, 

Depois do art. 1° o seguinte. Para esse ef
feito, . porém, a intervenção da jurisdic('.ã.o 
fenera.l sómente terá lagar em qualquer dos 
casos seguintes : 

a) quando não houver no Estado um Jl.oder 
constitucional, organizado pelo menos um 
anno antes, com attribuições expressas para 
decidir dessa ornem de controversia; 

b) quando, não obstante a existencia. legal 
do -referido poder, este nã.o decidir detinitiva.
m~nte, dentro de 30 dias, por coa.ccão. au
sencia ou outro motivo ; 

c) si proferir decisão ~videntemenf:e nulla, 
. por preterição de 1'ormt\lldade essenCial, sus
.. peiçao notoria. dos respectivos fnncciona.rios, 
ou injustiça. manifesta. . . 

Pa.ragrapho unico. A intervenção do Su
premo Tribunal Fedem! nos casos acima pre· 
vistos 1àz cessa.r a jurisdicçã.o lios tribuna.es 
do E~tado é sua decisão será communicada. ao 

. Poder Executivo da União e á..._ éompetente au
toridade do Estado :para seus e1feitos '~ 

Sala. das sessões, 4 de dezembro de 1894 .. -
·:ZUU«f'd.o Ranws. · 

Ninguem mais pedindo a palavra, é encer .. 
ra.da a. discu~ãó e adiada a. votação. . · 

Entra em 3• discusoão o projecto u . 201, de 
1894. fiXando as forças de terra _para. o ex.· 
ercicio de 1895. · 

E' lida, apoiado. e '[lOSta conjunctamente em 
dh;cussão a seguinte · 

Eimenda da CCYmmissi1o de Marinha e Guerra 

Substitua-se o art. S• pelo seguinte : 
Art. 3.0 Os volnntario~>, emqu:~.nto gozarem 

dessa. qua\idade tle [\raça, perceberão. além 
do sohlo, uma gratificação diaria. de 125 réis ; 
as praÇAs que, fil!_do. seu tempo de serviço; 
continunrem nns tHe1ras, ~>.om ou sem eoga..~a· 
mento, perceberão uma gratificação diarla de 
250 réis, e ·quando tanto umas como as outras 
forem excusas, se lhes eoncederã. nf>s colonía.s 
da Un i&:o ou uas fronteiras, conforme pre
ferirem os interessados, um prazo de terra 
de 1.089 ares. 

Saln. das sesEões. 4 de dezemh•·o do 1894.
Thoma; Cavalcanti,-01)idio Abrantes,-Sal
yado dos Santos. 

Ninguem mnis pedindo 11. r-alavra, e encor· 
rada a discuSSl1o. 

E' annunci:trl:t a 2" discus~iio 1lo projecto 
n. 175 A, de 1R94 , nuh.itit'ltndo o j.!O\'erno n 
emprestnr aos Estados do Sunto. Cathnrinn o 
Pa.1·auà a qunutin do 4.U(t0:000$, JCI)Ul·tida
mente. 

O Sr. Joúo Penldo- Sr. presi
dente, pOUCl\l> pa!n.Vr:lS VOU Ui:l.er. · 
-Est.'\ autoriz:~ção de ernprestirnos pnra os 

Estados de Santa Ca.tbarina e Parana. para 
mim, é um cumulo. 

E' preciso que a União peça. emprestado 
par:t fazer este enprestimo. 

0 SR. PAULA RAMOS dá um a.parte. 
O Sn.. JoÃo PEmDo-Esses Estados são ricos. 

i<:m vez de pedir â União, que vive oneratla. 
de dividas e · cujos rendimentos foraRt-lhe 
C6rceados, pa.rl\, que estes Estados nã.o fazem 
como o E~:~pirito Santo, contrahindo ernpresti
roos em Bancos e Empreza.s particulares Y 
Porque os .Est~dos rle Santa. Catha.rina e . 
Para.nã não contt•ahem emprestimos com · 
Bancos, ao envez de vi~ pedir á União a 
grande quantia de 4.000;000$ 1 Ella ha de 
tomar emprestado para poder emprestar. 
porque as proprias apolices são emprestlmos 
que se fazem . . 

os Estados do Paranà e Santa Catharina 
ouerem proceder oomo certos filhos, cujos 
paes sito bonachões, quando elles precisam 
de dinheiro vão pedir ao pa.pae .lá com inten
tenção . de não pagar. · 
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Que garantia dão os E~tndos de Santa 
Catharina e Parana á União ~ Si elles fossem 
pedir este esprestimo a qualquer banco, em· 
preza ou associação, elles com cel.'teza. dariam 
garantia. do reuilimento de !>Uns Alrandegas; 
ao 'Passo que a União ...-ae emprestar sem 
garantia alg-uma. 

E' muito- mais patriotico que elles recor
ram â prata da casa e contraiam empresti
mos com Bancos internos ou externos. do que 
lled1r emprestado a quantia de 4.000:000$. 
Para isto eu não dou o m'3u voto. 

Si teem credito, lnnczm mãos dos seus 
recursos ; si não teelm credito, unam·se os 
dous Estados pn.ra tornarem-se porlerosos a 
poderem manl'er-se. Mas creio que os Estarlos 
do P<lr:~nil e Santa Catharioa toem crerlito. 

Port11 nto, o que devem fazer ó co o trai rem 
emprestimo p:1r melo fios seus :proprios re· 
cursos e nunca. pedirem autorisução para a 
UDiilo emprestar 4,000:000$000. 

Quatro mil coutos na.u ~o quntro patncas. 
(lUso.) 

O Sn.. FRANCISCO ToLENTINO- V. Et. niio 
leu o pnrecor da comisoüo. 

O Sn. JoXo PENtDo- Li. 
·o Su .. FRANCisch

1 ToLI~NTlNO- Si 1ru deve 
snbot· qu~ cshL Jhzondo umn. g-t•,,ve lnjustiç11, 

O Sn. Jot:n PRNIIJO - lnjustica em quo l 
· O St\, l~RANCtiJOO TotENTINO Em consi
ol~rnt· nlllllOS rligno aos Estados da Santa Ca
thn.t'ina. o ParnlliL nutorisnção clcsso omprr~
timo, quando toem direito neste nuxilio pelt~ 
Constituição. 

O Sn.. JoÃo Pr.Nwo-.\ Uoiiío não tem que 
pedir emprestado p~tra d tr. Si e:~tes Esta.dos 
teern credito e teem l'ecuJ•sos- e acrH!ito qne 
os tem, porque são ricos, obtenham por meio 
delles e não pedindo um empreiltimo a União, 
porque a Uciiio ~stâ esgotada e Dão póde de 
todo occorrer a. isto. . · 

O que a commiss:to manda é soccorrer nos 
Estados que 11recisam rle au:tilios. Si estes 
Estadns preciSI\IT' rle ;llJXilios peçam !'ioccorro. 
A União n5o esta em est<L~o de sa.tisr,lzer este 
emprestimo e por isto voto contr·a. e\le, . 

Sempre fallo pouco para não tomar temp1. 

O Sr. Paula Ra.Dloll- Sr. pre
sidente, poucas foram as pa.laYras de que se 
serviu o nobre deputado pelo esta.do ~e Minas 
Geraes ]>ara negar o seu voto ao projecto em 
discussão ; pouca.s serão tambem as minhas 
palavras para convencer a. S. Ex. de que 
esta em erro. · 

O SR. JoÃo PE!\'ID~Ando sempre errado. 
O Sa, PAULA RAMos-Sinto muito ter de 

dizer isto a. V. Ex;., a. quem ha. muito tempo 
habituei~me a respeitar como um chefe repu· 
• " C&mara V. VIU 

blica.no de tradiCQÕeS as ma.is honrosiUI, cujas 
opiniões sempre acate i e. cn,ia.s lições de c i. 
vismo eu desejava. seguir sempre nesta Ca.
mal.'a ; infel:zmente. porém, tenho hoje de di· 
vergir profundamente de S. Ex. nesta. ques
tão, e e~pero até que, moço e sem os dotes 
intellectuaes e a longa. experiencia. que S. Ex. 
tem, hei de convimcel·o de que esta errado. 

O art. 5• da. Constituição Federal diz que a 
União prestam soccorros ao Estado que, 
em caso tle calamidade :publica, os solicita.r. 
V. Ex. sabe que o Estado ne Santa. Catha.rioa. 
organisou·se sem ter recebido auxilio algum 
1la União, e conseguiu votar o seu pt•imeiro 
o~mento equilibran•lo a receita com a des
peza., graças á. a·lminlstrw;ão honesta. e bem 
orientada. do seu primeiro governador, um 
moço bem conh~cido nesto. Cll.mll.l':l. desde a. 
Constituinte. O E'>taclo, apeznr de pequeno e 
pobre. entrava em caminho de prosperidade 
e tudo fa.zia. acreditar que dentro de poucos 
o.nnos Santa. Cathariou. estaria dotada. de 
gra.ndes melhora.'llentos. 

lnrelizmenta, o golpe de 3 de novembro 
tudo veiu perturbar; e as sc~nas lamenta
vais de 29 de dezembro de 1891 foram o 
inicio do desbarato d1L8 fina.nç.a,s do nosso 
E~tndo e a consequente de!!organis~o de 
todo:> os ro.mo:~ da adminístrn.çiio. 

Tivemos de ver o naaso estado entregue a 
um emtssn.rio do g<werno federal, ocelebre 
ex·tenente M11noel Machado, que, inteira
mente dewconhecido alli, sem apoio no. opi~ 
niiio publica, sem um partido que o sustan
tos..ve, porque o grupo federalista. a que se 
unira. não merecia o nome de partido, 
começou a querer conquistar a opinião 8.s 
custa.s de violencia.s e de corrupção. vendo-se 
na necessidade de orga.nisar um grande corpo 
policial para poder vencer ele!ções e inti
midar seus adverilarios. 

Em vez de empregar as rendas do Estado 
em melhoramentos materias e no desenvolvi
mento da instrucçã.o publica.,as dist:rahin com a. 
compra. de a;rma.mento e pagamento da força 
policiaL Quando rebentou a. ma.lfa.lada 
revolta de 6 de satembro, as nossas ftna.nça.s 
estadoa.es eram mas, e em pesflima.s condições · 
estavam quando SB restabeleceu, 8 16 ue. 
abril, o regimén legal em Santa. · C~~othl-
rina. ' 

V. Ex •. sabe perfeitamente que o meu 
estado foi o ponto escolhido pa.ra. contra. das 
operações dos revoltosos. e que a. sua capital 
ficou com a triste celebridade de tl'r sido . a 
Ca.píta.I Federal da Republica ·dos Gustodios, 
Lorena.s e Sa.Ma.nhas, que ae·a.poderaram nos 
cofres· publioos e de todas as. rendas estadoaes, 
durante sete mezes, de mões dadas eom o 
governo tra.hidor do Desterro. . 
. Os revoltoaos, ao mando de Gumercindo e 

Salga.do, pe~ra.m os municipioa e aa.que-
. ill 
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aram â vontade, principalmente os munici- Eu pergunto a S. Ex . se viesse a rel'resen· 
pios serranos destoouin,lo as nossas melhores tação catbarínense, ba.seaila na. dispos1çâo rta 
-obras de arte e inutilisando muitas de se,rrun•Ja part11 do artigo SOda. C<lnstitui~o, 
nossas estradas. pedir um auxilio Jl&ra o seu Estado o Con· 

Esgotados.os recursos pPcunia.riós que en- gre;tso lbe negava.! 
centraram nos cofres do Thezouro e da Al· Certamente que não, pois concedeu aos de 
.fandega.obrigaram os negociantes a fornecer- Sergipe. Pa.ra.l•yba. e Goya.?.. que não foram 
lhes roupa. e generos, dando-lhes em pa.- victimas deeals.midade publiea.. 
gamentos vales, cuja. importa.cia. seriam Nês confiamos muito nos 1-ecursos do nosso 
embolça.do pelo Custodio de M~o. qua.ndo Estado e contamos em breve restaurar as 
vencesse. ou cadel'Jlet&s da Cai::ra. Economica nossas fioanç&E, e por isso prefirimos contra
em que tlgurn."a.m como deposita.rlas quantia. bir um empt·esttmo a. pedir um auxilio <i. 
mais ou menos equivalentes aos generos for- União. · 
neoidos. O nobre deputado entende. que a. União não 

v. Ex. sabe que taes vares e ca.derneta.s nos' !leve fazer esse emprestímo. e a.eon~elha· 
nada. valem; tendo so1l'rido. portanto, esses nos a recorrer a. um banco. ou•a.contra.hir um: 
negocia.ntes prejuiz08 Huperiorea a. mil emprestimo externo, como está fazendo o Es-
contDs. virito santo. 

Nos munlcipiOP. de cima. da. serra, que vi- Nas condições em que se uh~ o meu Es-
vem da. industria da. cria<;ão de gado. a do e com a crise que atravessa. a nossa. praça
devutação foi completa. · o.credita. o men illu::;tre o.migo que eerá via, 

Tive o ensejo de vl~!tn.r alguns deliei mu- vel um emprt>stimo interno? Não crejo que o 
niuípios e encontrei f~\ndeirott, que eram se,ia., o ainda. em 1892 o governador de Santa 
ricos, que fiCUJ'II.m sem um cn.vullo pa.Ml mon- Catbarinu. tentou lev.lintar um empres
tario. e um" vaccu quo lhes fornt!(:esse um timo de 500:000$.pa.ra a. constl'Ucçiio de uma. 
pouco de leite, poía tuuo lhC:!• tmllu. 11ido rou- ef.lt.rBd;L de rodagem, e não cons<·guiu, a.peza.r 
bn.do poloa revolto..<tOs, r'le contar com o apoio de uma forte casa 

Accresoo ainda u. circumsl.a.ncia de que esses commercial allêmii. da capital. · 
munlclpiOfl, prlnclpnlmente o de Lages que Como é que nós ngol'l~. após uma. devasta.
foi o malll tlevutuilo, Bii.o quui em tma tota- çiio enorme, pOtler·emos conseguir um em
Jidude compo•tos de repubhen.008 e por isso prestimo de 2.000:000$1 
foro.m 01 que mais 1101freram. Em p1·iores condições se acha o Pn.ra.ná onde 

Oa revoltosos matavam o gado e deixavam a.s tropelias doa revoltosos foram roaio1·oo, 
no C&JDpo, do mesmo modo que mata.vam os em que oe odios politico3 estão tnals a.cen<ira.
caL•neiro• s6mente p&l'a. tirarem as peles.. do3 q"e no nosso Estado. e onde a. divisão 

Nos munidpios agrícolas apoderaram-.;e doe dos partidos é mais profu1:da. que entre os 
depositos d~ cereac:s e de assucar e impediram ca.t.barinen!es. 
que os agricultores fizessem suas plo.nta.ções, Muito maiores serão a.s diíficufdades tra.· 
de sorte que esses vira.m-se duplamente pre- tando-se de um emprestimo externo, que só 
judica.dos. seria. levado a eft'eito com enormes encargos 

Quando o Estado -voltou ao regimen legal, o e grandes imposições para. o Estado. 
go.vernador encontrou o funcciona.lismo P~· UM SR. DEPUTADO _ E nós não estamos 
bhco a.tra.aado no pagamento de seus -vene1· in~õolva.veis . 
mentos de tres mezes. e nos cofres do Thesou- . . . 
ro existia. apenas a quantia de 480 reis em O ~R. P.WLA .RAMOS - Sl!Jl ; e dema.1~ 
dínheit·o. isso e consequenc1a de uma cr1se porqo.~ está 

E' possivel nessas condiooes 0 Estado reor- pass_ando .o meu Estado e espero que nao du-
gnnis&r-se sem auxilio do. União 1 rara multo. 

Não é caso da. applicação do dispositivo do O ;~.rgumentC'J principal do nobre deputado, 
artigo 5"~ da Constituição? . contra o projecto, é que o Thesouro nã.o esta 

Nã.o pensa. o nobre deputailo por .Mine.s em condições de emprestar qu•1tro mil contos 
Geraea que realmente houve em Santo. Ca.tha· aos dous Estados, e terá. de pedir emprestado 
rina. calamidade publica 1 para poder cumprir a lei. Não creio qu~ o 

O nosso Estado não é rico. mas confia. mui to nosso Tbesouro não possa. díspôr, por empres· 
nos elementos de que dispõe· e entregue como ti mo, de tal quantia.; mas, quando assim seja. 
está hoje, a um moço honesto, bem inten· elle póde dar aosdousE&tados a.policesdas que 
cionado e acti v o, em pouco tempo estará r e. serviram ile lastro aos bancos emissores, 
organisado e entrará no caminho do progres. como quer o projecto e das quaes elles paga-

.. ao; agora porém está. sem. recursos e as ditll- rão o competente juro. · · 
culdarles vão angmt.ntar com:. o encargo da Nes1;38 ~n~J~ •. ael'Mito qJle,o,C.o!lgre&o, ·= 
.loe&Us:tçf...Q~de· immigTsll.te'i!, sm"viço este que levando em conta. a. situação excepe~onal do 
o Congresso aca.ba. de entregar-lhe. . . . Paraná e Santa Catharina. niio negarà. o sea 
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voto ao projecto ora. submettido á. sua eonsi
detação. 

Greio mesmo que o nobre deputado pelo 
Estado de Minas Geraes, cujo coração sempre 
se l!IOBtra ~ntristado . com as desgraças 
alblllas, depo1s desta simples exposição de 
motivos feita pelo humilde orador, que oc· 
cupa. tão incompetentemente (:nao apo:ados) a 
tribuna. neste momento. terâ. passado por 
uma. verda.deira conversão e não negará. mais 
o seu voto ao projecto. 

O Sa. JoÃo P:S:Nroo-V. Ex . é capaz de con· 
'Verter os mais· rigirios corações com a. sua 
eloquencia. Sou um vencido, mas nã.o con-
vencido. ·· 

O SR. ·PAULA. RJ\.Mos=-Me consideraria fel iz 
si a. tivesse e com ella. pudesse conseguir tal 
resulta.do. Feitas essas l igeiras considerações 
estou convicto "de que amanhã es~ projecto 
passará com os votos de todos os que se inter· 
eesa.m pela. prosperidade do pa.iz e lAStimam 
ns scena.s de que foram theatro o Pnraná. e 
Santa Ca.tharina.. 

Não des(>jo por mais tempo occupar a. atten
çiio do Ca.ma.ra., e retiro-me da tribuna. com 
n. certeza. de 'que e esta· uma questão vencida 
é uma. victoria com que podemos contar: 
Muiro bem; muíco bem.) 

Nin~uem mais pedindo n. pnla.vl'll é encer
rada a discussiío tio urt. 1° o succe&iiVu
meole a dos demais artigos do projcclo. 

Discussão unica do projacto n. 103 E, de 
1894, (emenda. do Senado) ao Orçamento <b 
Mul'inha; 

3• ·discussão do l'rojecto n. 157 C, de 1894, 
determinando que os vencimentos, soldo e eta
pa rlos olficiaes da Brigada Policial e Corpo 
de BonJlleiros s--jam o;; mesmos marcádos para. 
os offlciaes do exercito ; 

2• discussão do projecto n. 141, de 1894, 
mund11odo :-e verter ao serviço acUvo rlo exer
cito o cap!tão reformado Jeronymo Ferreira. 
Fra.oça e iotrepreta. o art. "9°, n. 2 cl& lei 
u. 648 de 18 de agosto de 1852; 

Discussão unica do projecto não sanccíonado 
n. 119 ,\, de 1802, concedendo aos Jua e 2" 
cirurgiõe:o do Corpo de Bombeiros da. Capital 
Fede:,ral os posto:~ ele mt~jor e cnpitão, oom ns 
vuntag .. ms que são ioherentcs 11 estes postos ; 

2• discuss!io do projccto n. · 188, de 1894, 
detet·miuaudo que tenha cntt·adiL no Thosou
ro; como l'eccila, a renda tio Deposito Pu
blico: matc:L v~ncítnontos aos rali~ectlvos 
{uoccionnrios e autoriza a nbarltll'&. tio cr~ditn 
u~ce~sn.rio p:u·n. incl~mniznr u doposltllrio pu• 
I rlico de di versas r!e;;pe1Jts, conl'ot·me u. liquiR 
dnc;ü.o que o gove1·no t1zar; 

Dl~cussão unlca tio projooto n. 125, de 
1 R9•1, !lo Sum1llu, molhorunclo u. reformll. do 
1" tononttt dll IU'm1uln C11.111illo do Lollls u 
Sllvn ... prop():J morlillca~Gos ao prc~tlcto n. 256 
du 18'J3: 

I • di~~euSlillo elo p!·ojooto n. 192 A. de 1894, 
O Sr. Prewldente-Acltando-so e1s- o.b1·iodv o cretlilo axtraordinat•io do 3:600$ 

gotu.dniS llS mttlerias du ordem do dill disiguo J~Ura pagamento dos v~ncimoutos ue um con
para arr.nnhã n $eguinte ordem do dia.: ~e•·vador, um ~;egundo oiiieínl e um nma

nuonse da Bibliothec:~ Nacional, a pa1·tir de 1 
Votação dos seguintes projeetos : de l:Setcmbro do corJ·ente anco; 
N. 118, de 1894, tixand<l os vencimentos dCis 2B discussão do pr<rjocto n . 109 B, de 1894, 

empregados da. Estrada de Ferro Central do dispoudo sC'br•e a expulsão do estruofaeiro de 
Brazil (3• discussão). pal1e ou de todo o territorío naciontt ; 

· N. 156, de 1894, dt'cla.rando estar compro- Continuação da 3• disett:::são do projecto 
heodida no art. 60, lettra. 1, d~ CoostitrJição n. 83 de 1894, autorisando o Poder Exoouth·o 
a competencia de resolver o Supremo Tribu- a reorgauisar o serviço de immi;.:raçã.o e co- · 
nal Feder~J. m~diante rec1n.mação, todas as lonisaçil.o da. União, de cou!ormidad~ com as 
questões originadas de ronflictos resr1ltantes IJases que ap1·esenta.; 
da duplic.'lta tle a,siemi.Jiéas, ou de ~ov(:rna- 2"" discussão do projecto u. 163, de 1894, 
dores ou presidentes rlos Estado~. (sbstitutivo t·cvalidundo em favor da nova Companhia E~ 

· do projento n. 189, de 1824 (3 .. discussão) ; trac.la de Ferro Estreito é S. Francisco ao 
N. 207, de 1894, 1\xand<'I\S forç:tS de terra Chopim a conces§ão a que so refere o decreto 

pnra. o exercicto dA 1895, (3 .. discussão) ; n. W5 de 18 de outubro de 1890, nos termos 
N. 175 A, de 1894, autori::iando o governo a do respectivo contracto; · 

· emprGstar aos Eswtios do Santa ca.tharino. e 1~ discussão do projecto n. 201, ele 1894, 
Paraná a. quantia 4.000:()()()$l'epa.rtida.mente declarando extincta. a. divida.· em que ficou 
(~'" d iscueeão) ; pnra. com a. Fazendt\ :Sacional o fallecido oo-

2" discussão do projooto n, 210, de 1894, an- ronel do e:s:ercito 'Venoosláu Freire de Car· 
torisa.ndo a abertura do credito de-474:734$005 valho; . . 
para as despezas c:om a. policia. Federal ; 2'" discussão do project.O n. 161, de 1894, 

·-· · ··- . 2~ __ discussão do pl"Ojecto n. 211, de 1894, marcando aos esel'ivães da Côrte de Appel
autorisaodo -c-cre«iito~de ~Oú"f-ooü$"p&Ta· a.-de• -laçiíY do·Dlstrkto-P-ôdaral '\"{ ne:mentosJguaes 
marcação da fronteira do Brazil e da Bo- aos ,d,os e&crivães do Jury e da. R.eparliç.=io d~ 

• livJa; . Pobc&a.; . · · . . · 
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2'" discussão do projecto n. 130 A, de 189:1, berto 'Torres, Balismo de Souza., 'Erlco 
(do Senado ) determinando que o montepio COelho, Fonseca Portella., Euzebio de Queiroz, 
dos onlcir1es da. armada e ch1sses anuexas, de Nilo Peçanbe., Ernesto Bra.zilio, Ma.yrink, 
que trata a resolução da 23 de setembl'O rle Landulpho de Magalhães, Lima Duarte, car-
1795, serâ regulado p~lo mesmo doorato que valho Mourão, Va.z de Mello. Monteiro de 
trata do montepio dos ofllciaes do exercito· Barros, João Penido, Fortes J.unoueira.. Fran~ 

ta. discussão do projocto n. 26, de 1894, dis: cisco Veiga, }Amounier Godot're;to .• Ferreira. 
pondo que os be:ns da.s Ot'daos religiosas, de- Pires,Cnpertino da Siqueira.R.odolpho Abreu. 
clarados propr10s nacionaes ou como bens Theotonio de Ma.ga.ll1áes, Pinto da. Fonseca., 
vagos, mas que continuaram ao serviço do Arthur Torres Paraiso Ca.va.lca.nti Carlos 
culto ea~holi~, sejaD!- l'OOOnbenidos propric· da.s Chagtt.S, Casemiro dtt. Rocha, Àlmeida 
~d~ da. lgreJa .. ca.t!lollet~;o . no uso e gozo dos Nogueira., Gusta.vo Godoy. Adolpho Gordo. 
1nstJtotos ou pessoas ml1g1osas que delles se Moraes Barros. Paulino Carlos. Fra.nci5co 
a.cbav&.m de poss~ &o tem?? da promulgação Giieetio, Ovidio Abra.ntes, Paula Ramos. 
da ConstittliQão da Repuohca·; Francisco · Tolentíno Emílio Blum Fonseca 

1"' d~cussão do projecto n. 202, de 1894, Guimarães e Rivadarta Coi't'eia.. ' · 
determtna.ndo que os otHciaes do exercito~
formados ou qne se reformarém, de accorda. 
coa,t as ~isposieõ(!S do ?em·eto n . 193 A, de ~o 
de Ja.ne1ro de 1~, Sl· estiverem gra.duudos 
no posto immediato, sejam considerados oa.r}l. 
todos os effaitos, como si est ivessem etr~ti
-vamente providos na classe de que tiverem a 
~ra.dllo.çào ; 

2 .. discussão do projecto n . 113, de 1892, 
a.utorisnndo o governo a melhorar as refor
mas doa oftlciaes do exercito con<'..editlas por 
dect•eto de 3 de fevereiro de 1890, equipa
rando-os nas vantagens do decreto de 19 úe 
a.bril do mesmo anno. 

Leva.nta.·se o. sessio ás 10 horas e 20 mi 
DUtOS. 

155' Bi:SSÃO lW 5 Di: DEZE)I.BRO DE lS94 

Abre se a sessão. 
Comparecem depois de aberta a. sessão os 

Srs. Lima. Ba.cury. Gabriel Sa.lga.do, Ca-rlos 
de Novaea, Bricio Filho, Vieira. Thomaz C&· 
valcanti, lldefonso Lima, José BeTilaqua, 
Trindade, Carlos Jorge, R.oeha. Ca.va.lcanti. 
Olympio de Campi)S, Gouveia Lima, Augusto 
de Freita.s, Eduardo Ramos, Paula. Guima.~ 
rães, Vergne de Abreu, Sebo.stião La.nrlulpho, 
Atha.yde Junior, Torquato Moreira, GaliHno 
Loreto, Alcindo Guana.ba.ra.. Lopes trovão. 
Amerioo da Mattos. Lins de Vo.8conceUos, 
COsta. Azevedo, Fra.ncisoo Santia.go, BarrO$ 
Franco Junior, Sebaatiii.o de Lacerda, Urba.no 
Ma.rcondes, P&ulino de Souza Junior. Her
culano de Freitas. Cincina.to Braga., Urba.no 
de Gouveia., Luiz Adolpho e Vespa.siano Al~ 
buquerque. · 

neixa.m de comparecer com causa. partiei· 
pa.da. os Srs. Ma.tta. Baoellar, Sà. Peixoto, 
.Augusto Montenegro, Benedicto Leite, Costa 
Ro·ltigues. Christino Cruz, Torres Portuga.L. 

p,.esidencia dos Srs. Rosa e Sil11a, CoelM Lis· Helvecio Monte. Fra.neisco Gurgel, Cunha 
boa (2<> secretario), Rosa e Silva, Coellw Lis· Lima, Sil-va. Mariz, Cha.tea.ubriand, Pereira. 
boa (2o .secretario), Rosa e Si.l'Cil e FranciSC() de Lyra, Arminio Ta.va.res, Ma.rcionllo Lins, 
Veiga. (2<' 'Oice-presiden.te). Cornelio da Fonseca, Zama, Neiva, Aristides 

de Queiroz. Tolentinodos Santos, Cleto Nunes, 
Ao meio-dia respondem â. cha.me.da. os Sra. Furquim Werneck, Si~va Castro, .AgOStinho . 

Rosa. e Silva., Thomaz Delftno, Coelho Lisboa, Vidal, Pon~ de Leon. Almeida. Gomes, Joã.o 
Fileto Pires, Tavares de Lyra, Bnéa.s Mar· Luiz. Gonçalves Rs.mos, LUiz Detsi, Ferraz 
tins, Holl.anda de Lim~ Luiz Domiogues, Junior, Alvaro Botelho, Leonel l<'ilbo, Oritar 
Gustavo Vera.s, Eduardo de Berredo, Anisi.o via.no de Brito, Ribe~o de Almeida., Valle.
de Abreu, Noguel:ra Para~. Frederico dare11, Manoel Fulgeneio. Simão da Cunha, 
Borges, Gonçalo de lAgos, Jato Lopes, Pedro Olega.rio Maciel, Lama.rtine. Costa Machado. 
Borges, Franciaco Benevolo, Auguato Sev~:ro. Att'redo Ellia, Alva.ro C&rvalho,Carlo• Garcia, 
Junqueira. Ayres, Tolentino de Carvalho. Domintues de castro, Dlno Buono, CO&ta Ju• 
Coelho Cintra., Luiz de Andrade, Medeiros e nior, Julio de Mesquita, Moreira da Silva. 
Albuquerque. l.liguel Pernambuco. Clemen· Padua Se.Uea, Hermenegtldo de Moruet, .ttve• 
t.ino do Monte, Octa.via.no Loureiro, Menezes de castro. Xavier do Valle, Mariano Ram01e 
Prndo, Geminia.no Brazíl, S&ntos Pereira, Lauro Muller. E sem e&WI& 011 s..-. Jolé 
Milton, Fra.uoiscO SQIJ.~, Tosta., Ma.noel c.ae.: Ma.ria.no, Arthm Orla.udo, M&rti111 Juotor, 
tano, José lgnacio, · Flavio de Araujo, Rodri· Gaspar Drummond. LourençO de Sá, Go~l· 

·•· --"gues "Lifu·a; -.A?tbur '·Rios, Marcolino Moura., ves Maia, Fel'n&n~es Lima., Leovegildo Fil• 
Paraohos MonteP.egro, Antonio 'de ·Si~ueira., -gueiras, Domingos de .Moraes, Vieira de Mo· 
1086 Carlos;FmnçaO&rn.lbo,OscarGodoy,.U• ues, Alberto Salles e Joio de Faria. . .. 
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E' lida. e sem debate a.pprova.ôa. a acta. da 
sessão nocturna de h ontem. 

ORDEM DO DIA 

lra.o ba.vendo numero para. se. votar a.! ma: 
.terias indieada.s na ordem do dta., passa-se a 
materia. em discussão. 

E' annuncia.da. a 2~ discussão do projecto 
n. 109 B, de 1894, di.!pondo sobre a expulsão 
do estrangeiro de parta ou de todo o territorio 
nacional. 

E' licla, a.poiada e posta conjunctamente em 
discussão a seguinte 

Emenda 
Entra. em 2~ discussão o artigo unico do 

.projecto n. 210, de 1894. autorizando a a.ber- .Ao projecto a . 109 B, de 1894: 
tura. de credito de 474.734$905 pa.ra. despezas Snpprima-se a parte em que confere aos 

. com. a Policili: ~ederal. . da. governadores dos Estados o poder de ~xpulsar 
N 1ngu~m ~du~do a. pala v:a. e encerra 0 estra.ngeiro. 

a. discussao e adtada a votaçao. . _ 
Entra. em 2a discus~ão o artigo umco do Sala. das sessoes, 5 ~e dezem~ro da 18~4.-

projecto n. 211, de 1894, autorizando o cre- Nilo Peçanha.- Eneas Mart:ns.-Lut,; d_e 
dito de 200:000$ pa.ra. a. dema1·ca~o da fron· And1·ade, - Urbano Marcondes. - Hel,ec'o 
teira. do Brazil e cta. Bolívia.. Monte 

Ninguem pedindo a palavra. é encerrada. a. 
discuSEão e adiada a votação. 

Entram successivamente em discussão uni
ca que é sem debate encerrada, tlca.ndo. adiada 
a votação as emendas do Sena.rlc. ao projecto 
n. 103 E, de 1894 (Orçamento,da Marinha). 

O Sr. Medeiro• e Albuquer
que (Deixa de ser publicado, tendo sido 
entregue em tempo ao orador.) 

Fica a discussão interrompida. até a vota
cão das materias. 

Entra em discussão a Redacção final do 
projecto n. 170 D. de 1894 (Orçameeto da 
Viação) . 

Entra em 3" discussão o proJecto n. 151 C, 
de 1894 deterrnioa.ndo que os vencimentos, 
soldo e ~tapa dos omciaes da brigada policial 
e do corpo de bombeiros, sejam os mesmos 
marco.d09 para os otncia~ do exercito. o Sr. Paro.nho• Unotenegro 

Ninguem pedindo a. pa.Ia.vra. é encerrad:J. a -sr. presidente. no Diario do Congrc88o foi 
discussão e acUada a votacão. bl'ca.d d - d o-m to d v· ...;;n 

São successivamente sem debate ~ncerra- pu 1 a. a r~ aeça.o 0 •-w- en a 1&...-
dos em 2• discussão os artigos do proJecto . n. com incorreeçoes • • • 
141 de 1894, mandando reverter ao serviço O Sa. ARTHUR Rios-Erros de impreaio. 
actÍvo do exercito o capitão reformado Jero· o sa. PAR.ANaos MoNTBNEGRO-.. ,que serão 
ny:ii:J.o Ferreira França., etc. _ facilmente rectiftcadas; · mas, ha aqui cUras 

· Entra. em discussão nnica. o projecto. nao importantes, e entendi dever trazer o facto 
sa.nccionado relativamente aos l •• e 2•• CirUl'- ao conhecimento da. ca.mara. 
giões do corpo de bombeiros da. Capital Fe- Quando se trata da.· Estrada de Ferro de 
deral. rad Itararé a Cruz Alta,diz o Diario do Congresso 

Ninguem pedindo a pa.la.!ra é encer a. a 600:000$, emquanto que deve ser 60:000$; e 
discussão e adiada a vota.ça.o. igualmente quando ~ trata. da. Estrada de 

Sã.o suceessiva.wente semdeba~ encerrados Ferro da Bahia, disse 3.800:014$963, quando 
em 2a discussão os art.s. do pl'OJeCtotra.dn. ISS, se devia dizer3.314:000$. Ha, portanto. uma 
de 1894, determinando que teoba en a ?0 d.i1ferença. de 500:000$ para mais. 
Thesouro como receita a. renda. do Deposito São estas . as modificações qne convém fa.-
Publíco, etc . . _ . . zer, e que entendi dever .decla~ar ,afim de que 

Entrá. em dJSCGSSao u01ca o JlrOJecto n. 12S, se nllo extranhe qualquer modülcação no pro-
de 1894 (do Senado), coneédendo melhora- jecto. , 
mento de reforma ao 1• tenente d& armada Em seguida é approvada. a ~do 
Ca.millo de Lellis e Silva, etc. . rrad projecto n . 170 D, do 1894, o qual é. envia.· 

Nioguem pedindo a. pa.~vra e ence a. a do ao Senado. · . 
diteusaio e adiada a votaçãO. São successiva.mente postas a. votos e ap-

Entra. em 1" dlscUII!Bo o projeeto ~· 192 A, provadas as redacções tlnaes dos pro,iectos 
de 1894. a.brin,,o o credito extrao~dinal'io 1'1 

01• 180 B, 185 B, 182 B, 182 c, 182 D, 182 E, · 
3:600$ JIIU'& pa11amento dow veuCJ~n;entos e 17<1E.de 1894, pa.ra.serem enviadosaoSena.do. 
1110 oonlfrv.-Jort • um ~õeguod~ oCDcaal e um Sio aueces;.ivamente PQStosa votos e appro· 
amanueneo d1 Bll~dutblltla Nacaonal, a pe.rtlr ndot oe requeramentot : 
de l du ilet.lm~I'O do ooi'J'Bnte ~m,no~··--'u Do sr. CarJ01 de NoTa. e outzoa, .pedindo · 
Nl~ ~lado I~~· ~ "UIIDWo em daPio, lDdapeudm.-te tll"'Oallo • icUIO .. " • , 
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do parecer rla commissã.o, o projecto n. 105, S8CQ<io r1.e carga. " dcscllrgo 
de I8D4 (do Senado) ; 

Do Sr. Arthur Torres, otrerecido na, sessão i Ene:magn.do •. • •••·• •• ••••••••••• ••••• 
de bontem. 2 Ajudant.e:! a..· · • .. - ••• • • ....... ... .... . 

E ' posto a. votos e approvado em 3a discus-
são o seguinte . nBELLA 11 · 

2a DIVISÃO.-TB.lFEGO 

PROJECTO N. 118 B DE 1894 

4:200f000 
2:400$000 

Escriplorio Cmtl'ol, 1•, 2• e 3& $~U 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 Os vencimentos dos empregados 

da Estrada de Ferro Central do Bra.zU serão 
QS deeld.ra.dos na.s ta.bell3.8 · a.nnexas sob 
ns. 1 a. 5. 

Art. 2." A presente lei começará a vigorar 
eai. 1 de janeiro de 1895. 

Art . 3 .0 Revogam-se as pisposiçõe em 
contrario. 

TABELLA I 

I Ditec~or ••. , ••••• , • , • , .. .... , •• , ••• , , • , 

i Secretsrio ..... ....... , • , • •••• •••••• •• •• 
i Olftt!ill.l .... . , •• ••• •••• , . . .. .. , , • ••• , , , •• , , 
~ 101 Eseri.ptararios a ..... .. • . • .. .... . . 
tto-a .. 3. •••• •• •••••••• •• •• 
33M .. . a .. .... .. .... .... . 
4 Amanumse:t a .• •••••••• •••. •• • . •• •• ••• 
4 Pr.Lticantes a. ...... ..... ..... .. ..... .. 
i CDTDpr&do r .... ........ .......... .. . .. 
t D<lSpo.cll:.llte ... . . . ..... ........... . ... . 
2 ContinUQ$ a. ............ .. . ..... .... .. 

i Tbeaoureiro .... , •••• •• . •• • , •• • •• • •••• ~ . 
t Fie~& .... . . .. . -. . . ... . . . .... ......... . . . 
2 Ajud~n!et a ••••• •• , ........ . . • •· • •• • •• •• 
t Esenvao .......... . ......... , ••• ~ ..... . . . . . 
t. 7/tl. ~ripta.r&rto , •••• • •••••••.•••• . •• • 
i A.m&llQtftl.e .... . . . .. ...... . . . . ... ... . . . . 

•• Praticant.ea a.,, • , , • , • 4 ••••• , ... . . . . . • • 

i Coo.Ll.nuo •••••••• ••••·•••••,, ,, , •••• ,. 

t P.ardor . .... . ........... .. .... .. .... . 
3 F.iell a, •• • •• • ••• ••• ••••• •• •••••••• , •• • 
3 AjndJ.nt.es L • •• ••••• • •• •• • • •••••••• , • , 
1 30 BJC:tiptura.rio • , •· ...... . . . .... .. . •• •• 

t Almoxarife. •• • • • • • • • •• •• ••• , •••• , •••• 
t ~tLTio . •••••••••• •••• ~ •••• •·•· ••• ·•• 
t Fieis a . . .. . .... . . ...... . . ......... -• • ••• • 
S .o\luci&Dt.9. &~ . .. . ......... . ..... ; .... . 
t j,O Eacrip\ura.rio ..................... . . . . t, . ············ ·••ot••····· I A.ID&IUIIllel ............ . ..... ·-· •••••• 
t P~a ••••••••• , ••••••••••••••• 

t Che(e do TraCego, sub ·directol' ... .. . . 
3 Ajudantos (ebefes de secçiio)· D ...... . 

i,Oilloln.l. ••••• . • ••• • •• .•• ..• : .... ...... . 
6 In~pec~ores de est:tÇêies a. . .. ..... .... . 
9 toa Escrip~nrn.rios a .. .... ......... .. 
9 20• .. & ...... . .... .... . .. .. 
9 3 J:S , u •• .. ••• . • , • •.••.•••• 
1. Dcsenhist:. de t~ ol:~.sse ... .. . . .. .... . . 

1:2 A m:10uenses o. .. ......... ., •••• •• ••• , •• 
1 Archivistn. ....... ...... . . ....... . . .. . . 

•• l'r:1Ucn.ntes o. , .. .. ......... .. .. .. . . . . 
6 Continaot o. ........ . .. . . .. . ........ . . . 

1 EocarrGgado ••••••• •••• ~ • •• •• • •• •••••• 
1 Mestre, ••••••••••••• •• · ••· · •·· • ••••••• 
3 Impr-ea.oros a ........ .. . .. . .... .. .. .. . 

J l ns poclo ros de app:u &lbo11 a ........ ., 
i Meslr<~ de i& cla,.,.e... .. • .... ... .. . .. 
! ~-\l'JnD:IcU2T8ttt. • • •• ". • • • • • • ••• • •• ., •• ., f , • 

• Fei~ores de línba dG ta cla..:'llo n ...... 
8 ,. • • 2• _. a •••••. 
1 Praticuto ...... ............ . . . ..... . . 

, • Co ndllc\ores de i• clnaa• :>. .... ...... . 
.. lt ~D. ,. a. . ... . ... . .. . 
» • 3:1. • a .•• •• f' . .... . 

» • ~ • a •••.•. ••••• 

1 A~ute .... .... ....... .... . ,; ... .. ..... . 
3 A~udt>ntes a ........... . ...... . .... ... .. 

tU Bilbetoiros a. ...... .............. . ..... . 
2 F seta reeebedor es a . • •• ••• • •••••••••••• 
t Ftoia d~ armaaem ..... ............ . . . ..... . 
1t AJu•IARtca de 11~ n .................... . 
~ Cu11íer.a\oa de i• ci~U~o a. ....... ..... . 
~~ • 2a • • ... ......... . 

• • 3• • 1\. •• •• •• • •••••• 
11 Tellll(r3jllllll'•• do 11 cluM a ........ . . . .. . .. . •·········· 16 • • :ta • a .•. •• .••.• 

• • 4& • ••••••• • •• • 

l AEaU. •4••••t••• .. ••• • ~ • • ••••• • ••• ••• • • 
t A uLiaAte •••• ,, ........... , • , •• • • •• • • ••• 
I P ta NQobodQNtll a, ., .. ,,,, .. ... ..... ,. 
~ Fiaia dd &ftnU•to •••••• • ••••••• ". w• • • 

J ~udD.ates •" •••••··••41••••••· ••••• •••• 
8 CoJiferentcJ de ta c:la .. a . ........ ., •• 

30 .. • ta • • •••••••••••• 
' .. . . . ............. . 

3 Telllpphlalu 4• .aa olaM •· ......... . 

12:000$000 • 
7:200$000 
5:1005000 
5 :100$000 
4:"800i$000 
4:200::000 
3:õOO~ 
4 :800$000 
2:40Qi000 
~:~00$000 
1:SOO;SOOO 

. 1 :SOOiOOO 
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SESSÃO EM Õ DE DEZEMBRO DE 1894 

S. Diogo 

i ~ente ................. . .............. . 
i' A 'l?ant.P. . ............................. . 
.2 1e1S recebedor·es !"··· .. ··""•. ·•·~ .•..•• 
2 -. de a.rw~zcm ~ ................ ~ •••• 
2 Ajudantes a .......................... .. 
8 Conferentes de i& clnsse n. ............ . 

30 • • .23 • !L ............ . 
... .. 3::1. » :... ,. ••••••••••• 

3 Telos r3:p'hist.a.a de 2& clo.ssc a, ........ .. 
5 ,. .. 3:1 • :~. ..... . ... . 

'No r~ 

i A~en~ ........... ' ..... . ..... .. . ...... .. 
i AJUd:t.nte ...... .. ; . . ..... ..... ......... . 
1 Rilheteirn .. ..... .... . . .. .. ...... . . .. .. 
i Fiel 1"3<'ebedor, ... .. .. , ... . .......... .. 
2 Fieis 4e arm:u;em :1 ....... .. . ... ..... . 
3 Conferentes elo t• e b see a ........ ... . . ; 
8 :. ,. 2o. ,. a . ......... . . . 

• • 3t. :.. .. . - .. .... .. . 

C<:ntro comme~·ciol { Rio ) 

i. Agonte (2& ela~ .. .,) ...................... , 
i Co11ferentil na ta eln.sse .... ........... . 
3 Conl'erentaa do~"' classe a ............ . 

• • .a ,. 3D »- a .......... 4•~··· 
, • 'l'elegl'llphisl.lll ele a., c!nsse n ........ . 

Centro C~mmueial (S. Pauto} 

t A~nle t2a ~ln.~U<o) ................ . . .. 
l Cunrer.,nte da ta elna~e .............. . 
t ConfareoLoS • 2" "' 11 • ........ .. .. 

• ~ 3& »- a • ·••·· · ~···•• 

l'rinleir11. classe ; 
t Agante .. . ... .... ..... ....... ... . ..... . 
'1 AJud&nte .............................. . . 
1 F 10:l . ..... . .............. . ........ . .. -.. • •••• 
2 Conrerentes de ~ c:lllSSO a ........... .. 

.. • .sa 11" a. .. . .......... . 

Seg llndll. classe: 
1 A~fe . .... ............ ; ............ .. 
i Fiel ..................... . ............. . 
2 Conrorenllls de 2• <:laslle a. ..... . .... .. 

• .. 3& • a., ....... .... . 

Tarc:oi-rn classe : 
t Agen~e ...... ...................... . .... . 
1 Com~ rente de 211 cbs..<~e ... • ..... . .. ... . 

•• :. ... 3a 3. ..... . 4 ..... .... . 

Qaa.re:& clli8Sd : 
1 Agente .... .... ..... ................ . . 

.. ConCerentels d~ .;a ~~sa ::. .... ....... . 

QGiuta cb!IIM: 

t Agenk~. •••••·•••· . . .............. . . ••• 
•• Conter.nta. de 3• .._:......., . .. .... ..... . 

• Tel-..aplllataa de t• oi- a ....... .. 
•• • • ta • • ....... .. 

• • ,. • •n••u ••• .. . . .. . . ........ . 

5:400SOOO 
4: 400$UOO 
3:Gll0SOOO 
3: ,;()0~000 
3;000$(l'JO 
2:S00$00:l 
2;400.:;DOD 
t:~00$(100 
3:\00~00 
2:600-:oo~ 

-4:SOOfOOO 
3:~ 
3 :()()()SOOO 
2:4~ 
t:800$(100 

3:000.,11000 
i :OOQtOOO 

$Chefe .. .... . ... ,. ........... , .......... . 

i Con~aor ... . ......................... . 
t Ajudnnto . . . . ... . .................... .. 
t t,l tlle:nl .. .. , ..... .... ..... . : ...... . . .. 
8 t<>• .Escrlpturarlos a ...... ...... . .. .. .. 
to 2~• :\ . ...... . ... .. ..... . . 
12 30~ .. :1 .... .. .. . .......... . 
25 A Lnnn nP.nses ::~. .. ... ....... .... ,. .. ... . .. . ..... . 
1 ,\rehiv i...~t!L •• , .... . .... . ........... . ... . 
.. l' rM\c:\ntes ~- ...... ........... . .. . .. . 
2 Cont inuos ... . .... . . . . . .. .. ...... . .... . ! 

l mprcuão de billlct~ 

t Impre!'1Silr •••••••••••• •••••••••. ••• ••• • 
3 ,\jutl:~.nt.~ :.. ..... ~················ • ••••• 

Cont •. Ulidade geral 

t Gua.rdo-livt"os •••••• ,, , • , •••••••••• , •• 
f ,1.jtlcl:1nte •• •••••••. •••••••••••• • ••••• • • 
t Enc:~rreJ:::ulo rln 'llont .... pia . ........ .. . 
3 tu~ EacripturnrluO\ o. . . ............... . 
2 .~,... ~ ........ . ....... . .. . 
2 3JIIIi • ~ •••• • ••••••••••••• 
2 A mn.nuentlos a • •• • • . • .• • •••••• , ... .... . 
t Continuo ••• •••••••••.••.•••••••••• ••• • 

TAUELLA IV 

1 Chefe,. •• , ........ . . ........... . ....... . 
2 Ajud:mtlls a. .................... ..... . 
i Chef~ de officinaa ............ . . , ..... , 
i .. .. sect;ãou ..... . ........... .. ...... . 
i Ofllcilll. .... ...... - . ..... ... . .. . ..... .. 
l. Ene:\rregado do deposito ............ .. 
l. AjUd!lnte ... .................... , .... .. 
3 to• EscriptiU'3rlos lt .. • ............. .. 
4.20• ,.. a. ••••••••••••••••••• 
G 3•• a ................. .. 
6 A m&na.o:~&es. a. •••••••••••• ~ ••••••••••• 

• . Praticantes a •.•••. . • , ••••••••• ,. , ...... . 
i A.rmazenistaa a • '~~• ••••••••••••••• . , •• • 
jl Da&Dbi!itns de ta el:ssse a .... ....... . 
B .. .. .!' .,. a ... · ......... .. 
6 CbefeR Je deposito de machinaa a, , •• 
t Iraspeeto~ de depositos ....... , .... , ••• 

• • M:leblnistas d~ t._ cl~ a ......... .. . 
.a. ..... . . . ... . 

•• ,.. ;\ .. !' ..... . . . ... . . 
•• Mestres da 1~ ·J:.:;.-;4! a. ............. .. . 

• ·" • a ..... . ........ .. . 
•• • ... 3a » a •• ··•· · ······ · ·• 3 Cont.iuuos a. .... .. . ......... . .. , ••• •••••• 
i Pl'of813ora .................... .. ,. ••••• 

TABELL.\ V 

a& Dmlio- U.'(D4 • •~~~ncaoa 

t ct.tr ••••••••••••.••••••.••.•.•••••.••• 
'A.Jfd•l .. nt•••••r•••••••••••••••f••••• 
' Glter. .. 11109 .. ~ ............. , 

127 

6:000$600 
5:100~ 
:>:i()()$000 
• ;800$(.100 
4: 200.,; 100 
3:600$000 
2~400$000 
2:·10®m 
1 : ll'JO.SOOO 
1:800$000 

0:000$000 
5!1~ 
&:SOO~OOO 
4 :800i!OOO 
-4 :200.~000 
3:600.,@0 
2:4~ 
1:800$(.100 
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ANNAES DA CAlURA 

1 Of6ci3L ....... , . . . .. . ........ ........ . 
3 1001 EtSCriptur:u-io~ a ... . .............. . 
4 205 :l .. , .... .... . ....................... . 
5 3<'1 a . ..... . . ... .......... .. . . .. . ..... . 
6 AmanuellSeS :~., .. ............. ........ . 
t Archívista. ••••••••••••• , ••••.••• , ••••• • 

•, !'ratic.ante.s a ••..• , .................. . . 
2 Dosenhistna de to. clni!se a ... . . . ..... . 
4 ,. ,. 2ll a ......•... •. 
4 ,. ,. · 3& ,. a ... ... .. . . . . 
.. Engenheir os residentes :1. . . ....... . . .. 
•• Ajudantes 11 .... .... . .. . . ... . ... . ..... . 
.. Mestres de linha de ta elas• e :l.., •• • •• 

,. s 2a ,.. a . •• .•. • 
•• • • • -. ~ ,. a •••. •• • 
•• Armuenista.s .. {a • a •••..•• 
·• • ,.. ~ 2a ,.. a ••• •••• 
.. Mestres de oftieio ,. 2a ,. a ..... .. 
•• • • ·3:1.,.. a. • • ••••• 
3 Continuos a ... ......................... .. . 

S:iOOSOOO 
-1:800$000 
4:200::000 
3:600$0(10 
2:~00$00 
2:~003000 
1:801l:i00Q 
4:800$000 
4:200.~000 
3:00~00 
6·6003000 
úoo$ooo 
3 :eocl$000 
2:~()g000 
2:400:::000 
3:00Qt000 
2:400$000 
4:200!$000 
3:S00$000 
i:S00$000 

t.a O :~.ccrascimo dos vencím~ntos mo.rc:1dos nest:u~ 
tabellns não infloirâpara os elfeitos do monto-pio, que 
não será por ... ~u. moti,o augmenbdo, até q11e sej:>. 
reform;~do. t:~.mbem ~ss:~ lei. 

)!,o. Para o C.'lrÇ'O d" njudantc de chefe do trafego, 
que tiver de diri:;tr <> .ser,·iço d<~. ao. secçi.o, s4 pode.-.í 
s~r nomea<lo prod.ssional eloctricista de ruconhe::ida 
comt>etencio.. 

3.• Para o.s nomeações de iuspectores de estaç,5es 
será :1. Ji.Dila divididn nos seguin tos diskic tos : 

t,o Centrnl ~Barra d1> Pirnhy e r:1maes da Sanb Cruz 
e Mncncos. 

2,0 Yllrgctn Alc~e á Cachoeira. 
3.o },<)reDil à Norto, 
-\.O Ypirani;" :\ Hntre Rios e r:l.ltllU de l'•lrto Novo, 
&.o Sorro.ri:~. i B:~.rbo.cec:l.. 
6. • San:1.\orio em dillnte e r:~.mo.l de Ouro !>reto. 
"·• Para oowellçües de iospuctorOli d~ app:1relbo~ ser:!. 

a linha assim dividida: 

1.0 DiStrieto, éentra.l :i Bnrrn do Pira.by e r.1uoaes 
de San~ Cruz, :.r..cacos o S. J>~nlo. · 

2.o Ypirnnga e111 din.nte e ramaes de Porto Novo e 
OlltO Pr4!ltO. 

3.a O nawero de pra\icantes, conduc tores de trens, 
conferentes de 3o. çi:Ll<~e, t~legraph ist:l.s, mncbinist:~.s, 
me!ltre~ de o!llcion, e de oficios, "ngenheirn.s resident.e~ 
e n.judant&s, mestres de linha e :u:·tnnz~nisbs, e bam 
:1&\i:n o de con(erentes rle 111. e .2'.t classes n:~.~ est11ções de 
Entronc:~mento ou b:tlde:u;ii11 a po~tos tologr:t)•hicns 
será fixado nonuiL!m~nte pelo diroctnr, 11ob propo~\a 
rloa l'ci(M!Ctlvo~ chuf"fl, pltrn ~~r c:onlotuphttla Q v11rha. 
nn ôt\"nnwn\ t•, n3D J.lt> tlt•ncl · ~ r,:\so nuruoru ~-.r· n.ugUJoq
tado no uxerctciu u:u tllltori!•nç:i.n •l•l l(nvornu. 

d.• O hllllll!ro, clnQillcncilu u jornal dn• J-,'ll~rdnll, 
fo\tnreK, ~~erv<mtuK, trnbnthad .,ra~. c:•blllllirnH, cnrlut
baclor,~, hiiJti\SftolraR o ~Un.t••il•-fruio Kor4 lhado Jl"ln 
dlrec&~t "''b prnJ!oMLa •h>~ r~KpoctlvuM ohu(tl"• o 'i~11l 
lbe~ nb•tn<~r6. •l u SiDO 11 2$000 dt:triu!l J•!Lrn. o" npronolullS 
" do ~OUO a 7e000 p~r!L os <lelllnt~ jo~ruAteiro~. 

7 ,a v nutnoro e dia.rin. doa operarias, fnguistu, grn
xeiroa, l)l!orvociros, \rnbalhadore:< e ftOrTeDte.• aor;\. 
marc\\dO pelo director sob propost:t do cho!e dn 
locomo~ão. 

iO.: O thesoureiro , o ra;ador, os·fieia do thesoureiro 
e do pagndor e seus :I.Jua:t.nf.es, e os bilheteiros e os 
fieis recebedores perceberão, :liéw dos seult vencimentos, 
um:~. gratüi~in enrrespondente :1. iã ~. p:1rt. quebro.&, 
qcanâo otu exdrc icios dos seus cargos. . 

11. " Todo~ os empre~dos, quer titulados quer jornll
leiros, do.s esl.3.~ões de Belém, M~cacos, Oriente e S:t.nta. 
.\nna porcebe~ã.o os v~ncitnentos quo lhes competirem e 
mni~ :!5 % em razão d~ ills~lubridtt.clo dess:~s loc::ili· 
rtn.des, 

12.a Os :tgeotes e confe rentes que :lccumul:lrem as 
fcncçües cie telcgra~bist:ts pcrcelierão, :tldm doa seus 
vencimento!!, :1. r,ra.t1ftc:\Çâo meiiS:Il de 30$000. 

i 3 .11. O ern.pregndo que f/jr dc:;ign:~.do pu.,. sorvir corno 
auxiliar de g:~.binetc junto a os chefes de divi~S:o perc&o 
ber:i, além dos seus vencimentos, a grntificaçiie> mens:U 
de 50$000. 

H.• Fi~ ~upprimidn.s t oda." as diuias :1. tilulo de 
de11pe1.;u de Yingem coccedidas a ctua.ltne.nte, menos 
:>os empregndos tla. thesour:.rio. eocarrelr-'dos de fazer 
po.go.mento no pes~onl, qu:1.ndo executArem o serviço 
f6rn. de sua repartiçã-o. 

15,a CadD. residencia. pod~rá ter um ajuda.ate qunndo 
o se !'Viço o ~xi:;r. 

tó.ll As nome:~oções de praticante$, conrereates de 3& 
cl:l.SSe, tele~nphistas c conduc~ores de -ia cl!lSSe ~r:io 
feilllll me•linate concurso, sondo que p nrn obter no
meação de lelesrnphist:l. de 1a clll.SSC deverá o candidMo 
ter pr:llic::odo grntci~nentl) e tnostrnr-sD babilit.:ldo em 
ex:~.mo de telegr-:~.phio. pratiCll. As lletnllis nomtucões 
serã.o pQr ncces.<;o~ d:1. (:atbegoria inf~rior p:ora a imme
clí:•t.:t.ntent~ !luperi.,r, :tHeadecdo-se :i. npttd:lo, á assi
dllidnde u ::l.lltiguid:ode do ~mprcgndo D"- respectiva. 
ch<sse, de~~onta.d!La, p:>.ra e5se lím as f•ltas ou licenças. 

17.a Suríio notneo.dos por decreto do ,;o•·erno o di
rec~or e suu- díroctor; por p~>rto.rio. do ministro o 
chefe de divisão o ~judAntP-s, o thesoureiro, pa,."ll.dor 
e ~cus njuri:~atcs, o :~.huoxarife, fieis o nJudnn"-!s, o 
encarregado da c:1r~a u descargu. e ll)Ud:tllte!l, o• 
escrív:i.e~, o guo.rdn-li~ros, o contlldor o :tjud:~ntes, n 
Comprador, o dCSpllCilllnte, o &ecrotArio, os otfici:~.es, 
os escripturDr ios, o eocarrc;;udo do mon~pio, os 
ins~ctores tle e~taçio e de :~.ppl\rclhos, os engenheiros 
n:otdeates e seus ajudantes, o chetO, d\\ secção technica, 
os desaohistll.!< de i• o 2>- clo.sses, os c he(es de offic.iu:, 
e chetes de secçiio, os chet'es, encnrregados e inspec
tores do deposito~, os coa<luceores mestres e rnaclli
nistas de 1a ei:L.<;Se, os. n.gentes das es~a<}ões espnci::t.es I) 

oR de ta e 2>- olo.sscs ; o, pelo directlr os del!l~Í$ empre-
g:tdos , · 

18." Os ernp~e~doa que t iverem m~is de 20 nuos de 
serviço, descontadas as f.'llt.:t.a e licenç:I.S, teria direito 
a utna. gratific,.,ç:i.o de 20 o/o. 

No. ~o..-isii:o quo o go'"feroo \i ve r de faz.er no re~ula
ntcnto do. Estl'lld1, tr-J.t:tr:i de reduzir o peSSoo.l o.té · 
2i 0/n• 

Q, etnprn~~·ln" diR'('>'ln~n.d<>s por csll\ di~pnsiç~o. que 
ti1•.,re111 m.•i~ <lu d•111~ anao~ tio ~crviço ficnrão como 
.~•ldl<lo~, l"'rc••uewln o~ vonel rnuntn" q~<o tôrn nctull.l
"'"nt.,, nt.\ '}UU anj~lll n!>prll\'nl\n•lnl\ cu• owprcgos do 
Rtan~ r"~pectivnR. oa\c~"rua~, CQlJondo·lhas pralorcnci:a. 
~D.r.\ 111 DOIIl~ll.ÇUO:I, 

E' considerado prejudiC3.'1o o substitativc.. 
que aó projecto n. 118 B, de 1894, oJrereceu 
o Sr . COelho Cintra. 

O Sr. Presidente -O projecto vai 
ser enviado á Commissão de Redacção. 

S.a OS empregados .a que se referem ns tabell:~..q 1 a. 5, 
que dunnte c:lda trimestre não t iveremcommeltido fnltas 
que p~judiquem o s et:\"iço a · j•lizo do director, teria 
direito a um:~. gratificação équivalente n. i O o/o Mhre os 
veaclmentos dos tres wezes, exceptna.m-&> os chefe.~ dns 
divillües e seus ajll~llntes, os cn~obeiros residentes e 
seu~ ·njudnntcs, ps chefes de depoaitos e os lllachínis~u 
e os inspocto rcs ão estaçíiD. 

9.a Aoa chefes de deposito&, mn.ehinittta.s. o foguist:.s 
serà collcedido, al6m do>\ \'éncimentna <lU di:trina, Uml\ 
gratUie:~.ção eRpecial enlcula.d:> •obre a econo~mia que 
iealisa.rem e111 eombuativel e lubrifi<~aDtea na confonDi.
d.ade de '111111. ta~, ())la serof. orgaaiftda pelo chefe da . 
•ocomoçio. e approftlia ptlo ~\or. 

O Sr. Ausust.o Severo (pela or
dem) requer dispen...~ da impressão da reda.
cçã.o do projecto n. 118 B, de 1894, que se 
acha sobre a Mesa. 

~:.ulta.da. a ca.mar& co~e a dis~~ 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 12102/2015 15:47 +Página 6 de 18 

SESSÃO EM 5 DE DEZEMBRO DE 1894 129 

Em seguida e sem debate a.pprovo.da. a se
guinte 

N. 118 D- 1894 

Redacçüo final do pt-oj~cto n. 118 B.(lO cor· 
rente armo qve fe::ca os vencimerHos dos e-m· 
pregados da Estrada de Ferro Centr«~ do 
Bra~ü 

.A.lm,ozarifado 

l a.lmoxarife ............ . ..... . 
1 escrivão ..•..........•....... 
2 fieis a ....••.•.•.•.•...••...• 
'3 ajudantes a ................. . 
I 2° escripturario ............ . 
1 3° » ••.•.•..•..•. 
2 amanuenses a ............... . 

O Congresso Nacional decreta : 
- 4 praticantes a ............... . 

6 00~000 
4 80t,SOOO 
4 200$000 
3:6(1(1$(}D0 
4:200$000 
3:6008000 
2:4008000 
l:SOü$000 

Art. : I • o Oõõ vencímen tos c1 os em pregados 
da Estrada. de Ferro Centrar do Brazil serão 
os declarado.;: nas tabellas annexas sob 
ns. I a5. 

Art: 2." A presente lei começará a vigorar 
em l de janeiro de 1895. 

Art. 3." Revogam-se as dispo;;ições em 
· coutrarlo. 

Sala das commissües, !) ue dezembro de 
1804.- Paranhvs MontcnegJ·o, presidente.
J. A. Rei't)a.-Lima .Dual·,c. 

TABELLA I 

1~ DIVISÃO- Amn~ISTR.'!.!;Ã.O CENTRAL 

Dírecto!·ia 

director •••...•.•.•......•.. 18:000$000 

Secrecaria 

1 secretario ...•.••..•..•..... 
1 oflicial. . .....•....•••.•.... 
2 I•ij escripturarios a .....•... 
2 2"" » a ........ . 
3 3''8 • a ........ . 
4 amo.nuenses a ............. . 
4 praticantes a ............. .. 
I comprador ................ . 
I despachante .•..••••.....••• 
2 continuos a. ............... . 

Theso ur J.ria 

1 thesoureiro .............. .. 
21ieis a ............... . .... .. 

· . 2 ajudantes a. .............. .. 
1 escrivão ••.••.•.•.••.••.•... 
1 2" escripturario . . .••..•..... 
1 amanuense ......... ; ...... . 

. . praticantes a ............. .. 
I continuo .••..••.••••.••.... 

1 pagador , •..... , ... , . , ........ . 
3 ti eis a. • .•••••••.••••• 9 •• , , , • 

3 ajudo.ntes a . ............... . 
1 3° cscripturarlo ............ . 

Oamua V, VIU 

6:000.~000 
5:Ioo.;ooo 
4:80:JSQOO 
4:200$000 
3:600SOOO 
2:4oosooo 
l :800~000 
4:8008000 
4:200sOOO 
1:800$000 

7:200$000 
4:200~000 
3:()~:0~000 
5:100;.;000 
4:200:SOOO 
~:4008000 
1 :800$001) 
1:800$000 

G:OO:-l$000 
4:20gf:l00 
!h (}I)OJ 000 
::troootOOO 

Secção de ca1•ga o desca~·ga. 

I encarregado ........•.... . ... 4:200$000 
2 ajudantes................... 2:400$UOO 

TABELLAII 

2• DIVISÃO:- 'IRA:FEGO 

I chefe do trafe~o,emb-dircctor. 
3 n.j url a.n tes( chercs de secç-ão) a. 
1 offlcial. ... . ••.... • .•..•... , . 
G i nspectore:s ue estações a .•... 
<;~ I"" escripturarios <~. •••••••••• 
9 2'• » a •.... . ...• 
u 3•• » a .. . •...... 
1 ue~elíltista de I" classe •...•. 

12 amanuen~es ......•...•...... 
l archivist~~o .• •.......•..•...•. 

. .. praticantes ....••.•.•..•.... 
O continuas ................. .. 

Officina autographica 

1 encaJTegado ••..•••••..••••• 
1 me!itre •.•.•.•.•.•••••••. , •• 
3 im pressor.es a , • • • • • . • .••..• 

12:000$000 
7:200$000 
rJ: 100~000 
5: IUO~OOO 
4:ROO~OOO 
4 :211(18000 
3:600:::.000 
4:800$000 
2 :400$0CO 
2 :400$000 
1:800$000 
l :800$000 

4:200$000 
3:600~00 
2:000$000 

OJficina telegraphi.ca el~ctrica 

2 iaspectores de a.pparell.Jos a. 
1 mestre de 1u cla~se .......... . 
I armazenista ...•.....•....•.. 
4 feitores de linha de lu classe a 
8 » "» » de 2~ » a 
1 praticante. • . . • • •.••••••..• 

Connuctores de 1• clas~e a ••• 
)lo :. 2a )lo a .... 
» ) 3• )lo IL, • • 

• .... • a ... 

4:soo::;ooo 
4:800$000 
2:400::;ooo 
2:600$000 
2:0009000 
1:800$000 

4:800$000 
4:200~~00 
3:~000 
1: 000 

17 
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Estações especiae~ Centro Commercia~-S. Paulo 

Central 

1 a.geote •• •• ••• •••••.••••••• • 
3 a.j udan tes a. . . . . . . ........ . 

lO bilheteiros a . ............ . . 
2 fieis recei.Jedoras a .• . •• .• . .. 
2 fieis de armazem a ..•..•.•. 
~ ajudantes de fiel a ........ .. 
5 conferentes de 1• classe a. ••• 

16 » » 2• » a. ••• 
» •3" » a. ••. 

8 .telegraphista.s de I• claS$e a. 
4 » .,. 2~ » a. 

24 » :» 3'' » a. 
» )) 4" ». a. 

Ma.ritima 

1 agente •..... . ... ........ . .. 
l ajudante ... . ............. . 
2 fieis recebedol'E'Sa .•••••.•••. 
2 1leis de armazern a. ..... .... . 
2 ajudante~ a . ..............• 
8 conlerentes de 1" c:asse a .. . 

30 » » 2" classe a. .. . 
» .,. :v cla.sse a .. . 

3 telegrapbist;as de 3 · '!!asse a.. 

S. Diogo 

1 agente ••••••••••••••••••••• 
l ajudante •••..••..•.•.. . .••. 
2 fieis recebedores a .•..... •• • 
2 ditos de a1·mazem a .•••.••• . 
2 ajudantes a .............. .. 
8 conferentes de 1• classe a. ••.. 

30 » » 2"' » a. ... 
» » 3J » a ••. 

3 te1egraphista.s de 2• classe n. 
5 ditos de 3" cla.ss<l a .. ••.. . .. 

Norte 

1 agente .................... . 
I a.iudnnte .. . ••......•.....•. 
1 bilheü~iro ................. . 
1 fiel recebedor ............ .. 
2 :. de ar·mazem a ••.••••••• 
3 conferentes de 1• classe ... •• 
8 ,. • 2• " .... . 

• .. 3• » . •• •• 

Centro \ommercial (Rill} 

1 agente de 2• cla~e ........ .. 
1 conlerente de 1 n cla.sse ..•••• 
3 » ... 2• · :. a ...... 

» .» 3> » P,,,,,, 

telegraphista.s de 3• classe .• 

5:400:~00i) 
4:400$U00 
3:600$000 
3:600$000 
3 : ()U(}S;000 
3:000$000 
2:800$000 
2:400$000 
l :Sii0$000 
4:800$000 
4:20· $000 
3:600$\)00 
1:800$000 

5:4cmooo 
4:40o:i;ooO 
3:6()11~0 
3:ooo$uoo 
3:00lJ$()0() 
2!8U0$1)00 
2: 400$1J0li 
1 : soo::.-ooo 
2:600$000 

5:40~ 
4:4oo;:;ooo 
3:600$000 
:i:600$000 
3:000$000 
2:800$000 
2:400.~000 
1 :80\J$000 
3:4U0$000 
2: 600$Uú0 

5:400$000 
4:400$000 
3:000$000 
::!:600$100 
:~ :60t!$000 
2:800$000 
2 : 4' :0$()\,() 
1 :800$000 

4:200$100 
2:80,~000 
2 400$000 
I Sa0$000 
2 61)(1$000 . 

I agente de 2• cla~e ........ .. 
1 conferente de I ' classe •..••• 
2 " ·~ 2' ,.. n ... . 

> . " 3' » ~ ... . 

Estações di,ersas 

Primeira. classe 
1 agente ..................... . 
1 ajuda.nt~:~ ••...•.••........•• 
l tiel • • . .•..••..•••• : . ...• •. • 
2 conferente-s de 2·' cl.assJ ... .. 

» .. 3· » .... . 

Segunda. Cla$se 
l agente .•.•....•.•.....••.• 
l fiel •. •.. •• •... . . ••• •• . ••• •• 
2 confer6ntes de 2:• classe . •. .• 

,. » 3" » • . • • 

Terceira cla:ose 
l agente ••.. •... : ..•.....•... 
l confer·ente de 2' classe .... .. 
1 » .. :i• » ..... . 

Qua.l'ta clast~e 
l agente ..••.•...•.••.• , . •••• 

cunlerent&\ tle 3• clMse :l, .. . 

Quinta classe 

.(:200$000 
2:800$000 
I :800$[100 
I :SU0$000 

4:803SOOO 
3:000$000 
3:000$000 
2:400$000 
I :800$000 

4:200$000 
3:000$000 
2:400$000 
1 :800$0()0 

3:600$000 
2:400.~000 
1:800$000 

3:000$000 
I :800$000 

l agente. ............ .. ..... . 2:60~ 
cunleren~ de ~ classe. • • . • l :800$000 

Telegra. pu istas de l • classe a .. . 
» , 2'' » a .. . 
.,. » 3• » a .. . 

·>) » 4• » ·a . • • 

TABELLAlll 

4:2Cl0${)00 
3:400.tOOO 
2:400$000 
1:800$(100 

chere.. ... ........... ... . . . . 9:800$000 

]u SECÇÃO 

Cont(ldo. ia 

1 contador •.• ... . ..... ....... 
1 ajudante •••••..•••••••••• •• 
1 omcia.l ••• ......•.•.. . •.•... 
8 I"' escripturarios a ....... ·~. 

lO 2•·• :»- a •.•. ..• · • . 
12 3'" » a ... ·.; ... • 
25 ama.nuenses a., ••. , •••••••• 

I a.rchivi~ta .... , ...•.•••• ,,,. 
Pt•atlcantes a .... , ... , •••• •• 

2 oonttnuos a. ••••••• , ••••• , , • 

6: ooo.:;ooo 
5: Joo$ooo 
5:100$000 
4:801 ·$00:) 
4:200$000 
3:60 $000 
2: 40:)$000 
2:400:.000 
l:t!O~·:OO 
1:800$000 
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Impressüo de bilhete.~ 

1 impressor ...••••.•••.••..• • 
3 ajurlantes a. •.•••••••••••••• 

Cot,tabilidade geral 

gua.rda~liTl'os • • ..•••.• ••..• 
1 ajudante:; ....•••• •••••.•••• 
1 encarregado do montepio . .• . 
3 I•• el!cripturarios a. •••••••• • 
2 ~· · ~ a .•... ... . 
2 .sn• . » a ... ... .. . 
2 a.mannénses a ... ~ .......... · 
I continuo .................. .-. 

TABELLA IV . 

41 lllYISlO - LOC -.oçÃO 

·1 chere ... .......•••..•...••• 
2 ojulla·ntel! n. ............... . 
1 chele de olltcin!ls, •••••.• : • . 
1 chefe r!e secção ............ . 
1 officia1 .••....•....•.••••. . • 
1 l'ltca.rregatlu tlo rleptlsito ...•• 
1 a,j wlnnte ....•...• ••• ••.• , •. 
:1 )''' escripturarios a •.. ..•.•. 
4 2"1 • a ......•. . 
s a~· » a. . ••• •• •• • 
6 u.mn.nuer:ses a ••••..•••••••• 

prn.tican tt·s a . ••••..••••• , •• 
7 armazenistas a ............. , 
2 desenhistas de 1" classe a ... . 
2 -. ,. 2' :. a .. .. 
6 chefes de deposito de ma.cbi· 

nas a .. ............. . .. . 
l inspector dos uepositos •••••• 

macllinistaa de P classe a •.• 
~ ,. 2" » a .. . 

. :. » 3• -. a .. . 
mestres 'de I• classe a .. .. .. . 

,. 'li 2• ,. a. ... . .. . 
» » 3• » a. ••••.•• 

3 continuo~ a .............. . . . 
I professora ...•••..•....••..• 

TABELLA V 

3:200$000 
2:000$000 

6:000$0CO 
5:100$000 
5: 100$011{) 
4:8(!0$000 
4:2000000 
3:600$000 
2:400$000 
1:800$000 

{):800$000 
7:200~000 
6:000~000 
5:400.~000 
5:100$000 
5: 100~1()(1 
2: 41)()$000 
4:80U$UOO 
4:201~•000 
3:00~0 
2:400$000 
1:80• ~00 
2:400$()00 
4 : 8()11$(11 :o 
4: 200fJOO 

4:8~00 
5: IOO.SOOO 
4:800$000 
4:200$000 
3:600SOOO 
4:800!$000 
( :200$000 
3:600$000 
1:8[)!1$000 
2:400$000 

5'• DlVISÃO - LINHA. E EDlFICIOS 

1 chefe .........•...........• 
1 ajudante ... .. ...... ; •• . • • •• 
1 chefe ~~e . secção tecbnic ~ ... . 
1 omcial .............. ~ ... ... . 
3 I ... escripturarioa a .•.•.•••. 
4 2-• » a ........ . 
6SO• » -••••• •• ••• 
e amanuew ••..••.•••.•.•• 
l atllai Yilta t t t t • * t t t t t t • t I t t t 

9: 800SCIOO 
'i:2U0$000 
6:600$000 
5:100$000 
4:800$000 
4:~00 

. 3·600$000 
2:(00$000 
2:400$000 

praticantes a. ••••••••••••••• 
2 desenhistas de 1" clbsse a. .... 
4 » » 2u » a ..•. 
4 » .. 3" » a. .... 

engenheiros residentes a ..•. 
a.jur1a.ntes a. .............. .. 
mestres de linllade I • classe a. 

» ~ » » 2~ ~ a 
:t .. » ') 3• )) a. 

a.rmazenistas de 1~ classe a •• 
. » » 2~ ~ a • • 

mestre de ofticiode 2a classe a 
» ~ ,. ,.a, » a. 

3 continuos a. • •••• •.• ••••••••• 

ODSEltv AÇÕES 

1:800~000 
4:800$0U0 
4:2011$000 
3:000$000 
6:600.)000 
4:800$000 
3:600$000 
2;640$000 
2:400$000 
3: 000$000 
2:400$100 
4 :200~00 
3:600$000 
1:800$000 

I. a O aecressimo dos vencimentos mat'C'.ados 
nestas tabellas niio influirá para os efi'citos 
de monte-pio, que não será po1• este motivo 
augmentado, até que seja. reformoda. tambem 
essa lei. 

Snl:l. das commiSSões. 5 de dezembro de 
1894,- Paranlws Monten,eoro, pt·esidente.
J. O. Nci'I'Ja.- Lima Duarte. 

2.• Po.r1~ o car·gn de ajud :nte de chefe do 
trnrago que ti\·er de diligü· o servit;.:o 11a 3" 
lieC~,;ii.o, só po.!era ser nolnaado prorts!!ional 
clootricista. de reconhecil!n. cmripatencin .• 

3." Po.l'lL as nomeações do inspectot·,~s de 
estuçiles sm-á. a linha. dividida uos seguintes 
rlistrictos: 

),n C'-entrul n. Barra do Piraby e ramaes da 
San t.'l Orttz c Macncos. 

2.0 Varg•~m AlegTe u Cachoeira.. 
3,0 .Lorena. a Norte. 
4.0 Ypirangaã. Bntr~Rios e ramal de Porto 

Novo. 
5,0 Serraria. á Barbacena, 
6.0 Sana.torio em deante e ramal de Ouro 

Preto. 
4.'- Para nomeação de impectores de appa

relhos sera a linh>t assim dívitlida: 
1.0 Districto. Central a Ba.l'l'a do Pirohy e 

ramaes de Sant:l. Cruz, Macacos e S •. Paulo. 
2.• Ypiranga ern deante e r:1maes de Porto 

Novo e Ouro Preto. 
3." O numero de praticantes, conductores 

de trene, co11ferente:; de ::i" classe, te1egra· 
phistae, machin istas, mestres de officioa e de 
officio~, engenheh·os residentes e aj~dan~s, 
mestres de linha. e :trma;:.enistas, e bem ass"im 
o de conferentes de I• c 2" classes nas est<~çõ
es rle Entroncamento ou baldeação a po~tos 
telegrapbicos ser-a !lx:•do annualmente pelo 
director, sob proposta. dos rd .• pectivos chefes, 
para ser contemplada a verba no orçamento, 
não podendo esse numero ser augmentú.do no 
exercicio sem antorisação do governo . 

6.a o numero, clàssitlcação o jorl)al dos . 
guardas, ~itorel!, serventes, trabalbadO!EIB, . 
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cabineiros,· carimbadores, bagageiros e gaa.r- As de mais nomeações serão por acessos 
da-freios, serâ. fixado pelo director sob propos· da cathegoria inferior para a. immediatamen
ta dos respectivos cheres, o qual lhes abonara te superior; attandenáo·se á aptidão, a assi
de $5110 !lo 2$000 diarios p~ra os aprendizes e duidade e antiguidade do ·empregado na 
de 2.$000 a 7$000 par!1 os demais jornaleiros. respectiva classe, descontadas, para esse fim 

7.0 o numero e dia.ria dos operarias, fo- as raltas ou licenca. 
_guistas. graxeiros, carvoeiros, tral:lnlbadores 17", Serão nomeados 'POr decreto do gover• 
serventes serâ marcado pelo director sob no o director e sub~director ; por portaria 
proposta do chefe da locomoção. do ministro o chefe de divisão e ajudantes. 

s.~ Os empregados a que se referem as ta- o thesoureiro, pagador e seus ajudantes, o 
bellas I a 5, que durante oatla trimestre não almox:a.rife, fiois e ajudantes, os encarregado 
tiverem commettido faltns que prejudiquem da. carga e des~arga e ajudantes, o e;.;crivães 
o serviço o. juizo do director, terãó direito a o guarda-livros, o contador e ajudantes; o 
uma gratitlco.c;U.O equivalente o. lO 0]o sobre comprador, o despacbo.nte, o secretario, os 
os vencimentos dos tres mezes, exceptuam-se oflíciaes. os escritpturarios, o encarregado do 
os chefes das tlivi:5ões e seus ajuua.ntes, os en- monte pio, os inspectores de estação e de 
enQ'enheiros residentes e seus a,iutln.ntes, os appat•ethos, e os engenheiros· residentes e 
chefes de depositas, os mu.chinist<J.s e o::; ins- seus ajudantes, o. chefe de ·secção tecboica, 
pectore:-. tle e:;t:,çüo. os desenhistas de P· e 2~ classes os chefes de 

9\ :u•s cheCe::; ti~ deposito:;, machinistas e officinas e chefes de secção, os chefes encarre
fogul,;tns será concedido :.t.!ém dos vencimen- gados e iuepectores.de depositas. os condu. 
tos ou lli:'l.1·ias, uma g-f'alilicnção especial cat- ctores mestres e ID<lchinistns de la clas~e. os 
cuh!da soure a econorni;t que r..:aliZ<lrem em agentes da.s est&ções especiaes e os de Ia. e 2a 
combm;thel e luu!•ificante:> ntL eonl'ormidnde classes; e, pelo director os de mais empre
dê urna t:ll.Jella, qlle st:rú. org·anizada pelo gados. · 
ehere da locomoção o appt•ovo...tu. pelo uire- lSa, Os empregt\dos que tiverem mais de 
ctor. 20 annos de soz••iço, descontadas as faltas e 

lOa., o thc~ourcil'o, o pagndor os fieis de li::cnç~s, terão direito a uma gratificação de 
thesoureit·o c elo ]JUg'<tUOl' e seus ajudantes, OS 20 °/0 • 

bilbeteiros e os fieis recebedores perceberão, Na revisão Qlle o governo tiver de fazer no 
o.lóm dos sens -vencimentos, urna gratificação regulamento da Estrada tra.tarà de reduzir o 
correspondente:~ 15 °(., para. queLras, quando pessoal até 25 °/o• 
em exerci cios dos seus c:w:,ros. O:> empregados dispensados por esta dispo-

ll a, todos os empre:!Udos, quer titulados sição, que tiverem mais de dous a.nnos de ser· 
quer jornaleiros, das cstaçuss de Belém, Ma.- viços ficarão como addidos, percebendo os ven· 
cacos, Oriente e Sant'Ann:1. per·ceLeruo, os cimentos que teemactualmente, até qnesejam 
veucimentos que lhes competil·em e mais approveitados em empregos de suas respecti-
25 o;, em razão da. ins;J.lubridade dessas loca- vas cathegorias, ca.beo.do-lhes preferencia 
lidadas. para as nomeções. 

12~ os agentes e conferentes que nccumu-
brem. as funcções de tclegraphistas percebe- E' annunebda a vota.Qão do projecto 
'rão, alem dos seus vcncimeotos, a gratificação n. 156, de 1894, declarando estar compre· 
menS:.\l de 80.~000. · hendida. no art. 60, Jettra I da. Constituição a. 

. 13.:, o ernp.regado que fôr desig-nado para competencía. de resolver o Supremo Tribunal 
servir como auxili<lr de gabinete junto aos Faderal, mediante reclamação, todas a.s 
chefes de divi~ü.o perceberá, alem dos seus que~tões originadas de contlictos resultantes 
vencimentos, a g-ratificação mensal de 50$000. rla duplicata de assembléas, ou de governa-

14'", ficam supprimid<LS to,las as diarias a rlore; ou presidentes dos Estados, (subsiitu• 
titulo de· despezus de viagem concedidas tivo do projecto n. 189, de 1894, a~ dis· 
actua!J!Ieute, meno~ aos ernpreg-~dos da the- cus~ão). · 
sourarta encarreg-ados de razer pagamento do 
pessoal, quando executarem o servico fóra da 
sua re~rtição. 

}5a, Cada residencill. podcrà ter um aju
dante quando o serviço o exigir. 

1&-, As nomeaÇÕes de praticantes, confe
rentes de 3a classe, telegraphistas e condu
dores de 4~ classe serão feitas mediante con
curso, sendo que pam obter nomeação de 
telegraphista de 4• classe .deverá o candidato 
t~~ praticado gratuitamente e mostr~~se ha• 
bilitado em exame de telegrap~ pl'âtica ~ . 

O Sr. GeDJiniano Dra.zll (pela 
ol·dem) requer preferencia na. votação para o 
substitutivo que apresentou ao projeeto 
.n. 156 na. sessão nocturna. de boutem. 

Consultada, a. camar& concede & preferen-
pedida. • · 

O Sr. França . Carvalho (pela ., 
!Jtrtu.~ti. ) ~d· u

8
ervotação no~-~.o .. ·~ 

. ~ ... v:o .. o r. Gem;niano·BraZU~ : '· ' , · 
• • • • • • • • .. ~ ~ I t 
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Procedendo-se ã. votação deste requeri
mento, .reeonhece-se.terem votado a favor do 
mesmo 54 e oontra. 5.( Srs. deputados. 

O 8r. President.e- HouTe em
pate •. Fiea ~diada. parêl. a sessão de amanhã 
a. d~liberaça.o sobre a materia. 

E posta. a vot~s ~ a.pprovada a se..,"'Ui.nte 
emenda da. Comm1ssao de Ma.rinba. e GnAM.'a. 
ao art. 3• do projecton. ~07,de 1894, furando 
aa forças de :~rra para. o exercicio de 1895. 

Substitua-~ o art. 3" peio seguinte : 
Art. 3.• c_:>S."voluntarios. ernquantogosa.rem 

dess~ qualidade de praça. per•ceberão além 
do soldo~ gratificação diaria de 1Z5 reis; 
as p:aças q'\le.- 1lnd? seu tempo;rle srrvico, 
contmuarem nas _tile1ras, com ou sem engaja
mento, ~~cebera.o lliDa gratiftcaçã.o diaria. 
de 250 re1s; e quando tanto umas como as 
out1'3;S forein escusas, se lhes concederá nas 
colomas da. União ou nns fronteiras con
formQ preferirem os interessados, um 'prazo 
terra de 1.089 ares. 

Sala da.S sessões, 4 dl'! dezembro de 1894.
Thoma::; Catalcant:.-Ou:d:o Abl·antes.-Sat
gado dos Santos. 

Eru seguida. é posto a votos e npprovado 
tm Ja dlscus.Ciij.o, assim emendado o seguinte 

PROJECI'O N • 20j DE 1894 

O _Congresso N~ional decreta.: 
Art. 1..; As forças de tE-rra. pa.t-a o exercicio 

de 1895 constarão: 
§ 1• dos officiaes das di:tl'erentes classes do 

quadro do exercito; · 
§ 2°, dos a.lumnos das escolas militares ate 

1.~00 praças e de 400 para a escol:.t de offi
cià.es inferiora$; 

§ 3°, de 28.120 praças de pret, distribuídas 
de accordo. com os quar1ros ern vigor. 

O Sr. Thomaz Cava!eaut.i 
(pela ordem) requet' dispensa da impressão 
da. reda.c<:ão do projecto n. 20i, de 1894, (for
ças de terra) que se acha sobre a MeEa.. 

Consultada, a C amara. concede a J.isnensa 
pedida. · • 

Em seguida é sem debate approvada. a se
guinte 

Redacçao final do p1-ojecto 207; deste em no 
fixa as forças de tem·a para o exercic~ 
de 1895 

O Congresso Nacional decreta.: 
Art. l." As forças de terra :pa1•a o exercício 

de 1895 constar-Zw: 
§ 1°, dos ofiiciaes das di.trerentes classes do 

quadro do exercito; 
§ 2", dos atum nos (las escolas milíta.res n.té 

1.200 praças e de 400 pa;ra. a escolã. de o!Iiciaes 
inferiores: 

§ :v. de 2S .120 pr:J.ça.s de pret; distribuídas 
de :1ccordo com ns quadros em vig-or. 

Art. 2." Estas forças s ~!râO com]_}letado.s pela. 
fórmil. . expressa no art. 87. § 4·• d;'l. Consti• 
tuição e na. lei n. ~-556. de 26 de setembro 
de 18i4, com a.,; moU.ificaçucs estabelecidllS 
no~ arts. 3·• ~ 4'' da. lei n. 39 A, d"' ao de ja
neiro de 1892. 

Art. :3." O:s volunto.r ios. emquanto gos.1.rem 
de8sa q ualidadc de praça. perceber-J.o a.lém do 
soldo um:t gl"J.tifica.ç:to dia.!' ia. tle 12.? réis; as 
pra.ças que, fin· lo seu tempo Lle !lerYiço, con
tinuarem n·tS fileiras. com ou :::em enga.ja· 
mento perceberão uma. .grutifica<;:ão diar1a de 
250 réis;e quando t.--mto um:u> como as outras 
ror~m ~cu.~, se lhes concederá nas colonias da. 
União ou nas fronteiras. conforme prereri.rem 
os in teressa.dos, um pt'D.ZO de terl'il. de 1.0~9 
ares. · 

Art. 2.• Estas forças serão completadas 
pela_fórma expressa no art. 87. § 4"' d::t. Con
stituição e n·a. lei n. 2.556, de 2ô de setembro 
de 1874, com asmodificaçõesestabelecida.s nos 
arts. 3<> e 4• da. lei n. 39 A, de 30 de janeiro 
de 1892. 

Art . 4. • Ficam revogadas as di~posições em 
contrario. . . 

Sala. das Commissões. 5 de dezembro de 
1894. - Par/l.nhos Montencgro, pres'idente.
F. Lima Du1J.1•t·o. 

Sã.o successivamente J)9Stos a votos .e ap
pro.vatlos em 2" discussão 0' seguintes a.rliigos 
do projecto n. li5 ,1, de 1894. · . 

O Congresso Nacional resolve: , 
Art. 1." E' o governo a.utorisado a em

prest.'l.r aos Estados do Paraná e Santa. ca
tba.r.na. a quantia de 4.000:0u0$, repartida.- . 
mente. 

Art. 3.0 Os voluntarlos perceberão, em
q.uan~ f~rem pr11ç:a.s de pret, mas umn. gr:J.
tiftca.ça.o Igual a metade do sol~o de primeira 
praça; as praças que. findo . o seu tempo de 
sem<». continuarem nas. fileira-S; oom ou sem 
engajamento, perceberão uma. gratificação 
iaual ao soldo de primeira. praça.; e quanilo 
forem. excusa.s, se lhes concederá nas colonia.s 
da. União um prazo de terra. de 1089 ares. 

· · Art. 4, o Ficam revogadas as disposições em 
Art. 2. • Este emprestimo poderâ. ser efi'e· 

ctuado, ou em apolices das que pertenceram · 
aos lastros dos antigos ba.noos emissores ou em 
moeda. corrente, abrindo .. o governo,' si for 
nesta. eepe~e, os necessarios creditos ... · 

contra.rio. · .. · 
E' o projecto enviado · á · Commissão de Re-

dacção. . . 
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Art. 3." O go,erno. de r~ccr.rr1o com os go
vernndores dos referido~ Estados do.ri• I'P.gu
l:J.mento:'t p•·el)ente lei no i;otuito de estabdc
c·m· a. t:l.X<'l. do j ur•oJ e o p;~&w do resgate do 
empr'e>timo, sendo quf\. si <'~te for em apo
lice~ . o jmo ser•:•. o nellas f'~tn.be!ecido. 

Art. 4. • Rev.)gn.m-se a~ di-:::posições em con
trario. 

O .§r. r.':r·:utdir'-t~o To~ent.ino 
(pela (ordem) requr.r dispenSo. ele intel'stir.io 
para o l-'I'OJecto entrar amanhã em 3" dis
cussão, 

Consultada, a Camarél. conce,.1e a dispensa. 
pedida. 

E' posto a Totos e approvado ern 2" dis
cussii.o o seguinte arttgo unico tlo projecto 
n. 210, de 18ü4. 

O Congrl.'sso Nacional 'resolve: 
Artigo unico. E' o governo nutorlsado a. 

. abrir o credito 8Upplementar de 474:734$905, 
pn.ra occorrcr á dellpe?.<l.S com a policia. do 
Districto Fedcral-:u·t. ô• d1t lei n. HH A de 
30 !1e setembro àe 1893. no exercicil) vigente, 
revogando-se as disposição em cootr·a.rio. 

O §r. .João I"~OI)CM (pt'la ordr.m) 
requer dispensa rle interí!t.icio para o pro
jecto entrm· u.manhã. em 3' discm~üo. 

Consultada. u. Cama.ra. concede a di.spensa. 
pe·1ida. 

E' posta a. votos e U.flprovndo em 2• discu~
são o se,zuinte artigo un!co do projectu n. 
211, de 1891: . 

O Congre.~so Naciona.l resolve : 
Artigo unico. E' o Gnverno autori~ado a. 

abril• no "Vigente ext:rcicio o ct·edito extraor· 
dinario de 200:0 !0$ para oc ·orrer á. de:;pezas 
com a dema1·cação da l'ronteira. entre o Bra
zil e a Bolivia, revogando-se as disposições 
em contr..trio. 

O §r Joiio :Lope!!i (pek or.~em) 
-:- Nquer dispensa do interstício pal'a o pro
jecto <'ntrar a.mo.nhã. em 3·• discussão. 

Consultada, a Camara concede a dispensa. 
pedid:~.. • 

E' a.nnuncia.da. a. votação das das emendas 
do Senado ao Orçamento da Marinha. 

E' post<'l. a votos e a.pprovada. a seguinte 
emenda. do Senado. 

A rubrica. 9- batalhão naval: diga-se-ba
talhão de infa.ntaria naval- pessoal e ma
terial 200:noo$OOO. 

São successivamente postos a votos e r~
jelbd;os as emendas do Senado :i. rubrica 2• 
-Conselho Na."al, á. rubrica 10:- corpo ile 
marinheiros na.vaes e a rubrica 23 munições 
de booca. 

E' o projeeto devolvPo ao Senado. 
E' posto a. votos e a.pprovado em 3 • dis

cussão e enviado á. Commis~ de Redação o 
seguinte 

PROJECT'J N. 157 C DE 1894 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1. o Os vencimentvs •. soldo e etapa dos 

of!'iciaP..s da. brigada pc•Pcial e Corpo de Bom
bmros serão os mesmos .marcados para. 03 
officia.es do exercito. . 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em con· 
trario. 

O Sr, Torquat.o 1\toreh·n (pela 
ord~m) requer dispensa. do. impressão da Re· 
dacçã.o do projecto n. 157 C, de 1894, que se 
acha sobre a Mesa.. 

C ou~ ultada, a ca.mara concede a dispens& 
pedi ela • 

Em seguida. é sem deba.t.e approvn.da a 
seguinte 

ULTIMA R!:DACÇÃO N. 157 C, DK 1894 

Determina q11c os ,;encimentos, soldo ~ elo.pa 
do~ of!iciacs da n,·:u.cria Policial e Corpo rh 
Bom7Jciro~ $Cj•u<~ os medmos mar<cl'lo& par~-4 
O$ of!ici.ac:J do c:rcr.:uo 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. J.n Os vencimentos, soldo e etapa doe 

otnda.es r1a Bl'igada Policial e Co1•po de Bom
hei r os serão os mesmos marcados para. os 
officiaea do exercito. 

Art. 2.~ Revogam-se 3s disposições em coa
traria. 

Sala das commissões, 5 de dezembro de 
1894.-Paranllos Monte11eyro, pre~idente. -
P. L~ma Duarte. · 

Sã.o successivamente postos a votos e ap
provavados em 2• discussão os seguintes ar
tigos do projeeto n. 141 . de 1894: 

Art. 1. • E' declarada sem etreito a re
formo •'ecretada. contra o ca.pitão Jeronymo 
Ferreira F1-ança., que reverterá. ao serviço 
activo r,o exercito. 

Art. 2.n A reforma a que se refere o art, 9' 
n. 2, da lei n. 648, r'e 18 agosto de 1852, 
simples f-eculdade conferida ao governo, ces
sara qua.nto aos eí!'eitos futuros no caso de 
indulto pelo poder competente ou de justifl· 
ca.ção julgada. pelo Conselho Supremo Tribu
nal Milita.r de Jm,;tiça. dl!- qua.l conste a com
pleta. emenda. do condemnado. 

Art . 3 . o Ficam r~vogadas as di~posições em 
contrario. . . 
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São successivainente postos a voto~ e appro
va.do em 2• discussão os seguintes artigos 
do projecto n. 188, de 1894 : 

O Congresso Nacionalt·esolve: 
Art. 1. o A renda. do Deposito Publioo te.Iá. 

entrada. no The:;;ouro. como receita. 
Art. 2." Os fun.·;,ionarios do de osito per

ceber-Jo vencimentos fixos de accardo com a. 
ta.bella. abaixo. 

Art. 3 a E' autorísa.do o Poder Executivo 
a abrir o necesSa.rio credito pora. indomnisar 
o depositaria público das despezas fe1tas com 
a.Umenta.~ão e .tratamento medico de escraTos 
depositados q~e ainda não houvessem sido 
pa.gns, conrorme demonstrar a liquidação que 
o governo tlzer ; revogadas a.s disposições 
oontra.rio. ' 

Et posto a votos e approvndo em dis~ussão 
unica. e enviado a sa.ncçã.o o seguinte 

PROIICTO N. 125, DE 1894 (256 DB 1893) 

(Do Senado) 

o Congrel!lao Nacional decreta: 
Art. 1.~ O goveruo Jrovidenciarã. no sen

tido de ser melhora.de. a refo•·ma do 1 a te. 
nente da a.rma.de. Ce.mUlo de Lellis e Silva., 
a.ddiciono.ndo·se ao tempo de serviço, que 
contava. quando roi reformado, os prestados 
posteriormente no. guerra. do Pa.ragua.y, na. 
,;o.pitn.nia do Porto e no Quartel Genera.l da. 
Marinha. 

Art. 2." Feito o computo do serviço. de 
a.ccordo com o artigo supra, sendo o de ca.m
pnnha pelo dobro, se expedirà. nova patente, 
mencíoaando-se a. lei que a autorisar. 

Pa.ragrapho unico. Fica entendido que o~ 
favores ora aoneedidos não dão direito a. maior 
vencimento do que os mercados na. tabella 
que vigorava em 1866. 

Art. 8."-Revogam-,;e as disposições em con· 
tra.rio. 

O Sr. Presidente-Acha-se sobre a 
MeBa. em otH.eio do Sena.do enviando um pro· 
rogando a. a.etual s~ssão legislativa. até o dia 
20 do corrente. 

O Sr. J • secreta.rio va.e proceder á. leitura. 
desse ofllcio. · 

Em se_guida. o Sr. 1• aecretal"io ])roccde á 
do segutnte 

OPFICIO 

Senado da Republica. dos Estados Unidos ilo 
Bra:t.iJ,.-ca.pital Federalt . 5 de dezembro d.e 
1894. . 

N. ~30-Afim rle8er -presente á. Camara dos 
Deputados. envio-vo- o 1ncluso projecto do Se
nado, prorogando a actnal sessão legbl&.tiva 
a te o dia 20 do corrente mez. 

Saude e fraternibade.-J,Jão Pedro Belfort 
Vieit·a, to ,ecrer.ario.-Ao Sr. }0 secretario da 
Cama.ra dos Deputados. 

O Sr. Presidente-Na. fórma do 
regimento e pol' sezo materia urgentíssima, 
vae entrar immedia.tamente em discua:;ão o 
projecto do Senado 

Em seguida e sem debate approva.do o se· 
guinte 

PROJECl'O N. 212 - 1894 

O Congresso Nacional resolve : 
.Artigo unioo. E' prorogada a aatua.l sessão 

legislativa ate o dia 20 do mez corrente. 

O Sr. Pre~ldente- O projecto vae 
ser enviado ao Presidente da Republíca para. 
formalidade da. publicação. 

1~· pnsto a. votos e approvado em 1• discus· 
são o seguinte 

PROJECTO N. 192 A-l!tél4 

O Congresso Nacional deareta. : 
Art. l•" Fica a.be1•to ao Mini~terio da Jus· 

ti~ e Negocios InterioJ'es o credito extra.or· 
dinado r1e 3:600$, para. occorrer ao paga.· 
mento rlos vencimentos de um conservador, 
um 2• officia.l e um· amanuense da Biblio· 
theca Nacional, a partir de 1 de setembro do 
corrente a.nno, rla.ta. em que tomaram posse 
os funccionarios nomeados para. o preenchi
mento destes cargos, c.tea.dos pelo regula.· 
mento expedido a 8 de agosto. 

Art. 2." Revogam-se as dispol!ições em 
aontrario. . 

E' an uuncia.da. a. votação nominal do pro· 
jecto não sanccionadu n. 119 A, de.l892. eon· 
aeden'~o ao lG e 2" cirurgiões do Corpo M 
Bombeiros da. Capital Federal os postos de 
major e ca.pitão, com as vantagens que são 
inherentes a estes postos. · 

Procedendo á. votação nominDJ. respondem 
nã.ot i'3to e, e.pprovam o J)rojecto n. 119 A~ 
de 1 892 e rejeitam o 'lleto do mesmo :FOjecto 
opposto os Srs Lima. Bacury, Fileto PireB,Ga· 
briel Salgado, Enéas Mal'tiDs, Carlos d& No
-vaes, Bricio Filho, Hollanda. de Lima., Vivei· 
ros, Luiz Domingues. Gustavo Veras,Edua.rdo 
de Berrêdo, · Chl'istia.no Cruz, Nogueira Para
naguá, Frederico Borges, Gonçalo de La.gos, 
~tonso Lima, João Lopes. Pedro Borses, 
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Fr::tncísco Benevolo, Au~sto f?evero, Tavares 
de LYl':t, .Junqueira Ayres._ Trmda.de, Coelho 
Lisboa, Coelho Cintra., Lu:z de Andrade, Me
deiros c Albuquerque, Miguel Pernambuco, 
Carlm; .Torge, Olympio de Ca.mpo_s, Menezes 
Pra.do, Geminiano Brazil_.Gonv&a L1~a,Sa.n't<!s 
Pe1·cira. Aug·usto de Fre1tas, FranciSCO Sor1re, 
Tot .... Eduardo Ramos, Pa.ula Guimarães."~er
gne de Abreu, Rodrig-ues Lima, Arthur lhos, 
P:tr:J.nhos Montener,To. Torquato Moreira, 
Galdino Loreto, Furquim Werneck, José Car
los. França carvalho, Lopes Trovão, O~car 
Godoy. Alcindo Gua.nabara,Thomaz Del~bmo, 
Lino de Vasconcellos. Alberto Torre~.Behsa.rio 
de Souza, Erico Coelho, l"onseca PGI'tella, Eu· 
zebio de Queiroz, Costa Azevedo, Ernesto 
Brazilio. Francisco Santiago. Rarros Fran
co Junior. Sebastüi.o, do Lacerda, U~ba
no Mttrcondes, Paulíno de Souza Jumor, 
Mayr-ink, LnD(htlpllo rle l\fa !w.lhãcs, Lima. 
Duarte, Ct~rvn lho Moul"d.o, Monteir·o do Bttr
ros, Ft·::tn,!iSco Yo!r;a. _Lrunonn_icr _Godofr·edo, 
Ferreira Pircf;, Cttpcrtmo de Stqnetro., Rodol· 
-pllo -~breu, Tlleotouio de :\1ag dhão:;, Pinto 
iltL Fonseca At'thur·Torres. Pu.raiso C:wal
ca.nti, Car!ds das Clwg-ns, Casemiroda Rocha, 
Almr.ill:t Nog-neir:L, Gnstnvo Gnrlny, Arlolpho 
Gortln Her·cítl:lno 1lo r'rcitas, Moraes B~rt·~s, 
P;lulit;o Cnrlos. Cincin;oto lkn;:a., l•'ranci, co 
Glicf'!rio, 0Yidio Abr-n.nte5. Lui7. A·!olph?· 
P:•ula. Jbmos, Fmnei~c•1 TnlP.nlioo, Ernilro 
Blum c Fonsec<t Guimarães. (95) 

Rcspondem s;;;t_ os S~s. A;nisio de A_hreu, 
Tltdmaz C:wa lc:Lnti, .Jo:;e Bev 1 I:HJU:l., Mtl ton. 
Josê Jgna.cio. !?!avio do Araujo SciJasti:lo L_un
dulpho, Marcolíno Moura, AlhayrJe .Junwr, 
Antonio de Siquui~, ~merico de Mat~os, Vaz 
de Mello. João Petwlo, Fortes .Tunrptctra, Ur
bano de Gouveia e RivadnviaCorreia. (IG) 

O Sr. Pre~ldent;e -O -projecto 
n. 119 A. de 1892, acab<t rle ser manti_do por 
95 contr<l. 16 votos e vae ser onvmdo ao 
::len:1do. 

Continúa a 2' discussão do de n. 109 B, de 
l89.4, n. qual havia sido interrompida. 

o Sr. Medeiros e Albuquer
que (Este discurso dei3:a de ser publicado, 
tendo sido entre[}'-te em tempo ao orado~· .) · 

O presidente da. Commissão de Diplomacia 
e 'l'rn.ta.dos julga não deverem ter direiw de 
decretar essa.s medidas os gove1•nadores dos 
Estados o orodor declara. não t~r meios de 
:possuir;m os governadores direitos taes. por· 
quanto nesse caso de medida de alta policia 
já. esta decla.ra.do, que não lhes compere de-
creta.çio. . 

· Deante da. cassa. que se está. dando de an&r· 
-chisJiló~· ~ formos cautelost:8'·virá. para. . o 

uosso paiz aquillo que fvr repellidó ás socie-
dades européa.s. . 

Demais, é preciso termos uma lei para que 
em ca~os de neces~idade os poderes julbradores 
não deixem de punir cul1:ados pela. preoc
cupação de que não está. muitíssimo evidente 
a. SU:l competencia. 

O S•·· ~ilo Peoeanha diz que 
se reserva para tratar da materia. no ter
ceiro debate que houver nesta. Camara, e que 
quanto ao discurso do hónrado represent,mte 
de Pernambuco, este offerece-lhe opportuni· 
dada para. em nome da Commissão de Diplo
macia. e Tra.t<Wos, otrerecer uma emenda, 
limitando o poder das autoridades locaes em 
relação á. expulsão de estrangeiros. 

Ninguem mais pedindo a palavra é encer
rada a discussão do art. Joe Sllccessivamente 
a. r los demais artigos do projecto n. 100 B, do 
189-1. 

Passa-se a hora dcstiaoila ao expediente. 
O SR. }o SECRETARIO úeclnra quo não ha 

expediente sobra a Mesa. 

O Sr. E rico Coelho (Eslc di.~CI4rso 
de i:J:a r te sei" pt'lil i cad u t t en(lo 3id o cntre[Jt'~ c m 
te»,prJ 11.0 orodo1·.) 

O Sr. llcrculnno de Frelt.o.• 
( Este llil'curs~ dei:t:a rlt: .~er publica.do, l~ndo 
sidn C'lltf'C!JUc em fcmpo ao orwlo'' .) 

Vão n. imprimir os se;;uint.,s 

PROJI'cros 

N. 21 A- 1892 

Pa!·ccer rla Commi.~-~tíf.l do Orçamento de 1894 
sobre emcndo.s off'erccidus em 2· di.~cussiio ao 
jWOjccto n. 2f dt! 1892, que isenta dos 
dit•eitos rle importação e expediente todo o 
material c macltinismos dest!na.dos a con· 
so·ucçrto da Fobr!ca tle Tecidos PaHlista, 
na comarca de OUnda, estado de Per,.. 
nambuco. 

A' Commissão de Orçamento foi presente o 
projeeto n. ;2l de 189-~.resulta.do deo um na
reeer da. Commi8Sâo de Fazenda e Industria, 
o qual foram o1l'erecida.s tres emendas. 

Nt>sse projeeto é concedida isenção dos di
reitos do importação e de expediente pa.ra o 
material e machioismos destinados a con
struoção da Fabrica de Tecidos ' Paulista, na 
comarca de O linda, no Eáta.do · de Pernam· " 
buco. · · 
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A Cammissão de Orçamento pensa que no 
intuito de de<;envolver e fomentara industria. 
nacional o Congresso deve conceder a. dís
pensa dos direitos de impOI·tação, mas en· 
tende que não deve estender esse ia:vm· ate a 
)::>enção d•!S direitos de expediente, que repre
!entam a indemnisação de despr.zas que o 
e;;tado faz em bem do publico serviço nas 
estações de arrecadação. 

Ernenrlas d01 Se711ldO ao projecto da Camara 
dos Deputados. r1tte autorisa o gollerno a re
uer o regulamer~.to apprana,fo pelo decreto 
t~. !692 A; rle 10 dP. abril ultimo, partl 
e:xecttçao da lei n. 1.94, de 1.1 de outubro d~ 
1893. 

Ao o • 1 do § I • do art. I o. 

S. R. Sala c'.as commissões. 3 de dezembro 
de !894.- J.náo Lo]Jes, presidente.- Arthur 
Rios, relator .. - Â~I!JU$IO Se-cero.- F. JJfuy
rink.- A. GHan~bm•a. 

Accrescentê-se: «os agentes de 3n e 4• 
classes. :t-

Ao§ 2°, redija-se assim: 
<Competir ao c.Hrector-gera.! a nomeacii.o 

dos umanuenses, praticantes, bem como dos 
fieis do almoxarife, porteiro e contiouos da 
direetoria. · 

E~itendas e qne $C re(el·e o parecel" supra 

Igual fu.Tor sejo. concedido n.os tnateriaes 
dostmados â construcr;ã.o do editlcio do. Bolso.., 
no E~ta.do do Pa.rú.. 

Saio. das sessões, 10 do julho de 1892.
Cw;t,ru.- llfo.tta Br.u:all11.r.- A. MontllM!J'I'O. 
- lmlêo do Brf~;il.- P. Cltermont. 

Igual favor :i. Companhia da Cimento Bra· 
1-ileiro. no Estado dn. Para.hyba, }):t.ra. n.tguns 
m:~cl1inl~mna quo 11tlt:Lm á làbricn. lle Tiriry. 

SaloL rlu.~ sr.;;~ües, 22 de julho de 1892.
,..,.,t AllriJ'!Jdc,- Couta Cw·taxo.- C. do Jotas· 
ân,,•,tlrt.- P"l!~m·u CLtrarlo. Co3ta Rorlri{lues. 
At~rit'r:' ('~t:aec.rna. 

lguu.ll~ /1Lvorcs á. Compt~.nhia Cotonia Ala· 
!I'JrJ.r!n n n. foLbt'iro <le c::hapéos, que pretende 
rnontL\r em Mn.oo\ó o ehla.dU.o Quin-tas Maia, 
no. 1\.irma dos requerimentos já. apresentados 
nu. Ct~maru.. 

Sa.hL da.~ sessões, 22- de julho (le 18g.2..
Leite · Oie:'dca.- Rodrigo de Arat~jo.- Eu
clides Matta. 

N. 57 C- 1894 

Emenda do Senado aa projecta n. 57 B, desse 
anno, que autorisa o go'llarno a rc"er o 'l'e
gv.lamento appro'l)ado pelo decreto n. 1692 
A, de 1.0 de abril ultima, p!l;-ra e:r:ecuçrto da 
lei n. 194., de f f de outubro de {893. 

A commissilo tendo exa.min:~do as emendas 
do Sena.uo ao projecto n. 57 B, dasta. camara. 
attinente a. reforma dos correios d& Un~ii.o, é 
de parecer que sejam alias approvadas por 
não alterarem em sub.t<ta.ocia as dlsposiçôes 
do mesmo projecto. 

Sn.la das sessoes, 5 de dezembro de 1894.
B~li::ario de Sou;a.- Junquéira J.yre$ . -
A rlhur Torres. - !ostl · Be'Oil.aqucz. -.,, ; Urbafto: 
Gou,êa. · · · , ' · · · 

Camara 'V. Vlll 

os demais runccionnrios serão nomeados por 
portaria do Ministerlo C.:.a Industrio, Viação e 
Obras Publicas. 

Ao n. 1 ~ do § 2°, radija.-·sa assim: 
« Fic<t e:dincto o cargo do thesoureiro <1~ 

Oi.r(~ctoria Gera.t competindo n.o actua.l almo
xa.rifeoodido o vencimento de 7;200$000.'> 

Ao o. 3. Substitua-se pelo seguinte: 
" Serão providos por concurso os logares de 

chcf~ de secÇão, praticantes e enrteiros de 2• 
claSiie, sendo pratico o coacurao para aquelles 
e thcorico pura. e:St'•S. 

Os Jogares 1le ofllci~es serão prhonchidos 
do iôcguin te modo: d ua,s vagas por me reei mento 
c um:l por antíguitlade, e assim successiva.
ménte.'> 

O merecimento set•li prov:vln em concursos 
praticas gra•lu:\lmeilte difficíeis, só podendo a 
nornenç:ão recrfhil.' no empregado approvado, 
e na. ordem dá respectiva cta.ssitl.caiião. Os 
concut·~os serito validos durante 12 mezes. 

A promoção p()r <tntiguidade deve recahir 
no empregado d.t~ classe immedia.ta.mente in~ 
ferior, que contar maior antiguidade da 
exerclcio na repartição, deduzindo-se-lbe o 
anno ou annos em que haja soft'rido qualquel.' 
pena. de suspensão. · 

Acçreseente-se: . 
.t.o O numero e vencimentos dos funccio

narios o que se ref'ore o at't. 445 do ·regula
mento de 10 de abril de 1894, não poderão 
exceder aos afix~dos nás t abellas n.nnexas ao 
decreto n. 184. de I 1 de outubro de 1893. 

sena.do Federal. 1 de dezembro de 1894. -
Mal'oel Victorino Per~it"a, presidente. -!oito 
Pedro Belfort Vieira, t• secretario. - Gi~ 
Dirsi:: C:oulart, 2° soereto.rio. - JoaiJ · Soar~• 
Nei'Oo., 3• secretario. - V'irgiZio Dàma.tiot 4o 
secN~tario. 

Projecto n. 57 B. tk 1894, da Camara dos 
Dept.Uado8 

o Con~ Na.cional.decreta : _ 
Art·. l.i"Fiea-:O·gôverno_autot~ arev~i 

o regal&mento apP,rovado peloc~ u) J~ 
. 18 
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A, de 10 de abril uitimo, p:1ra execut.!io da. lei A Cam:1rn. resolver;}. o qna entender em 
n. 194, de 11 de outuhro •la 1893, observanrlo' sua sa.bedor·in. . . . 
além das bases estatuídas nessa lei, as dispc
sições seguintes: Sala da~ CommL>~õ~s. 5 de ,Jemn1b:•o rle 

1894 . - FJ•attçl'l. Can-alho. - presidente . ...:... 
F. Tolentino.- relator.- 'f'rin,la-de.- Eduar
do Ramos. - ,;,·ico Coelho . 

§ },° Conf~rir aos auministrn.dorcs (]o:; C">r· 
rolos nos E:;tHdos e Capitnt l"otler;tl, a attri
bu!çlio de nomear e demitir os emvregados 
seguintes: 

· d Emendas da Camam dos Depulados ao prt:l• )o, nmanneosP.s, prnticant.es, CãrtetNS e 
}ecto do ScnfJdo Ja e 2a clasSsl! e ruraes e tle :~g-en.:ÍilS, C<llle-

etores, ca.rimbadores, contínuos, porteiros e 
ajatlnntes.; . Al't. }.r Como no projecto. 

2", agentes de 2a, 3" e 4a classes, seus aju- "-t 2 s bsn 1 - te cad 
dntlte"• thesoureiros e ftes. ftn:10do ao director .-u • ·" u L na-se p8 ° segmn : a. 

~ um doa tres actuaes districtos eleitoraes. em 
geral a nttribuir.:ão de nomear ama~nenses, que, pelo der.reto n. 153, de 3 de agosto tle 
prntienntes, fiel do ulmoxnriro, porteiro 8 1893, se acha dividido o Oistricto Federa.l, 
contínuos da. directoria · elegerá pam o conselbo Municipal nove m~m-

§ 2.o Stlr de livre escolha do govéroo da. broa (intendentes), votando . cai:ia eleitor em 
UntAo o provimento dos cnr7o1 de dlrsctor seis nomes. 
ger1tl, sub-dire~lol', admlul,;tradores, seus Aft. s,n Substitua-se pelo segointe: A elei· 
ojndRntes e oontndore11 dos correíOJ. -:lo será feitu. no proximo domingo do mez 

1.• Pico. extlncto o cnr::o de thesourelrn da de dezembro qne preceder ao dia deeigna.do 
Dlrectoria Oe1·nl. comtletlndn no a.lmo.xa.rlre o 17 de ja.neiro) pa1•a. o. renovação do meamo 
vencimento de 6:000$ nnnu~Wt~. COnselho. · 

2. 1 /\a llcençn!l, nP''Iilntndorlns a mnntapto O prefeito expedirá para. esse ftm as ordens 
do11 ompro:,:o.•lo~ rio. l~.opnrUçno Oern\ elos Cor• neceaea.ria.ll. 
reloN lllrlo· t•ogldo!A rol fi!! •llsp~·~iooos '"h~~nt~ Art. 4.• Como está no projecto. 
pnr1~ o~ runc:!ulonllrlo!l do Mlul~torlo diL In lu. Art 5•• c seus par~a.pho~ Como no pro· 
trio e ,YiaçAo e 1101a lo\ de 4 do novembt·o jeeto. • • 
de 180... At-t. 6 o Como no projecto. 

3. 1 O. concursos foltos pnrn. n. primeira. eu- Art. 7 . u Como no projoote. 
ll'l' nein sorrio vn lidos por um n nno ; e bem Art 8 I Substitua-se pelo se"ui nte· Os tra.· n.sslm O~ 1}118 (o rum prNdllrlOS pllrl\ OS c&rgM • • ' d "' ' '· -
dA:~ otDclnes. nn Dtrectoria Gemi, e adrni- ~lbos•lo. tLpuraç&o_ ger!"~ eve~ prltt~~pt_ar 
nibtrac;úes tio 1• cl:ltil!, 2" nas administra~es as 10 horas_ da m-mha:. lavrar-.e-ha. dtal'l&· 
..1 2• 3~ chsses oftleial DllS do 4o. - ffif'nt~ em hvro propr10 Ulll& UCta Cil'CU~-
ae e · • e sta.ncuvla conteudo os no~r:es de todos os CJ· 

A r:t. 2. o Revogam-se as dispo::>içoes em da.dãos vot-• do.-> em cada. districto. pela. ordem 
contrario. numerica da vot.ac:io. N" ulr.imo·li~ lavrar· 

Cnmara dos Deputat!os, 27 de outubro de se-h~ uma acta: geral, . ~esumida., Ql?e ser~ 
1894.- Franoisco d c Assis Rosa e Sil-ua, pr~- envtada ao Tnbu nal ~1_v1l. ond~ftC.'I.l'il archt
sidente. - Thoma= Delfino, Jo secretario. - vada e.del~a se ext~btra uma. cop10. pa_r~ ser 
Avgt~sto Tu,;ares de Lyra, 2° secretario. remetttda a secr·etarm do Cousell~o Mumetpal. 

N. 121 D-1894 
Paragrapbo uni co. A apuração geral come· 

çará pelo l" districto, 
Art. 9.0 Como está. no pr11iecto. 
Art. 10. Como nv pr~jecto. 
Art. 11. Substitua-se pelo SPguinte: O~t 

membroa do Conselho Municipal servirão tre. 
ann010. 

~ 

Emendtis de Camara dos Deputados ao pro· 
jleto "· -121 A, do eorre~1te ann4, uindo do 
S•nado, gue regula as eleiçiJt>l munieipats 
no Distriçto Federal, às tpAaes o Senado nao 
poude dar o seu c:onseneimento. 

Art. 12. Substitua-se pelo eeguiote : O 
mo.ndat-o de ca."a Conselho terminar& sempre 
no dia 7 de janeiro pos1erior ao 3• anno • 
qualquer que seja o dia. da posse. 

1 A com mssão de ConstituiQão; Legislação e 
. Justiça ,mantem, -pelas razoes q~6 .1á. etpen
; den, o seu parecer ~hre o proJectn n. 12~ 
. relativamente às eleteõeS de oue trata a. let 
',n. 85, de 2r de setembro de.J~2, ~o poden
~o ·pois- . acceitar as disposições · do\ projecto 
, •. 21.4 .do ~nado. -- . · 

Art. 13. Substitua-se pelo seguinte : As 
vagas que occorrere.:n serãO preenchidas 
pelos immediatoa em votos em cada. um dos 
cUatrictos ondt\ se· dereDl. . · 
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.'\dditi vos : 
Art. Alêm dos mencit.oa.-los " n a•·t . 4& dA. 

lei n. 85, de 20 de setembro de 189~, s'i.u in
compa.tiveis : 

I•, os deleg-ados de by~iene e in:-:pectores 
escolare~ que exP.rc1•mn' e~ses c;.\rg'L'S tleotro 
de seis mezes lloterinres â. el~içào. 

(A pprov;tdo pelo Senao!11). 
2•. os n po:;ent>Hios em car gos municipaes e 

fede1·aes. 
Art. Poderfio s~r votados para membros 

do _go\•erno municipal os membros do m('smo 
goveruo que houverem servi·lo no ullimo 
llDDO. 

· Cl\mara lios Deput:uJo;;, ~9 cln no\·ernbro de 
1894. - Fi·1.1ttcisco de As:tis Rosa e Silva, pre· 
sidontP.. -1'mn»a.: Delfino, 1 o ~.:Ct•etnrlo. -
Jotlo Coelho. G. Lisbôa, 3• secretario. 

Prnjecto do Senad~ n. 121, de 1891, /otJre 
eleiçaes mt.micipaes 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l . • As eleições de que trata a. lei n.85, 

de 21 de setembro de 1892, art. 83, re~ula:r
se-bíi.o pelas seguintes disposiçõe~: . 

Al' . , 2.• Cada. um doo tre:t actua.es distri· 
ctos elaitoroell óm que, pelo decreto n. 153, 
de 3 de a.go-to da 1893, so acho. dividido o 
Districto Federal, elegerá. po.t'll. o Con~elbo 
Municipal a terr,o. pa1•te doe membros deste. 

Art. 3. 0 A elelqão ~T'll. membl'O.!I do Cnnse
lho Munieipal~~erá tetta. no primPlro domingo 
do mE>z de d4'zembro que pl'l-cecler ao din. de· 
signado (7 de janeiro} para a renovação do 
mesmo Con~elho. 

O prefeito f'Xpedirã. para. esse dm as ordens 
necessarias. 

§ 1. • Para & eleição cada eleitor vo•ará 
em cinco r1omes ('Scriptos em uma. unica ce-
dula. · 

§ 2. • O primeiro nomecollocado no a.l.to de 
ca.da.cedula. considera-se votado em primeiro 
turno para ser eleito por quooiente ; os ou· 
tros nomes formarão segundo turno para se· 
rem eleitos por pluralidade de votos. 

§ 3~ o Conai<iel'a.m-se eleitos no primeiro 
turno todos os cidadãos que conseguirem um 
numero de votÇ>s corre,;pondeote ao quociente 
que resultar da. div isüo por cinco dM cedula.s 
a.pU\'adaB JIH8 d Í VE'l'SR.B SE!rÇÕas de c:J.da. distrÍ• 
cto eleitoral. não sn incluindo JJO ralculo as 
cedulas em. bra.nco nem na que forem encon~ 
tra.das em involucro que contenha. mais de 
uma.. 

· § 4. o Para preencber os loga.res que t'.t.lta
Tem até ao numero de cinco em cada districro, 
por não attiogirem ao quociente os c:dad.ã.os 
votados, considera.r-se-hio eMtos os mais vo. 
t&dos do segtiodo türoo, até ao ,preenchi
. mento de todas .. as vap.s. · 

§ 5 . " 0 Cidadão eleito no primflirO turno · 
abrira vaga. no segundo, si tambem for eleito 
neste . 

§ 6. • Em caso de empate no segundo turn?• 
eodsiderar· ~e-ha. eleito o mais votado no pr1· 
meiro, ma.s que não attingiu ao quociente. 

Si houver empate e-m ambos o)S turnos. 
considemr-se·ha eleito o mais -velho. 

§ 7. o o processo da. apuração dos votos serâ 
duplo e simultaneo. um pa.ra cada turno. 

A apuração do primeiro nowe dtt ca.da ce~ 
dula., para. formar o primeiro turno, sera 
e..~ipta. por um unieo mesario. 

Art. 4. • Po.ra. a organisação das secç1Ses, 
mesas, votação e ma.is trabalhos eleitoraes 
prevalecerãO, a titulo permanente, as dispo· 
sições dos arts. 61 e segutnw da. lei n . 85, 
de 20 de setembro de 1892, modi1lca.das so
mente na parte em que são oliriga.du pela. 
presente lei . 

Art. 5." As nomea.çties de eleltorea para me· 
sarios e as 11esignac;ões dos ediftcios pa.ra fllnc· 
cionarem as meS&8 eleitoraes, serão pelos ~re· 
toras commun icada.s por offitlo ao prefetto e 
a cada. um dos nomealio• e pubUcadu por 
edita.!;'& e pela tmprens~ 

§ 1. o Na. fnlta. ou o.missão dos pretores, . o 
prefeito !ará u a.llud1d81 nomooçõe• e ~eBl
gnaçiles. 

§ 2.o Ao prefeito jncumbe a remesu.ao pre· 
t.or, com urgcncia, rlos livros, urnas e mate 
objecto~t neceaeu.rios a.n serviço eleitoral. 

Art. 6." Na falta absoluta de me~&rios até 
á.'! o horas 1lo dla designado. 01 eleitores pre· 
senteP. accla.marão um de entre ell(l• para. pre
s·dir ã. ell'ição. e e.t.e convlda.rà mala quatro 
eleitores para mesarios, os q uaes furwclona.rão 
até termín:.11' o processo eleitoral._ _ 

Art. 7.• A votação e apuraça.o devel'l!oo 
tlCãJ' terminadas até ás 5 horas da. tarde. A 
confecção da a.cta poderâ prolongar-se. sem 
interrupção, o tempo nece::~sario po.ra. a. con
clusão dos trabalhos. 

Art. 8. 0 0:! t rabalhos da apuração geral 
·'everão prindpiar â.s 10 horas da manhã ; 
findos ellt-s, lavrar-se-ha, em livro proprio, 
uma aeta diaria circumstanciada, que conte
nha o nome de toilos os cidadãos vota<~os em 
!!&da distrícto para cada. um dos dons turnos. 
pela ol."dem numerica de votação. de accordo 
com o à.itlpO$to no art. 17 e ~us pa.ragra.phoa. 
No ultimo dia Javra.r-se·ha. uma acta geral 
resumicia.,que será. enviada ao Tribunal Civil, 
onde ftcari. &rchi vada; deU. 1e extrabirt. 
uma cópia. pa.ra 881' remetüda • secretaria do 
governo muhlcipa.l. 

Art. 9.• A cada um doa intendentes eleitos 
dirigirá o pretor presidente um o11ldo corn
municando·lhe o J'f.SUltado da. apuração na 
parte que lhe rHsser respeito; 
. .Art. 10 . .A poNe ler!i .lopr ·logo que 811· 
teJam reoonlleCid01 !iOUS ~~ .pelo @8n01, 
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dos intendentes eleitos e será. dada pelo an
terior COnselho de Intentlencia., .ou na sua. 
falta, pelo prefeito. 

Art. 11 . Os membros do Conselho Munici
pal servil'ii.o por dous annos. · 

Art. 12. O mandato de cada Conselho ter· 
minará sempre no dia 7 de janeiro posterior 
ao segundo anno, qualquer que seja. o dia da 
posse . 

Art . 13. As vagas que occorrerem serão 
preenchidas pelos supplentes mais votados no 
primeiro turno de cada districto por onde se 
der a vaga. 

Art. 14. Fieam revogadas as disposições 
em contrario. 

Senado Federal. 22 de agosto de 1894.
Ubal.dinodo Amaral Fontotwa, více-presi•lente. 
-Joao Pedro Bcl(ort Viei,·a, 1° secretario.
Joao Soares Neiva, servindo de 2" secreta.l'io.
Joakim de Oli,ei1·a Catunda, servindo de 3• se
cretario. -Domingos Vicen-te Gonçaloes ie 
&tr::a, servindo de 4• secretario. 

N. II5 A-1894 

Concede Mrios favores às estradas de (erro 
construídas pelos Estados, ou por companMas 
part:culare~. que (orem prolongamenlo ou 
ramacs das da Uniao ou que a estas s1: 
ligarem. 

A' Commissão de Or~mento foi presente, 
para. subre elle emittir pareoor, o pro,iecto 
n. 115, de 1894. do Sr. deputado Francisco 
Veiga. 

A commissão -considerando que o. medida. 
consignada no referi-lo projecto não sómente 
f&vorece o desenvolvimento da. viaçfu:l nos 
Estados, como por este desenvolvimenro in
crementa. o futuro das estradas da União. 
visto como os favores referem-se unicamente 
ás estradas que forem prolongamento ou 
ramaes destas ultimas, é de parecer que seja. 
approvado o mesmo projeeto. 

Sala do.s commissões, 5 de dezembro de 1894· 
-Jofl.o Lopes, presidente. -Augusto Severo, 
relator.- F. P. Mayrinlr..- Arthur Rios.
Alberto Torres.- Alc:ndo Guanabara.- Al
ntcida Nogue~ra . 

trilhos e mais material metallico destinado á. 
sua construcção. 

B) Abatimento de 51) 0/o. sobre as -ta.ritas 
a.ctua.eS, para o transporte do ~o:ombustivel . e 
outros materiaes necessarios para o :::eu 
custeio. 

Para.gra.pho unico. Só terão direito a. estes 
favores as estradas que ainda. não tiverem 
ren'ia. liquida. ou a. tiverem inferíor·a 5 °/8 

sobre o <:apitai nellas e1rectiv.a.inente em
pregado, cessando ·os mesmos logo que a re
ferida. renda attioja áquella porcentagem. 

Art. 2.0 No regulamento que expedir para. 
a execução desta lei, o Presidente d3. Repu
blica fica autorisa.do a impor multa de um a 
cinco contos de réis às estradas que, por 
qualquer modo, abusarem da concessão que 
lhes e feita., podendo suspender os favores 
menclonados aquellas estradas' que para 
obtel-os, verificar-~e haverem dado informa
ções falsas ou fraudulentas. · 

Art. 3. o Ficam revoga.da.s as disposições 
em contrario. 

Sala das sessões, 18 de setembro de )gg4.
Fra11cisco Veiga. 

N. 213-1894 

Co~t8:dcra no po.o:to de !JC»eral rle brigada a 
· reforma do major c {Jcncral de brlgadu. ha

nol"a?•âo do cxe!•cito L ui= Josi da Fonseca 
Ramos, con~ todas as vantagens desse posto, 
como ~i effccH-oo (o.,.~c . 

A Commissã.o de Ma.rinha e Guerra.: 
Considerando que releva.ntlssimos faram os 

serviços prestados em Nitheroy. na. defesa 
da.s instituições republicanas bra.zileiras, con
tra os revoltosos da parte da. A.rma.da Nacio
nal, pelo major ref'ormado e general de bri
gada honorario do exercito Luiz José da. 
Fonseca. Ra.mos. accenmada.mente nos dias 
6, 7, 8 e 9 de setembro de 1893 e 9 de feve
reiro deste anno. oppondo tenaz e heroica. re
sistencia á occupação da. cidade por aquelles, 
tendo ás suas ordens,nos primeiros dias, ape-:
nas 78 praças de policia estadoa.l. armadas a 
Cambla.in, mal municiadas. esta.nrlo, entre
tanto . os revoltosos armados á. Kropa.chetk, 
apoiados fortemente pela. artilharia. dos na-
vios de guerra. ; · 

COnsiderando que no memora.vel dia. 9 de 
fevereiro deste anno, secundando, a.pezar de 

O Conrre110 Na.eiono.l deCreta : doente, o bravo e valente genen.l Francisco 
Árt. 1.• Ali estrad1111 de ferro" con11truldas d" Paula. Argollo, commandante em chere da 

pelos Estada.. ou por companhias particuta.- divisiio, depois de restn.belêeer a ordem, im-
res. que forem prolongamento ou ra.mo.es das pellindo para. L\ frente ~s forcas legaes. prom· 
da União ou que a. estas ' 116 ligarem, gosa.rão ptamente limpou o terreno já. conquistado 
dos seguintes ta vores .: pelos revolto~. derrota.Dd()oo()ll, m01tra.ndo 

N. ll5 - 1894 

,u·· .~ Jr.iLJJSPO~~~~~ito. ~ , es~aa· da 1 BSS
1 

imto s~trea1n4aa o m~~~ld~ .. CJ!-tolmo
111
• re-

mao para· a.11 .LU\lUmo .. 1vas, carros, ··wagotll, so u • m p1 o e" nuunJ.vl que -n UI-
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trou·se nos ca.mpos do Pa.ragua.y, onde infe
lizmente adquiriu a. enfermida.de que . prema
turamente o impossibilitou de continuar na 
Yida militar activa.; 

Considerando que Nitb'eroy,--objectivo ~
.mejado da revolta. e cuja. posse seria para 
esta. a posse do P9.iz, -cha. ve . da. defesa. da Re
publica.,-centro das sympatbias :por aquella, 
si não tem nos primeiros momentos como 
seu defensor o glorioso general Fonseca Ra
mos, difficil é imaginar o que seria hoje do 
Brazll, de sua. unidade; . 

Considerando mais, que por tão assign&la· 
dos e inestimaveis serTiços esse nlho solqa.do 
brazileiro tornou·se credor da. gratidão dos 
sinceros republicaoos verdadeiramente a.ína.n-
tes desta. grande Pa.tria ; · 

Considerando finalmente que esta. nãO deve 
ser indHrt~rente t sorte de um tão bom e leal 
111ho, que, pobre, alquebrado, já no ultimo 
quartel da vida , com o exíguo &oldo de sua 
reforma, sem outro recurso para garantir a 
suhsistencia actual a o futuro de sua tamilia, 
curar da. eduen.çtio de seus ftlhos.-vê·se na. 
contingencia de exercer uma. funcção que é 
um verdo.deiro sa.erifieio, a.ttento o Feu estado 
val~tudina.rio,-o Congresso Nacional, repre
sentante da Nação, interpretando os senti
mentos do povo republicano bra.zileiro agra
dooldo, resolve : 

Art. 1. o E' considerada no posto de general 
de brigada a. reforma do major e genetoal de 
briga® hónora.rio do exercito Luiz José do. 
Fonseca. Ramos. com toda.a a.s vantagen:s desse 
posto. como si etrectiYo fosse. 

Art. 2.• Revogam-se as dispcsiçõel!l em 
contrario. 

Sala das sessões, 5 de dezembro de 1894. -
Gabriel Saf,garlo" <W& Santu.-Thoma; C'4~al
canti. - 0-oid.io Abrantes. - A11tonta de Si
quei,.a. 

3", discussão do projooto n. 211, de 18841 
autorísrJ.odo <~credito da 200:000$ para de
marcação da fronteir& do Brazil e do Boli via ; 

3'1 discussão do projecto n. 175' A, de 1894, 
n.utorisnndo o governo o empre<:ta.r aos E~ta
dos de Santa. Catharina e Paranà a quantia. 
de -'.000:000$ repartidamente, 

Discussão unica do parecer n. 121 D, sobre 
as emendas da C~mnra. ao projecto de Senado 
n . 121, de 1894, (eleições municipaes); 

Io. discussão do projecto n. 209, de 1894, 
:mtorisa.ndo o Poder Etecutivo a. conr.eder: 
ao engenbeit·o João Croel~at de Sa })ereira. de 
Castro, ou a quem melhor vantagens otrere
cer, privilegio por 60 a.nnos paro eonstru~ção 
uso e goso de uma. estrada de ferro de Pes
queira a. Sanb Ma.ria.de Ara.puuya. ; e a Ger
mano Vert, ou a quem melnores vantagens 
ofi'ereeer, previle~;io por 60 nnnos para 
construcção, ou uso a goso da estrada. de 
ferro que, partiotlo de Moss:Jró, no R.io Gran· 
da do Norte, se desenvolva peln. m:u·gem 
direita do tio d(} ffitlsmo nome, passando en
tre Porto Alcgt·a e lmperatrii, pelo valle do 
Piancô, 110 Est;tdo da Purahyb<1, paio do Pa.
,iehU, no de l 'eruumbuco, e neste procu
r•ando o rios. Francisco, no ponto mais con .. 
vcnieute; 

I• discussão do projecto n. 26, de 1894, dis
pondo que o.> bens das ordens religosas, de
clarados proprios nnciooaes ou oomo bens 
vagos, mas que continuaram ao serviço do 
culto cn.tholico, sejam reconhecidos proprie
dllde úa Igreja. catbotica., no u~ e goso dos 
institutos ou pessoas religiosiLS que delles se 
achavam de posse ao tempo_ da. promulga.ção 
da. Costitttíção da R.epublíca ; • 

1 n discussão do grojecto D, 115 A, de l 894, 
concedendo vo.rios favores às estradas de 
ferro constrnidus pelos Estados, ou por com
panhias particulares, que forem prolonga
mento ou ramas dos da Onião ou que a estas 
se ligarem; · 

O Sr. Presidente- Achando-se 2• discussão do projecto do Senado n • . 105, 
ader.ntada a hora, designo para. ama.nbii a. se. de 1894, declarando pertencer ao domínio do 
gniDte ordem do dia ; Estado do Para diversos proprios naciona:es ; 

Votaoão dos segnintes projectos: Discussão unica do projecto n. 138 A, de 
1894, concedendo a D. José Pereira da Silva. 

N. 156, de 1884, decla.ra.ndo estar oompre- Barros a pensão annua.l de 3~600$, sem pre-· 
hendida. no art. 60, lettra. I da Constitulcão a juizo da congrua que percebe como serven~ 
competencia de resolver o Sopremo Tribunal tuario do culto catbolioo; 
Federal, mediant" reclamações, to ln.sas ques- r..ontinuaQão da 3• discussão do projecto 
toes orignidas de confilctos resultantes da n. 83, de 1894, autorisando 0 Poder Execn
dupllcdtt.. de assemhlêas. oa de governadores tivo a reorganizar o serviço de immigração 
ou presidentes dos Eatatlos, (substitativo do e eolonisa.ção da União, de conformidade com 
projeeto n. 189. d& 1894) 3• discass!o ; . as bases que apresenta.; . 

2-, díscuasio do pl'ojeoto n. 100 B, da 1894, 2~ dfSCttsiiAo élo projecto n. 163, de . 1894, 
dispoudo sobre. a; expulsAo do estrangeiro de revalidaodo em. rn.vor da.. nova Companhia 
ll&rte ou de todo o territorio nacional ; Estrada de Ferro Estreito e São Francisco ao 
· ~1 .dilaaulo n. 210, de 1894. autorilaDdo Chopim a con~ a.:qne se: retere o d~to 
a abertura do. credito de .(74.~ parr. n. ~de 18 dé .outu~ d~ JSW, nos .te~ 
claPIIU oom ·, apoUott. tederal ; d~ .~~ .OQP~~.; · · · · · 

. . . .. · . .. . . .. · .. _.- .... :·. ·: ~~=-~·.~: ·_·: - -· - . . . 
- ··---':"-· -
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1~ discussão rlo· projecto n. 201, de 1894, 
declar;mdo extiocta a. divida em que ficou 
p••r-c~. com a F<tzenda Nacional o fa.llecido coro· 
nel do exercito Wenceslao Freire· de Car
\'alho; 

24 discussão do projecto n. 161, de 1894, 
mareando aos eserivfie:i da. Côrte de Appelhl
ção do Oi:;tJ icto Feder.1l venc•mt'ntos _ iguaes 
aos dos escrivães do Jury e da l~epa•·tJção da 
Policia; 

2• discussão uo projecto n. 130 A, de 18Sl4, 
(.In Senado) determinando que o montepio dos 
vlflcines da a.rm:ula e classes annexns, de qne 
trata a. resolução de 23 de setembro de 1795, 
seril. regulado pelo mesme decre.to que tra.ta 
de montepio dos officiaes do exerdto; 

1• dis:m&;ão do projecto n. 202, de 1894, 
determin:mdoque· os officiaes tio exercito re· 
formudos ou que se reformarem, rle accordo 
com ns disposiçl!es do decreto n. 193 A, de 30 
de ja.oelro de l 1'90, si estiverem graduados no 
posto lmmedinlo, sajo.m c.onsiderndos v:•ra 
todos os e1Teitos, como si estivessem etr~tcllva· 
wcnto proviolos na classe que tíverem a gr·n
dunçii.o; 

2" d1seussão do projecto n. 103, de 1892, 
nulorisando o governo a. mel horat• a.s rofor
Jilll'd dos ul'liciue:; do exercitu <~<mcorlirlas pul' 
decreto da 3 ole fev<:reiro rle \890, (IQUÍ l'aran
rlo-o~ nns vantagens do d.~ct·eto de 19 Lle u!Jril 
do mesmo nnno i 

1• diseusslo do projecto n, 186, de 1894, au. 
torisando o governo a. pagar aos Srs, Paulo 
ltobin & Comp. il.quanliade26:000$, •tue lhes 
é devidu. 

. Levanta-se a sessão às 5 horas e 10 mi
nutos. 

156' SESSÃO EM Ô DE DEZEllBRO DE 1894 

Preside1tcia do 8ts. Ro$ct. e Silva, Fr@tcifco 
· Veiga (.2° 11íce-presider~te) 

Ao meio di:l r.~spondem 11. chamada. os Srs. 
Rosa. e Si I vu, Thomnz Delfluo, Coelho Lisboa, 
Tavares de Lyra, Bricio F1lho, Hollanda. de 
Linlll, \'iveit•ns, Luiz n:.mtujrllt!S, GustaVO 
Vém!>, Edu,:r:lo de BarrMo, Ani1.lo 1le Abreu, 
'Nogueira Para.nagná, Frederico Borges, Gon· 
;c;aló de L :l gos, João Lopes, Pedro Borges, 
Francisco Benevolo, Jo~é Bevilaqu;o, Augu11to 
~nro, Coelho Cintra, ~uiz de Andrade, H.o
cha. c ... vale.onti, Olympio du Cllt~pns, M"ne:.:cs 
Prado, Geminiano Brazil, Santos Pereira, 
Mil.ton, E 1uardo Mmos, Paula- Goima•·ries, 
Sebastião L;,ndulpbo, Paranhos Moutenegro. 
Athayde Junior. Gatdino Loreto; Antonio de 
Siqueira, França. Carvalbo,-O&Car Godoy, Al-

berto Torres, Belisa.rio de Souza, Fonseca 
Portella, Silva Castro, Nilo Peça.nha, Fran
cisco ~uoti11g·o,. Mayrink, Landul1•ho de Ma
galhães, Lima Duarte, Carvalho Moorão, Va7. 
.i e Mello, !\fonteiro· de Barros, J uão. Penido, 
Forte::; Jnoqueil·a., Francisco Veiga, Lamounier 
G<•rlorredo, Ferreira Pires. Cupertíno de Si
qneiro, Rodolpho Abreu, Theotonio de 
Magoa lhã~s. Pinto da Fonseca Almeida No
gueira, Gustavo Godoy, Adolpho Gordo. He1- . 
culano de Freitas, Moraes Bu.rTos, Paulino 
Carlos, Cincinato Braga., ·Francisco Glicerio, 
Ovidio Abra.ntes, Luiz Adolpbo, Paula Ramos .• 
Francisco Toleutino, Emilio Blum, H.iva.davia. 
Corrêa. e Vespasia.no Albuquerque. 

Abre-se· a sessão. 
Comparecem tlepois de aberta. n sessão os 

!i:rs. Lima. Bacury, Gabriel Salb~do, Clu·i:;tino 
Cru~, Ilderouso Lima, Juuqueil'll Ayre:;, Tl·in
da!.le, Pereira de Lyra; Medeiros e Albuquer
que, ttliguel Pernamuuco, Gouveh Lima, 
Augusto de Freitas, Francisco Sod r·é, T:~stu, 
Verg-ne de Ab•·eu, Jos! Ig-oacio, ,\l'thur Rios, 
i"url]uim We•·necl~. Lope::1 Trovão, Alcin~lo 
Uuanabnra, Lios de Vascoocello.;, Erico Coe
lhn, Euzuuio ~te Qtl~u·oz, Co:.ta Azevedo, Er·
ne~to Bt•azilio, Cu.rros Franco JuHior, Scbus .. 
liii·· rle Lncet·tla, Panlino t!P. So uzu. JuolL>r, 
.\rtllllr To1•res, Carlos tias Ch:•g'-•S e Urbnuu 
•!6 Gouveia. 

Dei xa.m de t'!Om pnre•~r com cau~ partici
pmhL os Srs. Malt!L Baceu.,,., Filoto Pires, Sâ. 
P11ixoto, En~ns Ma1'tins, Augusto Monteue· 
gro, Carlos de Novaes, Benooicto Leite, Costa 
ltodr·ig ues, Torres Portugal, Thomaz cavnl
canli, Helvecio Monte, Francisco Gur~:rat, 
Cunha Lima, Silva Mariz. Chatea.ubrland, 
Arthur Ol'lando, Tolentiuo de Canalho. 1\far
tin~ Junior. A~:minio Tavares, Marciouilo 
Lins, Coroelio da Fonseca, Carlos Jorge, Cle
mentino do Monte, Octa.viauo Lou1•eiro, Za.ma., 
Neiva., Manoel C-aetano, Aristides de Queiroz, 
Flavio de Araujo, Ro:irigtles Lima, Tolentino 
dos Santos, i\larcolino Moura, Gleto Nunes, 
Tor·quato Moreit•a, José Carlos, Agostinho 
Viria!, Ponce de Leon, Urbano Marcondes, 
Almeida Gomes, João Luiz, Gonçalves Ramos, 
Luiz Detzi, Ferraz Junio1•, Alvaro Botelho, 
v~onel Filho, Octaviuno de Brito, Ribeiro de 
Almeida, Valladnres, Manoel Fulgencio,Simão 
da. Cunha, Olegario Maciel, Pu.rniso Cavul
canti, La.m;trtine, Cus\.1\ Machado, A\t'redo 
Elli::~, Alvnro C•trvalho, Ca.rlos Gu.rciu, Domin 
gnes de Castro, Diuo Bu(jno, ro.tn. Junior, 
Julio de Mesquita, Moreira •la Slhn, PA!Iua 
So.llCli, Herment>glldo do Mo~, Alvel de 
Cttslro, Xavier do Valle, Marinno Ram01, e 
Lanro Müller. g sem causa pnrtlel~·la 01 
Sl'l! •. J O:ié .Ma.!iano, Ga. .. pa.r Drummond, Lou
renço de S~, Gonçalves Mni&, FernaDd81J 
Lima., Leovegildo Filgneiras, -Americo . de 
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Mattos, Domingos de Moraes, Casemiro da 
l~ocila, Vieira de Moraes, Alberto Salles, João 
de Faria e Fonse~ Guimarães. 

E' lida e sem debate approvada, a -acta da 
sessão an tecen te. 

0 SR. 1° SECRETARIO procede â. leitura do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Olllcios: 
Do Sr. 1° 8ecr~turio Jo Senado, de 5 do 

CQrnm t~ comrn u tl içando que for~Hn eu viados ~ 
sancc~o Os autogrupliOS tiOS decretos do Con
gre~o Na.cio1ml, ;1u.torisam.lo o credito ex
traordinul'io de 800:000:!; p~ua as despe;r.a.s 
com 0:1 r~tojos etc.-Iutcirad<~. 

D<l mesmo ~en1lm' e de igu:1l dat<1,communi 
CB.llt]O CJile ('oi CIIVi&1a a billi1:4J110 O.' prop11SÍÇà.O 
UHSf:t l:amarn, autOI'iS:lti;!O ;~ nhertnra de 
CI'Co.litos p;ll'lL pu~mento rio ongrnonto t((;> 
Yeucirueoto~ do,\ pah•Oes d1s l:'ffit!tu•cações do 
Ars~nal d J Muriuha ue~t.l eu pil•d. - lutHi
rutlu. 

Do mesmo seuhot• e·de igtmi,Jat:•. commu
nit·~ndu que ftll'<lm eu v in• lo!! à sanc(,•ii.o os lJUlcJ
J!l'aphm. d.1 llrOIJOI:Iiçrio dv :'13nado or·g-nuisiHII1o 
!tU C8lUIIOS-Irt;áOI'6S 4ltt l'I'CShll'mta cJu. lttlpU· 
blico., mini,;tf·o ,!u ;;-uorra tlt,,-lnlaimrln. 

Uo m1'8IIW seullr>l', o •ltl igual rluta. corumll· 
nicundo •JUO foi en d!\ol(l á ~um~ü.u n lt•·~uln· 
çiio du Gong-resso NucionaiiLt•riudo M Mllli~· 
tiH·lo tltt Marinlu~ o ct•1:t1ito de 1 .4Li2 000$, 
}mrL se~• Ulrplic:.do n tltvei'I!US V•JI'b:JI:I du 
meamo mlnlsll:lt'in.-lut'3il'adn. 

Do mesmo senhor a de igua.l dn.ta, cornmu· 
nlcuudo que o Senado mauteve por· 30 vololi 
contra 2 do suas emendas n ~I'OJlOsiçil.,, dc!iittL 
Camara tlxalldo a despem dt! Mini~terin dn 
Justiça e Ne:rooios Iuter·iores par·o. o futur·o 
ex.ercicio.-A' Commissão de OJ•ça.meoto. 

O Sr. Monteiro de BArros
Sr. Presidente, justitica a uriu hu. p~seuça 
nesta tribuna, o racto de pret·har submetter 
a. consideraçã.o do Congresso um requt~ri
meulo. á cuja leitura vou proceder. (Lê.) 

Aok-s de out1•a. qualquer coushlet'AI,;ii.u a 
este respdto, permrtta. \'. Ex., Sr. Presi
dente, qne en me dirija aos mens ill u:..tt·c,,.. 
collegas. allm tle pedir&lhes toda. a ~ena\·o
hmciu. par.~ rommigo, loler:llu.lo t\S phl'a::;es 
\)aueo aoer·tada::> de quom, u~::.te momentfl, se 
dirige a e,.;fR. iliU!ilJ·e Cam:Lra. e da quew n:io 
teve a t~lici•lude de tliplom~r-~ etll uma dai 
eliCnlt\l:l ~uprn•ior•ei! d11. Repuhli(".a, 

A" vista, Sr . Prea·d~nl•~. c.ltt tlive~,; recla
mu'J(Iea, ulia~ju~tas, diL zona qnt~ rruti.s iuuue
dlatumonl~ leobo a honrLL tle representar 
netita. e·~•, nlo ~e uem davo deilur de, 
por lnttríucllo da Moa. rlfdit ao govern~ 

que tome medidas energic~s, para sanar, on 
ao menos melhorar as pel»imas con•Uçoes d•) 
t[at~.go da Estrada de Feno Leo!Joldinu. 

toiâo direi, Sr. Preside11t•,, que a fome 
ameaça. a zona pe1·corrid•~ por aquella ·estra
da, vislo con:o "ste umljá alli se faz setotír·. 

Por esta oo11sideração de muito peso tl por 
muitas outras que ddxr~rei de addnzir, para 
não tnmur mni:s tempo a. esta Camilra, man
do á Mesa o requeriuoento. f[U'~ acn.bei de ler 
esperando qu~ o govel'tJO tome :'s provioien
cais, que jul:mr com·enicnt .. s (j que são 
actualmeute nec&.-sa!'ias, a.ttm de se extinguir. 
rJUante ;mtes · s males qne nffiigern ú. popu
laçi\o, da qual tenho t•ecebi•lo, con1o diS:Se em 
priur!ipit), reclamaçõe;;:; muito justas e que de
vem ser bem recebidas pelo gov~rno, 

Tenho eonc\uido. (Muito bem; muito bem.) 
E' lír~o, apoiarfo e sem tfeoote encet'l'ado o 

seguink . 
n~gt(eri m enio 

Roctueiro qua pQt• intet•nwlin do· rninilltel'io 
cln. Viud\o s~ IJ6ÇU. 110 gO\'aJ' llO a. seguinte in
fol'mll~àu ! 

Quo Jll't1Videncius t;·m tonmdo o ~ovoJ•no no 
i"Ofltiolo oi& Obt••glll' U Ü>Jfil[l :J II hirL ~,.,!t•,u[ 1 tlc.l 
Fci'I'IJ Luop •ltlum qnn lom lr.&•go mn l tlo 
~11111 ;o C~llli'•LI, a nwlhn1 m· 11~ COII·l iÇ~-1es U8 
:oot•u tl•;dit!{o, fJtlu ~o I'.L~ emu n. twtior Jrt•c•gu• 
lut•ioi;HIO •• C.IU~Iltll\o ;,:l'un•IO:; Jll'tljU\r.o:l Ü. Ja
\'OUra e do couuneJ·cJCl, alem 1lo )Hit• e.n t·i~co 
u 11 ~•·lo., pori::o~ a \'lllll elos Jml!s:Jgo iros qlltl 
tt·u.n~l~uu ['L'la. IIUl~ linbtL pelo muo ~::,tut.lu 
Justa. 

~tda. Llns se~aõe8, 5 de ~l·zembro tle l89.J.
Monteiro de BarroJ, 

O Sr. Erico Coelho (l!:ste rl.i$CU1'~Ó 
de:;,;a <16 se?• pcd,l,c(I(Ja, 'endo ;ridu entregtle 
em tempo ao ora,J 0)' ,) 

g• lido, ;1poi<~do e posto em tlbcussüo o 
seguinte. 

Requeiro que se peçam 110 governo expl'- · 
ca._,,-,~~ ::s>.~L,·e o de.;r.,to de ::!0 •le novembr1.1 1lo 
<M.•t·entd anno, o qual suapeUlleu. o:; efl'eito~:~ 
do3 •lec•·eto~, d~ 2~ rle fevet•i.!h'O e 5 de mart;o 
d~ ll:!94, ::;alvo ne, E~tado uo Rio drtUJ;ttl do 
Sul. A C:o mara car 1:00 ~er infoz·matla si COJU 
o •lecr~to de 30 de nuvemb· o o go\·e:ruo 11br·lu . 
m<lt'gern apenas !Jarll. inJu ltlil' as pra.;,,s do 
exercilv que nc,;la c:~pí tal e outr·os ponto,; da.. 
Revuhltoa iucon·eramnu crime de tle:st:l't;ào, 
com oxcapçàu. das pra~ Lq elercilo eUl. ove::-
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rações no Rio Gra.nde do Sul, 
outros intuitos. 

ou si teve disciplina militar, e por conseguinte . em hy
pothese alguma, em caso algum, elle vem in· 
fringir a Constituição Federal. 

Sala das sessões, 6 da dezembro de 1894.
Erico ~lho. 

Nem é de soppor, Sr. .Presidente, que um 
govel'oo que se tolcia debaixo de intuitos tão 

O a. r. Riva.da.vla. Oorrêa. _ patrioticos e esclarecidos, dirigido por um 
"" bumem tão respeitador da. lei e que tem um 

Não fosse a. eircumstancia de representar pa&;ado a jubar-lhe e inttrpr13tar-lhe os in· 
neste C<>ngresso o Estado do Rio Grande do tentos, pude::lse commetter um erro desta 
Sul, não fosse a minha. condição de republi· natureza.. 
cano bistorico, e eu não viria por certo toma~" A lei, Sr. Presidente, devo ser interpreta
parte na guestã~ levaotad~ pelo meu di~no da., tleve so1• onte!ldidn. dentro dos limites e 
amigo e correligtonario anttgo. o Dr. Enc_o d ltS eircumstaoaias em ttUG olla, decretatla, 
Coelbo, a quem do longos annos, Sr. Prest- deve ser execut;lda. . 
dente, acostumei-mo a prestar l1omenagem, As lei:; a quo o decreto de 30 de novembro 
a que faz jus, pelos seus taltmtos, pela suns :56 refere, e~tnblllecem mn.ior rigorismo na. 
aptidões reconhecidas e pelo seu alevaota.rlo diS<:iplina mtlitar em c:lEO de guerra, em 
patriotismo. (ApoiaduJ.) caso de sodlÇii.o. 

S. Ex., Sr. Presidente, que no tempo lla Ora, Sr. Pt•csidente, V. Ex. salJo qne, tendo 
propaga.nda re(lublicuna foi um luctador dos desapparecido em todo o Bmzil u sediçüo mi
mais integros, dos mais vnlentes derensores litnr, v. mnltadacla rerolur:ão, tondo termi· 
dos . principlos que nós, a.peznr de todo51 ~s nnuo o estll.d() de g-uerra e, ain!ln. mais, o 
obstnculos, propagamos; S. Ex •• Sr. Prest· estndo de sitio, cr·:~ justo quo o po:lct• ex~· 
dente, é o primeiro que, no inicio do governo cutlvo vics~a d~:clitnu· quo essus leis, I')Ue utó 
republicano civil (como S. Ex. disso, não qne então esta.vam 0111 vigo1·, rossern sustt,dns, e 
eu peuse assim) 1\ proposito de umn. lei quo dl- vigora.s1em só p1U'I~ o Rio c1r1llldo do Sul, 
versamonte deve ser intGt•pratada. vom la- oude, !Jraça., li lu:nct:olmcia do :;ovat•nos ox
vanta.r diffiouldades ao governó qno começa. tr•n.nho~. o.~uello gsbdo ncl1n-so const;mte-

Sr. Presidente, estou do longo tempo ncos- monto arnonçudo 1101' hot•t.las, IJUG niio teem 
tumado a respeitnr a. opinião dos meus illus- intuitos P()lillce>3, (ju~t não tem iutuitos ele
trai chefes e compaohelros •le propa~nndn; vndo51, onda, Sr. Pr•·sidento, o ostndo ''ive 
neste momento, porém, S. Ex. nilo ost1'~ do em constantes ngita.r,õos. I~ r•or~ue 'I Pot·qno 
aceordo com 08 interesses do. R.apuhlJCQ nem os governos tlns Jl:tLzo;; vislnhos rlo.; estudos 
com 0 que precoitun. u. Con11tltulçzi.o. lirnltrophes n:io lüm tomado as provirlencl~\s 

Vou proTar, Sr. Prcshlento, que 8. Ex. niio I'JU6 devem tomnro, delxnntlo p<mnanecur em 
intEII'pretou, doctro du Coostituiçüo, o decreto seu tcrl'itot·io ncampamentos millt!U'cs t•ogu-
dG 30 de novembro. larmente organizado~: 

Sr. Presidente, o illu<;tre Presidente da O Sa. Eatoo COELHO dá. um apárte. 
Republlca, o benemerito Dr. Prudente de Mo- o sn.. R.IVADA.VlA. CoaR~A. _o que estou 
raes, decretando nmn. medida desta ordem, dizendo perante n. Camarn. é o qUI} os jornacs 
não podia, -pelo seu espirito esclarecido e estão dizendo todos os dias. 
pelos seus sentimentos patrioticos. querer es- V. Ex.. deve ter visto ns noticias quo de 
tabelecer uma medida que fosse de encontro 1· 1 r " h ad d t lh 
á Constitni""o Federal. S . Ex., estabelecendo a nos vem re a lvas " c eg a ·e me ra a-..- doras, canhOes, etc. 
a. medida. consignada. no decreto de 30 de no- Por conseguinte, Sr. Presidente, um Esta-
vembro, quiz, simplesmente, mandar executar do, que se acha nestas circumsta.ncias, que se 
ou continuar em e:xecução decreto3 referen- acha com torças mobilizadas, com aca.rnpa.
tes unicamente a disciplina militar . mantos de gaet•ra, não póde deixar de ter 

V. Ex. sa.be, Sr. Presidente, que 0 legisla- medidas militares excepcionaes differentes 
dor não precisu. ser cazuistico, não precis:~ ser d·,quGllas que existem no resto do paiz. 
tio explicito, que careça. determinar que a (.·A • _ _, , 
medida decretada deve ser entendida como .n.pocuaosv 
sendo para. ser oxecutnd•t dentro do regimon O Sa. F.atco Cot!:LHO dá um apa.rte. 
vigente e dentro de leis que ella não póde O Sa. llJVADAVJA CoRRÊA. - ·O lnt11lto da 
revogar. lei niic· é ~stabelecor trihunnas mllilHrcs, . 

Na hypotbese presente está. subentendido unica.tllunte tornar mD.i~ rlguroJu. u. disciplina 
que a. medida é para ser axecutad11 de accordo quanto ils for~ federaBI qua ae nchnm otn 
e dentro doa preceitos constitucfonaes; e operações no Rio Grande do Sal. 
como se entende- o qne é ponto dlacntivel, A lei nio df:tve ~r Joterpretada linlo doa• 
alüs-.911e a co~stituição de tribunaes mili.o. tro das·disposlçõea conatituelonau; .Dito nôde 
tarea nao pód&. . aer feita. !óra. de estado. de ~-se-lhe OUtra ~~~reta.~ •. (Apoiàor; ~ 

~..c.o..J\tlo., .é claró __ qua· .. eue .4e~to ~-~ •. ~rete"-·~~~~ -~~-~),.,,_ ."'· , .. . _ -'·'"" .. ~·~c- ,~ ·~---~ ___ _ _ . · · "" 
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Por conseguinte, Sr. Presidente, tendo bon· 
tem ouvido em silencio toda a discussão le
,.anta.da. sobre o assumpto e bem assim a. 
resposta que ao meu i111Utre amigo e coll9p 
deu. o Ulustrado represeofante de S. P.lulo, 
o Sr. Dr. Herculano de Freitas. que, na minha. 
opinião respondeu de mo:io cabal, me ccmpe
tln boje vir á tribuna, afim de defender o 
acto do governo, visto como entendo do modo 
por qae expu~: o decreto do Poder Executh·o. 
l& tautas vezes cita.do. 

Interpretando o decreto do governo dentro 
da Constituição, venho declarar, venho maui
fest&r a minha opiniio e penso qna inter~ 
preto· o pensamento da todo o partido rapu
blicaoo do R.io Grande do Sul, no sentido a 
dar ao decreto de 30 de novembro. Si nio 
foue e~Sa a interpreta~ que dou no decreto, 
jil. teria tomado a P.la.vra p&ra pMtestar 
contra uma medida de exnePÇâo decretada. 
para o Estudo qae tenho a honra de repre
Bentar, 

Lastimo, Sr. Presidente, que R primeira 
vez, que tlve o~oa.slito de levantar•me nesta 
cnsa, roae y..aro. vir contrapor-me a proposi· 
cOe• emtttld '' nestu. tribUDII. pelo Ulustrado 
Dr. Erlco Cor~ lho, a quem, como j~ disse l&m· 
tJrG prestei e llre&to toda a veneracão e res~ 
peito. 

Ectratanto, o meu dever, a obrig4Cio de 
repreienta.nte do ll:at&lio do Rlo Grnnde do 
Sul, a. 11bnegaçtto de republicno\1 e de umlgo 
do governo actnal, com o qual aou intelra~ 
mente solldario, me levo.rnm 1\ tuzer esta. !le
claraçlll, ap~1.11.l' de ntlo eslbtlr atium iJlO ne· 
nhum em dfacussil.o. (Muito hna '; muico b~nnJ 

Ningoem mais pedindo a palavra, é ence.,. 
rada. a. diBCul!l84o e adiada u. votnçlo. 

Fica sobre a Mesa nt~ ulterior deliberação 
o seguinte 

p,.ojecto 

O Congresso ~acionai decreta.: 
Art. 1. 0 Os funccíona.rios da rospectoria. 

Geral de S&.uda dos Porto3 da Capital Federal 
e os das inspectorias de saurle dos portos dos 
Estados teem direito n. aposentadol'ta. nos ter· 
mos do decMto legislati m n. 117 •le 4 de 
novembro de 1892. 

Art. 2. • Ficam revogadas as dl.sposlcjjes em 
cuntrarlo. 

Sala dctl6 •~Billcl, G de uezetnbro de 189-t.
Galdltto Lorcto. 

Entra. em 3• discussão o projecto n. 210, do 
1894, autorizando a abertura do credito de 
474.:734$005 para. despezas com a. polícia. fe
deral. 

Ninguem ~dindo a palavra, é encerrada a. 
discussão e ádiada a votação. . 

Entra em 3• discussão o projocto n. 211, 
de 1894, autorizando o credrto de 200:000$ 
para demarcação da. fronteira do Brazil e 
da Bolivia. 

Ninguem pedindo a. palavra., é encerrada a. 
discussão e adiada. a votação. 

Entt·a em aa discussão o projeeto n. 175 A, 
de 1894. autorisa.ndo. o governo a. emprestar 
aos Estados de Sant:1. Catharlna e Paraná n 
quantln de 4.000:000$ repartidamente. 

E' lida, apoiada e posta conjunctu.mento em 
discussão a seguinte 

Emenda 

Ao projocto n. 175 A, de 1894 : 
Redija-se o a.rt. 20 do seguinte modo:-E'ite 

emprestJmo Podern ser a/Tectuado em upollceH 
ou em mo~da. corrente, ubrlnr1o o governo, ~i 
C'lr nesta. especlo, os n"ces5a.rios ot•oditoll. 

Snlll. das lleSSOus, 6 dQ de:r.embrn do 1894.
PaultJ Rllmo•.-F. Tolanf~no.-E. Blum. 

Nin!fuem pedindo n palavra., o encorrada. u. 
dlsculiSio e udl11do. n. vot!lçilo, 

Entram aui)Q888!vn.monte ern discussão 
unlca o a ameudiL& do Sea11,do ao projectll J21 O, 
sobre elelçOes munialpaes, cuju. vo~ licn 
a.dl!Vfa. 

EntN. em 1• discnssü.Q o projeeto n, 209, Lle 
189•t autot•laando o Podor Executlvo a conco· 
der: ao engenheiro João Cl'Oknt de Sá. Pereirn. 
de Cnstro, ou a quem melhores vantagens o!· 
reNCQI', preovílegJO por 60anoos pn.r&OODSti"UC• 
çlo uso e ~oso de uma estrada de fer l'o de 
Pesqueira a. Santa Maria. de Araguaya; e a 
Germano Vett, ou a ·quem melhores vanta~ 
gens oft'ereeer, previlegio por 60 a nnos [)ara 
construcção, uso e goso da. estrada de 
t'~rro que, partindo de Mossoró, no Rio Gran· 
de do Norte, se desenvolva pela margem 
direita do rio do mesmo nome, passando an~ 
tre Porto Alegre e Imperatriz, pelo valle do 
Piancó, no E;tadJ da Parahyba, pelo do 
P~eh~. no de Pernambuco, e neste procu.:. 
rando o r\ o S. Francisco, no ponto ma.is 
con v eu i ante. 

Niugnem 'Pedindo a palavra, é encerrada. 
a dii:!Ussio e adiada. a votação. 

Entra em 1• dlscns'!il.o o {ll'Ojecto n. 26, de 
1894. dispondo que os bens aas orden~ reli~ 
giosas, deelarudos propríos nacionaes ou como · 

Mio havendo numero para 11 votar u ma• bens vagos, m~ae qu11 cootioua.ram ao serviÇo 
ttrlu Jndleadu na ordem do dla, · puii•Je I. do oullo ca.\bolico, sejam reconhecidos proprl .. 
materl:.~'"Ül·· diiGUuloõ·•'"'-'-'-'-"'"' ""~·· ,-c,...:-,~,,-:.:: -"-~-- .edade~c!g!'~ª~~thoUca.,::.n_o_.,.UliQ~""B'-º!0--dos,..,, 

ORDEM DO DIA 

C._,. V. l'Ul . ~~ 
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institutos ou pesSOflS religillsas quP- delles se 
achavam de pos,;e ao tempo da promulgação 
da Constituição da Republica . 

Ninguem pedindo a pala:vra, e encerra.da a 
discuS:)ão e adiada a votação. · 

Entra em I• discussão o projecto n. 115 A, 
de 1894, concedendovarios fa.x:ores ás estradas 
da ferro construidas pelos Estados, ou por 
companhias particulares, que forem prolonga.· 
manto ou ramaes das da União ou que a estas 
se ligarem. · . 

Ninguem pedindo a palavra, e encerrada a 
discussão e adiada a votação. 

Entra em 2• discussão o artigo unico do 
projecto do Sena.rlo n. 105, de 1894, decla
rando pertencer ao domínio do E.stado do Pará 
diversos proprios nacion-les. 

São lidas, apoiadas e en víadas á Commissão 
ás seguintes 

17, cas:\ da escola em Nova. Trento; 
18, casa da escota em Guarihuba do Sul. 

· Sa.la. (]:,s sessões, 6 do rlezembr•o d'~ 1894. -
Pauta Ramos.-F. Tolentino. -Emílio Blum. 

Ao projecto n. 105, de 1894 (additivo) : 
ACcrescente-se: Fica o Poder Executivo 

nutoriS<td.o a traosferir ao domínio da lnten
dencia Municipal do Oistricto.Federal os ter
renos baldios existentes na a.rea. do districto, 
para que esta. os destine exclusivamente à 
construcção de villas operarias, de a~cordo 
com os contractos realisados com e governo 
do districto e actualmenta em vigor. 

Sala das se3ões. 5 de dezémbro de ·t894; -
Alcindo Guanabara.- Americo de Mattos.
Lins de Vasconcellos. - França Ca.roalho. -
Ftartcisco Santiago. - Fw·quim Wernech. -
Thomaz Del fino. - Lope:: T.ro'Ot%0. - Oscar Go
doy . -Antonio de Si~ueira.. 

Nin~uem pedindo a palavra, é encerrada a. 
discussão e adiada a votação até que a. com
missão dê parecer sobr·e as em~ndas. 

Entra em discus~ão unica o projecto n. 138 
Ao projecto n. 105, de 1894 : A, de 1894, concedendo a D. José Pereira da. 
Accrescente-sa: -Ao domínio do Estado do Silva Barros a peneão annual de 3:600$, sem 

so.nta catbarina ficam pertencendo 05 r.;e- prcjulzo da. congrua que percebe como ser
veotuario do culto catholico .• 

gaintes proprios nacionaes: Ninguem pedindo a. pilla.vrn., é encerrada a. 
1°, o palo.cio do governo e ter1•eno ad- discussão. e adiada a votação. 

jacente; E' encerrada a. continuação da. 3 .. discussão 
2°, o terreno onde existiu a casa. de resi- do projecto n. 83, de 1894, autoriaando o 

danei~ do vigario, situado á prn<;tl Quinze ele Poder Executivo a organisar o serviço de 
Novembro, na capita.l ; hnm!gração e eolonisação da U11ião, de con

ao, o terreno ond.e existiu o armazem da formtdade com as bases que apresenta, ficando 
poh·ora. na rua. do Sacco, na. cidade de São a votação adiada.. 
Francisco ; Eatr~~. em 21 discussão o projecto n. 163, de 

4°, a. antiga. casa da directoria. da. colonia 1894, reva.litlando em favor da. nova Compa-
Blumenea.u; nhia Estrada. de Ferro Estreito e S. Francisco 

5°, a casa do padre catholico, em Blumenau; ao Chopim. a ceucessão a que se refere .o de-
60, a casa. da escola do sexo masculino, em crete n. 896, de 18 de outubro de 1890, nos 

Blumeuea.tl; te1•mos do respectivo cootriLcto. 
1o, a casa da escola do se~o feminino. em 

Blumenea.u; O Sr. Coelho Cintra-Sr. Pre-
·go o hospital, em Blumcneau; sidente, a Cama.ra é c! 1:~mada a proferir decisão 
90, a casa da detenção de alienados, em Blu· sobre um facto que reputo da. maxima gravi-

menea.u ; dada. 
10, casas de audieocia, da. Core"' policial, Depoi~ que na lei de orçamento se inseriu 

do commandante da força. e cadeia, em Blu- um nrtigo autol'isundo o Poder Executivo a 
meneau.; reva.lida.r e proroga.r os prazos das em prezas 

11, casa. do pastor protestante, em Blu- que, por ventura-, tenham sido de~'h~radas 
meneau; caduca.::; depoi~ de 6 de setemhro, dos E~tados 

12, casa. rla directoria da ex-colonia Luiz onde teoba havido revolta., me parece de 
.Alves ; .... alguma fórma. inutil o projeeto em discos-

13, casa da. directoria da. ex-colonia ltajaby são. 
-e Príncipe D. Pedro; Mas, Sr. Presidente, anal ysa.ndo este p~ 

14, casas daa escolas dos sexos m:lsculíoo e jacto, vejo que trata-se do oma detcrmin••ção 
feminino nas ex-oolonias lta.jahy e Príncipe ímpct':l.ti v a ao goveruo, isto é, declar-o~.·se 
.D. Pedro. . rava.lidnda. umn. concessão que o Poder Kse-

15, casa. da. cadeia., na. Brusque; . . cutlvo 1:.-em ou mal ueela.rou caduca.. : . 
·16, terrenos reservados pa.ra. passeiO publi· E, senhores; me causa. tanto: mal! espeete 

o.~ ·ocos e·-pasto -publioo, -na. Brn.sque ;:---· --- . - . :· . ··""· ,este.,pareeerAt\. honrad.a Commisslo de orça.-
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inento, quanto vejo que nenhum~ inCormi\Qio 
nem o esclarecimento foi por ella prestado á. 
ca.ma.ra, como tendo viníio do Poder Exe
entivo. 

singular, porque quando todas as outras teem 
a. penas 30 annoli, esta tem 70 annes ! 

O Sa. AuGusro SEVERO- E' a. prJmeira. 
vez que se discute a ma teria.. 
· O SR. CoEtao C~TRA.- Diversas questMs. 
sr. Presidente, assaltam ao espírito logo que 
se enfrenta com ljs ~isposições do3le projocto • 
Trata-se em primeiro loga.r da umn. queatlo 
de ;ure-corutituto; em seguida. do um~ questão 
technica, e afinal de uma. qnestilo ndmfnlstru.· 
tiva.; e com pasmo, confesso il. Co.marn. a mi
nha. iugenuid"ade, eu vejo qoe as eommi!ISOes, 
delegaçOes da Camara. que contondom com 
esses difl'erentes ramos de serviço. ncnhumo. 

' Compreheode-se que o governo ou a Nação, 
queTendo facilitar a sua. viação garanta. os 
capitaes que se embarcam nessas emprezas 
durante o prazo sutllciente não só para uso
fruirem os juros moderados, como tambem 
para conseguirem a. amortização completa. 
desses capitaes ; e por esta. tabella e que se 
chegou á conclusão da. necessidade de se1• coo• 
cedi<la a garantia. de juros a}>ána, de 30 
annos. 

foi ouvida. · 
0 SR. Â'OGUSTO SEVERo-Nilo ha questão 

technica. 
O SR. COELHO CINT&A-N~ fol ouvida :1. 

Commissãó de 'Justiça e ·Le~islo.~, oomo de· 
vera, para trata.r·se de umo. queiit!O de di-
reito . . · 
. 0 S~. JUNQUEUU. AYRESdÓ. um o.piU'tO. 

0 8&. COELHO CINTRA. -Interromperei as 
observações qne ia fa?.endo po.~ rosponder 
ao meu ilustre collega. 

Aqui não se trata de uma emenda, trata-se 
de um projecto ela.b<lrado por umo. oommlssão 
da Camara que naturalmente tem os dnt.los e 
os esclarecimento para justitlcar o seu llo.re
cer ; mas ·a. eommissão de Orçamento nlio 8 a. 
Commissão de Jnstica e Legislação que con
tende especialmente com este assumpto. 
· Como tenho duvidas '~- respeito, levanto-11& 

no fntuit~ de poder esclarecer o meu eaplrlto 
e proferir .um voto cousciencioso. 

0 SR. AUGUSTO SEVBR.O-Da.rei os esclare• 
cimentos. 

O SR. CoELHO CINTRA-Dispartado por este 
parecer, procurei ler os decretos que fazem 
estas concesSões, e tive occasiã.o de observar 
que ape7.ar de termos o decreto n • 862 de 16 
de outubro de 1800, que é um dos mais bellos 
actos do goYerno provisorio em mataria de 
concessões de estradas do ferro, o decreto da 
concessão dPssa estrada., que é lngo posterior 
áquelle, a fasta-se completamente do quanto 
JleHe ê determinado. 

Infelizmente, porém, a. concessão de que se 
trata afastou-se IUteíromente das normas do 
decreto e que ba pouco me referi, é que re
gula -perfeitamente as concessOes ·de estradas 
ds ferro. 

Assim pensando, Sr. Presidente, cogitei 
da apresentação de duas emendas ao projecto, 
mas devo dizer â Ca.mara . que receio muito 
estar cansando inutilmente os meui illustres 
amigos com estas observaçOes (tlão apoiados), 
a. proposito de um projecto tão bem patrocí .. 
nado, que tondõ o apoio e a benevolencia. do 
honrado relator da. commissão. qua.xi que póde 
ser considerado como mataria. vencida nesta 
casa. 

0 SR. AUGUSTO SEVERO- Não apoiado, O 
decreto foi Iargamense discutido na. Commis
são de Orçamento. 

O SR.. CoELHO ClNTR.A-Não obstante, sen· 
do uma questão gra.vissimn., que vae onerar 
immeosa.mente os cofres pub1icos, e tratando
se de direitos o .!fundidos. direitos que devem 
ser liquidados peranto o Poder Executivo, 
nio ó o Poder Legislativo competente para. 
entrar no conbecimento da.materia.. 

0 S&. AUGUSTO SEVERO da um aparte. 
O Sa. CoELHO CtNTRA-Não h~ o menor 

símile no caso de Pernambuco-e um acto do 
Poder Executivo. 

0 Sa. AUGUSTO SEVJ!:R.O-Illega.l. 

Repúto a. questão de maximn. gravidade. 
porque trata-se de uma estr11da 1le ferro com 
um percu·rw talvez de 1.500 kilomr.tros de 

.modo que calculando-se sobre est1L extent>ií.o 
vê-se que sobre o pa.iz vne pez."lr um& tospon· 
sahilidade de cerca de 500.000 contoe,rospon~ 
sabilldade esta ~ue pesará sobre o Tlle10uro 
fatalmente durante todo o prazo do privile
gio, que 6 de 70 anuoa I E' QDJao concelllllo 

OS&. CoELHo CINTRA. -Não entro nessa. 
ana.lyse ••• E' um acto do ~oder E_xe~utivo 
que a. eamara mandou que nao subsístiSS8, e 
ahi não ba direito de parte alguma. o .!fendido, 
porque trata-s~ de daas estraâas ambas per· 
tencentes á Uniàn, e as qne o Poder Execu
tivo, t~lll plnna. jurisdieção para. administrar 
como for acet•btdo. Aqui, porém, tratou-se de 
intel'esse pa.rticúlar, de uma. companhia. en
Crentada com snppostos direíÍOS que o co !lega 
rliz que estão garantidos peJo eontracto que 
f o\ declarado caduco. 

o simile portanto não pôde existir. 
o Sa.. PA.oLÂ. RA.r.~os- Trata-se de inte

resses de estados paquenos que em material 
de estradas de ferro teem sido sacrificados. . . . . -· 
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o S.a. CoELHO CIIrl'aA-Eu eslo11 prompto porqn1.1 sobrecro-rega o 'rheat~n~ d~ N}IOn
" da;r u meu voto a. V. Et. para qualquer sabilidade de, durao te 70 annos, dar uma ga
tentath·a de eselareclmento ila estrada. de rantia de juros sobre um capital avultado de 
rarro no Estado de Saata Catharlna.. 50.000:000$, netessarlos á .~ oonstru~. 

Mas entre esta racto e o faero ql!e se disc11ta Acbo que e t61Jllpo d& pararmos na. facili-
eu estabeleço uma gra.ude ditreNnça. dade de comprometter o flltttto; acào qae e 

Não se trata simplesmenta tJa concassão de tempo de olhãrmos para. os me\os de J!;l\.rantir 
uma. estrada de terro que vá beneficiar o Bs- as rendas da Uoião ; e não será, por certo, 
tado de San1a. Cll.tha.rla& e que Dito traga ao (aeilits.ndo as concessões de estracU.is serD ser 
Thesouro grand&3 onus... ou9\do ~ go'lferno que é re&p.onan:vet l!Ot' toda 

N " "' a administração e qae nos pôde ministrares-
Q Sa. p A.ULA. R.A\108 - i<> ull. neo~uma. elat-eclmentos muito vantajosos aftm de tem 

que não traga. ·delltlerarmos que poderemos chegar a ooo-
0 Sa. CoELBO CI~'tRA.... e os exemplos secução do nosso desitkralt.tm de eqniliurio 

que nós temos destas c.utras estradas são orçamentario~ 
suBlcientes para. nos aconselhar muita J!rU· Limito-me. Sr. Presidente~& estas obaerva.
deoeia. e circurnspeeçio oa decretação desta coes, remettendo á. Mesa ns tfuas pequenas 
madicla. · emendas qaa snbmetto à. wnsideTat&a da ca-

llateado mesmo que esta estrada sendo mara. dos Srs. Deputadôs. 
feita. até Loge seria uma e;strad ~ de grande Como disse o tllço, não tendo espera.noa de 
rellnltado por Santa. Ca.th~rm~e que de La.ge que as])Q1a:vras liespret&nclooas ••• 
em deante deve-se confet•tr ao ~verno a. fa- 0 SR.. p AULA. Ruios-Muito autorisa.da. 4 
culdade de ma.nda.r estudar o melhor traçado questão apenas de apre~iaç§.o · ' 
pa.ra se fazer o prolongamento. • 

Mas·pe!o <:ootracto n~ pô<ie. E desde que O SR •. ÇoE.LHO CINTa..\- .•• do orador qu.e 
ba QCcasia.o da. competencte. poder entea~et'-se ora. S& dmgaá Ca.man, possam calar »o. m.p1 .. 
com o governo, e o governo ea~ja. au\mado l'tto dos dorensores e patronos deste prOJeeto, 
das melhores disposiçDes e boa. 'VOntade para mas ~rque, assim rendo um preito á minha 
dotar o Estado de Santa Catllarina de uma conselennia, tendo eerte~ de na.,.~r ~umpr\do 
boa estrada, eu não vejo inconveniente em co- o nosso dever, pugnando peJos interessas do 
metter ao governo a revalidação desta con- Thesouro. (lluito b~tm.) 
cessão mediante estas condiçOes. São lidas, apoJadas e postas ccojuactameata 

O Sa. PAULA. R.A.lltOS dú. um apa.rte. em discussã.o a.s seguintes 
0 S~. COBDRO CtN'l'RA. - A Ca.mara. póde 

decretar as bases p_a.ra esta revisão. . 
Sr. presideate, Jà tendo tomado a attenção 

dt. Camara. sobre este projecto que reputo de 
· maXimo lntores9é para a nação, considerat!o 
sob o ponto de vlgta dos onns que accarretam 
ao nosso -pobre ·Thesouro (apoiados), remet
terei esta emellda á Mesa, atlm de que a Ca
mara, meditando sobre o assumpto, possa. 
tOillar nma. deliberação que não prejadiq_ne o 
system• de viação de S:1nta Catnarioll. e 
acautele de a.lgtuna fôrma o nosso pobre T h e· 
sonro, ameaçado, a. meu ver, pela outra. es
trada-a de Pedro 1. 

EBta. questão de viação, Sr. Presidente,tem 
sidoe.ntre Dós tratada com taota precipitação 
e pedirei à Cama.ra lieen~ para. dizer--eom 
tanta falta de criterlo pelos poderes compe
tentes que, longe da termos avançado no 
sy~tema. da. viaçil:o no pai~, temos retrogra
da.do e aa.cri6ca.do o Tb:esonro etn proveito de 
felizes coneessionarlos qne obteem taes con
cesSões para na pràça jogarem liYremant&. 

O SR. PA.ua Ruros ~Estou de aceordo 
com V. Ex. nesta pooto. · 

0 Sa, COBLllO CIN'l'lU. - 0 contracto, 
Sr. Presidente, a. meu ver é onerosíssimo, e 
onerosissimo por uma. ra.lio mGito timplea-

Emendas 

Ao projeeto n. 11)3 de 1894 : 
Art. Flca o Poder Executivo a.utorisa.do 

em revaUdar em faVOl' da nova COlllpiDb}a 
Estrarht de Ferro Estreito e S. Franctsco do 
Cnopim. a concessão autorgada pelo decreto 
11. SW, de )8 out11bro tie 1800, nos termos das 
dü~posiQDes do decreto n. 862 de 16 de outu
bro de 18\lO-sob as seguintes condições : 

lu, revisão do traçado a~tual nos pontos 
reputado~ inoon venientes pelos engenbeil'OS 
do governo ; 

2 .. , ser es\:Q.\uioo no <X)t\tracto inn~nd~ o 
direito do roder Executivo nomear um dos 
direct.urea da companhia., alterando para. essa 
fim <>s estatutos dU. mesma. empl."eta.. 

Sala. das sessões, 6 de deternbro de 1894.
Cos!ho Ointrte. 

O&r .. França Oarva.lho-Tenbo 
sido, Sr. Presidente, interro~do pela razão 
de não .hal'er a Comm~Ssào oe Conshtmcão, 
Legisl.açã.o e Jnstiça dado parecer sobre o · 
proiecto n. 163, ora em dtsctl&5Ao. e buje 
ouvi um nobre deputado declarar que na-
turalmente por hav~r n Commi.llslo de Le-
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gislação deixado correr os J 5 dias do Regi
gimento para. dar parecer, foi elle dispensaao. 

O SR. CoELHO CINTRA-E' o que parecia. 
0$R. FRANÇA CARVALHO- Tem razão o 

meu honrado collega, pois tratando da re
validação de um contracto. de~.!larado cadu<;o 
pelo governo, e que versa sobrH um privi
legio pelo praw de 70 annos, com garantia 
do mesmo governo sobre approximailamente 
a quantia de 50.000:000$, o projecto em dis
cussão, parece-me que devia ser submettido 
ao estudo da Com missão de Legislação. 
Direi, porém ao illostre representante de 
Pernambuco, em defesa tla Cowmissão de que 
sou presidente, que não deu ella. parecer 
sobzoe o dito Jlrojecto, por nãO haver sido 
ouvida a respeito. A Commissã.o de Legia
la.çâo não se~ esquiva á responsabilidade qae 
lbe poss& ad:Vir nas suas opiniOes ~obre qual
quer assumj>Jo. 

Vou requerer para qoa o pro.jeeto, ora. em 
discussão, ~vá â rererirla Commis.são, o que 
faço unicamente para provlll" que a Commis
são, repito. nem evita trabalho, nem foge a 
responsabilidudes. 

A cama.ra, porém, fará o que entender. 
E' lido,.apoiado e posto oonjllnatamente em 

discns11ão o saguinte 

Rtquerimet~to 

Requeiro que o projeeto n. 163, de 1894, 
seja. enviado á Commissã.o de Constituição 
Leglsiacão e Justiça, aftm de dar parecer 
sobre o mesmo. 

Sll.la. das sessões, 6 de dezembro de 1894.
França Canlalho. 

O 8r .. Francisco Glleerlo -
Sr. presidente, nada. tenho que ver com a. 
questão relati"a. ao direito de renovação de 
conceasões decla.rtulas caducas pelo Poder 
Executivo, e ate mesmo votaria para. que o 
projecto toase á. Commissão de Justi~ ... 
(apartes); ma.s, Sr. presidente, como o nobre 
deputado por Pernambuco. alias profissional 
distinctissiJno, pronunciou-se em rela.çio a. 
este a.ssumpto, dizendo que era. preci•o·ha.Ter 
mais critel'io na. decretação de estra.da.s rle 
ferro que, em vez de import&Nm em 'beneftcio 
real para o paiz, daTam apenas elementos 
par& o jogo da. ~raça., me julguei obriga.d~. 
com permissão ao nobre deputado, a v1~ 
dee.larar que a. estrada. de que se trata fo1 
decretada por · mim, em 1890, precedendo 

,eatudoa da commilaio respectiva e fazendo 
parte do pla.no de viação geral... . 

0 SR. P.\UU RAMOS- Apoiado, era. o que 
i• dizer. 

o Sa. F'RÃNCISOO GLICliRio. • • plano que 
apresentei a Clamara em 1891 e que tem sido 
approvado, co~ retoques naturaes, por uma. 
oommissio distinctissima,presHida pelo actua.l 
ministro da agricultura. 

O nobre deputado :Provavelmente não se 
recorda. desse facto. que eu a.filrmo a. V. Ex. 
O projecto foi apresentado pelos engenheiros 
Srs. Dionysio Cerqueira. e João do Rego Bar· 
ros; submetti·o com outros planos, e que sobre 
o mesmo assumpto me foram apresentados ao 
estudo da Commissão de Viação GeraL 

Esta. commissão aooeitou esse plano, tez aa 
modificações oue entendeu, e eu dz a. con
cessiio com a. garanti& de juros estabelecida 
em lei. . 

E' possivel que eu tivesse errado, mas o 
meu criterio liJ:nitou-se a entregar um as· 
sumpto deste. natureza a. uma. commissã.o de 
competentes, pre~~idida por uma. autoridade 
consummada. no assumpto e de cujo valor 
scientüleo e moral acaba o governo de lançar 
mão, chamando-o pa.ra dirigir a. Estrada de 
Ferro Central, o Sr. Moraes Jardim, que 
conhece o sul, o centro e o norte deste pa.iz, 
quasi que por havei-os percorrido. 

Nestas condições, si o traçado nã.o é o 
melhor. . . · 

O SR. PAULA RAMos-E' o nnico. (Apoiados.) 
o Sa. FRANCIS(» GLicB:RIO... em todo o 

CS$0 está. cercado de e.utorida.de irrecusa.vel. 
Quanto ao capital, não sei si elle a.ttingirâ á. 
cifra. de 50;000:000$; o que posso aff1rmar é 
que a subTenção lili de 60:000$ por kilome
tro, base gera.l das concessões adoptadas pelo 
governo provisorio, e que já vinha do tempo 
do imperio, ga.rantia essa gue 11ó se tornará 
etrecti va. depois da construcçã.o, do exame da 
linha e do trafego, de sorte que s6 grada.ti'va
mente e que o capital será verificado. 

São estas as informações que julguei dever 
dar á Ca.mara., repetindo que, embora tenha 
sido adoptada a este respeito uma. medida. de 
cara.c:ter geral, IDDni1a.ndo revalidar todas 
as concessões de estradas de feJ.'ro que -v:ão 
senir a Estados attingidos pela. revolução ou 
mesmo pelo estado de sitio,_ em cuja_ medi~a 
se inclue o caso da Companhia Chopl.ID., nao 
me opponho a que o projecto vá a Comm.lssão 
de Justiça.. (Muito bem ; muito bem.) 

o Sr. Uoelb.o Oint.ra- Sr. Pre· 
sidente, quando aventei a questão sobre o 
projecto em discussão tive em vi~ta chama.r a. 
attencão da camara. para que nno passa.ssa, 
silenciosa.mente, uma. questão grav~ima, á. 
meu ver. . 

Comecei dizendo que, si se . tratava de uma. 
simples autorisação para. revalidar a conces
são, o projecto el"a desnecessa.rio porque. · no 
orçamento vinlla. wna. medida que estatuia 
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isto, mas, si era para o fim de obrigar o go
verno, taxativamente, a fazer n. revalirlação, 
ou a isso me opporüt porque, o Poder Execu
tivo, pelos elementos de que dispõe é que é o 
competente para analysar as causas que tem 
motivado essa recisão e, pelos seus auxiliares 
juristas de affirmar as condições de legalida
de ou illegalidade, que motivaram o acto por 
elle praticado. 

Disse mais Sr. Presidente, que eram obser
voções despretenciosns que fazia a Camara, si 
bem que tivesse quasi certeza da acceitftção 
do projecto pelos seus adptos e pelos repre
sentantes, que sustentaram a idéa no projecto 
contida. 

Parece que não me il!udi porque, vejo vir 
á tribuna o honrado daputado por S. Pa•Jlo, 
a quem estou D.costumado a render o preito 
das minhDa homenagens e a quem, mesmo 
nesta discussão, felicitei pela lettra do seu 
decreto n. 86'2, decreto este que infelizmente, 
não foi observado no posterior que fez conces
são a Chopim. 

Não tive, na conclusão das desprPtenciosas 
observações que fiz, a menor in lenção de me
lindrar o nobro deputado ; si S. Ex. viu nas 
palavras que aqui proferi como feixo de dis
curso a menor idéa de melindrai-o, immidia
tamente as retiro ... 

O SR. GLICERIO- Absolutamente não. 
O SR. CoELHo CINTRA- V. Ex. sabe que 

estou acostumado a respeitol-o e que não iria, 
em uma questão denonada dirigir-lhe pala
vras que parecem ser de alguma forma of
fensivas. 

Creio que S. Ex. me f<lZ justiça do ver que 
trata-se de uma questão technica, que S. Ex. 
diz tee sido estudada pelas summidades ; o 
meu fim é fazer voltar a attenção do gover
no ... proferindo elle mesmo a decisão sobre 
esta questão e analysando e observando 
se destas clausulas feitas em virtude dos 
pareceres destas summidades technicas, fo
ram ou não violadas, foram ou não infrin
gidas. 

Foram essas as idéas que tive e por esta 
razão mandei as emendas que se acham sobre 
a mesa. 

O Sr. Augusto Severo-Sr. 
Presirlente, na qualidade de relator do pare
cer da Commissão de Orçamento, que ora se 
discute e ainda na qualidade de membro dessa 
mesma com missão julgo-me no dever de rou-

. bar alguns momentos de attenção á Camara: 
primeiro para dar ao meu illustre col!ega, 
deputado por Pernambuco, os esclarecimentos 
que diz S. Ex. lhe faltarem, o que levou-o 
apresentar uma emenda de todo o ponto 
incabida e depois, Sr. Presidente, para em 
nome da commissão responder ao mesmo Sr. 

deputado na pnrte em que S. Ex. se refere â 
existencia de patronos e mais á assignatura 
do humilde relator, que só o foi nesta questão, 
como em muitas outras, por não se furtar 
jamais ao cumprimento de seus deveres de 
deputado reconhecendo e proclamando, en
tretanto a sua incompetencia, primeiro do 
que lh'a lembrem. 

DIVERSOS DEPUTADOS - V. Ex. é de reco
nhecida competencia, 

0 SR. AUGUSTO SEVERO- Não tenho Sr. 
Presidente a velleidade de suppor que os meus 
pareceres tenham nenhum valor especinl, e, 
repellindo em nome da commissão o qualifi
cativo de patronos, passo a dar explicações 
que julgo indbpensaveis. 

0 SR. COELHO CIN1'RA- Perdão, eu não 
ousaria dar semelhante qualificativo aos hon· 
rados e dignos membros d<t commissão de Or· 
çamento ; disse o seguinte : pelos seus patro
nos e pelos membros desta casa que susten
tam este parecer. 

0 SR. AUGUSTO SEVERO - Bem ; acceito a 
explicação e passo a defender o parecer que 
tive a honra de relatar. 

O nobre deputado preoccupa-se principal
mente com a parte tecbnica e financeira da 
questão declarando que o traçado da Estrada 
de Ferro Chopim apresenta grandes inconve
nientes ; que o thesouro e extraordinaria
mente onerado pela concessão. 

Não vejo, Sr. Presidente, que haja nenhu
ma parte technica na questão sobre a qual o 
Congresso deva emittir parecer ; e quanto a 
parte financeira S. Ex. vae ver que a com
missão não se esqueceu dos interesses do the
souro- antes, como sempre, procurou de
fendei-os. 

O SR. JoÃo LoPES-Revalidando a conces· 
são a com missão, prestou relevantes serviços 
livrando o thesouro de pagar uma justa ín
demnisação. 

0 SR. ARGUSTO SEVERO - 0 aparte com 
que me acaba de honrar o digno presidente ela 
Commissão de Orçamento me dispensa perfei
tamente de mais largas considerações neste 
particular. 

Trata-se simplesmente, exclusivamente, de 
revalidar uma concessão que não podia ser 
alterada. 

A commissão julgou depois de estudar a 
questão, detida e minunciosamente, que o 
governo não podia, não devia declarar ca
duca a estrada a que se refere o parecer; e 
não devia justamente porque as razões alie· 
gadas no decreto de caducidade não justihc~:n 
e nem apoiam de nenhum modo esse acto, 
que é por isso illegal. 

0 S~. BEVILVQUA dá um aparte, 
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---------------------------------------------------------------------
O SR. AuGusTO SEVERO- Continuando, Sr. 

Pr6sidellte, direi que quatque1• alteração no 
con tracto da. concessão Chopim me parece i na.c
ceitaveL 

Si o acto do governo é illegal. como pensrt 
a Commissão de Orçamento, revalida-se a con
cessão tal qual ella é, respeitando· se a fé de 
um conn•acto. Si é legal, nada temos que 
fazer. 

E' isto que a Ca.mam vai decidir e sobre o 
que versa. o parecer da. commissão. 

UM SR~ DEPUTADO - 0 que preciza.mos sa
ber é se o .acto de cadncidade foi ou não legal. 

0 SR., AUGUSTO SEVERO- Para. isto é ba.s
ta~tl! proçeder-se a leitura do pal'ecer da com
mtssao. ' 
·Na. pa.rte juridica da. ma teria.. a Commissâo 

de Orçamento foi instruida. com documentos 
imJ!orta.ritisõ-imos, entre os quaes se acha o 
parecer luminoso de um dos p1embros do 
actual governo da Republica.. 

E' assim que o illustra.do .actua.l ministro 
do exterior diz, no parecer que elucidou a 
questão, o seguinte: 

Salve a questão Ckopin. 
A sentença que declara nulla a constituição 

da sociedade a.nonyma. não privou a. commu
t~hão de. facto dos direitos e obrigações de que 
se tornou titular. 

Tirou á. sociedade o cal'acter especifico de 
sociedade a.noDyma e nada mais ; nii.o des
truio as relações de direito dos socios entre si 
e destes para com terceiros. 

O primitivo conoPssiona.rio. por força. do 
decreto que n.utorisou o. tra.nsferencio. da. con~ 
cessão â. sociedade, desappa.receu e com elles 
as obrigacões que contrahira. para. com o go
verno. 

que na incorporação da companhia preteriu 
solemnidades· lega. !S. 

Salvo melbor juizo. 
Rio, 3 de setembro de 1894.-Ca.rlos de 

Car~alho. 

0 SR.. COELHO CINTRA.I11i. um aparte. 
O SR.. ·Au<;-usro Sl!:vER<>-Posso garantir ao 

nobre deputado que a presente questão no 
seio da. commissão não tbi tratada. de afoga
dilho .•• todos os seus membros estuda.:ra.m-n'a. 
minuciosa e separai1amente, antes de ser tra
tada. em sessão. 

Ahi foi discutido e combinado o parecer 
que ora se discute. 

'Vê S. Ex. que não hou.ve a. pre$sa de que 
fa.llou. Não se póde tambem dizer que a Ca
mara foi surprehendida com o a.ppa.recimento 
do projecto, visto que já teve uma. discussão, 
e ba muitos dias está incluído na. ordem dos 
trabalhos da casa 

A accuso.ção, pois~ que S. Ex. fez á commis
são não tem razão de ser. 

Quanto a mim. S. Ex. foi pa.rticula.rrnente 
injusto, tal vez por·que eu tenha tido a. lnfelí· 
cidade de ter estado por diversas vezes, nesta. 
sessão, em opposiçii.o á.s suas respeita. veia opí· 
niões ; deve porém ter a. certeza. do mu1to 
q ne o considero. 

Não havendo o. discutir-se nenhuma. ques. 
tã.o tRchnica., só nos compete acooita.r ou não 
o projecto em discussão, nenhuma. emenda 
devendo l3er otrerecida. no sentido de aJtera.r 
o traçado da E\Stra.da., 

Acceito, Sr. presidente, as primeiraa pa.ta.
vr:~s do nobre lleputa.rlo, quando s. El:. diase 
que julgava inuttl o projecto, poi~. havia. no 
orcamento e a. disposição que ia. em auxilio 
da. rivaliduçrio de Cbopin, pois era. compre

Substitui-o uma. entidade juridica inteiro- ben•Uda. nos Estados que estiveram em revo· 
mente destituída e.porta.nto,a. questão reduz- luc;ão. e soa caducidllde tinha sido dP.elarada 
se a saber si tal entidade, sociedadeanonyma depois de 6 de setembro de 1893, jã estando 
ou não, cumpriu a.s obrigações em que ftcou approva.dos os seus estudos. 
subrogada.· . Perfeitamente de aecordo. 

Entendo que a falta pessoal do primitivo Penso tambem que jà agora que está ap-
concessionario não póde prejndicar os /'irei tos provado o orça.mento da Viacção, não ha ur
adquiridos pela sociedare de facto que se for- geneía ·deste projel:lto, pois, disposição igual· 
mou e que em tã.o bo& fé cupJpriu as condições está a !li consignada.. (Apoiados.) 
do contracto. Sei mesmo que os honrados representantes 

Ainda uttimarr:ente a Córte de Appellação de Santa. Catbar~m ... já trataram de conseguir 
reconheceu estas theses (appellacão commer· do .dígno presidente da. ca.ma.ra. a· retirada 
cia.l n. 558) julgando que uma sociedade ano- deste projecto, :Pensando do mesmo modo que 
nyma . nulla. é-um estado de communbão de o honrado depntado por Perna.mbUC(). · 
intel'f!SSeS de que resultam direitos e obriga- Não sei, pois, porque tanto faDar em torno 
cões. . . de uma questão vencida.. 

Assim, por ter a. tra.naferencia da conces- A parte financeira.· é & gar&ntia. de juros 
são estabelecido·nova.s relações de direito en- e desde. qu~foi reconhecida, em vista da. lei. 
tre O governo e· 8. BOciedade cessionaria, a .O direito da companhia á. concessão, não po. 
C!'ducida.de não p.óde ~~ ~ecretada. J~r ml?·; di~~-~«~ proj.oo~ ser ç.ensura.da. a com..,.. 
trvo da·· culpa- do p~umt1vo concemonrmo DU8SIW. . 
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Concluindo, peço á Mesa para tranerar o 
))a.recer da commissio, em cujos consideran
aos está sua verdadeira. de!~a.. (ApoiadosJ 

Tenho concluído. (Muito bem, muito bem.) 

O !ir. Arthur Torre• ( Est~ du. 
curso deb::a. de ser p1Lblicado, tel'«lo sido ·Ditre· 
gtU em tempo 40 orador.) 

cabe, como já. foi declarado, por vota~ ex
pressa da cama.ra e ílrma.rido doiltrJoa, ao 
Poder Judiciario. 

-Foi neste P._Onto de vista que dei o a parte a 
que o nobre il~j)ut.a.do a.ll~diu; e termi~o re
petindo qne. 111 S. E:r.t tivesse pi'oduztdo os 
esclarecimentos antes, eu não teria. dad() 
aquelle afiarte, e Dão teria. motivo para estar 
D& tribuna.. que deixo. 

0 Sa. ÂLBBRTO TORRBS dá um aparto. o 8r. Be"'Vilaqua.-sr. Presiden
te, muito folgo de ter ouvido ao nobre depu
tado que acaba. de abrilhantar a. tribuna. 
Realmente tinba duvidas no meu espirlto, o Sr. Paula Ha.moe diz que não 
duvidas que ainda persistem, e Dão sei expli· se trata. de fazer uma. couces&ão de estrada. 
car a raz.ão ~rque este projecto foi ter de de ferro e sim de reva.lidar uma concessio 
pre!erenci& á Commissio de Orcamento. que foi declarada caduca, sem poder ler ; 
(Apartes.) trata-se do reconbecimento de um direito Q118 

Não coobeeia as particularidades, que o desapparece com a emenda do nobre depu· 
Dobre de-put&do acaba. de apresentar. O pa- tado -por Pernambuco. 
recer é muito laconico. (Hà um aparte.) Querer reduzir boje o prazo de garantia. de 

Sim,Seobor, mas o parecer é muito Jaco- juros e mais favores ind1spensave1s à. sati~fa.
nico, por elle eu não pOdia nobal' explicação, çã4 do controcto por parte da empreza, 1m• 
tendo em mente este precedente a que o no· porta. em suspensão de promessas de ca.pi\ael, 
bre deputado alludiu. Si é uma quesUo de porqul} os Cê\pitalistlla retirarão seus capi
indemnízação, então jã a Cumnra j olgou que taea. 
não lhe compete d.eciliir, e sim ao Poder Jn· A emenda só tem por ftm demorar a ~assa· 
diciarío. Si houve· motivo real para a cr~dll · gem do projecto, prejudlCc.Lndo o Estado de 
cidade, eotio cabe a Camara revalidara con- Santa Catha.rina., que tem nessa. estrada a 
ces~ão. mas neste caso não deve ella. abrir sua. salvação. 
mã.o do direito de modificar, si assim achar o orador acredita que a empreza. conoesaio
conveniente, para mais ou para. menos, no naria não concordara com essas mod.Hlcaçliea 
quanto dos juros, no tracado, no prazo, em· o recorreri. ao Poder Jndiciario . 
.!lm fazer as alteraçr5es que entender conve- Não póde absolutamente concordar com a 
nie11tes para mais ou para menos, sendo legi· emendo. do nobre doputado e não v& moUvo 
tima a caducidade. para. o roqnerimeuto do presidente da Com-

Eu nã'l sabi~ porque tinha. sido decretada a missão de Legislação e Jaetiç&, p_orqna.nto c 
caducidade; e, ai esta& explicatees que o uo- principo consignado no projecto ,ia está. Da 
bre deputado acaba. de dar tivess&m sido pro- loi orçameo~ria, que tts~ as dospezaa do 
duzidas antes, ba muito tempo que o meu Klulsterio da Viação. 
espirito estaria esc:Jarecido e eu nio teria Este projecto Col a.presenta.do a.ntes do pro· 
occasiiio de dar o aparte a que S. Ex. aJlu- jecto de despeus da l'iaçlo e a Mesa nio po
dlu. Parece-me, entretanto, que não houn dla retiral-o sem requerimento da. Camara; 
e<•mo sup~ S. Ex., ~ta perfeita diSparidade por Isto é que elle 99 canserva. em fiagrante 
entre um caso e o outro. oontradicção com a. lei já votada. 

o concessionario da se lebre em preza. do sa· Finalmente pede ao nobre deputado por 
bfio e da vella baseava o seu supposto di· Pernambuco que r&tire sua emenda, nitando 
reito em um a.cto do governo, e pedia inde- prejni7.o a seu E!itado e podendo-se aim.Ja. re• 
nmizaç:ão por causa daquelle aeto que modi· solver a questão na presente sessão. · 
:ficou o seu dil'eito torto pela orjgem... Ninguem mais pedtndo a palavra, é encer· 

O acto do governo modittco_u aquillo, elle rada ~ discussão do a.rt. 1°. 
não se deu por contente, Dão obstante ficar I' sem debato -encerrada. a discllssão do 
exonerado de todos os encargos e com um art. 29. 
bom presente; não obstante, entendia que a Entra em l• diseussão o projecto n. 201, de 
submissão à. lei vigente o prejudica Ta, e en- 1894, deela!ando extinc:ta. a divida em que li
tão reclamou fndemnização. con para. com a Fazend~ Nacional o falllecido 

Eis abi, e como houve este acto do governo coronel do exercito Wencesláo Freire de 
declarando a caducidade, pa.recia-me que, si Carvalho. 
não havia. duvida sobre o. l~gitimidade éla ca- Niuguem pedindo a palavra, t\ enC&rrada a 
dncidade, era. ao Poder Jutlieiario que com- dbcuiSio e adiada a votaçio. 
petia liquidar • .Kntio eu disse que, si se trata Entram succeaslvamente em 2• discussio, 
ae u~a. caducidade decretada sem tunda.men- que é sem ~a encerra.d&, tt~ndo adiada a 
to~ nao é ao Congresso que cabe verlllear; votaçio, os·à.l111. do proJeeto n. 1&1, do 1894, 
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marca.udo aos escrivães da Côrte de Appella
çAo do Distrieto Federal vencimentos ignaes 
aos dos escrivães do Jnry e da. Repartição da 
Policia. 

E' annunciada a 2" . ruscussão do projooto 
D. 130 A, de 1&94 (do 8ena.do), determinando 
que o montepio dos oftloiaes da armada e clas
ses annens, de que trata a resolução de 23 
de setembro de 1795, será. regulado pelo 
me8111o decreto QUe trata do montepio dos ot-
ficiaes do exercito. · 

Entra em discussi'ío o a.rt. 1° . 
E' lida, apoiada e posta oonjunctamente em 

discussão a segnin te 

Emenda 

Sabstitua-se ao proJeeto n. 130, del894 
(do Senado). · ~ . 

Ninguem pedindo a. palavra., é encerrada a 
discussão e adiada. a. votação. 

Vão a imprimil' os seguintes 

l"ROJECTOS 

~ . 214-1894 

Conc~de ao Banco lnicilltlor de Melhoramen
tos. cessionario do contracto ulebrllllo em 
27 cW 4{/0Sfo de J890, para a fl)ndtl{!lfO de 
20 nucleos agrícolas no.t Estados do norte, 
com o engenlui1"o Josd AmeriC41 dos . Samos, 
o pra~o tk dous annos para a conalitwiçclo 
de{iniliua do primtJiro derse• nuckos, deno• 
minado - IniciGdor, fundado tto município 
de Barra dn Rio de Contas, ftO EMado dG 
BaAia, ficando som etfciJo G conc1ullo dN 
desenowe r•atanles, O art. 1 o - O montepio dos otftciaes da ar

mada e classesaonexM, de que tra.tn. a reso
lução do 23 de setembro de 1795, será rego- Foi presente á Commiasão de Orçamento a. 
lado pelo mesmo decreto, que trnta do mon· petição em qne o Banco Iniciador de MelhO· 
toplodos offlcia.es do exercito, e ambos serã'l ramentos, cessionario do contrMto celebrado 
diTldidos em doas partee i~aes, oab •ndo uma em 27 de agosto de 1800 pelo Ministerio dt. 
a viuva, si ella. se achar nas condiQOes esta- Agricultura., Commercio e Obras Publicas 
tuidaa nesse regultllnento ; e a. outra, nos ft. com o engenheiro José Amerioo dos Sa.ntos e 
lhos succeasivels na. tórma d1L lei, guardadas outros, pa.ra fUndação de vinte nuoleoa agri
tambcm u condtçoes aclmn. rererldua. colas nos Eata.doa do Norte da Republica. de 

Accreacenle·se -8t.o No caso de nilo llo.- confurmtda.de com o decreto n. ~.de 28 de 
ver tllbos a vtuva recebera &ti duas partes junho de 1890, requer a prorogaçao por fioua 

O paragrapho unlco paiiiL a aer o 8 2•. • a.nn~ •. do pra.zo estipulado na cla.usuJ& 89 do 
.... • aobrecbto contracto. 
-a t.lua~essous, 6 üa tlozambro de 1894. Allega 0 auppllca.nte que já. mediu e pagou 

-O•idio Alwamfl. o primell'o terntorio de 30.000 hectares de 
Nlnanem pedlQrio IL pnln\'l"n, é encerrado. n. terras devolutu.s. de que se acha. de pogae, 

dlacullllo do art. I'· DILII margem! do rio Googon, a.ftluente do 
E' igualmente ~tnJ rlebuto encerrada a do Rio de Contas, no Est&do d& B&hia.. 

art. 2.0 • Que tpprovadu. a. planta da divisão em lotes 
Entra em I• diaeusslio o projeato n. 202, e ce.minhoe do nuclt:o que wmou o nome de· 

da 1894, determinando quo o:t olflciae11 do -Iniciador, deu começo á reepectiva dema.r-. 
aJercito ratormud01 OU que 98 re(ormarem, cação de lotes, á.s derrllbe.das e roçadas, áa 
da accort1o oom as dispo;;iç&s do decreto pla.nta.çõee e á construcção de barracões e · 
n, 193 A, Lle 30 dejE\neiro de 1890, si estl~e- cas&.S para colonos e a. outros trabalhos pre
ram grada;Ldos no posto immediato, sejam pa.ra.torios. 
considerados para. todos os etreitos co ruo . si Mas, q ne só tendo encontrado terras devo
estivessem eltectlva.mente providos na classe lula.s rerteis, a grandes dístanciu de portos 
que tive•·em a graduação. e estações, com meiiH de communicacão e 

Ninguem pedindo a palavra, é oncerrnda. a transporte difllcilimos, foi·lhe preciso tomar 
discussão • adiada a votação. medidas extraordinari&s e dispendi08&8, as 

Entram successivameute em 2' discussão. quaes não :PUderam produzir os desejados 
que é ~m debate encerrada, 11cando adiada a e1feitoe. porque. dependendo as oommunica
votaçã.o os arts. do projecto n. ll~, de 189"2, ções em sua. maior extensão de trajecto ma- . 
autorisando o governo a melhorar as reror- ritimo, foram q ua.si totalmente impedida.s 
.mas dos olHciaes do exet•cito concedidos por pela revolta. de parte da esquadra nacional, . 
decreto de 3 de fevereiro de 1890, equi)W'an- e só recentemente pudera.m. ser recomeç&das. 
do-OH nas vantagens do decreto de 1\l de abril . . Que ainda por ou'ro lado, agua.rda. o banco 
do m81!mo an11o.. solução do MiDbterio da. lndustria, sobre os . 

Butl"d. em 1& diseus~io o projecto n . 186, typos de títulos provísories e definitivos de 
de 189!, aatoris11.ndo o b'"Overno a. pagar aos propriedade de lote colonial. ·. 
Sra. Pa.ulo Robin & Comp., a quantia. de Que por estes motivos, ~:.endo provavel que 
26:000$, que lhes • devida. na époc& marcad& para estar detllnitiva. 
~ T.Tlll 10 
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mente o primeiro nucleo (meiado de abril de 
1895), não tenha aind;L loca.lisado to" as as 500 
famílias, e construido todas as fabricas e ca
minhos necee.~arlos e seja-lhe impO'Sta a. pena. 
de ca.d ucidade, dirige ao Poder Legisla. ti v o 
esse pedido. 

A commissão entendeu indispensa vel ouvir 
sobre o assumpto o Poder Executivo, que em 
data. de l do corrente· ministrou completas 
e minuciosas informações que são a.s se
guintes: 

1"', que o peticionaria tem dado execução 
aos trab3.lbos referentes às obrigações esti
puladas para. a fundação do primeiro nucleo; 
~. que esses trabalhos foram approvados 

pelo Ministerio da. Industria ; 
3', que a municipalidade da. villa. da. Ba.rTa. 

do Rio de Contas, deu posse solemne ao peti· 
ciona.rio em 24 de abril rle 1893, c'os 30.000 
hecta.res de terras medidas ; 

4~, que em outubro de 1893 apresentou 
ainda o petíeionorio cópia da certidão, ma
tricula. e inscripeão rei ta segunflo o systemo. 
Torrens, das terras adquiridas, continuando 
a. da.r exeeuçii.o a.o seu contr&cto, demarca.uda 
lotes. derribando ~ roçando mat.ta.q, abrindo 
c:a.minhos e conatruindo barracões, etc.; 

5•, que em relaÇão ao onus el!tabelecido 
pelo a.villo n. 102, de I I re novembro de 1892, 
aos conceYlona.rios de nuciPos colontaes, tem 
o banco cumprido essa. obrigac;iio. 

6•, que attendendo-se aos trn.balhos oxe· 
cuta.tlos e ao exacto cumprimento da.•lo pelo 
peticíonarioás obrigat;:~li de 8(!U contr~teto e 
aos Justos motivos por elle a.llegHdoa, que 
podem impedir a deflnltiva constltulc;lio do 
nucleo no prazo do cootracto não R.Cha. incon. 
veniente em ser cooc&lida. a prorogo.ç.ão re. 
querida.. 

A COmmlsd.o de Orçamento em vista. des!IO. 
i nfol'IDaçào pensa que ê de justiça a concessão 
da. pro1·ogaçio impetrada; mas como entende, 
sendo nii!So ucompanhad& pelo voto da. ea,. 
mara. dos Deputa.rlos, manifestado na recente 
votação do projecto de or(;amento il o Minis
terio da Industria, Viação e Obras Publicas, 
que o serviço de colonisação deve correr ex
ctusí"famente por conta. dos Estados, e que a 
concessão de vrorogação de pra2:o estipulo do 
em contracto é um fa.vor que dá direito a 
quem o concede de impor novos onus ou re. 
stricçlíes ao contracto não cumprido, é de pa
recer que se adopte o seguinte 

Projecto 

O COngresso Nacional decreta : 
Art. I ;o E' concedida- a.o Baneo -Iniciador 

de Melhoramentos, cessionario do contracto 
celebrado em Z7 de ag0$to de 1890, para. a 
tUJl®çio d~ v:jnte nncleos.agrioolas nos ~sta .. 

dos do norte, com o engenheiro José Americo 
do3 Santos, o prazo de dous . a.nnos para. a 
constituição definitiva do primeiro desses nu
cleos, denominado - Iniciador - fundado no 
município da. Barra do Rio de Cnntas, no Es
tado da. Bahia, ficando sem eíl'eito a. concessão 
t~os desenove restantes. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições· em con
trario. 

S. R. Sala. dascommíssões, 5 de dezembro de 
1894.-Joao Lopes. presidente.- Arthur Rios, 
relator.- Albcrtó Torres.- F. P. Mayrink. 
- A. Guarn:zbat<a.- A1.1{/'J_sto Sevct'O. 

N. 85 G- 1894 

Emendas tio Senado o.o prnjecto da Ozmat<a 
do~ Depv.tados n. 85 G, do corrent4 anno; 
que pa a despc;a úo Mi11ísterio da lu.•tíça e 
Nego cios Interiores pcu·a o exercicâtt de 1895 
c q~'e {oram o.pprovadns por dous tel'ços de 
'tlOC03, n.a fd•·ma do art. 39 da Comtih•.içt2o 

A' Commis!>iiO de Orca.mento fo1 presente o 
officio do Sr. 1 o secretario do Senado, commu
nicando que por 30 votos contra 3 manteve 
~ casa do Cnngresso as suas emendas. x·eln
tivo.s á verbo. 29, e ao artigo que diz reepelto 
a transferencin rlos cursos annexos ós ra.cul· 
da.de~ de direito rle S. Paulo e Pernambuco 
h qua.es n Camarn dos Srs. Deputados não 
pvde do.r o seu B..<~sentimento. 

A Commis.<lii.o de Orçamento julga que nado. 
tem a o.ccrescentar oo que r·epetldam~nte tem 
dil.o :sobre o conhecitlo objecto r1essas Pmendas 
e é de pu.rec.er que ~jn.m e lias submettidas a.o 
~l11.recldo julgamento da. Co.ma.ra.. 

So.la do.s commi~ões. 6 de dezembro de 
189~.- Jü(lo L'lfJCS. presidente.- Alcindo 
Gllanabara, relator. - A1•Jltur Rios.- F. 
Mayrinh.- Augusto Se-uero. 

Emendas do Senado ao projec!o da Camara dos 
Depulados, fixando a despe;a do Ministerio 
ela lt<sc;ça. e Negoc_:os Intcdores para o ex· 
e-rei cio de 18 95 

A' verba 29 - Externato da. Campanha.. 
Supprima·se. .......... : .................... . , ......... , 

Supprima.-se o artigo que a.utorisa. o Poder 
Executivo a transferir ás administrações dos 
Estados onde funecionam os cursos a.nnexos 
ás faculdades de direito. · 

Projccto n. 85 E ,(lo corrente anno,® Camara 
dos Deputados, qtzc fi:M, _a despeza do Minis· 
teriO da hstiça e Negocias Interiores para o 
exercicio de 189/J _ 

Art. 1.• O Poder Executivo é a.utori.sa.do 
a. despender pela Repartição do Miirlsterio . . . 
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da Justiça e Negocies Interiores, com os ser· 
viços designados nas segui!ltes rubricas, a 
quantia. de.. . . . . . .. . ..... .. 15.693:485$425 ...... ·-· ................................. . ........................................... .......... " ....... " ....................... . 
•••••••••••••• • •••••••• ••••••••••••t••• • • 
29 • . Extern~~ to da Campanha 

creado por decreto n . 142 
de 5 de julbo de 1893 •. . 160 :000${)(10 

f • • 011 te e I •. I • 1 I t • 1 1 1 1 I t t t t t t 't te • e" • I I I I t • , • 

·············~ · ············ · ·····llt••···· 
• t tI I I I tI t tI t I I t t 1 1 1 1 1. I t t t I t f e • • I t t t • • •" • 

• • • • • t t . .. t I t. t f I t t. I I t t I I •• t t te t I t t . e e" I I I 

•• tI t. I I t. I I I I I I • t. e t t I I t t . t . f . t • I t • t • te t • 

Art. E' o Poder Executivo autorisa.do a 
transferir ás adminiStrações dos Estados onde 
tunooionam os cursos annexos ás . Faculdades 
de Direito de s; Pa.ulo e do Recife. 

O Sr. Presidente-Esgotadas ns 
matarias da. ordem do dia designo para ama
uM a segninte ordem do dia : 

Votação dos seguidtes projeetos: 
N. 210, â8 1894, antorisando a abertura. do 

credito de 474:734$905 pnl"J. os despez11s com 
a. Policia. Federa.t ( 3• discussão) ; 

N. 211, de 1894, autorís&nliO o credito de 
200:000$ para. a demarcação da fronteira do 
Brazn e da Bolivia ( 3" db;cusaão); 

N. 175 A, de 1894, autorlsando o governo 
a emprestar aos Estados de Santa Cathnrinn 
e Paranll. a quantia de 4.000:000$ reparti· 
damente ( 3• diiiCut.&ão) ; 

N. 121 O, sobre as emendas d1L Camara ao 
projecto do Senado n. 121, de 1894, ( eleiç!)es 
munlcipaes ) ( discus...;ão unica) ; 

N. 156, de 1894, declarandD estar compre
bandida. no art. 60. lettra I, da. Constituiçll.o 
o. comlJet.encia. de resolver o Supremo 1'ribu· 
nal Fetferul, mediante reclamação, todas as 
quertoes originadas de confiictos resultantes 
da. duplicata de assembléas, ou de governa· 
dores ou presidentes dos Estados, ( substitu .. 
tivo do projecto n. 189, de 1894 ( 3a discus
são); 

~em direita do rio do mesmo nome, passando 
entre Porto Alegre e Imp~>ratriz. pelo valle 
do Piancó, no Estado da Pa.rahiba, pelo de 
Pajehu, do de Pernambuco, e neste pro· 
curando o R.lo S. Francisco no ponto mais 
conveniente ; 

N. 26,. de 1894, dispondo que os bens das 
ordens religiosas. declarados proprios nncio
naes ou come bens vagos, mas que conti
nuaram ao serviço do culto catholico, sejam 
reconhecidos propriedade da. igre-ja catholiea., 
no uzo e gozo dos institutos ou pessoas l'eli
giosa.s que dellcs se acha vo.m de posse ao 
tempo da promulgação da. Constituição da. 
Republica ; . 

N. 115 A, de 1894, concedendo varios favo
res â.s estradas de ferl'o consti'uidas pelos Es· 
tndos, ou por companhias particulares, qae 
rorem prolongamento ou ramaes das da. Untão 
ou que a estas se ligarem ; 

N. 113, de 1892, autorisando o lloverno a 
melhorar as rerormas dos officia.es do exercito 
concedidas por decreto de 3 de fdvereiro de 
1890.equiJl8rando·os nas 'Vantagens do dP.creto 
de 19 de abril do mesmo l1 nno (2• discua.Uo) ; 

N. 138 A, de 1884, concedendo n D. Jofé 
Pereh·a da Sllvn Bnrros a P'·nsio annunl do 
3:600$, sem prejuízo da congruft. que pel'oebo 
como serveutunrio do culto cathoUco ( dlacllS
são unica: 

N. 83, de 1894, autnrlsnndo o Poder Ex
ecutivo a. reot•gnuisnr o serviço de immlgt'll• 
çiio o colonlsncão rtn Unil~o de conformii:tude 
com os hnses quo npre11ento. ( 3u dlscu8Mi1o) ; 

N. l63,de 1894, revnlirhtndo em rnvot• da 
nova compnohln Rstrndn de Forro Estreito e 
S. Frandico no Choplm IL concf.!llli\o n qne se 
refere o decreto n. 800 de 18 do outuuro de 
1800, nos termos do respectivo contrncto 
( 2• discussão\ • · 

N. 201, de IS94, declarando extin~ta ~ di· 
vida em que fteou para com a Fuzemln. Na
cional o fallecitlo coronel do exercito Wen• 
cesláu Freire de Carvalho ( 1• discussão); 

N. 161, de 1894, marcando aosescrivães ·da. 
Côrte de Appella<;:ão do Districto Federal 
vEOncimentos iguaes aos dos escrivães do Jury 
e da Repartição da Policia ( 2• discussão) ; . 

N. 109 B, de 1894, dispondo sobre a expu I. 
são do estrangeiro de parte ou de todo o ter. 
ritorio nacional ( 2,. discussão) ; 

N. 209., de 1gg4, antorisa.ndo o Poder Ex
ecutivo a. conceder ao engenheiro João Cro
ckn.t de S4 Pereira de Castro on a. quem me
lhores vantagens ot'rerecer, . privilegio por 60 
annos para. a construcçc1o, uso. e goso de uma 
estrada de ferro de Pesqueira à santa Maria 
de Ara.guaya ; e a Germano Vert, c.u a quem 
melhores vantagens orferecer, privilegio por 
60 annos para. construcção, uso e goso da es
trada de ferro que, partindo de Mossoró, · no 
R,io Grande do Norte, se desenvolva pela pwo-

N. 130 A, de 1894, (do Senado) · deternu
nando que o montepio dos officiaes da ar
mada. e classes annexti, de que trata. a reso
lução de 23 dg setembro de 1795, será regu
lado pelo mesmo decreto que trata do monte· 
pio dos officia.es do exercito ( 2• discussão); 

N. 202, de 1894. determinando que os offi-
ciaes do exercito 1-eformados ou que se J-efol ... 
marem, de accordo cnm as disp()l)ições do :Jc .. 
ereto o.193 A,de 30 de janeiro de 1890, si t;sti· 
verem gráduados no liOSto immedíato, seJam 
considerados para todos os eft'eitos. como si 
estivessem etfectivamente providos na classe 
~e <JUe ~iver~~ a gr~d~ação Ç ~· di~ssJ,o); 
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N. 1869 de 18~4. antorisando o governo a 
pagar aos Srs. Paulo Robio & Comp. á quan· 
tia de 26:000$, que lhes é devida. ( 1a discus-
são); 

Discussão unica. do parecer n . 85 G de 
1894, sobre a.s emendas do orçamento do Iu
terior; 

Dissnssão unica do projecto n·. 213, de 1894, 
considerando no posto de general de brigada. 
a reforma. do major e genersl de brigada 
honoro.rio do exercito Luiz Jose da r'onseca 
Ramos, com todas ns vantagens desse posto, 
como si effectivo fosse ; 

2 .. discussão do proj ecto n • 152, de 1894, 
-prorogando por dous annos o prazo concedido 
á Estrada d6 Ferro Leopoldina, como eeasío· 

. naria. da. E. de F. de santo Eduardo ao ca
choeira de Itnpemirim, pn.m a con~lusão dns 
obras da linha. entre estes dotH pontos e dis-
l'enaa a mesma companhia da. oonstrncção do 
prolonpmento da sua. estrada. desde a. esta
ção do lmbé no valle do Rio Grande. até a 
do Macaco; 

Disctissão anica. do parecer n 57 C, rie 
1894, sobre as emendas do Senado ao !Jro
jeoto n. 57 B, deste anno, que a.utorisa. o 
governo a rever o regulamento approvarlo 
pelo decreto n. 1692 A, de lO de abril ulti
mo, para e:~ecução da lei n • 194 de ll de ou
tvbro de 1893; 

2• discussão do pro,lecto n. l•U, de 18~, 
mnndondo reverter ao serviço activo do 
exercito o cnpi1Ao reformado Jeronymo Fer
reil'll. França e interpreta o art. 90 ll . 2, da. 
lei n. 648 de 18 da l•,roato de 1852; 
~ dlscuu!o do projecto n. 18S, da 1894, 

determinando flUO tenh:l entradl\ no Th<>Son• 
ro, eomo reaeitn. a rend•' do Deposito Publi
co; marca veDcimentos ao~ respectivos ruo•._ 
ciono.rios e auto riso. n a bcnitlrt\ do crelil to 
neeeasarlo poTn indemnlzar o deposittuio p,l_ 
blico de diversas deapezns. conforme a liqui
do elo que o governo ftzer; 

2• diacusdo do projeeto n. 162 A. de 1894. 
abrindo o credito extraordiunrio de 3:600$, 
para pagamento dos vencimelltos de um con· 
servador, ·um segundo otftcial e um t~malinen· 
se da. Bibliotbeca. N11cional. a partir de 4: de 
setembro do corrente anuo' 

Levanta-se a. sessão ás 4 horas da tarde . 

Parecer a que sa retere o discurso de depu
tado Sr. Auqu.sto S~.ero 

A Commiasão de Orçamento, ·tendo presente 
o requerimento da. nova Companhia Estrada 
de Ferro .Estreikl e S. Franeisco ao Chopim, 
~do a rivaüda.ção da concessão a que se 
retere o d~to n 896, de 18 de outubro de 

1890, nos termos do respectivo contracto,
tendo em vista. as &llega.ções e documentos 
prodUZidos e considerando: 

1 o, que a. sentença. ,ue. declara. nulla. a 
constituição de uma !OCieda.de anonyma, t{
rando-lbe apenas esta qualidade, não priy!to 
a communhâo de· facto de direitos .e ol:iriga.
ções e:xistententea ; 

2•, que, uma. vez annullada., a. consequen
cia é a. liquidação, da qual· uma du fôrmas 
é a continuaçilo do ntgodo, organi::a.ndo-$e 
P'l'"a esse fim· n01la socierlade : 

3•, que, portanto, sob o fundamento d~ 
annulla.ção ju«iíeía.l como. etreito e consequen
eia. necesse.ria desse aeto, não e licito in
ferir-se a ca.ducidàde da. concessão, que só 
póde ter loga.r nos casos previstos no acto da. 
conceasão ou clausulas contractuaes, o que 
não se verifica ; 

4•, que assim já resolveu o proprio governo 
sob consulta do Miniliterio da Justiça.; e ta.nto 
gue por iso interveio na. Uqui.da.çio, e per· 
mittiu a reorganisação em uuccessivos des
pachos; 

5•, que, quando mesmo tivesse a com~hia. 
annullada. incorrido em caducidade, por falta. 
de cumprimento de clausulas, não seria equi
t&tivo deixa.r inteiramente perdidos e inuti· 
Usados tantos ea.pitaes oonflsdos em boa fé 
pelos a.ccionistas; antes é de equidade amp&· 
rara.r 118 companhias que se acham em condi· 
çôea dB lev&l' a. efteito as conCH~Jõel que Jhea 
sio Celtas. e que, como esta eatrada., slo de 
notorla utUidade pubLica. e urgente neceui
da.dtl, é de parecei' que &e :revalide em favor 
da nova. compa.nbia. E!!trada de Ferro Estreito 
e S. Fr&Dcisco ao Choplm a conc.esào a que 
ee retere o decreto n. 896, de l 8 de outubro rle 
1800, sendo para esse ftm transrorruado em 
lei o seguinte projecto : 

O Congresso Nacional NlsOlve : 
Art. 1. • Fica revalidada. em favor da nova. 

Com panbia. Estrada de Ferro Estreito e ::!io 
Frsncil!co ao Chopim, a. concessão a. que se 
refere o decreto n. 896, de 18 de outubro de 
1800, nos termos do respectivo contracto·. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sa.la. da8 comm188Õe8. 6 de novembro de 
1894.- Joao Lopes, presidente.- Augusto Se. 
t)ero, relator.- Alberto Torrss.- Almeidcl 
Nogueira.- Augusco Montenegro.-F. M&y
rink,-Arthur Rios. 
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]57a SISSÃO EH 7 DE D~O DE 1894 Fraocisco Gargel, Cunha. Lima, Silva lfariz, 
Cba.teaubriand, Arthur0l'lando1 Tolentino de 

Pre~idencia dos Srs. Rosa e Sil~a, Francisco Carv!i-1~. Martins Juni?r•. Pereil'a de Lyra, 
Veiga (2- -mu-prenàenu) e Rosa e Sil"a ArmlDlQ Tavares, M&l'Clomlo Lins, Cornelio 

da Fon.::ei!CR. Octa via no Loureiro, Neiva, .Aris-
Ao meio-rlia. respondem á. chamada 08 Srs. tides de Queiroz, Tolentino dos Santos, Cleto 

Rosa. e Silva, Thomaz Delfino. Coelho Lisboa, Nunes, Torquato Moreira., Arthnr Torres 
Fileto Pires. Tavares de Lyn. Gabriel Sal- Belisario de Souza, Fon.."8C& Portella, PoncJ 
gado, Enéas Martins, Hollanda. de Lima, Vi- dt1 Leon, Almeida Gomes, João Luiz, Gonçal
veiros, Luiz Domingues, GustaTo Veras, ves Ramos, Luiz Detsi, OctaTiano de Brito 
Eduardo de Berredo, ,Nogueira. Para.naguã, Ferraz Junior, Alvaro Botelho, Loonel Filbo' 
?raia:'i~o Borges. Gon-çalo de .Lagos, Thomaz Ribell'ode Almeida, Vnlladares, Manoel F11l_: 
Ca.valca.nti, João Lopes. Pedro BOrges, Fran- geocio, Simão da. Cunha, Oleg&rio Maciel, La
cisco Benevolo, Luiz de Andrade, Carlos Jor- martine, Costa. Machado, Alfredo Ellis, Alve
ge, Roeb& Cavalcanti, OJympio de campos~ ro Carvalho, Carlos Garcia, Dino Bueno, Costa. 
Men~s Prado. Geminia.no Brazil. Gouvêa Junior, Julio de Mesquita, lfor~ira da. Sil-va, 
Lima, Zama; Santos Pereira, Augusto de Padua Salles, He1·meoegildo de Moraes, Alves 
Freitas, Fra.ncisco so..1ré, PaUla OuimarãE>s, deCaatro e ldndano ltnmos; e sem eaUJa o:s 
Jose Jgnaeio, Fla.vio de Araujo, Paraobos Srs. José Mariano, Gaspar Drummorid,, Lou
.Montenegro, Gal•'ino Loreto, Antonio de Si- reoço de Sã, Gonçalves Maia, Fernandes Lima, 
queira, José Carlos, .Americo de Mattos, Sil- ~o.vegildo F'ilgueira, Domingos de Moraes, 
va Castro, Nilo Peça.oha, .Agostinho Vidal, V1e1.ra de Moraes, Alberto Sa.lles e·Joao de 
Urbano Marcondes, Mayriolt, L&ndulpho de Fana.. 
Maplhães, Carvalho Mourão, Va.z de Mello, E' lida e sem debate approvada. a. aeta. da 
Monteiro de Barros, João Penido. Fortes Jun- sessio anlf:;cedente 
queira, Francisco Veiga, La.mounier Godo- • 
l'redo, Cupertinó de Siqueira, Rodolpho 
Abreu, Tbeotonio de Magalhães, Pinto da, 
Fonseca, Arthur Torres. Paraizo Cavalcanti, 
Carlos das Chagns, Casemiro da. Rocha. 
Domingues de Castro, Gustavo Godoy. Her. 
culano de Freitas, Moraes Barros, Panlino 
Carlos. Cincina.to Bre.ge., Francisco Gliceno, 
Ovidio Abrantes, Urbano de GouTela, Xavier 
do Valle, Luiz Adolpbo, Lauro Müller, Paula. 
Ramo•. Fra.ncieco TolentiDo, Emllio Blum, 
Fonaeca Oulma.rães, Rindavi& Oorreia e V~ 
pasiano Albuquerque. 

Abr&-se a sMSão. 
Comp.recem depois de aberta a sessão os 

S~. Luna. Bacury, Carlos de Novaes, Bricio 
Filho, Christino Cruz, Anisio de Abreu, Ilde
tonso Lima., José Bevilaqua. • ..Augusto Severo, 
Junq"!Jeira. Ayres, Trindade, Coelllo Cintra., 
Medeuos e Albuquerque, Miguel Pernam
buco, Clementino do Monte, Mllton, Tosta, 
Mancel Ca.et&no. Eduardo Ramos, Vergne de 
Abreu, Rodrigues Lima., sebaatião La.ndulpbo, 
Arthur Rios, Marcolino Moura. Atbayde Ju· 
nior, Flll'Quim Werneck, Fra.nc;a. Carvalho, 
Lopes Trovão, Oscar Godoy, Alcindo Gua
nabara, Lins de Yasconcellos, Erico ·Coelho, 
Euzebio de Queiroz, Costa. Azevedo, Ernesto 
Bra.zilio, Francisco Sa.ntiago, Barros Pra.nco 
Junior, Sebaatião de Lacerda. Pe.ulino de 
Souza Junior, Lima Duarte, Ferretre. Pirea, 
Almeida Nogueira e Adolpbo Gordo. 

ORDEM DO DIA 

NãÕ havendo numero para. se votar a. ma· 
teria indicada na ordem do dia, passa-se á 
mnteria em discossão. 

Entra em diacussão unlcn. o parecer n. 85 G, 
de 1894; sobre as emendas do Orçamento do 
Interior, rejeitadas pela camara. e mantidas 
pelo Sono.do. · 

Ninguem ~indo a po.Ja.vra, é ence-rrada. a 
discussão o adiada a votaçio. 

Entra. em dlseuBBsão unica. do projeeto 
n. 213, de 1894. coosiderando' no posto de 
general de brlg&da. a reforma. de major e ge
neral .de brigada. honoratio do exercito Luiz 
José da. Fonseca R..'l.mos, com todas as van
tagens desse posto, como si etrectivo tossse: 

NinJntem pedindo a. pal&v~, é encerrada. a 
discussão e ãdiada a votação. 

Entra. em 2a discussão do projecto n. 152, de 
1894, ~ro~ndo por dous a.nnoe o pnu.o 
coneedtdo a Estrada. de Ferro Leopolrlina, 
como cessíoa.naria da E. de F. de Santo 
Eduardo ao caehoeiro de _lta.pemirim, p&• 
ra. a conclnsio das obras d& linha. entre 
estes dous ponto~ e dispensa a mesma com
panhie. da oonstr~ do proloncamento da. 
sua estrada dasde a. e~taçlo do Imbé, no 
vaJie do Rlo Grande. até a do Macacú ; 

Entra em di1CU881o o art. 16
, 

Dei:mm de compa.recer com causa pa.rtlci· 
dada. os Sra. Matt& BaceUar, Sá Pel-zotD, AU· O .r. Silva Ca•tro-Sl'. Prelldeo• 
~od . Monúmegro, · Benedicto Leite, Coata te, .,.enbo oirerecer duu emendas a este pro- ·. 
~ . rJBQes, Torm Portugal, Helveclo Monte, jecto. · 
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A primeira refere-se ao prolongamento da 
Estrada de Ferro Leopoldina da estação do 
Imbé á barra da Bonança. 

Devo dizer à Casa que a eompanhia Es
trada de Ferro Leopoldina Pstá de 11erfeito 
accordo com esta emenda, porque ella con
sulta os interesses da zona em que aquella 
companhia tem jurisdicção. 

O leito da estrada está prompto, faltando 
apenas alguns pontilhões. 

A Casa votando esta emenda farã um acto 
de justiça. A emenda é a seguinte, (U.) 

A ~egunda. emenda refere-se ao prolonga
mento da mesma Estrada de Petronilha a 
Parnabyba e é a seguinte. (Lê.) 

São lidas, apoiadas e postas em discussão 
as seguintes 

Eme11das 

Ao pro.iecto n. 152, de 1894. 
Fica prorogado vor dous annos o prazo 

concedido á Companhia Estrada de Ferro Pe
tronilha a Pa.rnabyba. 

Sal:l. das sessões, 7 de dezembro de 1894.
Silva Castra. 

Ao projecto n. 152, de 1894: 
Fica a Companhia Estrada de Ferro Leo

poldina. obri~ada. a prolongar sua. estrada da. 
estação do Quebé até a Barra do Bonança e 
dispensada dahi a.te Macuco. 

Sala das sessões, 7 de dezembro de 1894.
SUva Castro. - .Agostinho V idal, 

Ao projecto n. 152, de 1894 : 
E' concedida. â. Empreza Industrial de Me

lhoramentos no Brazil, cessiona.ria. da es
trada de ferro de Na.zareth ao crato, proro
gaçã.o de prazo até 31 de dezembro de 1896, 
para. começo das obras de continuação da. 
mesma vi.a-ferrea. 

Sala das sessões, 7 de dezembro de 1894.
:rosé Carlos. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada. a. 
discussão e adiada a. votação do art. I.• 

E' sem debate encerrada a. discussão do 
;:a.rt. 2. 0 . 

E' annunciada a discussão unica do parecer 
n. 57 c, de H!94, sobre as emendas do Senado 
ao projecto n . 57 B, rteste anno, que auto
rk;, o governo a rever o regulamento appro
vàdo pelo decreto n. 1692 A, de lO rle abril 
ultimo, para execução da lei n. 194, de ll 
de omubro r1e 1893. .._ 

Entra em discussão a. emenda. do Senado ao 
a.rt, lu, 

O lilr. Enõa• Martln•-Sempre 
que subo, Sr. preaidente. a 1ribuna desta casa 
vo.Jo.mo 10b o pe10 de um duplo a.canbamen· 

to; o que me a.dvém dos escrupulos que SU:r· 
gem em meu espírito attinentes a posição 
especialissima que manteuho como represen
tao te novel e o que decorre da necessidade de 
contrariar medidas por outros mais experien
tes julgadas acceitaveisecontraa.sqnaes sendo 
como sou nã.o quero que a Camara me jn1&'ue 
capaz de me desejar constituir palmatoria do 
mundo. 

Taes escrupulos tenho-o8 sempre e renlo
os com um certo retrahimento, um certo mal 
estar, que noto em mim mesmo sobretudo 
quando, como neste assumpto, tenho nec,e~5si· 
dade de impugnar um ~a.recer que vem J.&. 
vra.do e subscripto em pruneiro logar por um 
dos mais dignos membros da representacão 
fluminense o meu dignissimo amigo o Sr. Be
lisario de Souza a quem a ~r de muita 
estima tributo a mais perfeita admiração que 
me impõem o seu bellissimo talento, a sua. 
figura proeminente na -vida parlamentar. 
{Apoiados. ) 

Mas, Sr. presidente, como de outras vezes 
já tive occasião de dizer, quando se trata de 
cumprimento de dever, faço completa. abstra· 
cão !'las personalidades que possam se achar 
em jogo, na occasião, e isso porque desta ca
deira simplesmente trato como me cumpre de 
desobrigar-me ele modo leal e justiceiro das 
minhas responsabilidades como guarda, que 
me fizeram tambem, dos interesses da. nação. 

E ao entrar em materia. devo dizer á Cs.· 
mara que estudando o projecto que ora nos 
envia o Senado, desde logo notei que do modo 
porque elle se acha redigido, além de ser um 
absurdo, é um projeoto anarchico, é uma. me-· 
dida que va.e produzir a. ser a.cceita uma ver
dadeiro. revolução, no serviço postal da. Re
publlca.. 

V. Ex. sabe que em outubro do anno pas
sado, si não me engano, por decreto de 11 foi 
o governo autorisado por lei especial a. reor· 
ga.nisar ou a expedir regulamento que désse 
n@va..oi'ganisaçã.o ao serviço postal da União, 
e além de conferir ao governo esta autorisa.· 
ção, deu mais ou menos tal resolução legisla· 
tiva os moldes, segundo os quaes deveri;t ser 
feita essa. reforma. para. a quaJ. traçou as 
normas a seguir e confeccionou bases, que 
o governo adaptaria no intuito de organisa.r
se um plano de serviço completo e, mais do 
que tudo, viavel. 

Obedecendo a esta autor~o, o governo 
expediu em abril deste anno, um regula· 
mento, que póde peccar em a.lgumas partes 
como obra humana. que é, mas que tem mui· 
tas outras a.precía.vets,experimenta.veis antes 
de mais. e que correspondem, no ma.ior grão 
posstvel ás necessidades aetua.es do nosso ser, 
viço postal. 

E essa. mesma. lei que autorisou a. reforma-. 
declarou logo que o regula.mento a ~nt'ecci~ 
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na.r poderia. entrar em execução desde a pu· !leve esta.r lembra.do de que o movel, a insti
blicação, exct-pto naquellas partes em que gação principal, para a. apre!'entaçã.o do pri
fossem . est.a.'t!~lecidas as penas •. em que fosse mitivo projecto foi a. necessidade de descen
cre3.do o regimen disciplinar pa.ra os funccio· tr-a.lisar, até certo ponto, de tornar mais 
na.rius dos. correios, cujos direitos e deveres conforme com o regimen politico do momento, 
se quiz acautelar, confiando ainda ao Con· com a. federação como a temos estabelecida. 
gresso o direito de examinar o plano pa.:ra. entre nós, a. orga.nisação do serviço postal da. 
isso a.doptado. Republica, que se acha de facto até certo 

Neste presupposto, decretado que foi ore· ponto muito centrali~ado, no regulamento do 
gula.mento de lO de abril, o Ministerio da Sr. João Felippe. 
Viação poz em exee:ução immedia.ta o seu E' assim oue elle se referia. unicamente á 
plano de reforma., excepto na. parte refe- nomea.Qão de agentes e outros funccionarios 
rente aos servicos que dependessem, para. de ordem inferior e que não ba motivo mesmo 
sua. execução. de instruccões especiaes e na. para fazer depender. de somenos imp,ortancia. 
parte referente á disciplina, as quaes foram como ~ão, de actos e<lpeciaes do Ministerio da. 
mandadas sujeitar á a.pprova.ção do Congr~so Viação ou do chefe do Executivo. 
afim de que este 'Pronunciasse a. ultima pála· Não contesto que em relação a esta parte o 
vra ~respeito. decreto de 10 de abril é absolutamente cen-

Ora., Sr. presidente, esta a.pprovo.ção a.inda. tralisador e não me repugnou, de modo ai
não se verificou, o, COngresso ainda não se gum, por isso, aceitar a idéa. do projecto tal 
pronunciou sobre o re.,<>Ula.mento, na. parte em ·como elle fora confeccionado e votado da pri
que elle pode fa.zel.o. confbrme determina. a meira vez, que íoi na forma. do Reg. a. 2~ dis
proprla lei por elle deeretada. (e essa seria., cussão. 
para. mim. a. melhor occasião para propor Entretanto, e infelizmente com grande 
uma reforma.) ; teinos portanto que o regula- surpresa. nossa, em 3a. discussão, quando isto 
manto niio se acba •· em todas a.s suas IJartes não devia. ~er permittido, pare. acabar com o 
em execuoão e completo, sendo por isso de regimen do imprevisto na. legísl~. desde a. 
extranhar que apropria Commissã.o de Obras sua confecção, quando mais não seja-em 3• 
Publicas fosse quem vies~e levantar nesta discussão, l~Urgiu um sub~titutivo da propri& 
Ca.ea a necessidade da revitio de uma lei, que Commís!ão de Obras Publicas, que não se li· 
ainda. não . está completa e a u tílidade da re· mitou mais a. descentra.lisar até certo ponto o 
visão de uma refot·ma. que n.inda não !oi posta. serviço, mas veio alterar ou procurar alterar 
completamente em execução. (Mt'ito bem). o regulamento que a inda. não está experi· 

Quando se diacutiu nesta Casa pela primeira mentado, que ainda não se ea.be eonsequen· 
vez o proJe~to gueroi emendado pelo Seno.do! temente si é bom ou mã:o. (Apoiados.) 
pela \)r~tpltaçao S?bre t,!JdO c:om que ~lle fo1 V. Ex. comprebende, Sr. presidente, que 
su bst1tU1do na ~· _dtscussao, nao me f01 dado á. primeira. vista. póde não pa.r8C!ll-o,mas a pro ~ 
expeoder o.a opmtões que agol'l:'., Vlllendo-me fundando-se as vistas descenJo-se a. um es
da. oe:caaiiio que se me pl'oporciona, trato de tudo um pouco mais 'minucioso, causa. certo 
ex pender. ·- _ reparo e desgosto o modo porque se procuram 

Prevaleço-!Ile des~ occa.sLaO, quo ~a.o é ~e fazer de ha. muito, imprimindo-se-lhes um ca
toda. a.propru~da. vtsto como a medula nao racter pessoal, as leis da. Republica.. 
pode mais ca.lur. 1mpugnaodo toõas as medidas , . . 
apre~entadas pêlo Senado para mostrar que, O SR. JosE C.uu.os- Mu,tto bem _; eu~ 

·como mal menor, devemos rejeita.l·as, já que grande erro que todos os dw se está pra.t1-: 
infelizmente o regimento desta., assim como o cando, 
da. outra casa. do congresso, níi.o permitte que O SR. ENÊAS MARTINS -E, Sr. presidente, 
se re-jeite a. medida. in tatum, o que fora nada. mais é esta. reforma precipitada. do re
mais acertado e proflcuo . gulamento dos correios do que um~ aatisfo.-

De facto, Sr. presidente, a. reforma apresen- çã.o a este prurirlo de inventar ou tran~for
tada. peJa commissão de Obl'as Publicas é, do mar& legislação unicamente.releve·meV .Ex., 
modo porque desde a 3• discussão a trans- para. fazer medo a. este ou aquelle empregado 
formaram aqui, de todo o ponto ina.eeita vel, superior. 
maxime, si consideramol-a I!Ob certo ponto de Devo declarar-me insuspeito na espeeie, 
vista,. em que parece até procurar sa.tisrazer pois· sem relações com os altos funccionarioa 
umas tantas necessidades que não deveriam postaes ou seus inferiores nesta capital nio 
ser trazida.s a esta. casa, porque r•-presentam tenho indisposição com pessoa. algwna. feliz. 
instigações e impulsos de uma determinada. mente. · 
ordem de opiniões que não podem ter guarida. Si alguma. cousa me desvirtua portanto, a · 
enl.re nós. 1mparcia.l1dade nos julgamentos eBSIL é certo, 
· -Facil é a prova. do que avanço, Sr. prasl- o m11ito amor, ou o mUito desejo de que as 
\lente, e V. Ex. que assiBtio ás dilcuesõea, .~uaaa marchem pelo melhor trilho, ou ao 
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menos pel& que, posto que a.pparentemente,, possível fazer com elles uma politicasinha 
assim se mostre aos· olhos desprevenidos. qualquer. · · · 

como dizia.. porém, mereceu o meu assen- Isto. porém, em relação ao ministerio, por-
timento, como o de toda a. ca.ea., o primitivo quanto encarando-se a medida por outra 
pensamento da commissão, que era d~cen- race, de innocua que póde ser e é~ tTa.nsror
trali~:~ar o serviço }lOstal, que esta.va muito ma~se em poderosa arma eleitoral e de perse· 
concentrado nas mãos do ministro da viação. 1uiçio si se a contlar, como vejo quererem 
Nada. mais justo.Que qneria e que quer dizer, fazer aos administradores dos correios dos 
por exemplo, que pa:ra. a creação de agencias Estados . 
de 2• e 3- claaaes e aa nomeações dos respecti- Infelizmente sa.be-t:e qual é a. nossa educa
TOS agentes e até de adjuntos nessas agencias, ção politica. e quanto ella. resent&se ainda de 
haja de incommoda.r-se o ministro da viação todos os males do antigo regimen, completa· 
ou o director-geral t mente politiqueiro, ma.l esse radicado e pa.--

Como estes, muitos outros serviços ba. que ra.sit.ario, que só muitos a.nnos de eeforQO e 
merecem retoques, a.leva.r · ao regulamento boa. vontade conseguirão ex.tirpa.r. 
de 10 de abril, ~a.s os_quaes nem são os que o sa. JosÉ CARLos_ Estamos fazendo 
~m a sua prectp1ta.çao quer fa~er este pro- obra mais acabada. em ma.teria. eleítoraJ.. 
Jecto, nem vale a. pena fazer asa1m pareella-
da.mente, sem um plano de reorganisação, O SR . ENÉAS MARTINS - Esta.mos empre
sem um escôpo. a esmo, tumultuariamente. gu.ndo moldes novos, cujo nl!O por isso nio 

Demais. estabelecida esta :premissa de que está. talvez bem conhecido e bem Jlr&.ticado. 
a descentral~o de certos $ervioos foi 0 que Mas. dizia eu, si em relação a 88811.8 nome
levou a Commissão rle Obra9 Publicas a apre- ações de empregados inferiores é tolera.vel a 
sentar o projeeto, dóe registrar !lue isso foi medida. proposta, em relação ao desejo de 
completamente esquecirlo, conf'und1do e p08to confiar essas e outra.s, mais graduada!, a.os 
á margem nas medida.a contidas no substitu- administradores dos correios dos Estadosé tor· 
tivo da Ca.mara,nas emendas acceitas peJo se- naJ-o senhores de uma arm& perigosa. cujo 
nado que com ellas nos devolveu aquelle. manejo se lhes deve evitar. 

Um ligeiro estudo do projecto, eomo foi da E a reforma com a. sua precipita cão inexpli-
commissio e como nos volta elle da. outra cavel e a cujo desenvolvimento estamos a..-
casa. do Congresso, vem dar uma idéa clara tindo,vai longe, nã.ose ümitamaiaá.aagencia.s. 
dessa. balbnrdia.. como foi o primeiro dee~o da Commissão, 

Contesto em :primelro loga.r já. o manifefl· estende-se ás administraçõea postaes e vai 
tei, a necessidade da. revislo completa. do lerir de modo profundo a actual organisar;:io 
a.ctual regulamento doa correloa. e sobre tudo o caracter teder&l que tem oa 

o SR. Joio LoPJ:S _Apoiado i neste ponto aservl901 do ~rre~o Da. Republi~ (Apartei.) 
V. Ex. tem toda a razão. Sl com a. aceitação do substitutLvo o ser-

O sa. ENiiA.S MARTINS_ Como jú. disae viço peiorará, ~m a ado~ão d~ emendas 
não ba um a.nno que esse reiUlamento esti 11~ tucto a~archila.do e não é pos8lvel haver 
decretado. ainda niO está experimentado con- malS coheaa.o. 
venientemente. não ,se sabe ao eerto o que O ~nado nesse assump~ chega. a dar-nos 
tem de bom ou de ma.o, e ha partes mesmo uma ltc;ãoBmba; de anarctua, ultrapassando, 
que ainda. nã.o estão completadas pelos regu- como ultrapassou, o entbusiasmo da Ca
la.mentos especiaes, e já. pa.ra. tudo se pede e mara ma.is moça. que Jlóde desvairar um 
se autoria& ref.>rma. 1 1 pouco, o que é dereso admittir na Siberia 

Si v. Ex. me permittisse, diria. eu que não pela. clrcumspecção e }lrudencia conserva· 
é serlo lsso, . ou que e precipitado dema.ia dora com que ella tem de manter-se no corpo 

ditad de nossas instituições politicaa. 
para. pa.reeer o oom a serena. imparciali- E, em verdade, Sr. presidente, o projecto 
dade que devem reçuma.r as resoluçõea do d~ Ca.mnra., emendado originalmente pe1o 
corpo legisl&tiTo. · Senado, vem desorga.nisar fa.t.almente o ser-

Tentou-se tira.r," Sr. presidente, ao Minis- "Viço actual dos Correios da Republica., no 
terio da Viação e á. Di.rectori& Gen.l a in.flen- qual, confesso, nio sou muito entendido, é 
cia que e1lM iam ter sobre o centro do paiz, verdade, J)OStO q_ue isso, longe de obrigar-me 
sobre as pequenas localidades com a preroga- ao silencfo criterioso, venha até dar mais 
tiva unica de fa.zerem certaa ·e determinadas realce ás minhas pal&vras, que . Bão ditadas 
nomeações, mas V. Ex. .• experiente como é por um estudo simpl&~ e ligeiro. que tal basta 
bem 11berá avaliar que intluencia póde exer- para descobril-o. · 
cer o minilltro que tem de tratar com empre- Estabelecendo nma. confusão perfeita., ca.bal, • 
aadol de c:Mhegori& quaai mula, de tuncções D&S repartições pcEtaee. começa por tirar ao 
aub&lternaa. sem "~olor algum, de modo a ser serviçó que a estas lncumbe o e&r~~c\er 
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federal, que pelo nosso pacto fundamental seu projecto. os agentes de 3" e 4 . classes, e 
elle tem. incluido-os no numero anterior, não se im· 

De que maneira. se quer conservar tal ca!'a- portando com o resto. Mas não se sabe si o 
cter que tem o serviço dos correivs. quan·lo Senado mantem, quanto a esse modo de no
se deslocam algumas attribuições importantes meações ·a reforma como a fez a. Camara., 
das mãosda autoridade a quem, em tat pre- ou si se limita. a a.ceeitar em uma. de suas 
suppostot devem cabe!." ; de que maneira se .Partes, regeitando-a em relação a outra.. 
ha de conserva.lo. pergunto a esse .c•racter, A Camara, alem disso no§ 2n rlo art. }o do 
quando se distrahem ta.es funeções para os seu llrojecto estabeleceu que sejam da livre 
chefes das a.dministl'a.çÕe$ dos Estados, os escolha do governo da. União o provimento 
quaes vão tornár se assim reisiubos indepen- dos cargos de director-geral, sub-direetor, 
dentes e com 'um' certa dose perigosa de administl'altores, nos Estados, seus ajudantes 
autonomia. no, que toca ao serviço de sua e Cl\ntadores dos corre1os. 
repartição~ · · 

imagine v. Ex. que 0 projecb da. camara. Segundo o impresso que tenho em mli.os e 
que a. principio destacava da.s attl'ibuições segundo a publicação feita. no jornal da Casa. 
conferidas a.o director-gera.l a. nomeação a emenda do Senado a. este numero e a se
de certos agentes para dal-as as administra.- guinte (lê) :ot Ao§ 2•, redija-se assim: com
ções estaduaes, foi julgado incompleto e, pela petir ao director-geral a nomeações dos ama
ultima de mio, va.e dcar conferida áquel- nuenses, pratiça.ntes, bem como dos deis 
las a faculdade de nomear amauuenses, do almoxa.rife, porteiro e continuos da di
praticantes, carteiros de Ia. e 2• claBse, col- rectoria.~ 
lectores, etc. De fórma. que onde a Camara diz que tl-

E tal atti-ibuicão va.e ftca.r augmentada ca.m lla livre escolha. do governo empregarlos 
ainda. com ôutras que. até a.gora são conferi- ta.es e taes que não são to-los os ennumerarlos 
das ao director-gera.l do8 correios, ou do Mi- pelo regulamento do Sr. Joã.o Felippe. e dos 
nisterio da . Viação, e que são tão da sua. ju- qna.es alguns até foram suppriminos e sub
rlsdicçã.o como essas que venho rle enumerar. stituidos por outros, ahi diz o Senano,- sub 

As emendas do Senado que fazem o aecres- stitua.-so pelo se~nte: ~Não, taea fanecio-
cimo são atéconfusa.s. nEi.rios não são a.a livre escolha. do governo, 

Ponho de parte mesmo a questã.ó da u tili- e redija-se assim- competir ao dírector ge
dade, da vantagem para. o nosso serviço ml a nomeação dos amanuenses, pratica.ntes, 
posta.!. de conferir-se a.os administradores dos bem como .-los 'deis do a.lmoxarife, porteiro e 
Estados a nomeação de ama.nuP.nses, prat.i- continuo da directol."ia, todos os quaes estio 
cantes etc., empregados que entram para. o incluírlos no numero anterior desse mesmo 
corpo dos funccionarios d~ repartições pos- artigo. 
taes1 e que portat'to devem 1l.car sob a in· Me parece que ha defeito de redacção, de 
specçã.o, o mais direeta possível, do director- revisão nesta emenda mandada. pelo Senado, 
geral dos correios, que é o primeiro respon- porque não é possivel admittir que, como 
savel pela boa ordem do serviço; e assim o estâ, eila. seja. acceita, pois revela um estado 
façt> por não haver quem possa. admittir que, de precipita.ção que não posso admittir em 
quebrado este laço de união imprescindivel relacã.o a.quella casa do Congresso. . 
na organisação do serviço postal, tal vanta.- Quero pois crer que esta. nova redacção é 
gem exista.: · dada. não ao § 2" do.art. 1" do projecto mas 

Outra face da. questão me a.ttra.he, levando ao n. 2 do§ 1•, desse mesmo art igo. numero 
como levou o Senado· o seu amor pela. irino- esse que se inscreve asaim:«2n1 agentes de 2". 
vaçã.o ao ponto de confeccionar a sua segunda. a~ e 4• classes, seus ajudantes, theaotireiros e 
emenda. de modo que é impo~ivel saber o fieis, ficando ao direetor-gera.l a. a.ttrihuiçã.o 
que ella. quer estatuir. de nomear amanuonses, pt·aticantes, 1lel do 

Impossível é interpretai-a convententemen- almoxarire, porteiro e continuos da rlire
te, ou a.o menos colloca.l·:l no devido logar. ctoria.:. 

A camara. conferiu a. nomeação de ama- De sorte que, segundo a emenda do Senado, 
nuen.Ses. praticantes, carteiros de Ja e 2" elas- passa.m a. competir aos ndminístrn.dores d011 
ses e rura.es, de agencias, oollectores, ete., Estadoll M nomt!8ÇÕell de ama.nuenses, pra.tl· 
aos administrai1ores das repa.rt.icões estadua.es, cantes. carteiros de l" e 2• clS888 e rurae., 
e deixou ao direclnr ger&l dos correios a. at. de agencias, collectores, etc., devendo, po
tribuição de nomear a.inanlienses, pratica.n- .rem em relar;ão ao n. 2 do § 1• do a.l't. 14 do 
tes, fiel do almoiàrile, porteiros' e continuas nosso projecto entender-se a. disposição sup-
da. directoria. , ''· · primida. ou substitn~da. · · _ 

O Senado' quiz conservar tal disposição, li· Mas nem por tal devemos a.cceital·a.. a. essa 
~ta.nd~·se a fa.Zer uma. pequena a.ttençã.o, emenda.; não obsta.nte o_ :fundo a.proveita-vel 
tirandodo Jl. 2·estabeleoeu pela. Cam~ no de sua. idéa., ao lado daa. outra.s torna-te 

Catnara V. vm 
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tambem prejudicial e desorganizadora. como 
fncil 6 veritl.ea.r; · 

A locução ou, antes, a formula gra.mma
tical, bem como vem como que estabelecer 
uma div~ão no a..<>sumpto, uma. differencia.
ção nas pa.rtes contidas no mesmo preceito. 
O Senado manda que fique competindo ao 
director-geral a attribuição de nomear ama
nuenses. praticantes, bem como os fieis do 
almoxariCe, porteiros, contínuos da. directo· 
ria da repartição do correio da. União. Bem 
como quer dizer que, alem das nomeações 
para o serviço dos estados, ba. ainda a de 
taes e taes empregados da. direetol·ia. geral. 
competindo t<Y.las ao director. 

·ne sorte que a. 2~ emenda rlo Senado que 
manda. competir ao director-gera.l a nomeação 
de a.ma.n uenses e praticante$, bem como as no
meações de outros funcciona.l'íos . da sua. re
partição, vem a ser perfeitamente substltu· 
ti.va da primitlva deliberação da Cama.ra que 
o Senado emenrlou. Isto parece mais curiu.l, 
mais acceita.vel mesmo:-não ba mais a. sub
tracção de attribuiçõe:; que devem pertencer 
ao Poder Federal para dnl·a .. aos administra· 
dore! do Estados, em cujas mãos vão ser um 
perigo. Conserva-se maie ou menos o carac~ 
ter geru.l, subordina.~se convenientemente as 
repartições estadua.es ú. repartição central, 
que é responsn.vel pela. bon. ordem rlo serviço 
dos correios. e descentra.lisa-se a. tê certo pon
to, evitando-se ainda que o ministerio se oc· 
cupo com a. nomea.çã.o de empregados sub:J.J. 
ternoa. 

Este modo de vêr ainda ee me con-firma 
pelo llUe se encontra ainda nesse mesmo ar· 
t igo emendado pelo senado. « Os demais 
!unccionarios, diz·se, serão nomeados por 
portaria. do Ministerio da. Industria, Viação e 
Obras Publicas» • 

. Ora, comparando-se as duas partes em que 
vem redigido este artigo com o projec:to da. 
Camara e com a. primeira. emenda. do senado, 
vê-se bem, nii.o direi a imperdoa.vel falta de 
cuidado, ma.s a. precipitação com que se trata 
de ra.zer esta. retorma.. 

A segunda. emenda. do Senado e perfeita
mente substitutiva. do projccto da. Ca.ma.ra, n,. 
parte a que ella. se refere. 

o Senado quer que, ao contrario do que 
determina o l'egnla.mento do Sr. João J:t'e
lippe, a.lém das attl'ibuições que jã. cabiam, 
como a nomea.çã.o de certos empregados, a.o 
director-geral dos correios. passem o. caber~ 
lhe a. da nomencão dos a.manuenses e dos pra. 
tica.ntes que estão por emquanto sob a. alçada. 
do Ministerio da Viação. · 

Além disto. porêm,o Senado dú. ao director· 
geral a. raculrlil.d.e da nomeação de empregados 
d•t sua directoria, e indo mais longe, sup
prime a. faculdade, o direito que tem o Poder 

·Executivo do. Republica, pelo seu mais di~ 

recto representante que e o Presidente da. 
Republica., de ínspecciona.r o ~rviço postal da 
União, iSS<' porque diz a emenda de um modo 
a.bsoluto: -

«Todos os demais t'unccionn.rios (eerta.mente 
os não enumera.rlos no nrt. em questão) serão 
nomeados por pol'ta.ria. do Ministerio da. 
Viação». 

Ora, sr. presidente, é a.o alcanço de todos 
a. rlesorganisacão, a. desordem1 a a.narchia que 
não resultar da. acceitação desta emenda. 

O Presidente da. Republica é rlespoja.do da. 
a.ttribuicão de nomear o chefe do serviço 
postal, qne passa a ser nomeado por simples 
port..'\ria do Ministerio c'la Agricultura, sem a. 
responsa.bilid.ade completa e efficaz do. Presi
dente da Republiro, do qual, aliàs, é um dos. 
mail'l directos auxiliares. 

Si o projecto da. Camara., portanto, e um 
mal, como ·em começo o di~se eu, as emen· 
dMdo Senado são um ma.l aggra. vado ; e si 
devemos nos premunir contra. a anar· 
cbia.no serviç.o publico, comecemos como me
dida. preventiva. e J?ropl•ylatica, J_>Or acceitar 
o mal menor que e o nm:so proJecto, (digo 
nosso porque o pro.jecto é da Cama.ra )- uma. 
vez que já. não podemos r~jeita.l-o. 

Ainda além das emendas do Senado, que 
me pro,·oca.ram os reparos que tenho refe· 
rido, nós vemos noprojecto da Camara uma. 
tra.naforma.ç-d.o no systema a.dopta.r'lo, e que 
revela. certa. preoccupa.ção de legislar indi· 
vidua.lisando, de introduziropernicioao cara.-
cter pessoal nas leis do nosso paiz. 

VeJamos (Lê). 
Sr. presidente, basta. o simples cotejo desta. 

disposição com o regulamento do Sr. Joio 
Felippe para. ver o que este tém de mais 
acertado e de mais sensato. V. Ex.-vê 
que se vae conferir ao governo a nomeação . 
livre dos contadores, ao passo que se lhe ti· 
ra essa. liberdade tle acção na.s nomeações dos 
thesonreiros; isto é, não se quer que os tbe
soureiros venham de iüra., quando devem 
vir, mas quer-se que os.contadores sejão ho
mens estranhos à repartição ·postal, quando 
esses é que não devem ser. 

Desse modo, com a. altera()ão proposta. ao 
r~rrula.mento do Sr. João Felippe, faz·!e com 
que o the30ureiro seja. um cargo de acceaso, 
quando exa.ctamente para esse cargo nã.o ee 
exigem babllit:u;:ões especiaes da &d.minlatra· 
ção postal, a.ocrescendo a circurnsta.ncia. de 
que <B empregados da. reparti~ em geral 
pobres, e sem bens a gra.var, ja.ma.ts poderão 
prestar tlança. para. o exereiclo desse ca.rgo, 
que lhes tk·a, assim, fechado. . · 

No entretanto dá-se · liberdade de escolha 
para a. nomeação do contadnr, torna.-se-o 
ainda. demi.ssivel ad nutum, sendo digno .de 
nota que principalmente nos estados, é ei!Se 
o empregado em torno de cuja competencia 
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gira. por assim dizer toda. a organisação postal. 
(Apoiados), 

0 SR. GALDlNO LoRETO-V. Ex. estâ p:res· 
ta.ndo um relevantissimo serviço com essa 
dissecação. (Apoiados). 

o SR. El\"EAs MARTINs-E' por isso Sr. pre
sidente que eu vejo. indo ao fuMo de certos 
assumptos que V. Ex. me permittirú não 
revele desta tribuna, é por í.~so que, digo eu, 
o defeito principal da nossa l€gisl<Jção ahi se 
está a revelar claramente no ca.r:~.cter pessoal 
que infelizmente ainda. nesta reforma se quer 
consignar. · 

o meu espírito repelle todas estas consi
derações qoe podem parecer de desprc~stigto, 
ri.e descon1ia.nça. para com o Poder Legislativo 
tio qual faço parte tambern; mas, quer· V. Ex· 
~a.ber qual a razão que; tôra. rlesta' Casa, 
se dã. Jlhl'<::. esse absurdo 1 E' se querer es· 
ta.belecer um meio de reparar aggravos até 
hoje não perdoadoo, e o facto de haver con· 
tadores demittidos, dizem uns que jusJ:,a.
mente. que injustamente outros, contadores 
esses que se quer restabelecer nos logares, e 
para. os q unes se vae transformar de um 
modo menos proprio a legisla.çã.o existente. 

Assim, Sr. presidente; posto que estranho 
ao serviço postal, não podia, quando. se me 
off'ereceu ensejo pa.r·a o fazer, deixar de regis
trar aqui tudo quanto venho de ex.[>ôr, o que 
não é um protesto, o que não é uma recla
mação, mas simples observações que faço 
exprlmindo o meu modo de pensar, que é 
despido de qualquer parcialidade e só ani· 
mado pelo cumprimento do meu dever, de 
de que faço cuUo nestas bancadas. 

Mais absurdos temos ainda., oomtudo, Sr. 
presidente. Quanto á extincçã.o do Iogar de 
thesoureiro da. Directoria. Geral dos Correios e 
ã. crea.ção !'lo loga.r de a.lmoxarife, por exem
)?lo, chego ás ve:z;es a. duvidar dos meus co
nhecimentos da língua vernacula, de que 
saiba portuguez e de que tenha. uma. pequenn. 
dóse de bom senso ao meno~J, para os mais 
comesinhos usos. 

O regulametato dos correios diz : Na dire
ctoria. geral e no. administro.ção dos cor.reios 
do Districto Federal, que comprehende os ser
"Viços do Estado do Rio ds Ja.neiro, lla.veró. 
tanto em uma. como em outt·a. um tbe~ou· 
l'êiro-a.Imoxarife, e a. simples enunciação, a. 
Simples designação do cargo está. o. dizer qua.es 
as tuncções que e< mpetem a tal emprego -
receber, l'agar e guarda.t'. 

o thesoureiro recebe e paga, como a.lmoxa· 
rife conEerva. sob sua guarda os valores da 
repa.rtição. 

Pois bem; esses serviços da directoria geral 
reunidos e que, portanto, sa.hem mais ba.ra-

tos a União. são alterados do seguinte modo 
pelo projecto da Camara (Lê) : · 

« N. I do§ 2° do art. 1.~-F:ica extincto o 
cargo de thesoureiro da directoria geral,com
petiHrlo ao almoxarife o vencimento de 
6:000$000. » 
Ma.ntem~e o car~ de thesoureiro da ad

ministração do Districto Federal compreben
dendo o Rio de Janeiro, que não póde deil:ar 
rle ser mantido e supprime-se o da. direetoriu. 
gera.l. 

Tive occasião de me dirigir a um dos mem
bros da. Com missão de Obras Publicas, mos
tranclo a minha extranhez..a. em relação ao 
modo por que se extinguia e crea va ao mes
mo tempo um cargo unico. Nem outra cousa. 
se comprehende-desr1e que ha. um cargo-o 
de thesoureiro-a.lmoxarile, e delle diz a legis
lação que fica. extincto o de the~OUl'eiro com· 
:petindo ao almoxarife que, com a.quelle cons
titue a mesma peseoa jurídica. e, l)Orta.nto, 
fica. extincto tambem, competindo-lhe o orde
nado de tanto. 

E como disse- chego ás vezes a. duvidar 
dos meus conhecimentos de portuguez, de 
que tenha a dose de bom senso rudimentar 
para entender estas cou~a.s que ou são dis
paratadas no que me repugna a crer ou hy
per-transcent!entaes para serem a.ttingidas 
por qualquer mortal, que não prive com os 
deust-s •.• 

Si a Ca.mara. extingue o Ioga.r de almoxarife 
como vae crea.r os vencimentos para esse 
mesm• • Iogar ? 

O Sena.do foi alem e neste pa.rticular deu
nos outra licãosinha.. 

Nós dizemos: fica. extincto o lagar de tbe
soureiro que é hoje o de almoxarife tambem, 
mas pagam-se ao aJmoxarife, que como the
soureiro, que é, tem de extinguir-~e tambem, 
o ordenado de 6: 000$c •00. 

Segundo o di.,"1lo membro da. Commissão de 
Obras Publicas a. quem ouvi, não ha necessi
dar'le deste logar de almoxarife-thesoureiro, 
pllrque as suas funceões são dispensaveis e 
podem ser confiai!.as parte a.o thesoureiro do 
Districto Federal e parte n. um simples a.lmo
xarife c1•eado na directori geral. 

E' um empregado de menus que deixa de 
pesar nos cofres da. União ~em desorganizar o 
~erviço, diziam-me. 

De tkc.to venrlo-se as obrigações que compe· 
tem t:mto n um como a. outro, reconhece-se· 
que a. medida bl.lm entendida. e praticada é 
util. 

A rlirectoria. geral, nií.o precisa. mais do que 
de um a.lmoxarite; desde que a principal 
funcção de thesoureiro é, pôde-se a.SSJ.m dizer. 
o pagamento dos funccionarios da directoria 
e a administração da. Capital tem tambem o 
seu thesoureiro, a. quem não ha inconve
niente grande em da.r taes · fnncções. . 
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Não se póde conceber, porém, que um almo· 
xarife tieja dispensado na. directoria geral, 
que tem de prover sempre as administrações 
e é a depositaria principal dos senos e mais 
valoNs a empregar no serviço postal. . 

Não se deverá, porém, tomar uma medida a. 
respeito do modq por que o fez a Camara sup
primindo o logar e dando-lhe ordenado ao 
mesmo tempo. 

Mas si não se póde admittir que suppri· 
mindo-se o logar ne thesoureiro-almoxarife, 
que são um e unico, se marque o orrlenado 
para um almoxa.rire só, que não existe, o que 
menos se tolera é que ao· mesmo tempo que 
se diminuem serviços, que taes e taes ser
viços não devem ser confiados a este ou 
aquelle empregado, se vã. augmentar o orde
nado de um emprego cujo trablho se reduziu 
em muito. · 

E a. não ser assim para que esta. economia 
tão apregoada sobretudo quandose pede uma 
medida util e de caracter que vise aproveitar 
aos Estados, sem serem os do peito l 

Então q ua.ndo se trata de taes interesses 
todos nll$ temos de e~quecer desta economia. 
tão preconisada e pedida 1 A Camara diz, 
entretanto-fica. crear'o o logar de almo:x:a.rif.· 
com o ordenado de 6:00il$; o Senado vae além 
e diz-não: ;1cceito a •liminuação do trabalho 
deste t•mpregado, e penso, que como medida 
de justiça o que rlevemos fazer para reparat· 
o córte é pagai-o n•elllt~r ... 

Outra. anomalia, porem, Sr. presidente. 
O Congresso reconbe.:e que o Ioga r é tl i~pen

savel, que não se deve admittir o lPga.r de 
th•·soureiro da directoria get·al. cuja dança é 
de 40:0UO$; reconhece isto, supprilue as mais 
importantes funcções a torna-o ~Simples almo
xarife. 

Si se lembrou de sol'primir-lhe certas e t'le
terminadas tuncções e portanto si as sua.s 
obrigações sã.o menores, si a :lUa responsa~.Ui
dade menor é tambem, por íhrça que é de 
justiça. não prendel·o pel.t exagerada :fiança 
primitiva de thesoureiro-almoxarife, empa
tando-lhe os bens ou muitas vezes os de amigo 
q_ue o serve para garantir a Fazenda Na-
Clonal. · · 

Além do mais, Sr. presidente, tenho certas 
duvidas sobre este mudo violento de descen
tralisar, olhando-se unicamente para uma 
face da questão, que a tem muitas, multiplas 
e diversas. 

A reforma. feita :pela. Camara e emendada 
pelo Senado dá. aos a~ ministradores a facul
dade de nomear e demittir empregados. Ora, 
Sr.presidente, V.~. sabe que está. prescripto 
no regulamento, na legislação postal da 
Republica que esses empregados podem ter 
promoções, as quaes já quero considerar sob 
um aspecto mais geral como nomeae,:ões novas 
que sob ponto de vista. rest.ricto não são. 

Além nisso, os empregados podem ser remo· 
vidos, e sobretudo os empregados das repar
tições postaes da Republica são sujeitos a pe
nas disciplinares applicadas por certas e de
terminar1as pessoas, com recm·so para outros 
chefes hierarchicos desse serV'iço _ 

V. Ex. considere, por exemplo, um ama.
nuense que, segundo a reforma, e nomeado 
pelo administrador ; si elle necessita de ser 
removir1o, por molestia sua ou em pessoa rle 
sua família de um para. outro logar, nada. 
impede pela legislação que elle requeira a 
sua remoção e a obtenha, visto como o ser
·viço postal da Republica é rederal, e tanto se 
serve bem na repartição A ou B como em 
qualquer outra ; si ha necessidade de uma tal 
remoção, pergunto, quem é que remove este 
empregado~ 

O regulamento da esta. autorização ao mi
nistro ou ao director geral, dando-lhes, 
~orém, a de nomear esses empregados, o que 
e curial e logico. 

Mas a reforma só se occupa de nomeações 
e demissões, porque parece que ella só quer 
tratar de demittir alguns nomeados ul tima· 
mente e nomear outros, e. isto conseguido, 
que venha o diluvio depois .•• 

Vamos nós admittir, então, esta legisla~io 
manca, conterindo-se attribuicões para no
mear e demittir e deixando de parte outras 
alhi.s importantíssimas e nece€sa.rius de eet&
tui~·ão imprescindivel e indispensavel t 

Quem é que de direito póde remover o em
pregado W 

O Sn.. JoÃo LoPES - Quem nomeia. e 
demitte. 

O Sn.. E~"ÊAS MAitTINS - E>sa. é a. regra; 
entretanto. acceita e em rigor a. reforma. 
quem é que remove o empregado do correio 
(LO meu Estado, por exemplo, o qual tem ne
cessida·'e de passar .para uma. repartição de 
igual categoria no qual póde prestar os servi
ços que alli esta prestando, mas que precisa 
sa.hir temporariamente por motivos pla.u
siveis ~ 

Tera attribuição para remoYel-o o director 
geral, que não intervem na nomeação, que 
não sabe si elle existe no quadro dos funccio
narios postaes ~ 

Nã.o menos ca.ra.cteristico da precipitação 
da reforma e da preoccupação personalíssima, 
que se nota na. reforma, é aquillo qu& a.inda 
se s~e. · 

Temos para exemplificar as pen~ discipli
nares, a que são sujeitos os empregados J)Oaa. 
taes e que são entre outras, a admoestação, 
atlvertencia, a suspensão, etc., dentre as 
quaes tomarei, pa.ra não me estender muito, 
sómente a de suspensão. · .. 

Quando trata da suspensão, que é uma; 
medida. disciplinar, o regulamento dá. a a.t· 
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tribuicão para reparal-a aos superiores 
hierarchicos dos administradores, que a 
applicam. 

Mas é outra omissão que se nota na re· 
forma, que não sei si admittiriL como ultima 
palavra em relação á disciplina no serví;;o 
publico esse :regimen de al'l'Ocho, em que o 
empregado. suspenso por aquelte que o de
mittee o nomeia, não tem. em boa logica. pa.ra 
onde voltar-se ... 

Diz a emenda. do Senado: « Serão providos 
por cuncur;;o os logares de chefes rle secção, 
praticantes, carteiros de 1 • e 2a classe, sendo 
pratico o concurso para aquelles e tbeorlco 
para estes.» 

O enunciado me faz duvidar outra. vez dos 
meus conhecimentos,- que si. alias, não são 
muito grandes, dão, oomtudo, para os gastos 
mais urgentes de casa-da língua vernacula. 

sempre ouvi dizer, na escola, que quando 
se emprega aquelle e este- aquelk refere se 
a.o objecto mais distante e este ao objecto mais 
proximo. 

Não sei si a regra ainda vóga •• ; (Trocam
se mui~os apartes.) 

U:r.r SR. DEPUTADO-Res!a, portanto, saber 
a quem se reterem e!!tes termos da emenda. 
do Senado. 

Não me illndo pensando em que tenho 
·feito aqui um trabalho de valor, mas as 
minhas pa.la.vros tendem sómente a mostrar 
os absurdos, a anomalia, que reina. nesta re
forma p~ipital'la, precoce, desnecessaria, da 
nossa ol'ganiaçzão. postal, iniciada pela Ca· 
ma.ra. com um desembaraço .. nota.vel e ultra.· 
passada pelo Senado com maior desembaraço 
a.inda. 

Devo:<lizer que a reforma. (los correios tem O SR. ENE.\s MARTINs-Quero crer que no 
senões. não é uma obra perfeita., necessita. pensamento da. emenda o.s praticantes sejam 
ser retocada, e lembro· mA m·esmo de ter Lido, neutros, isto é, nem são estes, nem aquelles: 
no Jornal do Commercio, de:; ta capital, segundo a expressiva phra.se popular ... vão 
con11iderações muito justa.s sobre certos ser- no meio. (Ri,o.) 
viços;:-sobre certos moldeg, ll.adopta.r-se neste E não é só a elles que isso acontece, infe-
ra.mo ~o serviço publico. lizmente; o bom senso ta.mbem vae no meio e 

De a.ccordo estou em que se faça uma re· por isso nã.o póde atinar com o motivo por
forma , de caracter geral, que se procure en- que se exige paro o chefe de se~ã.o um con
direitar aquillo que de facto póde ser melho· cm·so pratico e para. o carteiro de 2• classe o 
rado; o que não posso a.dmittir, o que não concurso t7l:earico. • 
sancciono com o meu voto e o meu silencio , Ou o rev1sor da provas na. 1mprenj\a ou o 
é que se faça. um~~ reforma anarebicn., QUe se copista do Sena.<.lo ou a propria com missão 
relbrme precipitadamente uma legislação, que (guandOf}ue bonus ••• ) dormita.ram quando :te 
e via.vel, cujos erros são toleraveis; o que tratou do assumpto. 
não a·lmitto absolutamente é que se queira. Na espede, entretanto, :t.illda. temos coisi· 
tra.nsrorma.r assim n. legislac;ãa em joguete, nhas melhores. 
sujeito ó.s oscilla.ções e ás v:tl'iantes do vento Díz o Senado que os loga.res de offi.ciae8 
da fortuna politica. serão provirlos, etc: (la) 

No que toca a ma.teria de concursos, enião ora, Sr. presidente. me recordo de ter 
u. obro do Senar1o e original. unica., typica. visto, quando se discutia. a reforma dos cor-

Nã.o sei, Sr. p-residente, qual a orielito.ção 1•elos no Congresso Nacional. o empenho que 
a. que se obedeceu alli qu>mdo se estabeleceu havia de não prejurlicar, como era de toda. 
o regimen de concursos int<·rminaveis para o a justiça, os empregados postae.s da. Repu
_a.coosso nas repartições postaes. blica por occasião da reorganização do ser-

Eís o que diz aquella corporação, esta.bele· viço. Lembro·me que isso provocou mani-
cen~lo ~te regimen (tê) . festa.ções mais ou menos pondero~as, opiniões 

de peso,que intl.uiram de fórma a ae procurar 
.Pe:ra a inve~t~dura. como_ -profes::ssor de evitar abu~os mai::; ou menos possiveis, (por· 

. d1relto, de ~ethcma, etc .• nao se eXIgem as que em absoluto não se os evitam jámo.is). 
Pl'?va.s repetrdas e frequentes que o Senadp Pois bem, esta. reforma in fwrisob o asl?ecto 
e;tge agora. para. os ~mp~ega~os d~ reparti- de protectora e que vem estabelecer ma1ores 
~es postae~. onde na.o se darao mats promo- ·ensanchas 00 patronato em ma.teria rle con· 
çoes sem c~n~nrso ; teremos, porta!lto, pol' cursos, que são a porta a.berta par;t os abusos. 
es~as ~part1çoes exa.~es todos os d1as para Manda. a. reforma que nas vagas existentes 
edifi.caçao dos <J.U_e nao ~mprehendem como sejam duas preenchidas por mer~.eimento e 
sem e§sa prova. e 1mpcn;s1vel fazer desap_pa.re- uma. por antiguida.<le. E' 0 regimen do pa.tro
cer. o p~trona.!-0 e melhorar desem.penho da.s nato a.conselttado amplamente e servido com 
obMgaçoes attmente3 ao nosso serv1ço postal torla a. solemnidade pelo Senado 8.0!! chefes de 

A este respeito ha uma. disposição nas repartição. 
émenda.S do senado, a qual ao aspecto sin· Em ma.teria dê promOção em serviço pu
gúlar reune feicão um tanto pittoresca. e blicC1 só admitto por emquanto a antiguidade 
uebulosa. absoluta. Não quero saber, pelo tnell.OS, dado. 
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a. nossa. educa.ç~o. l1abito~; e costumes, de 
promoção por merecimento, preferindo o mal 
que nos póde vir- da antiguidade ao que vem 
do merecimento que é a. porta. aberta. ao · pa· 
trona.to a ao servilismo, si m'o perroittem. 
(Apartes.) 

Ainda. si f<J~em duas a.o menos as nomea
ções por antiguidade e uma por mere<:imento 
podia. passa.r ..• 

UM SR. DEPUTA.D~Nem mesmo assim. 
0 SR. E N.éAS MARTINS-••• porque ha em· 

prega.dos distincto:., que se habilitam em 
pouco tempo no serviço e fôra justo recom
pensar; ma.s, nem só pol' esses titules devem 
em absoluto, como se quer-, preterir aos que 
viv-ern desde o começo de sua. vida puhlica., 
muitas vezes, nas rcpa.r~içües postae!l. 

Si prefiro a. antiguidade :to merecimento 
faço-o, em relação á ma.teria. de que me oc· 
cupo, pois l1a umA certa ordem de~ nomeações 
a respeito das quaes entendo qun o mereci~ 
mento e o a.rbitrio do governo devem ser 
exclusivos. lia. CIISOS em que nada m~is justo, 
o.bstmiudo do tempo de servi~ do que ter o 
gOVCl'llO O. liberda.de r1c escolha. absoluta. para. 
o funeciono.lismo, e quo não vem a peUo 
cstn.r ngor~ a. enumeror. 

Tn.mllem 6 aàmiravel o systema. do con· 
curso a a.doptar c a. eujo respe1to, diz u. emen· 
da. do Senn.•lo (líi) : 

Ora. eu o confesso, custei a. entender isto ; 
não posso de m1xlo algum comprehendr.r e sõ 
me quer pa.1·eccr q1w o uti,iectivo-dilflcci:;, 
ostá mal em pregado. 

Questão de portuguez, em que si eu ti
vesse de exercer 1'uncç(;es de cxamina.dl)r, 
l::nçaria o fatidico lapis azul, sobretudo 
tratando-se de redacção que é essencial n:4 
confecç-J.o de uma lei como o sabem especi
almenteaquelles que labutam especialmente 
na. advogacla.. 

Muitas vezes o má.o empl'ego llc um termo 
da loga.P a iatermlna.s questões ; quanto mais 
um termo empregado como o foi esse-di/fi· 
ceis.-Duvido que se entenda. isso $Cm conhe
cer. qual a intenção da legislador. 

Essa obx•iga.ção de COD.curso. gr!tdtlalmente 
dilficultado, que é como se devera dizer ta.Ivez, 
lembra. uma. emenda que foi teita. ao codigo 
do ensino, obrigando, para corta.r o ma.I da 
liberdade de freq,uencía, os examinadores nas 
faculdades a. procederem com codo o rigor e 
ta.l a. primeira. idea. que me acudiu. quando 
vi esse-gradual-mente dilfic:l-do Senado. 

Aqumo queria. dizer quedeagorn. por dian
te, os examinadore~ teem a faculdade de não 
:procederem com todo o rigor, uma. vez que o 
~arlamcmto rejeitou a emenda qne a isso os 
obriga.va. (Büa1·idadc e apartes.) · 

v. Ex. Sr. presidente, deixe-me recoTda.r 
esse facto. 

Tratava-se do ensino livre e dizia.-se que o 
perjgo deste vinha da liberdade de frequencia. 
e do costuma que teem muitos ex::~.minadores 
de ee tornarQm bonanchões. por demais nos 
a.ctos e por iôso, em oppo3içã.o â. .commissão, 
que queria. o ensino obrightol'io pa.ra. cortar 
esse mal, exigia-se o ensino livre, a trequen
cia. fa<:ulta.tiva., mas tambem que no fim do 
anno houvesse todo o rigor nos exa.mes. 
(Riso.) 

E' o maior perigo que tenho visto erigir 
em principio de Jegh>Jação. dlUJ~ a sorte da 
emenda. nesse sentido; a. Ca.mara. I'Pjeitnndo-o 
declal'OU níi.o querer que se procede. com todo 
o rigor. (Aparte.~.) 

Si t al jú. niio havia.,segundo os r:taldizentes. 
sem autorizaç;io legislativa., imagine V. Ex. 
o que vae set• agora ! 

O grutl-ualmc1Hc dif!ic:t do Senado e pa.ra o 
qual peço toda. a. a.ttenção da. Ca.ma-ra., quer 
mula. mais nada menos do que a mesma. coisa.. 

Tratarei, porém, de termina.!:', mas o.ntes 
disso, Leito ~ate estudo ligeiro da.s emendas 
n.nal•Cbicas, C de ClltMtGr pessoal, que e O 
que querem dizer no fundo e o que quer n 
l'eforma, chamarei a attençií.o do. Cama.ra 
para. o. incollerenciu. que ainda em clmP. ba. no 
disposto no projecto, 

Diz a lei de ll de outubro no art. 1• (Jê). 

A primeir-a base deste decreto é a seguinte 
c Art. 1•, n. J. Constituir a Directoria 

Ge1·aL como repa.rtição central, encarregada 
da. inspecção e fisca.liztlçiio de todo o se1•viço 
na Republica, do estudo e resolução dos tra
bal1tos posta.cs e da respectiva corresponden
cia. » 

.Em c:onsequeneia desta determinnção, a lei 
de ll de outubro conferiu as dire~torias dos 
co1•reíos certas attribuiçües, como seja., por 
e::remplo.a. rle examinar contr:wtos feitos peJas 
aclministraçües o que r.~i certo. uma. d::ul" at· 
trihuiçõe~ conferidns ú. directoria geral em 
virtude uo pensamento da lei de 11 de outu
bro, como centro de todo o serviço postal. 

Além dessa ba outras que dão este ca.racter 
de centro de serviço federal: ha. por exemplo 
o exame de papeis relativos a. concur~;o, cuja 
execução e decisão final são confiadas pelo 
regulamento á. directoria geral ou á. seus 
immediatos auxiliares, e ainda. a creação e 
suppressã.o de agencia~, o aesenta.mento geral 
do pt?l!Son.l dos correios da. Republica com 
todas as notas e indicações a. elles referen
tes, como funccionarios. o que, tudo, deixa. 
claro o intuito. necessidade reconhecida d 
estabelecer a directoria geral como· centro d . 
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serviço postal da Republica e que deve rela.r 
pelo. serviço com vantagem e utilidade para 
o pa1Z. 

Pois bem, a. reforma. prec!pita<la. feita. pela 
camar& e originalmente emen~ada .Pelo Se
nado. ~:.cceita. estas bases primordh\es da. lei 
de ll de outubro que diz que a. directoria. 
geral dos correios será o centro, e entl'etanto, 
Yeem tirar-lhe attribuieões que não podem 
deixar de lhes serem confiadas. sob pena. de 
privai-a de acção emcaz. dos meios de proce
der a uma fiscaliza.Qão direeta. e rigorosa. · 

E' posto a. votos e a.ppromdo o requeri
mento de informações o1ferecido na. sessão de 
hontem ·pelo Sr. Monteiro de Ba.rros. 

E' posto a. votos e rejeitado o requerimento 
t'!o Sr. Erico Coelho, pedindo ao governo ex· 
plieaçõe.S sobre o decreto de 30 de novembro 
do corrente a.nno. 

Chegado a este ponto, tendo demonstrado, 
como me parece que o ftr. com a. singe
leza d& minha. palavra. que não se eleva. 
acima do trivial e necessario para. manifestar 
o meu modo de pensar, os defeitos e inconveni
encias desta . reforma. não posso deixar, ja 
que o regimento probibe que neatas alturas 
se destruam me<lida.s já. acceitas no fundo 
por ambas as ca.so.s tlo Congresso. de va.ler~me 
ao unico meio que temos, em . face destas 
anomalias, desta derormid.a.de irritante, ·'esta. 
rerorma. dsentia. que acabo de mostrar, de 
appellar p&J'Il. o Sr. ministro da. viação, que 
ha. bem pouco tempo mustravo. a bancada mi
neira. nesta. Casa com a. eorrecção de-seu pro
ceder, com o seu carn.eter crysta.llino e purís
simo (apoladct). de republicano histol'ico e 
propa.p.ndista que sempre soube manter-se 
1\el ao seu pn.ssa.do e aos seus sentimentos po
litier>S de hontem (apoiados); nada. mais nos 
resta, digo, do que appellar para o honrado 
Sr. Antonio Olyntho, ministro ela viação, por 
cujas. mãos vae passar esta. rerorma, e que 
com euas intbrma.ções,com os esclarecimentos 
que tem como ministro e com a. luz de seus 
conhecimentos incontestados não póde 1le ma
neira. nenhuma acceita.l-a. 

Do Sr. Presii'ente da Republica. vae depen
der, a.pós a audieneia. do honrado ministro, 
a. acceitação desta. rP.forma precipitada. e in
forme, deste amalgama. de contusão e ano
malias; hão de caber-lhe. portanto, as respon
sabilidades pela. nnarchisação completa do 
serviço posta.l da. Republica ou pela. sua ma
nutenção como estã.. que é um bem em 
relação ac> mal inca.lculavel que a ret'ormn. 
tra.rá.. 

Ta.l conftanç.n., porém, tenho no crite1•io do 
honrado ministro, que não duvidv a respeito: 
a. reforma, pa.m honra. do governo, serã. re
pudiada. (Muito bem, muito bem. O orador c 
comprimer.tado por todos os coUega!.) 

Ninguem mais pe"lindo a. palavra é encer· 
rada. a. discussã.o da. emenda. ao art. }o e suc
cessiva.mente as demais emendas do Se
nado. 

Fica a dlscussio interrompida até a con· 
clu~ d& votação das materias. 

E' lido e julgado objecto de deliberação e 
enviado 6. Commissã.o de Fazenda., o seguinte 

PROJECTO N. 215 DE 1894 

Confere o direito d aposcnlt1Cloría aos (unccio
narios da I"spectoria Geral de Saudc dos 
Portos da Capieal Federal c aos das impe· 
ctorias de sattde dos portos dos Estados. 

O Congresso Nacional decreta: 
Ari. 1.• Os funccionarios da Inspectoria 

Geral de Sa.ulte dos Portos da Ca.pital Federal 
e os das inspectorras de sa.ude dos portos dos 
E-atados têm rlireito á aposentadoria nos termos 
do dec\'etolegislativo o. J 17, de 4de novembro 
de 1892. 

Art. 2.° Fica.m revogadas as disposições em 
contra.t·io. 

Sala. das sesstJeS, 6 de dezembro de 189(.
GaUiltO l.<Jrcto. 

E'_posto o. votos o approvado em 3• dis
cuSSII.o o enviado á Commissão de Reda.cç:lo 
o seguinte projecto n. 210 de 1894: 

o Congresso Nacional resolve : 
Artigo unioo. E' o governo autorísado a. . 

abrir o credito supplementar de 474:734$905, 
para occorrer ás despezas com & policia do 
Districto F('<lera.l, a.rt, 6" da lei n . 191 A, de 
30 de setembro de 1893, no exercício vigente, 
revogu.ndo·se a.s disposições em contrario. 

E' posto a votos e approvado ~m 3• dis· 
cussão e enviado a Commissão de R.~dacção o 
seguinte projecto n. 211 de 1394: 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. E' c govei-no a.utori~ado a. 

abtir, no vigente exeroicio,o credito ~Xtl'aor
dino.rio de 200:000$,pa.ra occol'rer ó.s despe~s 
com o. derna:rca.çã.o da. (tonteira. entre o Bra.zil 
e a Bolivia, revogando-se as di.sposieões em 
contrario. 

O &r . ..:João Lopeli' (pela ordem) re
quer dispensa. de impressão das redacçües 
finaes dos projectos ns. 210 e 211, de 1894,que 
se acham sobre a. 'Mesa.. 

Consultnda a Camara consente a dis_pensa 
pedida. 
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Em seguida. são successivamente e sem de
bate approvadas as seguintes 

REDACÇÕES 

rina a quantia de 4.000:000$, repartida
mente. 

Art. 2 . o Este emprestimo porlerá. ser e1fe· 
ctuado, ou em a.polices das que pertenceram 

· aos lastros .dos antigos bancos emissores ou 
em moeda corrente, abrindo o governo, si 
for nesta especie, os necessarios creditos. 

Art. 3." O governo.· · de accordo com QS 
governadores dos referidos Estados, dará 
regula.mento à presen~e lei ·no intuito de 
estabelecer a taxa. do Juro e o prazo do l'eS
p:ate do emprestimo, sendo que, si este for 
em apolices, o juro será. o nellas estabele
cido. 

N. 210 A....;. 1894 

Redacçcto final do projeclo n. 210, desM anno, 
que a11tori::a o governo a abrir · o credtto 
supplementar de 474:734$905 pq.ra occi'Jrrer 
à despe::a com. a policia do Distrícto Federal 
no exerc1cio vigente 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. E' o governo autorizado a. 

abrir o credito supplementar de 474:734$905, 
pa.ra. oocorrer á.s despeza.s com a. policia. do 
Districto Federal, art. 6• da lei n. 191 A, de 
30 de setembro de 1893, no exercício vigente. 
revogando-se as disposições em contrario. 

Sala das commissões, de dezembro de 1894. 
-Paranhos Montenegro.-F. Ferretra .Duarte. 

N 211 A- 1893 

Redacçao final do projecto n. 211, deste armo, 
que outori.za o· governo a abrir no 1'i· 
gente exercício o credito extraordinario de 
200:000$ para occo1"Ter âs dcspe::as co1n a 
tkmarcaçrZo de fronteiras entre o Bra:::l e a 
Boli,ia. 

O Congresso Nacional re!oln: 
Artigo uníéo. E' o governo autorizado a 

abrir no vigente exercício o credito extraor
dina.rio 1le 200:000$,-para occorrer ás despeZll.$ 
com a. demarcação da lronteira. entre o Brazi1 
e a. Bolivia, revogando-se as disposições em 
contt-ario. 

Sala das com missões, de dezembro de 1894. 
- Paranllo::; lrl'ontenegro - F. Li'»Ul Duarte. 

O Sr. Pret"ide~t.e - Os projectos 
ns. 210 e 211, de 1894, vão ser remettídos a.o 
Senado. 

E' 11osta a votos e approvada a seguinte 
emenda do Sr. Paula Ramos e outros do pro
jecto n. l75A. de 1894: 

Redija-se o art. 2° do seguinte modo : Este 
emprestimo poderá ser effe<:tuado em a.polices 
ou em moeda corrente; abrindo o governo, si 
for nesta especie, os neeessarios creditos. 

Em seguida é approvado em 3" ·discussão 
asstm emendado e enviado á Commissão de 
Redacção o seguinte 

PRQnt;C'ro N. 175 A llE 1894 

O Congres11o Naciona.l resolve: 
Art. l. • E' o governo autorizado a em· 

presta.r aos Estados do Para.nã. e Santa Catba-

Art. 4. o Revogam-se as disposições em con
trario. 

O Sr. Paula ftamoliil (pela ordem) 
r(•quer di~pensa. de impressão da redacção do 
projecto n. 175 A, de 1894, que se acha. sobre 
a.Mesa.. . 

Consultada, a cama.ra concede a c1ispens& . 
pedida.. 

Em seguida. é sem deba.te approvada. a se· 
guinte 

RBPACÇÃO FINAL DO PROJECTO N. 175 B 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1 . " E' o governo o.utorizado a em· 

prestar aos E:~tados do Paranó. e sa.n ta C&· 
tharina. a quantia de 4.000:000$, repartlc1a
mente. 

,, 1·t . 2. • Este emp~timo poderá ser eft'e
ctun.do em apoliceL' ou em moeda corrente, 
abrindo o governo. si for ueata especie, os ne· 
cessarias creditos. 

Art. 3. o O governo, de e.ccordo com os 
governadores dos referidos Estados, dará. 
regulamento a. presente lei no intuitQ .de es
ta.belecer a taxa do juro e o prazo do re6ga~ 
do emprestimo, sendo que. si este for em 
apolices, o juro ser& o nellas estabelecido. 

Art. 4.0 Revogam-se as disposições em con· 
tra.rio. 

Sala. das oomtnissões,7 de dezembro de 1894. 
- P8ranhos ltlomenegro, presidente.- F. 
Lima Duarte. 

O Sr. Prelll!.'ldent.e-Va.e-se votar as 
emendas da camara sobre eleições munici-
paes. · . 

Como sabe a. Ca.ma.ra, tra~-se ele um pro· 
jecto do Senado que foi emen(lado ·pela ca. 
ma.ra.. . . 

O Senado rejeitou as emendas enviadas pel& 
Ca.mara. · 

Vão· ser submettidas novamente as emenda. 
da Ca.mara,que gó as poderá .manter pór dous 
terços de votos, . · · · 
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Em seguida são suooeesiva.mentc postás a. 
votos e approva.da.s por dous terco;;, isto e. 
por 108 votos contra nove votos, o.s segnintes 
emendas da. Cama.ra dos Deputados, ás quaes 
o Senado n~ou o seu consentimento. 

Art. 2.0 Substitu:t-se pelo seguinte: Cada 
um dos tres a.ctuaes d.istt·ictos eleitora.es, em 
que, pelo decreto n. 153, de 3 de agosto de 
1893, se acha dividido o Districto Federal, 
elegerá para c ;Conselho Municipal nove 
membroo (intendentes), votando cada eleitor 
em seis nomes. 

Art. 3.0 Sub3tl.tua-se pelo seguinte: A elei
cão será feita no primeiro domingo U.o mez 
de dezembro que preceder· ao dia. designado 
(7 de janeiro) para a. renovação elo mesmo 
conselho. 

O prefeito expedirá. para esse fim as ordens 
necessa.rias. 

Art, 8. • Substitua-se pelo seguinte: Os tra· 
ba.lhos d& a.pur&ção geral deverão pritJCipia.r 
às 10 horas da. manhü.; la.vrar-se-ha diaria
mente em livl'o pruprio uma actu. circum. 
stancio.da contendo os nomes de todos os cida
diios votados em ca.da. distrieto pela. ordem 
numerica da votação. No mesmo dia.lnvrar
se-ha uma actn geral, resumida. qlle serâ. 
enviada a.o TribnRal Civil, onde flcarô. a.rchi· 
Tad&, e della. ae extra.h.irá. uma cópi11. pa.ra 
ser remettidu. ú. secretaria do con:>eli10 Muni· 
clpa.l. 

Para.grapho unico, A apuração geru.l come· 
çará. pe1o 1" dlstricto. 

Art. 11. Subatitun-se pelo seguinte: Os 
membros 110 Con$elho Municipa.l~~erv1rü.o tt·cs 
anuos. 

Art. 12. Substitua-se pelo seguinte : O 
mandato de cada conselho terminara sempre 
no dia. 7 ue janeiro posterior ao 3° anno, 
qualquer que seja o dia. da. posse. 

Art. 13. Sub5:titua·se peln segUinte: As 
vaga.s que occorrerem ser'io prJenchidas 
pelos immediatos em votos em cada. um. dos 
distríctos onde se derem. 

Additivos: 
A.rt. Alem dos mencionados no art. 4" da. 

lei n. 85, de 20 de setembro de 1892, são 
·incompatíveis: 

1°, os delegados rle hygiene e ínspeetores 
escolares q ne exercerem esses cargos dentro 
de saia mezes anteriores á eleição. . 

(Approvar!o pelo Senado.) · 
2°, os aposentados em cargos municipaes e 

federa.es. · · 
E' posto a. votos e rejeitado por não ter 

obtido os dous terços de ~otos o additivo da 
Camara. dos Deputados. rejeitado pelo Senado, 
referente á. elegibilidade dos actuaes mem. 
bros do governo municipal. 

E' o projectQ devolvido ao Senado. 
Camara V~ Vrti 

E' posto a. votos e rejeitado o requerimento 
do Sr. França Carvalho, pedindo vota.cã.o no
minal para. o projecto n. 156 B, de 1894. 

Em seguida. é posto a votos e rejeitado o 
projecto n. 156 B, estabelecendo providencias 
pnra. os casos de perturbação da ordem con
stitucional em qna.lquer dos Estados da 
União. 

São successivamente :postas a votos e rejei· 
tarias as emendas dos Srs. Eduardo B.amos ao 
projecto n. 156 A, de 1894, o qua.l em ·se· 
guida é IJOSto a votos e rejeitado. 

São successivamente postas a votos e rejei
tadas as emendas do Senado a.o projecto 
n. 57 C, de 1894, autorü'.a.ndo o governo· a 
rever o regulamento approvado pelo decreto 
n. 1.692, de abril de 1894. 

São successivamente posto.s a. .votos e ap
provailas as emendas do Senado a.o projecto 
n. 85 G, de 1804, Orçamento do Interior e 
que foram pelo Senado a:pprovad:ts por dons 
terços de votos na torma 71o a.rt. 39 da. Con
:;tituição. referentes á suppressão da. verba 
:!9-Externato da Campa.nlla. e a suppressão 
do :trtigo autorizando o Po~er Executivo a 
transferir â.s ad li r inístr ações dos Esta.'10S onde 
funccionam os cursos a.nnexos ã.s Faculdades 
dl!l Direitos. 

São snccessivamente postos a. votos e 
a.pprovados o~ seguintes artigos do projecto 
n. 109 B, de 1894. 

O Congresso Nacional decreta.: 
Art. l.o O estrangeiro cuja conducta é 

su,peita ou que por qualquer forma compro
mette a. tru.nquiltdade publica, póde ser ex
pulso de parte ou de todo' o territorio na· 
cional. 

Art. 2.0 São causas bastantes para a ex
pulsão: 

1", a coadernna.Ç:ã.o por qualquer crime ou 
delicto previsto em leis. federaes, depois de 
cumprida. a. sentença ; 

2". a ·isufficiencia. de recursos para. prover 
á .sua propria subsistencia ; 

3". os interesses da a.l ta politica. concer
nindo a ordem c a segura.nço publica. 

Art. 3. 0 O acto da expulsão terã. a. fór~a. 
de um rlecreto-no primeiro e segundo casos, 
expedidos pelos poderes executivos estaduaes 
ou pelo federal; no ultiml> ::;ó pelo fe,1ei'a.l. 

Paragrapho unico. Os poderes estaduaes 
oommunicar-d.o immediata.mente &O ga.verno 
da. União as expulsões que houverem decre~ 
tado. nos termos do presente a.rtigo, pre
stando minuciosas informações. u ·Podar 
Executivo Federal, por seu turno, darã. ali· 
nualmente conta ao Congresso da. execução 
da presente lei. 

Art. 4.0 Aos expulsos com~unicar·se-hm, 
em nota ofllcial, o motivo da expulsão, dWl-

22 
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se-lhes o prazo de tres a trinta. dias, antes de 
tornar-se eifectiva. a medida decretada. 

Art. 5.0 Dentro do pra2o assim marcado, 
pódem elles interpor recurso ou para o pro-

. prio poder que a ordenou, si a. hypothese for 
a do "3• caso do art. 2", ou para o poder ju
diciario federal, si a bypothese for a dos ns. 
1• e 2• do mesmo artigo. Só nestes ultimos o 
recurso terâ. eft'eito suspensivo. 

do rio do mesmo nome,·· passando entre Porto 
Alegre e Imperatriz, ilahi seguindo pelo va.lle 
do Piancó, no Estado da. Pa.rahyba, pelo do 
Pa.jehú, no de Pernambuco, e neste uitimQ . 
procurando o rio S. Francisco, no ponto mais 
conveniente. 

Paragrapho unico. O recurso ao Poder Ju
dicial'io oonsi~tirá. na.justiftcacão da. fa.~idn.de 
n_o motivo allegado, feita perante o juiz sec
Clonal. 

Art. 6.0 O estra.ngeil•o que regressar a() 
territorio da União, de onde houver sido ex
pulso. será punido com a. pena. (le um a tres 
annos de prisão. 

Art. 7.• Revogam-se as dispo.>ições em con
trario. 

E' posta. o. votos e approvada. a seguinte 
emenda. da Commissã.o de Diplomacia : 

Supprima.·se:-a parte em que contere aos 
goveanadores dos Estados o poder de expul
t~a.r estrangeiros. 

São auccessiva.mente postos a. votos e o.p
provados em 13 discus~ito os seguintes 

l'ROJECTOS 

N. 209-1894 

O Congresso Nacional decreta. : 
Art. 1.° Fica o Poder Executivo autorh:ado 

a conceder ao engenheiro Joã.o Crocka.t d.e Sá. 
Pereira. de Castro, ou a. quem melhores van
tagens o1ferecer, privilegio po1• 60 a.nnos para 
construc~ão, UBo e ç;oso de uma. estra.da. de 
terro que, partindo de Pesqueiro, ponto ter
minal da ferro-via central de Pernambuco, 
se dirija a Santa Maria. de Araguaya, no 
Estado de Goya.z., com um ramal para Ca brobó, 
ou ponto mais conveniente á margem do 
S. Francisco, e outro na fronteira. norte do 
Estado, limite do do Ceará. sob as s~guintes 
condições: 

Jo, concessão de ga.rantia de juros de 6 °/o 
sobre o capital maximo (le 3ti:OOO$ por kilo~ 
mentr o, e1fectivamente empregado na. con
strucçã.o dessa. estrada ; 

§ 2. • A's emprezas concessionarias destaA 
estradas de ferro será gara.ntida a preferen
cia, em igualdade de condi~es, pa.ra. a. na
vegação dos rios na.vega.veís. nos termos da.!'. 
clausulas XXXVII a. LVlli do citado decreto 
n. 862, precedendo n.ccordo com os poderes 
esta.d ua.es. 
- Art. 2 . ~ R.3. vogl).m ..:se as disposições em. 
contrario. 

N. ~6-18~4 

O Congresso Nacional decreta: 
Al't. J.ó Os bens das ordens religiosas que 

fo:rem dec:la.rados proprios na.cionaes em vir
tude das leis de mâo·morta., on como bens 
vagos, mas que por concessão explicitao ou 
ta.cita. do governo continuaram ao serviço do 
culto catbolico, são reconhecidos propriedade 
da. Igreja Catbolica, no uso e gozo elos insti
tutos ou pessoas religiosas que delles se acha.
vam de posse ao tempo da promulgaçã.o da. 
Consti tuiç~ ·o da Republica. . 

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

N. 115-1894 

O Congresso Nacional decreta.: 
Art, 1 • " As estradas de ferro construidas 

pe1os Estados. ou por companhias particuln.· 
res, que rorem prolongamento ou ra.maes das 
da União ou que a. estas se ligarem, gosa.rão 
dos seguintes favores: 

A) Transpor.té gratuito nas estradas da 
União para. <tS locomotivas. carros, wa.gocs, 
trilhos e mais ma.terial meta.llico destinado á. 
sna construcção. 

B) Abatimento de 50 %, sobre as tarifas 
actua.es, :Pata o tt•a.nsporte do combustivel e 
outros ma.teriaes necessa.rios pa.ra. o seu 
custeio. 

2°1 ser esta. concessão feita nos termos das 
clausulas que a.companh11.m o decreto n. 862, 
de 16 de outubro de 1890, com exclusão das 
clausulas I, XXXVII e seguintes do mesmo 
decreto. 

Paragrapha. uoico. Só terã.o direito & estes 
favores a.s estradas que ainda. não tiverem 
renda. liquida. ou a t1verem inferior a 5 "/o 
sobre o ca.píta.l neUas etrectiva.mente empre
gado. cess11.ndo os mesmos logo que a referida 
renda. a.ttinja á.quella. porcentagem. § t.e FictL igu'a.tmente a.utol'izado o Poder 

Executivo a. conceder, nos mesmos termos 
deste artigo, a. Germano Vert, ou o. quem 
melhOres vantagens·. otrerecer, pl'i vilegio por 
60 annos pa.ra construcção da estrada de 
ferro que, partindo de Mossorõ, no Rio Grande 
do Norte, se de~envolva- pela. margem direita. 

Art. 2. • No regula.ment() que expedir para. 
a. execução desta. lei. o Presidente da. Repu. 
blica. ftca. autori&ado a impor multa de um a 
cinco contos de réis ás estradas que, por qual
qller modo. abusat·em da. concessão qu&-lhes 
é feita, podendo suspender oe favores meneio: 
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nados áquellas estradas~ que para. obtel-os, 1 E' poSto a. vÓtc.ls e ~pprovado o requeri:
veriticar-se baverem dado info!'m.a\ões falsas mento do Sr. Coelho Cmtl'3. para. que vo~te a 
DU fraudulentas. Commi!!são de Obras Publicas o proJecto 

Art. 3,° Ficam revogadas as disposições n. 83, de 1894. . . . 
em contrario. E' posto a. votos e l'e.]ettado o req~ertm~nto 

São successiva.mentepostosa. votos e ap:pro. tio Sr. França. carvlllhopara.que seJ~ en':Iado 
vados em 2n discussüo os seguintes a.l'tigos do á C?mmissão. de Constítuicâo Legtslaçao e 
projecto n. l 13, de 1892: Justiça. o proJecto n, 163, de 1894. 

O Congresso Nacional decreta.: 
Art . t.c Ficao Poder Executivoautori~ado 0 Sr .. Coelho Cint.ra (pela ordem) 

a. melhorar as reformas dos officiaes do exer- requer a. retirada. do substitutivo que a.pre
cito concerlidas em virtude do de~reto do go- sentou ao projecto n. 163, de 1894. 
verno pro~sorío de 3 de fevereiro de 1890, E em seguida. são successivamente postas a. 
· · l tod ., · votos e a.pprovados em 2" diQcussiio os !6· 
para equlpâra ·os e.m os os seus euettes o"Uíntes artigos do proJ'ecto. n. 1G3, de 1894. 
nas vantagens do decreto de 19 de abril de 
189<L : O Congresso Nacional l'esolve: 

Art. 2. o Revogam-se a.s dispoaiçõos em con· Art. }.o Fica revalidada. em n.'for da. nova. 
tra.rio. Companhia. Estl'nda de Ferro Estreito e Sii.o 
~· posto~ vot~s e app.ro!ado em discu~ Francisco no Chopim, n conceesii.o a que se 

um~ e env1ado a Comm1ssao tle RedaC{:a() o rofet•e 0 decreto 11 • 800t de 18 de outubro de 
~*>gumte 

1 

t800, noo termos do respectivo contrru:to. 
Art. 2.u Revo:,'llm·ae a.s dlaposlçõea em 

PROJBCl'O N. 1:38 A, de 1894 contrario. 

O Con"resao Nacional resolve· I _E' po:ito o. votos B o.pprovo.do em tw dlscus· 
e • suoosenulnto 

Art. 1.0 E' concerlida a. D. Josó Pcrel1•a. do. r> 
Silva Barros n pensilo annual do :i:60fl$, sem C) 

prejuizo da congrua que percebe como ser- l'ROJIWTO N • • 01 DI~ 1894 
ventuarlo <lo culto eu.tbollco. 

Art. 2. 0 Revogam-so as dlspolliQiícs om 
contruio. 

o Sa•. 'l'honanz Delflhao ()M~n nr. 
dem) requer dispenso. da. impl•e!l!lli.o dn ltodac
~ã.o do prQjecto n. l3S A, de 1894, quG BCl 
acha sobre a Mesa. 

Consultadat o. Ca.mo.M concede a. dispensa 
pedida. 

Em S('.guida. é sem debate approva.da. a ee· 
guinte 

n~oAcçÃo N. I38 B DE 1894 

Redacçtio fina~ do p't·o,iectn n . 138 A., dfl cor· 
rente anno que co~<cede a D . .To.~e P&r-eira 
da Sil~a Bt.vrroila pemtio annual de .1;600$. 
sem prej,ti:::o da congrua ']llC percebe coma 
scr1)el1tl4ario do culto catl!ulico 

O COngresso Nacional :resolve: 
Art. 1.• E' concedida D~ Jose Pereira da. 

Silva. Rarros a. penmo aonuo.1 de 3:600$. sem 
prejui~o da. congua. que percebe eomo ser
ventuario •lo culto catbolico. 

Art. -2. o Revogam-se. a~: dfsposiçoes em 
contrario. 

Sala · das lommissões. 7 ·de dezembro de 
1894 -Para~lhos M01lte'/iegr•o, presidente.
·F. ~ma bt.laf'te. · 

O Congresso Nu.clunnl decreta: 
A t•t. I • n E' dccliLI'IldiL ex ti netA. n. di vida. em 

ttuo flcflU tmra. cuan & Ftlzcndll Nacional o 
filll<.'ch.lo corom~l do exercito Wenceslú.u 
Frelt•ü llr~ Cu.rvalbo, ceSiln.ndo, pot•ta.nto, os 
descontu:; n q ucstií.n sujoltos Ot! seus venci• 
mentos . 

Art. 2. ~ Re\·o::,-am .. se as disposições em 
contrario. 

Sã.o suooessiva.mente postos a "otos e a.p
prova.dos em 2~ discussã.u os s~"'llintes a.rti
gos uo projecto n. 161, de 1894. 

O Congresso Nu.ciona.ll'eStJlve: 
Art. l . o Os escrivães da Côrte de Apj)el

lação do Distr·icto Federal perceberão desde a 
data. desta lei, vencimentos iguaes .aos fu:àdos 
ou que vierem a. ser fixados pa.ra. os escrivães 
rlo Tribunal do .lury e da Repal'tição da Po--
licia do mesmo districto. . 

Art. 2." Fica o governo autorizado a abrir 
o nece..;._<>ario credito. 

Att. 8.0 Revogam-se às disposições em 
contral'io. 

E' nnnunCJada. a. votação do projecto n .ISO 
A, de IS94 (do Senado), determinando que o 
montepio dos officiaes da armar!a e elasses 
annexas de que tr~ta. a. resolução de 23 de 
setembro de li95, será. regulado pelo mesmo . 
decreto que trata. do montepio dos officiaes 
do exercito (2' <li...c:cussão.) . 
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O Sr. Ovfdio A brant:eil (pela or- O SR. 1 ~ SECRETARIO procede á• 1eitura do 
dem) _req?er preferencia. na votação para o seguinte 
substttut1vo que apresentou ao projecto n.I30 
de 1894 (do Senado). EXPEDIENT~i] 

Consultada, a. Camara conce~1e a. preferen-
cia. pedida. Officios : 

Ell_l seguida é pos~ a votos e approvada a 
:SegUJnte emenda ~Substitutiva do Sr. Ovidio Do Sr. 1" secretario do Sena.~o. de 5 do 
'Abra.ntes . · corrente, communic&ndo que o Senado ado

ptou e enviou i1 sancção a. proposição desta. 
Substitua-se ao projecto n. 130, de 1894 Camara. daterminaQdo vencimentos dos func-

(do Senado). · cionarios civis dos arsenaes de marinha. e 
O art. I:& SUbstitua-se pelo se.guinte : guerra dll. Republica.- Inteirada; 
Art. 1.0 O montepio dos olliciaes da arma· Do Mlnisterio dos Negocias da Marinba, ·de 

rla e classes annexas,de que trata. a. resolução 7 do corr"ente. satisfazend~ a requisk:ã.o desta 
de 23de setembro de 1795, será reg.ula'1o pelo C:~.ma.t·a consta.n~ cl.o officto n. ~80, de 22 de 
mes~o decreto, que trata. do montepio dos. novem~r~ _proxt!no pa:sa~o.- A qu.em fez 
oiDcra.es do exercito, e ambos serão dividi•los a requuncao (A Comrmssao ole Marmha e 
em dua.s partes iguaes, cabendo uma á. viu v:~. Guerra) ; 
si ella se achar nas condi~' estatuir! as nes.~ Do Ministerio da Justiça. e Negocias Interio
reg~lamento,e a outra, aos filhos successív<!is res, de _G do corrente, comm.unic.'lndo que o. 
Da furma da lei. gu:ard~tdas tambem a.s con- r~olUf,\11.0 do Congresso Nn.cronn.l proroga.ndo 
dições acima referida.s. rL nctual 8el!são legislativa u.tó o dia 20 do 

Accrescente·se-§ 1 .~ No coso de nii.o ha.- cnor~?28nt(\ fo1inctoe~rvaedrtidamn~ ddccreto leg8islatdivo 
ver filhos, aviuva. receberú. us rluo.s pa.rws. . - . - t a, o ctan o-se ao ena o. 

O po.ragrapllo unico pn:;sa a ~er o§~". Illustrn.dl'\ ci•ln.diT.o Presidente da. Camn.ra. 
Sala d8.1l sessões, 6 de dezembl'o ue 1894. rio:~ IIGjiUt.Ldos- Con~plcu~s l'ílpl'es~>ntantes 
E' considerado p1·ejur1 icailo 0 projt·cto rln N1~uo no Ct)n~rc·sso Nnc1o.n~l- Sendo. no 

n. 130 A de 1894 'dt Senad · · Rra.zil o pon•lur rlc todll o e~PI!'Ito bcm.or•ten-
' • ' 0 OJ. tntlo o rlmor diLÇJ cuusas rt~rtl'Oins e mdus-

E ~posto a votos c approvadu em I h d is· t.ria.cs. nii.o me tu;~i Mtem receios r! e vir unte 
cussao o 11egulnte e. .. ta. illustrc <'Ol'portu,iio oolicito.r um pequeno 

PUOJECTO N. 202 DI!: 1804 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1.0 Oi! offlciaes do exercito reformados 

ou que se reformarem. de accordo com as 
disposições dCI decreto n. 193 A. de 3o de ja
neiro de 1890. si estiverem graduados no 
posto immediato, eão considerados ~t todos 
os etreitos, como si estivessem effectivamente 
proTidos na classe de que tiverem a gra
duação. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em 
contrario. . 

O 8r. Cioelnato Brec;a (pela or
dem) requer dispensa. de interstlci··· para o 
projtcto n. 109 B, de 1894, entrar amanhã em 
3• diBCussio, sem prejuizo da respectiva re
dacção. 

Consultada, a. Camara concede a. dispensa. 
pedid&.· . 

Procedendo-se ã. votação do projecto n. 186, 
de 1894, reconhece-se que não ha numero. 
Tendo dado a bora destiaada. á ordem do dia 
passe-se á do expediente. ' 

ro.vol", desde\ quo detle derive n.uxilio ao ,,es
cnvolvimento de um que outro desses ramos, 
princip11es fontes de riqueza. e desenvolvi
mento patrio. 

Industrial hn. 2.15 annos no sul do Estado de 
S. Paulo, e tendo o~servado de perto a mar
cba progressiva da. agricultura em acçã.o de 
relativirlade com a industria., posso asseverar 
que nesto, grande z(lna., comprehendrndo os 
municípios de Sorocaba, Tatuhy. Itapeti
ninga, &l.rahuhy,Para.napanema. Faxina, etc., 
a unica cultura real e que pôde vantajosa
mente rer apresentada. aos mercados é a do 
algodão. 

A exporta.çiio deste genero demanda. tra
balbo arduo e fóra do alcance do lavrador, de 
sorte que aqui a classe agrícola alenta· se com 
a. creaçiio de novas fabricas de dação e tecidos 
<le n.l:;odão, poLi que as unicaa que podem 
lazer um consumo regular são tal vez as de 
Sorocaba. Tatul1y e Salto de ltú, e isto é 
muito pouco para. salvagu&t·dar o trabalho 
nacional agrícola, jil. tão desprotegido JlflO 
clima meno~ quente dos pnra.llelos meri•1io· 
na.es, modificBilüres do solo, bastante gene
roso ao norte e a. oeste fleste Estado. 

Instituindo ern Sorocnba. uma. socieilade 
commereial e in,dustrial sob a firma. de Mar
chisio, Loureiro, Silverio · & ~mp;, com .Posta 
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SESSÃO EM 7 DE DEZEMBRO D:E 1894 i73 
------------------------·-------~---------·--
do in~ustrial Fra.!tcisco de Souza Pereira, dos I cata.. de a.ssembléa.s, ou de governadores ou 
negoct~ntes ma.tnr.ulados tenente-coronel José ~restdentes dos Estados (substitutivo a.o pro-
Lou!erto dt; Almeid~, m~jor Joaq~im SUYerlo Jeeto n . 189, de 1894),bem como contra o sub
J~nlor, !Da.Jor Gabr~el Dtas de Ollve!ra, Anto· stitutivo do Sr. Geminiano Brazil, e to'1as as 
mo Xav1er de AraUJO e Alexandre Marchisio, emendas apresentadas ao mesmo projecto 
para.. a montagem p.e uma. fabrica r'1e fiação n. 156, de 1894, em 3• disdussão. 
e tec1dos de algodao com 200 teares, cuja 
gerencia. esta a meu ca.rgo. depois de toda a. 
constt'ucção executada e de todo o macbi
nismo eocommendado, nos vemos na dura. 
oontingencia de arcar contra. a. di1Ierença 
cambial, além disso contra. os impostos adua
neiros sobre muitos apparelhos a nós neces
sarios para. a montagem e funccionamento da 
fa.brica, e ainda. mais cont1•a o pagamento de 
taxa sobre Cl expediente para. o d&ipacho cl.os 
machinismos em gernl.. : 

O no11so orçamento de despeza.s, feito em 
base cambial mais favoravel. obriga-nos hoje 
a solicitar de vós. illustrados representantes 
da. Nação, a isenção d~ direitos aduaneiros e 
de e:~:pediente sobre as machinas e appare· 
lhos, Importados para a nossa. industria. ma
nufa.ctureira. : e mais nos a.balancou a. fazer 
tal pedido. o haver jâ. este !l&bio Congresso. 
~gundo me parece, tomado uma. deliberação 
identica para todo o Estado do Maranhão. 

Não perde o Estado porque, moutado.s as 
ma.chinu.s, os impostos serd.o continua~lamente 
pago~ robro dl'O;,:oas tincturia.t-s, gommas, gra· 
xas, oleos lubrittcn.dores. etc. 

O desenvolvimento da lavoura, o bem 
estar de muitas 1amilia.s operaria:s e mais um 
11.deantamento parcial da nossa grandiosa 
Patria por vós proporcionados, sã.o as remu
neraeões que vos pertencem, na decretac;;ão 
da. (UsposiçáQ legislativa. que voe pedimos, em 
prol úa lavoura algodoeira. e industria fabril 
no Estado de S. Paulo. 

Sorocaba, 19 de agosto de 1894.-0 socio 
gerente da. Fabrica Santa Maria., Ale:l;andre 
M.archisio.- A' Comrnis:::ão de Orçamento. 

Veem a Mesa as seguintes 

.'DeclaraçiJes 

Decla.r.o haver votado contra. o projecto 
n . 156 A, de 1894, que estabelece providen· 
cio.s pa.l"a oa casos de perturbações da orrlem 
constitucionfll em qualquer nos Estados da 
L:niii.o, e ta.mbem contra. o aub~titutivo do 
Sr. Geminia.no Bl'll.Zil. 

S. R.- Sala das lf!88iJes, 7 de det:embro de 
1894.- Or>idio Abrantu. 

Declal'O ter votado contra o projecto 
n. 156 A, de 1894, que diz estar comprehen· 
dido no art. 60. letra 1 da. Con!>tltuição a com
:petencia de reaolver o Su_premo Tribunal Fe· 
dera.I, .me'lia.nte recla.rna.ça.o, todo5 as ques~ 
originadas de conffi.ctos resulta.ntes da. dupli-

Sala. das sessões, 7 de dezembro de 189-l.
Fileto Pires. - Gabriel So.lgada. 

De~laramos haver votado pelo primeiro re
que_rtmento do_ Sr. ~ra.nça. Carvalho, a pro· 
pos1to dA votaç<to nomwal e contra o projecto 
'{lO Sr. ~ilton e o substitutivo rlo Sr. Gemi· 
niano Braül, regulando a. inten·enção dos. 
poderes federa.es em negocios políticos dos 
Estados. · 

S. R..- Sala. das sessões. 7 de dezembro de 
1894.- Enea$ Martins.- Carlos de No"Oaes. 

Vão a imprimir Oi seguintes 

PROJEÇTOS 

Autorisa o Poder Executivo a pagar ao Dr, 
Tiburcio Valeriano Pecegueiro do Amaral, 
P''e}larador de medicina le.qal da Faculdade 
de ~\fetUcina do Rio de Janeiro. os "Uimci
mentos que deixou d• ~eceber da Zouar de 
preparador ~ cf,imica. aryunica da mesmCJ 
faculdade 

A' Commissõ.o de Oroamento fui presente o 
requerimento em que o Dr. Tiburcio Va.le
riano Pecegueiro do Amaral, preparador de 
medicina legal da. Faculd&de de Medicina. do 
Rio de Janeiro, pede o pagamento dos venci· 
mentos de preparador ·da cadeir~ de chimica 
inorganica. medica desde 28 de outubro de 
1892 ate 26 rle maio de 1893, período durante 
o qual esteve em disponibilid&de. · 

Vago este ultimo logar, por baver optado 
por outro o respectivo runccionario, em vir· 
tude da. a.pplicação do disposto no a.rt. 73 da. 
constituição Federal, que veda as a.ccumula· 
ções remuneradas, foi pa.ra elle nomeado por 
concurso o petiCionaria, que o exerceu até 
que, como corolla.rio da interpretação dada. 
áquella. disposição constitucional pela. lei 
n. 44 B de 2 rle junho de 189'2 (art. 20), foi 
reintegrado no mesmo Jogar o Dr. José Borges 
Ribeiro da Costa, em 25 de outubro do refe· 
rido a.nno. Tendo sido dispensa.do nessa. da.ta., 
tol novamcmte nomeado o peticlon1\rio, aem 
concurso, por deoreto de 25 ac maio de 1893, 
pn.ro. o logar que actuo.lment.e exerce e por 
propo4ta. da respectiva congr·epçio, 

JustUlca.daa como ee acham por documen
tos juntos ao requerimento aa allegaoõel do 
pecticionarlo, e coWJiderando : 

que o art. 60 do regulamento da F&culdade 
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de Medicina. do Rio de Janeiro garante a vi
taliCJedade aos prepat'adores; 

que o acto do governo, nomeanno o IJfl· 
ticionario sem concur~o para logar identico 
â.quelle de que fôra. dispensado, considerou 
satisfeita pelo anterior concurso a exigencia 
desta prova. de habilitações scientiftcas para 
a nomeação (art. 59 do reg. cit.); 

que, por outro lado, o exercicto das fun
cçõe~ do loga.r de prepara.dor foi interrom· 
pido pelo peticioMrio, em obediencin á lei e 
não por haver sido contl'a. eUe allegada pelo 
lente cathedra.tico e julgada. pela congrega
ção ca.uea alguma especial, que, em virtude 
do citado at·t. GO do regulamento, invati
dasse a condição de vitaliciedade ; 

Parece ú. eommlssii.o que n. ~egunàa nomea
ção não póde deixar de ser• consíde1•ada sinão 
como uma. reintegração em lagar de na.tu
reza identica, o que torna subsistente e em 
pleno vigor os direitos con(ei•idos peJ:1. pri
meira. aomeaçü.o. 

E, como em casos semelhantes se tem pra.· 
ticado, pensn. a commisDão que tleve ser de· 
ferida. o. petiçii.o submettida n. seu estuclo~ 
polo que oft'erece o seguinte projecto. 

Parece de toda a procedencia o pedido dá: 
supplicante, a.mparado pelos princípios de 
julStiça., e por isso entende a. commissã.o a.pre· 
sencar o seguinte projecto; 

O Congresso Nacional' resolve ~ 
Art. 1.° Fica o governo autorisado a con· 

ceder a D. Berna.rdina Pereira, viuva. do 
major bonora.rio i!o exercito, .Antonio José 
Pereim Junior, uma pensão annual de 900$ 
em attençü.o aos serviços por est e prestados á 
Patl•ía na: campanha do Paraguay. 

Art. 2.n Revogam-se as disposições em 
contru.l'io. 

saln. das commissõos, 7 de dezembro de 1894. 
-Gonçalo de Ugos, presidente .-L:tna Ba· 
CI/.1'!1·-Carlos Nouaes.-Rocha Ca1lalcami, 

N. 20.! A - 1893 

Autorisa o gov~110 a 'l)al:dar os ~xamcs pres· 
tados no Sen~inario de S. Jose, desta capital, 
po1' Antero Ulympio de Sigueí1·a, afim de 
.. zat,·icultw-sc em qualque,· im;tltuto olficiãl 
<lc inslrucçao supCl'iOl', com parecer contrario 
da Commi.~sao de l;lstrt~cçiio e Sau de P LI· 

hlica de 1891. 
O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1,• E' autorisado o Poder Executivo .Del accordo. com a deliberação da Camara. 

a pagar ao D.r, Tiburcio Valeria.no Pecegueiro f01. present~ tt ComO?issão da Inst rucção e 
do Amaral, preparador de meuicina legal da. . Sau.tle Pttbhca o projecto n. 204, de 1893, 
Faculrlnde lle Medicina do Rio de Janeiro os proJecto que autori:s<~ o governo a 1·alidar os 
vencimentos que deixou de perceber desd~ 28 exa.mcs p~õsttlllos no Seminario de. S. José, 
de outubr·o de 1892 o.te 26 de m11.io de 1803 do des~ e~p1tal, vor Antero 01ymp1o da Si
loga.r de prepn.rador da cu.deir11. de chimica. ~ue1ra, ·attm ~e mat).'ícular·l!_a em qualquer · 
inorganíca. medica dn m&mafaculdade. 10stttu~o olllclal de tmtr·ncça.o superior. 

Art. 2.• E' igualmente autorisndo o Poder Considerando que ~:> e~f\mcs tio Seminarí_o 
Executivo a &brír o necessario credito. de ~ · Jose. ~yram !ora do 1\lcance da fisca.ll· 

Art. 3." Revoga.m·se a• disposiçües em suç~w o.me1a1. . _ 
contrario. Consrúcrando qne a va.l1daçao dos a:c1tmes, 

prc~t~dos púr .Antero Olympio de Siqueira.. 
almr1a. um mao precedente, dando logar a 
q.ue pNteucues identicus viessem de e.stabele
mmentos de instrucção particular ate ao 
Poder Legisb ti vo ; 

Sa.la das commissões, em de ~~ezembro de 
1894.-Joao Lopes, presidente.-Alcindo Gua· 
nabara, rela.tor.- Auguôto Se-cero.- F. P. 
Mayrink.- Arthu?' Rios. 

N. 217-1894 

Autorisa o goDet no a conceder a n. Berrta1'
dina Pereira. 'Viuva do ·major lumorario do 
exercilo .Antonio José Perei1·a Jun ior, uma 
pensão ar1nua& de 900if,OOO. 

Na inclusa peti~o requer D. Berna.rdina. 
P3reíra., viuva do major· honoml'io c:lo exer· 
cito Antonio Jose Pereira. Junior, uma. pen
sã.o em vista. C.a. extrema penuria em que se 
acha com seus tilhos. 

Pelos documentos que juntou prova. ella os 
serviços relevantissimos prestados á Patria. 
por seu fallecido esposo na campanha do Pa· 
raguay. 

Considerando que as consequencio.s da 
adopção lle uma tal medida sã.o todas em 
prejuízo do ensino secnndario, base essencial 
do ensino superior. 

.A ~ommis~ão de lnstruccão e Saude Pu
blica e ue parecer que o projecto ll. 204, de 
1893 oão seja approvado pela ca.mara.. 

Sala. das commlssOes, 4 de dezembro de 
I89t. - Oscm· Godoy, president<l. ·....,... Bricio 
FiZ/to, relator. - PfmJira de L yra, - Costa 
Aze,edo. -Case miro oo I~ocha. - Medeh·os e 
Atb~uerquc (vencido.) 

N. 204-1893 

A' Comrnissãoda Iostrucçã.o e Sauda Publica. 
foi a presente a petiC'â.O em que o cidadão An-
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t.ero Olympio de Siqtteira. solicita permissão 
para matricul.ar-se em quo.lquer instituto 
official de instrnc<;ão pu])tica. superior, va.li
dando·se os exames prestados no Semina.rio 
de S. José desta capital. . 

Considerando que este estabelecimento é 
um d~ mais afamados entre os institutos de 
instrucção prepara.toria :pa.ra. a carreira eccle· 
~>i&stica., pela. seriedade, largueza e profun
didade do ensino alli ministrados a.os seus 
a.lnmnos; 

Considera.ndo,que o peticionario documenta. 
sua. petição em a.ttestatos dos exames de 
todas as disciplinas exigidas para. matricula. 
nos cursos superiores e a pprovação em grão 
que revela suas habilita-ções ; a. commissão é 
de parecer que ~>eja. deíarída. a. petição ; pelo 
•1eu apresenta o seguinte projecto: 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. I. o Fica. o governo autorisa.do o. va

lidar os exames prestados no Semina.rio de 
S. José desta. capital. J>elO cidadão Antero 
Olympio de Siqueira., aflm de matricular-se 
em qualquer instituto oftleia.l de instl'ucção 
superior. . 

Art, 2. o ReTogam·sa as disposições em 
contrario. 

Sala. das commiss~e~~ 5 de julho de 1893.
Costa. Machado, p'reside:nte.- Santos Pereira 
relator. - Alvaro BotelllrJ. -Paula Gui
ma.1'11es. - Frederico tS. Borge!. - L op~ 
Trooi'Jo,- Erico Ooefllo,- Homero Baptist& 
(vencido}. 

O 8r. Pre11ldente-Não havendQ 
mais nada a tratar, de8igDo p11ra. amanhã. a. 
~eguinte ordem do dia: 
Vota~ão dos seguintes projectos : 
N. 186, de 1894, nutorisando o governo a 

pa.gar aos srs. Paulo Robin & Comp., a 
quantia. de 26:000$, qoe lhes é devida (ta dis
cussão) ; 

N. 213, de 1894, eortsiderando no posto de 
general. de brigada. a reforma do major e 
general de briga.un bcnorarío do exercito 
Luiz José da Fonseca. Ramos, com todn.s a.s 
vantagens desse posto, como si effectivo fosse 
(discussão unicn.) ; 

mentos, cessiona.r1o do contra.ctocelebrado em 
'27 lle agosto de !890, para fundação de 20 
m~cleos a~ricol11S nos Estados do Norte, com 
O enzenheiro José Arnerieo dos Santos e ou
tros, o prazo de dons a.unos para a constitui-
ção detinit~va do primeiro desses oucleos, de~ 
nominndo- lnici:tdor, fundado no município 
da Barm do Rio das Contas. no Estado da. 
Bahia; :ficando sem etreito a oonc~ssão dos 19 
restantes; 

3" discu~sli.o do projecto n. 141, de 1 894; 
mandando reverter ao serviço activo do 
exercito o capHi.io reformado Jeronymo Fer
reiN Franç;), e intreprcta o art. 9", n. 2da. 
lei n. 648. de 18 de agosto de 1852 ; 

3• discussão elo projecto n. 188, qe !8D4,de
termiD:J.n[lo qne tenha enü•ada. no Tllesouro, 
co•oo receita, a renda do Deposito Publico ; 
marca. l'l:meimentos aos respectivos funccio~ 
nat•los c autorisn a ahertnra do credito neces
sarlo para indenmií:ar o depositaria puhlico 
de divd·sas des~e~as confl•t•me R. liqnid~o 
que o govarno !1zer ; 

2• discussão uo pro,jccto n. 192 A, de 1894, 
al.windo o (·rcrlito o~trnordlnn.rio de 3:!)00$ 
para. pngamcnt/.1 dos vencimentos de um con
serva..tot·, um sogunuo officinl e um ama.nu
ensa da Bibliotbecn. Nuclonal, a. pllrtir de 1 de 
se tom bro do corrente nnno ; 

Len.nta-sc a ilessão ns 4 bous da t:\rda. 

ACTA. DO DIA 8 DE DIZEMBRO DE 1894 

Presldcncitt do Sr. Ro~a e S·il,a. 

Ao meic-dia respondem 'il. chamada os Srs. 

N. 152, de 1894, prorogando -por dotls annos 
o prazo concedido it Estrada do Ferro Leo
poldina., ccmo ces~iooaria. da. E. de !!'. de 
Santo Eduardo ao cacboeiro de Itapewirím, 
para a conclusão das obras da linha. entre 
estes dous pontos e dispensa. a mesma CO!ll• 
panhia da. construc~o do prolongamento da 
sua. estrada desde a esta.cão do lmoé no valle 
do Rio Grande, at& a.· du Macuco (2n dis-

Rosa. e Silva, Thomaz Delfino, Coelho Lisboa, 
Tavares de Lyra, Gabriel Salgado, Eneas 
Martins, Bricio Filho, Hollanda tle L1ma,Gus
tavo Ve1·as, Eduardo de Berredo, Frederico 
Borges, Gonçalo de Lagos, Thomaz Caval· 
canti, João Lopa::.. Pedro Borges, José Bevi· 
laqua, Augusto Severo, .1 unquaira Ayres. 
Tolent1no d3 c~rvalllo. Medeirose Albuquer~ 
que, Rocha Cavalcanti.,. Santos Pereira, Au
gusto ·de Freitas. Milton. Francisco Sodré, 
Tostn, P~ula Guimarães, Ga.ldino Loreto, 
Erico Coelho, FnrQnim ·werneck. Urbano 
Maroondc~, Ln.ndulpho de Mngu.lhâ<>..s, ·va.z 
de Mello, Monteiro de B<J.rros, João i>enfdo, 
Fortes Junqueira, Frt~.ncisco Veiga, Cupertino 
da Siqueh'lt, Rodolpho Altrou, Tlleotonio de 
Maga.\bães, J\lrneida. Nogueira., Domio~aes do 
Castro, Cincinuato B1·agu., l<~ro.nciaco Glicerio, 
Ovidio Abrant~. Urbano de Gouvôn, Pnulu 
Ramos, Lnuro Müller, FrnDcisco ToJilnttno, 
Emíl\o Blum, Rivada-viD. Corrên. a V eapulliano 

cussão); . 
la discussão do ?rojecto n. 214, de 1894, 

concedendo ao Ball()() Iniciador de Melhora- àe .Albuquerque (52). • 
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Deixam de comparecer com causa partici
pada os Srs. Matta Bacellar, Fileto Pires, 
Si Peixoto, Augusto Monteoe~ro, Benedicto 
Leite. Luiz Domingue:;, Costa Rodrigues, Tol'· 
res Portugal. Hel vecio Monte, F;·ancisco Gnr
gel, Chatea.ultriand, Silva. Mariz, Arthnr Or
lando, Mnrtins .Junior, Pereira de Lyra, Coe
lho Cintra,Arminio Tavares,Marcionilo Lins. 
Cornelio da Fonseca, Miguel Pernambuao, 
Neiva, Manoel O!!bl.viano, Eduardo Ramos, 
Vergue de AbrllU, Leoveg-ildo l?ilgueiras, To
lentino dos Santos, Artbur Rios. Marcolino 
Moura, Par:~ nhos Monte negro, A th:1yde .I u
nior, Cleto N1mes, Torquato Moreira, Alberto 
Torres. Ponce de Leoo, Carvaiho Ilfourão, 
João Loiz,. Gonçalves Ramo~, Luiz Detsi, 
Ferraz Junior, Pa:rai~o Cavalcanti, Alvaro 
Botelho, Leonel Filho, Octa.viano Loureiro, 
Ribeiro de Almeida, Valladares, Manoel l<'ul
gencio, Simão da Cuolla, Oleg;H"io Maciel, 
Carlos das Chagas, Lamartine, Costa Ma
ch 1do, Altredo Ellis, Alvaro Cat•valbo, Carlos 
G;1rcia, Dino Bueno, Costa Junior, Jnlio de 
de Mesquita.,Moreira da S1lva., Hermenegildo 
de Moraes, Alves d~ Cr~stro, XLLvier do Valle 
a Mar·iano Ramo~ ; e s·mt caus:t os Srs. Lima 
·Bacury, Curlos úa Nov;Les, Vivairos,ChJ•istino 
Cruz, Anisio de ,\breu, Nogueira. Paro.naguá., 
lldeli,nso Lima. Francil!r.o Benevolo, Ctmhu. 
Limu, Trlllrlnda, Jose Mm·iuno, Gaspar Dr·run~ 
mond, Lniz do AnrJ•·ade, Luurcnço ue Sá,Gon
ç.alvee Main, Ca.rlos JorgB, F(Jrnandes Lima, 
Clementlno do Moute, uct:wia.no Lout·oiro, 
Olympio de Cau1pos, Mune1. ·s Prado, Gemi
ntano Bt'llzil, Oouvein Limtl, Zttmt~. 1\ristidr.s 
tio Queiro:t, Jo~ã Jgonacio, Flnvio de Ar·u.ujo, 
RodJ·!g'IIG~ Limn. SohastiiLil Lnn•lutpho, ,\ntn
nio do Slqueiru. Jol!ó Carlos, l<'r·nnc.:a C' z·~·a~ 
lho, Lop~s Tt•ovilo, Oscttt' Godoy, Alcin1lo 
Guana.b~ro., Amarico de Mu.tlo~. l~iu;; de Vas
coMaHos, Belisnrio de Sou~a.. Fonseca. Por
tella, Eusebio t1e Queiroz, Costa. Azevedo, 
Silva. Castro. Nilo Pt:çanha, Agostinho Vitlal, 
Ernesto Brazil, Francisco Santiago, Barros 
Franco Junior, Sebastião de Laaerda, Pa.ulino 
de Souza Junior, Mayrink, Almeida Gomes, 
Lamonnnier Godorredo, Ferreira. ].>il'es, Pinto 
da Fonseca, Arthur Torres, Domingos de 
Moraes, C osemiro da Roaha, Gustavo Gotjoy, 
Adolpho (J{Jrdo, Pactua Saltes, Vieira d~ .Mo
raes, . Herculano de Freitas. Alberto Sall~s. 
Moraes Ba.rros. Paulino CarJos,João,dé.FiLria., 
Luiz Adolpho e Fon'ileca Gtlima.rães: ·: · .. : ~. · ~ 

quantia de 26:000$, que lhes é devida (1• dis~ 
cussão) ; 

O Sr. Presidente..: Responderam 
a chamada, apenas. 52 Srs. deputados. Hoje 
não ba. sessão. Designo para se~nda-feira, 
10 do corrente a seg'niot6 ordem ao dia : 

VotaÇão dos seguintes projectos : 
N. 186, de 1894, autorisando o governo a 

papr aos Srs. Paulo Robin & Comp. a. 

N. 21::1, de 1894, considerando no posto de 
general de brigada. a reforma do major e 
general de b1•ig:tda honorario do exercito 
Luiz José 'da Fonseca Ramos, oom todas as 
vantagens desse posto, como si effectivo fosse 
(discussão unica) ; 

N. !52, de 1894, prorogando por dous annos 
o prazo cQncedido a Estrada de Ferro Leopol
dina., como cessionaria da Estrada de Ferro 
de :'anta Eduardo ao Cacboejro de ltapemi
rim, para a conclusão . das obras d;l Jioha. 
entre estes dous pontos e dispensa a mesma 
companhia da constracção do prolongameuto 
da 8Ua ei:itr·ada desde a estação do Imbé ·no 
valle do R.io Grande, a.té a do Macuco 
(2i' di8CUS~O) ; 

1"· dii:icu::;são do pro,iecto n. 214, de 1894. 
concedeodo ao Banco Iniciador de Melhora
mentos. c~ssiona.rio docontracto celebrado em 
27 de agosto de 1890, para f11nda.cão de 20 
nncleos agricolns nos Estados do Norte, com 
o engeobeiro Jo~é Americo dos Santos e ou
tros, o prazo de dous annos lJara u consti
tuiç~lo detlnitivu. do primeiro desses nucleos, 
d :Jiominndo-Inicindor, fundndo no municipio 
dn. Bnrru. do Rio das Contas, no Estado da. 
Bahia, ticando sem ef!eito a. concessü.o dos.l9 
restt~.ntes • · 

2a discJ:stSii,f) do projecto n. 141, de 1894, 
m•lntl1mdo reverter ao serviço actlvo 110 exer
cito o aapitã.o reformado Jeronymo Ferreira 
F•·unçn. e interpretu. o a.rt. l}o, n. 2 da lei 
n, 648, de 18 de ngosto de 1852; 

3" discu8liào do pro1ecto n. 188, da. 1894,de· 
t·•rminando que tenha. entru.da no Tllesouro, 
1:omo J•r.ceita, a renda do Deposito Publico ; 
mn.rc:L vencimentos nog ras~ti vos funncio
narios e autorisa :\ ubertur!l. do credito neces· 
sario pu.l'a. intlemnizar o .Ieposital'io publico 
de di versas despezas, conforme a liquidação 
que o governo tlzer ; . 

2a discussão do projec:to u. 192 A, de 1894, 
abdndo o credito extraord.inario de 3:.600$ 
pal'iL pagamento dos vencirnen.tos de um con
~ervaôor, um segundo otHcial e um ama.nu
ense da Bibliotheca Nacioua.l, a partir de 1 de 
s~tembro de:- corrente anno ; 

2a discussão do projecto n. 209, de 1894, 
:mtorh;ando o Poder Executivo a coneeder:ao 
engenheiro João Crockatt de Sá. Pereira de 
Castro, ou a quem melhores vantagens oJJe
recer. privilegio por 60 annos ?ara. eoostru
cçâo uso e goso de uma estrada de ferao de 
t>esqueira a Santa Maria de Ara.;,ruaya. ; e a. 
Germano Vert, ou a quem melhores vanta· 
gens o:lferecer, privilegio por 60 annos para 
construcção, uso e goso da estrada. de ferro 
qne, partindo de Mossoró, no Rio Gra.nde dr> 
Noa.te, se desenvolva pe~::![.em direita do 
rio do mesmo nome, o entre PortQ 
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Alegre e Imperatriz, pelo valle do Piancó, no 
Estado da. Para.hyba, pelo de P<•jehli, uo de 
Pernambuco, e neste procurando o rio S. Fran
cisco no ponto mais conveniente ; 

3~ discussão do projecto n . lO~ C, de 1894, 
dispondo sobre a expulsão do estrangeiro de 
parte ou dê todo o terrítorio nacional. 

ACJ:A. DE lO DE DEZEMBRO DE 1894 

Presídtioia do Sr. Francisco Veiga 
(2• '&lice-presídento) 

Ao meio-dia. respondem à cbama.da. os srs. 

Stt.ntos, Sebastião Lao.dulpho, Arthnr R.ios, 
Marcoltno Moura, Patoanho:3 Monte.oegro, 
Atha.yde Junior, Cleto Nunes, Torquato Mo
.Ieira., Furquim Werneck, Josà Carlos, Lopes 
Trovão, Silva Castro, Sebastiã.o de Lacerda, 
l?once de Leon, Carvu.lho Mourão Luiz Detsi, 
Ferraz. Junior, Alvaro Botelho, Leonel Filho, 
Octaviano de Brito, LUbeiro de Almeida, 
Vallndar~, João Luiz, Manoel Fnlgencío, 
Simão da Cunha, Olegario Maciel, Paraiso 
Cavalcanti, Lamartine, Costa. Machado, Al
fredo Ellis, Alvaro C<l.l'V/\lho, Carlos Garcia, 
Almeida. Nogueira, Dino Bueno, Coota Junior, 
Adolpho Gordo, Julio de Mesquita, Moreira 
tfa. Silva., Pa.dua. Salles, .Momes Barros, Her
menegildo de Moraes, Al ves de castro, Ma
l'iano Rumos e Emílio Blum. 

E sem causa. os Srs. Lima Bucnry, Gabriel 
::;.alg-<~.rlo,Francisco Benevolo,Junquaira. Ayres, 
Trintlade, n .. spar Drumond, ·José Marhno, 
l.uiz de Andrade, Lourenço de Sá, Medeiros 
e Albuquerque~ Miguel Pernambuco, Oonc;al· 
ves !.laia, Carlos Jorge, Fer•nandes Limu..Cle
mentioo do Monte, Rocha. Cavalcanti, Oota
viano de Loureiro, Gonveia Limn., Franoa 
carvalho, Alcindo Guant\bara, Alberto Tor
t•es, Balisnrlo de Souza, Erico Coelho. Fon
seca Por·tella., A,:rostinl1o Vidal, Ernesto 
Hr:w.ilio, Franc)!$CO Sa.ntiago, Barros Franco 
Juniol', Almeit.h~ Gomes, Lima. Duarte, For
t•eira. Pil·eti, Arthur Torres, Domingos de 
Moraes, Vieira d~ .Moro.e:i, Alberto Slllles e 
João de FILria. 

Rosa e SilVa., Francisco Veiga, Thomaz Del
tl.no, Coelho Lisboa., Tava.res de Lyra., Enéas 
Martins, Bricio Filho, Holla.nda. de Lima, Vi
veiros, L~ Domingues. Gustavo V eras, Edu
a.rlto de Berredo. Nogueira Pa.ranaguâ., Fre· 
derico Borges, Gonçalo de Lagos, João Lo· 
pes, Pedl'o Borges, José Bevilaqua, AugustA:~ 
severú, Coelho Cintra, Tolentino de Ca.rva.lbo, 
Olympio. de Campos, Menezes Prado, Gemi
niano Fi'azil, Augusto de Frei tal!, Milton, 
Paula. Guimarães, Vergne de Abreu, Jose 
Jgna.cio, Flavio de Araujo, Ge.ldino Loreto, 
Antonio de Siqueira., Oscar Godoy, Americo 
de Mattos, Lins de Va.sconcelloe, Euzebio de 
Queiroz, Costa Azevedo, Nilo Peçanba. Urba.· 
no Ma.l'condes, Paulíno de Souza junior, 
Mayrink, Landnlpbo de Magalhães Vaz de 
Mello, Monteiro de Barros, João Peni~o. Gon- O St•. Pret!lidente- Responderam 
ça.lvesRa.mos, Fortes Junqueira., La.mouoiel' a chamada, apenns, 69 Ss·s . deputados. 
Oodofre.Jo, Cupertino de Siqueira., Rodolpho Hoje nüo ba. sessão. Dosigno para nmanhl 
Abreu, Theatonio de Magnlllles, PiDto tia a se~:uinte ordem do di:t : 
Fonseca, Carlos das Chngru;, Cnsemlro da Ro· votaçiio dos segnintr.s pr<ljectos: 
cha, Domingues de Castro, Gustavo Godoy, 1 d · 
Herculano de Freitas, PaUliDo Carlos, Cinci- N. 86 e 1894, autorisando o governo a 

t a F · l' · ·.• pagar aos Sl'l>. Paulo Robio &- Comp. a 
ntl o raga, ra.nc1seo G tcer•to, O nulo A.brau- qnantia. da 26 :OOO$, que lbeiJ é devida (1• 
tes, Ut·bano de Gouveia, Xavier do Val!e, discussão); 
Luiz Adolpho. Lnuro Müller, Pfl.ula Ramos, N. t l3 de 189<1, considerando no po3to de 
Fr-<l.Dciseo Tolentioo, Fonseca Guimarães, l~ i- general de brigada. honol'ario do exerCito Luiz 
vadavía. Correia e Vespasiano de Albuquer- José da Fonseca. Ramos, com todas as van
que (611) ta.gens desse posto, como si etl'ectivo fosse 

Deixam de comparecer com causa pa.rtlci- (dlSCU&ião unica); . 
pada. os Srs. :Ma.tta Bncellar, Fileto Pires, N. l52t de 1894, lJ!'Ol'Oga.ndo -por dous an
Sá Peixoto, Augusto Montenegro, Carlos de nos o prazo conced1do a Estrada de Ferro 
N'ova.es, Benedicto Leite, Costa Rodrigues, Leopoldina, como cessionaria. da Es~rada de 
Cbri~tino Cruz, Amerioo de Abrell, Ildefonso Ferro Santo Eduardo ao Cachoeira de Ita~ 
Lima, T&rres Portugal, Thomaz Cavalcanti, mirim, para a. oonclussão dns obras da. linha. 
Helveeio Monte, Fra.ncisw Gurgel, Cunha entre estFs doas pontos e dispensa a mesml 
Lima, Silva Ma.riz, Cbatea.ubriand, Arthur Or· companhia da. construcc:ão do prolongamento 
la!)~o, Martins Junior, Pereira de Lyra. Ar- da sua estrada. desde a estação do Imbé, no 
numa Tava.re11, Marciootlio Lins, Oornelio da valle do rio Grande,llté a. do Macuco(~ dis
F.oDMCa, Zama., Sa.ntoe Pé:-etr&, Neiva.,. Frnn- cn~)i 
curro Sodré, Tosta.. Manoel Caetano, Ar1atidea 1° di~eussão do projeeto n. 214, de 1~ 
de Queiroz, Eduardo Ramos, Leovil~do concedendo a.o Ba.nco Iniciador de Melhora
Filgaetra, Rodrignet Lima, Toleatillo d011 meotoi, ceuiônarlo do coatraotó ·celebrado 

c:amara v. vm • 
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em 27 de agosto de l8Ç!O, lJara fundação de 
20 nucleos agrícolas nos Estados do Norte, 
com o engenheiro José Americo dos SA.ntos e 
outros, o prazo de dous annos para a censti
tuição rletfnitiva. do primeiro desses nua!eos, 
denominado-Iniciador.:... fundado no munici
pio dn. Barra do Rio das Contas, no Estado 
ria Bahia, ticando sem e:.fftlito a eoncessüo dos 
19 restantes, 

l" discussão do projecto n. 141, de 1894, 
mandando reverter ao ser\·iço :1ctivo do 
exercito o capitão reformado J eronymo Fer
reira França e interpr•!ta. o nl't. 9•. n. 2, da 
lei n. 648, de lS de agosto dc.l l8ó~; 

3" di!!Cussão do pro,jecto n. H:iS, de 1894, 
determinando que tenha. entraria no The· 
sour·o, como receita, 1t renda tlo Deposito Pu
blico, marca veucimen tos aos respecl iYcs 
funccíonaríos e autorísa n. abertura do ct•e· 
dito necessnrio para indenmisnr o ·deposita
rio publico de ui versus despez.as, coulorme 3, 

liquidação que o governo fizer ; 
2• discussão do projecto 11. 102 A, dA 1894. 

abrinclo o credito extrnordioario úe 3;600$ 
pi11·a pagamento ue vencimento~ da um con· 
servador, um l'iegundo otilciat e um <lmann
ensa da. Bibliotheéa Nacional. a partir tlc 1 
de setemb1·o do corrente !Lono 1 

2• discussão !.lo projecto u. 20!J, de 1894, 
autorisando o Poder ~xecutiYo a coucedel' ~ 
;co engenheiro João Crccknt de Sà. Pereira do 
Castro, ou u. quem nlC1lhor·cs VHiltDgc:ns on·o~ 
recer, privilegio por üU anuos p:n·n u con· 
strul!l)iio uso e :;roso tlc uma estrat.11~ uc Jorl'o 
de Posqueirn. a. Su.otn. Ma1·ín d'Arnguay ; o 11. 

Oormano Vert, on u. IJUom melhor~:,; vuuta
gons oif'orecer, privilegio J!Or 60 anno11 pura 
coustrucçllo, uso a ~oso deumu. C!'Õtruda. !la fel'ro 
que. partiudo de Mos~o•·ó, no Riu Gmmla uo 
Norto, quo sa desenvolva pala JDar"'em dl· 
rcito, do J'io do mesmo nome, pa~sno3o entra 
Porto Ale,zt·e e Imperotriz. pelo vullc do Pi• 
nncó, no Estado da. Pat•allyba. pe1o tio Pa· 
.iehu, no da Pernambuco, e neste procurando 
o rio S. Francisco o ponto mais c.'ODVeniente; 

3• discussão do projecto 11. 109 C, de 1894, 
dispondo sobre a expulsão uo estrangeiro de 
parte ou de to-Jo o territorio nacional. 

.ACTA DE li iJK DEZEMBRO DE 1894 

P1·esideucia tfo SI". F1·and:sceJ Veiya (2• 'rlic:e
pre~iú~nte) 

Ao meio-tlia respondem ã. chamada os Srs. 
Rosa. e Silva, Francisco Veiga, Thomaz Del
ftno, Coelho Lisboa, Tavares de Lyra, Lima 
Ba.oury, Enéa.s Martins, Bricio Filho, Luiz 
Domingues, Guata.vo Véras, Edua.rd.o de· Ber· 

rêdo, Christiuo cruz, Anisio de Abreu, Fre· 
derico Borges, Gonçalo de Lagos,. llrlefonso, 
João Lopes, Pedro Borges, Franem~o Be~e· 
volo, José Bevilaqua, Junqueira. Ayres, Trm· 
dade, Carlos Jorge, Rocha Cavalcanti, OJym
pio de Campos, Gouveia .Lima, Francisco 
Sodre, Milton, Vergne de Abreu, Flavio de 
Araujo, Para.nhos Montenegro, Torqua.to Mo· 
reira, Galdino Loreto. Antonio de Siqueira, 
Jose Carlos, Belisario de Sousa, Erico Coelho. 
Fonseca. Portella, Euzebie> ne Queiroz, Silva 
Castro, Ma.yrink, Landulpho de Magalhães, 
Lima Duarte, Ca.1•valb.o Mourão, Vaz de Mt>llo., 
Monteiro de Barros. João Penido, Gonçalv.es 
Ramos, FortEs Junqueíra., Lamounier Godo
fredo, Feireil-a. Pires, Cupertino de Siqueira, 
Rodolpho Abreu, Theotonio do Magalhães, 
Paraíso Cava.lrouti, Ca.semiro da Rocha, Do· 
mingues de Castro, Herculano de Ftoeitas, 
:Motoaes Barros, Cincinato Braga, Francisco 
Glicerio, Urbano deOouveiu.,Ovldio Abrantes, 
Luiz Adolpho, Paula Ramos, FranciRco Tolen· 
tino, Emilio Blum, Riv:ulavia Cot'l'eia. e Ves
pa.sia.no de Allmquet·que. (69) 

Deixam· de comparecer com sausa pal•tici
pada. os Srs. Ma.tta. Bncell&l't FUeto Pires, Sá. 
Peixoto, Gabriel Salgado, Auguato Montene· 
gro, Carlo~ de Novaes, Ben~icto Leite, Vt· 
Yciros, Costa Rodrigues, NogUeira Paranagua, 
Torres Portugal, 'l'homo.z Cavalcanti, Helve
do Monte, Augusto Severo, Fran<!lsco Gurgel, 
Cunha. Lima, Siln Mariz, Chateaubria.nd, 
Artbur Orlando, Tolentino de Carvalho, Mo.r· 
tina Junior, Pet-elriL de Lyra, Coelho Clntra, 
Arminio Ta.vll.l'es, Luiz Andrv.de, Ma.rcionilo 
Lins, Cornelio do. Fonseca, Medeh'Oa e Albu~ 
querque, Miguel Pernambuco, Menezes Prado, 
Geminiano Brazil, Zama, Su.ntos Pereira., AU· 
gusto de Freitas, N~iva, Tosta, José lgna.cio, 
1\l&lloel Caetano, Aristide& de Que!l'(lz, Pa.ula. 
Guimarães, Eduardo Hamos, Leovegil~o Fil
gueiras. Rodrígues Lima,Toleotino dos Santos, 
Sebastião Landtllpho. Artbur Rio~, Marcolino 
Moura.. Athayde Junior, Cleto Nunes, Fur· 
quim ·werneck, Lopes Trovão, Oscar Godoy, 
França. Ca.rvaJbo, Alcindo Guanabara, Lins de 
Vasconcellos, Albe1ofo Torres, Costa Azevedo, 
Nilo Peçanha., Agostinho Vidal, Ernesto Bra· 
zilio, Francisco Santiago, Barros Franco Ju· 
nior, SebastiãodeLacerda, Poncede Leon, Ur· 
bano Marcondes,Pa.ulino de Souza Junior, Al
meida Gomes, João Luiz, Luiz Detsi, Ferraz 
Junior, Alvaro Botelho, Leonel ·Filbo, Oeta
viano de Brito, Ribeiro de Almeida, Vall&da· 
res, Pinto ila. Fonseca. Arthur Torres, Manoel 
Fulgencio~ Simão da. Cunba., Olep.rio Maciel, 
Carl011 das Chagas, Lamartine, Costa Macba
do,Alfredo Ellia, Alvaro Cat'"Valho, Culoa Gar
cia, Paulino Carlos, Almeida Nogueira, Dino 
Bueno, Costa Junior, Gustavo Godo,-, Adolpllo • 
Gordo, Julio de Mesquita.. Moreira da Silva, 
Padua. Sa.lles, Vieira de Moraes, Hermenegildo 
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de ~ora.es, Abreu de Castro, Xavier do Valle, 
Ma.r1a.no Ramos e F,mseca. Guimarães. E sem 
causa os Srs. H~llanda de Lima, Jos~ Mariano. 
Gaspar Drumond, Lourenço de Sã., Gonçalves 
Maia, Fernandes Lima., Clemeotino do Monte. 
Octaviano Lo11reiro, Americo de M<.~ttos, Do· 
ming-os de Moraes, Alberto Salles e João de 
Fal'ia.. 

o er. P1•esi<1ent.e- Responderam 
á cha~nad~, apenas!.. G9 Srs._ deputados. 

HoJe mto hu. sessao. Designo para. amanhã 
u. :seguiute ordem do dia: 

Vot11.<;ão dos SCõlllntes projectos: 
N. !Sli. tle 1894. autÓri~ando o. "'OVet·no <l. 

1m:;<~l' uns Sr~. P:tulo Robiu & °Comp. :t 
CJ~lôLOli:t clc:?6:0UO$, I}UO lhes e. devida (111 

urscussito.)-
N. 21 :3, rlcl 1 sn4, cousiderando no posto tle 

gcueral ú(} l11'iguda. a reiilrm<\ do majot· a "e
u oral de hl't!{oula. bonorarío do exercito I~z 
Jo:;ó diL Foose~a Ramos, com toda.; as vauta
;;en~ d~stSipolSb. eot~to si alf~~:tivo fosse (rli:s
cus~a.o uu tca) ; 

N. 152, de l8ü4, prorogando por dous a.n
nos o prazo concedido á Estrada da I<'erto 
Lco~oldína, como cessionn.ria. da. E. de F. de 
S.tnto Etluat•do ao Cacbocil·o do Ua.peulll'itn, 
j):ll'!\. a conclu:são llas obras da. linh<L eutra 
estes douf:! p:>nto.s o dispausu. •l m~?sma com
panhia. uJ. eonslrucção do prolouga.mento da. 
sua estrada desde a estação do lmbê, no vatlB 
tio rio Gt•anue, ate a. dll :\ft~cu<:o (2" discussão) ; 

1" discussão do )Jt'ojr.cto n. 214. de 1894, 
conced.emlo ao Bauco Jnicia.llot· de ~1~:1 bora
meutos, cessilHto.rio do couh'acto celebrado 
em 27 de o.gusto da lSÇJO, part~ fundação ele 
20 tlucleos ngricolas nos Estados do .Not·te, 
com o co~renheiro José Amet•ico dos Santos e 
outro:;, o pt·ar.o da ~lous :)nnos pa.ra a consti
tuição dellnitivn. do pl'imeiro desses nucleos, 
ciaaoaüua.Jo-Iniciador-fun.1a·lo no municí
pio da. Harr;.l. do Rio -·a, ... Contas, no Estado 
ua Bahia, llcaudo sem e1feito t\ concessão dos 
19 restaut!!s. 

3• discussão do -projecto n. 141, de 1894, 
mandando reverter ao serviço aetivo do 
exercito o capitão reformado Jf:lronymo Fer
reira Frauça e inter·preta o art. go, u. 2, da 
lei n. 648, de 18 de agosto de 1852; 

3a discus<>io do projecto n. 188, de 1894. 
determina.udo que tenha. entrada. no Tha
souro, como receita., a reoda do Deposito Pu
blico ; ma.rca vencimentos aos respectivos 
funecionarios e nutorisa a abertura do cre
dito nooesssario para indemnisar o de-posita
rio J?Ubllco do dnrersas despezas, eonforma a 
ligu1dação · q ua o governo tlzer ; 

2• disaussão do projeeto n • 192 A, dA 1894, 
abrindo o credito extraordioario de 3:600..~ 
para. pagamento de ·vencimentos do um con-

liO 

servador, um segundo o!Ueial e um amn.uu
ense da Bibliotlwca. Nacional, a partir de 1 
de !õetambro do corrente anno ; 

2" ~iscussã.o do prajecto n. 209, de l8g4_ 
autor1sando o Porle1• Executivo a conceder :. 
ao engenheit·o João Crocka.t de Sa Pereir!l. de 
Ct\Stro, ou u quem melhore;; v<lntugens o:ffe
recer, pri-rile_!Jio poL' 60 auuos paru. a con
strucção uzv e goso de uma. estradt\ de ferro 
de Pesqueira. a suut:1. Maria d'Aruguay; e a 
Germano Vert, on a quem melhores vanta
gens otre:,ecet, privile,:;io por 60 a.uuos par<• 
construcçao, uso e goso dt~ estrada de ferro 
que, -partimlo de Mossoró1 no. Rio Grantle do 
Norte, qnc se deseuvolva. peh~ margem ui
relta. do rio do mesmo nome, passando entre 
Porto Alegre c Irnueratriz, pelo valle do Pi
ancó, nv Estu.do da P,1r.~hyba, pelo do Pa.
jehú, no de Pernambuco, e nest~ IH'ocm·ancio 
o rio S. Ft'Utlcisco o ponto mais t!oun•.oiente; 
3• discussão do projccto n. 109 C, da 1804, 
dispondo s.ol.Jro n. c:t:pnlsão do extt'<l.llg"eiro tlo 
l,l(lt'te ou de todo o tet•t•itol:'io nacional. 

Prewler.c!a do St. Bc-s:t e Silva 

Ao meio diu. respotl•lem à chu.macl:t os S!'s.: 
R.osu. e Silva, Thomaz Dallino, Coell10 Lisboa, 
Tavat·e~ de Lyt'a., Fr:lnciscv Veiga, Gabriel 
Salgado, Enóas Martins, Bricio Filho, Vivei
ros, Lui:r. Domlrlgues, Gust.avo Voras, E·iu
:~rdo de Bal'rOfJo, Clu•istiuo Crn%, Anisio de 
Ab1•2u, l?r•e:lêri.:o Borgê~. Gonr;n. lo do t.~goi:i, 
Thomaz Cavalca.uli, lldot'onso J.ima João Lo
~es, Pedz·o Borg_es, Josó Bevllaqu<~: Augu~to 
:Severo, Junquetra. Ayres, Trindade, Pereira 
da Lyra, Coelho Cíntra, l'!ledeiros e Albuquer
que, Clemeutíuo do Mottte, H.oclm. Cavitlca.nti, 
Olympio de Campas,- Gmuiniano Brazii,Neiva, 
Mi1t~u, Franci~o Sodr~. Ver~e de Abreu , 
F~av10 de Ara.UJO~ Rodrtgues Lima., At'thur 
Rtos, Turquato Mot·eira, Galdiuo Lot·eto,-An~ 
tonio de Siqul3ira, Amel'ico de Mattos, Euze
bi.o rle, Quei_t_:oz, Nílo Peça.nha, Agostinho 
Yzdnl, Scba.stmo de Lacerda. Mavrio.k; Lan
dulpho d~ r-.1aga1hães, Lima Doãrte, Vaz de 
~lelto, l<'ortes Junqueira, Lamounier Godo
fredo, C a pertino de Siqueira, Parn.iso Ca. va.[
cauti,Carlos das Chagas,Domingues de Castro, 
Francisco Glicerio, Ovidio Abrantes, Urbano 
de G~uvê~, Luiz. Adolpho. Paula Ra.:nM, 
FranclSCo Tolentino, Fonseca. Guimarães e 
Vespasia.no Albuquerque. (65). 
. Deixam de. compare~r com causa. pn.t•ti~ 
padt~o os Sr:>. Ma.tta. Ba.eeUar, Pileto Pires SiL 
Peixoto, Lima Baeury, Augusto MonÚne
gro, Carlos de Novaes, Benedicto Leite, Costa. 
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Rodrlg-ues, Torres Portugal, Helvecio Monte, 
Frunclsco Gu!·gel, Conba Lima, Silva Mariz, 
Ch~tenullriaud, Arthur Orlando, Tolentino 
de Cn.rvalho, Martins Junior, Luiz de An
drade, Armioio Tavares, Marcionilo Lins, 
Cornelio da Fonseca., Miguel Pernambuco, 
Carlos Jorge, Menezes Prado, .Zaroa., Santos 
P~:~reira, Augusto de Freitas, Tosta, M<lnoel 
Caetn.no, Aristides de Queiroz, Eduardo Ra
mos, Paulo Guimarães, José Ignacio, Leove
gildo Filgueit•a.s, Tolentido dos Santos, sebas
tifio Lan•lülpho, Marcolioo Moura, Puranhos 
Montenegro, Atha.yde Junior, Cleto Nunes, 
Fut•qulm Werneck, José Ca.rlo3, França Car
valho, Lopes Trovão, Oscar GOdoy, Aleindo 
Guu.Pnbaro, Lius de Vasconcellos, Alberto 
Torras, Bellsario de Sou:z.a., Fonseca Portella 
Erlco Coelho, Costa Az~vedo, Silva Castro, 
Et•nesto Brazilio, Francisco Santiago, Barros 
Fru.neo Junior, Ponee de Leon, Urbano Mar
condes, P•Lulino de Souza Junior, Almeida 
Gom&:>, João Luiz. Carvalho Mourão, Mon
teiN do Barros, João Penido, Gonçalves H.a· 
mos, Luiz Detti, Ferraz Junior, Alvaro Bo
to lho, Leonel Filho, Octaviano tle Brito, Rio 
beiro de Almeida. Valladares, Rodolpba 
Abreu, Theotonio da Magalhães, Pinto da 
Fonsoon., Artbur Torres, .Manoel Fulgeacio, 
Slruilo dn. Cunha, Olega:rio Maciel, Lamartine, 
Cu!iLit Muchado, Alfredo Ellis, -~I varo Carvll
lho, Car·los Garcia., Caseroiro da. Rocha, Al· 

. me\tln Nogueira, Dino Bueno, Costa Junior, 
Guti:lavo Godoy, Adolpho Gordo, Jclio de Mes--
quitu., Mor·oiru. Ja Silva., Padua Salles, Her
culnoo de ~reita.s, Moraes Barros, Paulino 
C~triOi, Clncinato Braga, Hermenegildo de 
MoraO'il, Alves de Castro, Xavier do Valle, 
Mu.riuno Ramos, L.auro Müller, .Emilio Bloro 
c Rivadavin. de Corrêa. 

E som ca.uaa. os Srs. Hollanda de Lima., 
Nogueira Par:maguá, Francisco Banevolo, 
J0:$6 Mariano, Gaspar Drummond, Lourenço 
de Sá., Gonçalves Maia, Fernandes Lima, 
Octa. via no Loureiro, Gon veia. Lima, Ferreira 
Pires, Domingos de Moraes, Vieira de Mo
raes, Alberto Saltes e João de Faria. 

O Sr. Pesldent.e -Responderam 
á. chamada, apenas, 65 Srs. deputados. 

Hoje não ha. s~. Designo para amanhã. 
a seguinte ordem do dia : 

Votação dos seguintes projectos: 
N. 186, de 1894, autorisando o governo a 

pagar aos srs. Pàulo Robln & Comp. a quantia 
de 26:000$. que lhes ê devida (I• discussão) ; 

N. 213. de 1894, considerando no posto de 
general de brigada a ·reforma do major e ge
neru.l de brigada honorario · ao exercito Luiz 
José do. Fonseca Ramos, com todas as vanta
gen• desse posto, como si e1l'ectivo fosse (dis
olllllo WliOt.) i 

N. 152; de 1894, proroga.ndo {JQi.' dous aunos 
o prazo concedido à. Estrudu. de Ferro Leo
poldina., como cessiona.rin. da. E. de F. de 
santo Eduardo ao Cachoeira de Itapemirim, 
para a conclusão das ob['as (la linha. entre 
estes dons pontos e dispensa a mesma com
panhia da construe<:ão do prolongamento da 
sua estrr.da desde a estacio do lmbé. no valle 
do r-io Grande, até a. do Macuco (t0 discussão) ; 

1 a discussão do projecto n. 214, de )89,, 
concedendo ao Banco lnioludor do Melhora
mentos, cession;trio do contracto celebrado 
em 27 de agosto de 1890, PM'n fundação de 
20 ·nucleos agricol:ls nos · Estados do Norte, 
com o engenheiro JoSé Amarico dos Santos e 
outros o prazo de dous ann011 para o. consU·
tuiçã.o definitiva do primeiro dessos nucleog, 
denominado - Ioiciador - run·lado no muni
cipio da Barra. do Rio da.s Contas, no Estado 
da E!ahia, 1h:aodo sem eJioíto a concessão dos 
19 restantes. 

3• discussão do projacto n. 141, de 1894, 
mandando reverter ao serviço activo do 
exercito o capitão reformado Jeronymo Fer
reira. França. c interpretllo o art. 9•, n. 2, da. 
lei n. 648, de 18 de agosto de 1852 ; 

3.. discussão do projecto n. 188, de 1894, 
determinando que teuha entt'ada. no The
souro, corno receit<L, a renda do Deposito Pu
blico; marca vencimentos aos respectivos 
funccionarios e autorisa. a abertura. do cre
dito nece~sa.rio para indemnisar o deposita
rio publico dA diversas d(lspezas, conforme a 
liqnida.Qão que o governo fizer; 

2a. discussão do proj ·~cto n. 192 A, de 1894, 
abrindo o credito extra.ordinario de 3:600$ 
para. pagamento de vencimentos de um con
servador, nm segundo otBcia.l e um amann· 
ense da Bibliotheca. Nacional, o. partir de lde 
setembro do corrente anno ; 

za discussão do projacto D, 209, de 1894, 
au.torisando o Poder Exacutlvo a conceder : 
ao engenheiro João Crockat de Sá. Pereira de 
castro, ou a quem melhores vantagens otre
recer, privilegio por 60 annos para a con
strucção uso e goso de um1~ estrada de (erro 
de Pesqueira á Santa Maria. d' Aragoay ; e a 
Germano Vert, ou a qnem melhores vanta
gens ofl'erecer, privilegio por 60 anoos pa.ra 
construcção, uso e goso d~ estrada de ferro 
que, partindo de Mossorô, no Rio Grande do 
Norte, que se desenvolva pela margem di
reita do rio do mssmo nome, passando entre 
Porto Alegre e Imperatriz, pelo valla do Pi
ancó, no Estado da Pa rahyb&, pelo do Paje
hu, no de Pernambuco, e neste procurando 
o rio S. Francisco o ponto mais conveniente ; 

3" discussão do projecto n, 109 C, de 1894, 
dispondo sobre a. expnlsil.o do extro.n:;eiro de 
parte ou de todo o territorlo na.clonal. 
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SESSÃO EM 13 DE DEZEltfB'llO DE 1894 ~81 

ACTA DE 13 DE DEZEMBRO DE 1894 

P·r~sideru:ia do 8r TJw~ JJelfino (1o se
cretarw) 

Ao meio-dia. respondem á chamada. os Srs. 
Rosa e Silva, Thomaz Delfino, Coelho Lisbôa., 
Tavares de Lyra., Gabriel Salgado, Bricio 
Filho, Viveiros; Luiz Domingues, Anisio da 
Abrêu. Frederico Borges, Go'<.lçalo de Lagos, 
João Lopes, Pedro Borges., Jo5e Be-.rilaqua, 
Augusto Severo, Coelho Cintra, Medeiros e 
Albuquerque, Olympio de Campos, Menezes 
PI"adO, Gouveia. Lima, Neiva, Milton, Fran
cisco ~odre, Vergue de Abreu, Arthur Rios, 
Galdino Loreto, Antonio de Siqueira, Fur
quim Werneck, Jose Carlos, Oscar Godoy, 
Euzebio de Queiroz, Nilo Peçanba, Agosti· 
nho Vidal, Barros Franco Junior, Urbano 
Marcondes, Mayrínk, Lima Duarte, Fortes 
Junqueira, Lamounier Godofredo, Domingues 
de Castro, Herculano de Freitas, Francisco 
Glicerio, Urbano de Gouveia, Luiz Adolpho, 
Lauro Muller, Paula. Ramos, Rivada.via. Cor
rêa e Vespasiano Al.buquerque. (48) 

Garcia, Dino Bueno, Casemlro rla. Rocba.,eosta. 
Junior, Gustavo Godoy, Adolpho Gordo, Julio 
de Mesquita, Moreira da Silva., Padua Sa.llee, 
Alberto Salles, Moraes Barros, Pa.ulino Car
los, Cincinato Braga, João de Faria, Herme
negildo de Moraes, Alves de Castro. Ovídio 
Abrantes, Xavier do Valle, Mariano Ramos, 
~rancisco· Tolentino, Emitia Blu.m e Fonseca. 
Guimarães. 

E sem causa. participada os SI'$, Holla.nda 
Lima, Francisco Benevoto, Trindade, José 
Ma.ria.no, Gaspar Drummond, Lourenço de 
Sá., Gonçalves Maia, Fernandes Lima, Cle
mentino do Monte, Rocha Cavalcanti, Octa.
viano Loureiro, Geminiano Brazil, Sebastião 
La.ndulpho, França. Carvalho, Alcinrl.o Gua
nabara., Am.erico de Mattos, Lins de Va.scon .. 
cellos, Erico Coelho, Almeida Gomes, La.n· 
dulpho de Magalhã.es. Vaz de Mello, Monteiro 
(le Barros, João Penido, Domingos de Moraes 
e Vieira de Moraes. 

Deixam;- de comparecer com causa. pa.rti
eipad.a. os Srs. Mâtta BaceUar. Francisco 
Veiga, Fileto Pires, Lima Ba.cury, Sá Pei
xoto, Enéas Martins, Augusto Monten~gro, 
Carlos de Novaes, Benedicto Leite, Costa. Ro
drigues, Cb.ristino Cruz, Nogueira Pa ranaguá, 
Torres Portugal, Thomaz Cavalca.nt.i, Ildê· 
fonso Lima.,HelvecioMollltc, Francisco Gurgel, 
Junqueira Ayres, Cunha. Lima, Silva. Mariz, 
Chatea.ubriand, Arthur Orlando, Tolentino 
de Carvalho, Martins Junior, Pereira de 
Lyra, Luiz de Andrade, Arminio Tavares, 
Marcionilo Lins, Cornelio da Fonseca, MigUel 
Pernambuco, Carlos Jorge, Zama, Santos Pe
reira., Augusto de Freitas, Tosta, Manoel 
Caetano, . Aristides de Queiroz. Eduardo 
Ramos, Paula Guimarães, Leovegildo Fil
gueiras, José Ignacio, Flavio de Araujo, Ro
drigues Lima, Tolen tino dos Santos, Mar
colina Moura., Pa.ranhos Montenegro, Athayde 
Junior, Cleto Nunes, Torquato Moreira, 
Lope$ Tro-v-ão, Alberto Torres, Belisario de 
Souza., Fonseca. Portella, Costa. Azevedo, 
Silva. Oa.stro, Ernesto Bra.zilio, Francisco San
ti~"'', Seba.stiã.o de Lacerda, Ponce de Leon, 
Pil.ulíno de Souza. Junior. Joã.o Luiz, Car
valho Mourão, Gonçalves Ramos, Luiz Detsi, 
Ferraz Junior, Alvaro Botelho, Leonel Filb.o, 
Octa.viano de Brito, Ribeiro de Almeida, Fer
reira. Pires, Valla.da.res, Cupertino de Siqueira, 
Rodolpho Abreu, Theotonio rle Magalhães, 
Pinto da Fonseca., Arthur Torres, Manoel 
Fulgencio, Simão da. Cunha, Olegario Maciel, 
Paraiso Cava.lca.nti, Carlos das Chagas, La.
martine, Costa. Machado. Alfreno Ellis, AI
-va.ro CD.rva.lho, Almeida Nogueira, carlos 

O Sr. President.e- Responderam 
à chamada, apenas, 48 Srs. deputados. 

Hoje não h a s·~ssã.o. Designo para. amanhã. 
a seguinte ordem do dia. : 

Votação dos seguintes projectos: 
N. 186, da 1894, autorizando o governo a 

pagar aos Srs. Paulo Robin & Comp. a 
quantia de 26:000$, que lhes é devida (LI · 
discas.>ão) ; 

N. 213, de 1894, considerando no posto de 
g~neral de brigada a refot·ma do mnjor e ga-. 
oeral de brigada bonorarío do exercito Luiz; 
José da. Fonseca Ramos, com todas as vanta
gens deiiSse posto, como si ell'ectivo Casse (dis
cussão unica) ; 

N. 152, de 1894, prorognndo por dous an
oos o prazo concedido ã E:>trada .de Ferro 
LeopolCiina, como cessihnaria da E. de F. de 
Santo Eduardo ao Caehoaíro de Ita.pemirim, 
'Para a. conclusão das obras da linha êntro 
estes dous pontos e dispensa a mesma com
panhia. dn. construcção dr• prolongamento da 
stta. est.r:Hla desde a esta cão do lmbé, no valle 
do rio Grande, a.té a do l\hcuco (2~ discussão); 

1' discussão do projecto n. 214, .de 1894, 
concedendo ao Bunco Iniciador de. Melhora
mentos, C3ssionario do cootracto · celebrado 
em 27 de ag-osto de 1890, pora fundação de 
20 nucleos ntrricolas nos ~stados do . Norte, 
com o engenneiro José Americo dos Santos e 
outros, o prazo de dous annos para a· consti
tuição definitiva 1o primeiro desses nucloos, 
dt!nominado-lniciador- fundado no muniei· 
pio da Barra do Rio das Contas, no Estado 
aa. Bahia, ficando sem effei.to a concessão dos 
19 l'êst:mtes. 

gn discussão do projecto n. 141, de 1894., 
mandando reverter ao sel'viço activo do 
exercito o capitão reformado Jeronymo Fel'- . 
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reira França e interpreta o art, 9o, n. 2, da Galdino Loreto, Antonio de Siqueira., E11zebio 
lei n. 648, de 18 de agosto de 1852; . de Quei:t07., Nilt> Pe(:a.nha. •. Agcs~inho Vida\, 

3• discussão do projecto n. 188, de 1894, Urlla.no Ma.rcon~es, Ma.yrmk. L1ma Duarte, 
determinando qoe tenht~ entrada no The· Carva.l~o Mourao. ~onca.lves Ramos, Fortes 
souro, como receita, a renda do Deposito Pu- Junqu(>n·a, -~a.m(}lln\~r ç=.oo~rredo_, • A~tl\ur 
blico; m:.1rca. vencimentos nos respectivos Torres. P~a.tso Cavalca.nt1, l asemu o da Ro
fnoccionarios e autoriza a abertura do cre- cha.~ Dom mgu~s dt> ~as~ro, H~rcula.no de 
dilo nece:,sm·io pa.1·a indemuisa.r 0 deposita- Fte\\a.S, Fran.ciSC() Güee-r1o,_ LUiz Adot:pho, 
~io ~ubl!co de divarsns despazns, confot•me a Lauro Mull~I_, Paula. Ramos., Fr~n~lsco_To
llqmdaçM que 0 governo 1izer; le~tino, . Emlho. Rlum, ~?nseca :ruune.raes, 

2" discussão do projecto n. 192 A. de 1894, Ri-vad&vla COrres. e Vespa.:;lano Albuquerque. 
abrindo o credit(> extraordínarío •1e 3 :600$ (66) • 
pa:ra pagamento de vencimentos de um con- Deíxa.m de comparecer com causa. ~
serva.dol', um segundo otli<:ia\ e urn amam~- ticipa.da. os S-r:;.. Ma-tU\. ~aeell~, 'FtanCJ.sco 
eose da. Bibliothecu. Nacional a Jl!U'tir de 1 VeigR-, Fileto Pires, ·Sá l'eixoto, Aug~sto 
tle setembro do corrtonte unrio; Montenegro, C&rtos de No\"aes, Benedicto 

2• Jiscussão rlo pr(\jPcto n. 209. uo l8n4, LeitR., Cost& Rodl'igue~. 'rorres Portugs.l, 
autorizando o Poder Ex~·cuth-o a · conceder : Hetvccio Mollte, Francisco Gurgel, Cunha. 
ao engenheiro João CrocMt de Sa Pereira de Lima, .Silva. Mariz, Chateaubritmd, Artbur 
Castro, ou. a. qu~m melllúl'GS vantagens oO:~- Orlando. _Ma.ttins ~unim•, Perei1·a. 'le L~r~, 
recer, prrvtlegto por· GO annos pnrn fL con~ coelbo Cmtra. LUIZ de Andrade, Al'JntDlO 
strncção, uzo e goso de urr:a estrada. rle rerr·o Tav&res, Marcionilo Lins. Cornelio da Fen
de Pesqueira. a Sa.ntt\. Mn.ria do ,\rap;uny: e a. i'eca, Medei.rm. e Albuquerque. Zama, Santos 
Gerlilano Vert, ou a quern melhores \·anta.- Pereira, Augusto de Freitas. To~ta, Manoel 
gens o:d'erecer, privilerzoio por 60 annos pam Caetano, Aristides tle Queiroz. Leovegildo 
construcçii.o. uso e goso da astt'a<lu. ele fe\'t'<:l Filgueirns, Rodrigut>s Lima, Tolentino dos 
IJUO p:1rtindo de M"~~oró, no Rio Gr&nde do Santos. Ma.~olitlO Moura. Atbu.y,1e Junior. 
Norte, que se desenvolv-a pela. margem llt- Cleto Nunt>l'l, Torquato Moreirll, Fm•qnim 
relta. uo rio do mesmo nome, pa~!.'audo entre 'Werneck. Jo;;é CarJos1 I..opes Trovão, Alberto 
Porto .-\legre e Imperntriz. pelo vnlle do P!- Torres. Belisario de Souza., Erico Coelho, 
nnrri, no Estado da Parahvba, Jlelo do Pa- Fonseca. Portella, Costa Aze'l'edo, Silva castro 
jebú. uo de Pernambuco, ê ne,;te pt·ocm·nnllo Ernesto Brazílio, F1·ancii!CO Sa.ntia.go, Barros 
o rio S. Frt~.neiseo no vonto mai~ rom·enil!nte. Franco Junior, Seba.stiií.o de Lacerd()., Ponce 

3• discussão do pro.iecto 11. 109 c. de 1894, de Leon, Paulino de SOuza. Junior. Jqão Luiz, 
•lispondo sobre n. expnlsito do extran~eiro ue João Penido • . Luiz De~i. Ferraz Junior. 
parte ou de tot~o o territorio U:'lcionnl. Alvaro Botelho. Leonel Filho, Octn.viano de 

Brito, Ribeiro de Almeída.. valla.da.res, Ro· 

ACTA llE 14 DE DEZE:\mRO D'E 1894 

Pre!lidcncic' d.o s,·. Ta1lm·es de Lyr(l 
(4" secrct(l'r·io) 

dolpho Abreu, Theotonio de Magalhães. Pinto 
da Fonseca., Manoel l''ulgencio. Simão ela 
Cunb~. Olega.rio MacieL Carlcs <las Cha.gas, 
Lamartine, Costa. Machado, Alfredo · EJJis, 
Alvaro Carvanw, Carla~: Ga.rci:t, Almeida. No· 
gueira, Dino Bueno. CostaJuuíor, Gustavo 
Godoy, Adolplw Gordo, Julio de Mesquita. 
Moreira da Silva, Padua. Salles, Moraes Dar· 
ros, Paulinn Carlos, Cincina.to BrDgn.., Her-

Ao meio-dia. respondem tt clmmarla. os Srs. menegildo •'e Moraes. Alves de Castro. Ovi
Rosa. e Silva, Thomaz Delfino, CO~>lho Lisbon., dio Abl-anies, Urbano de Gouveia.. Xavier ilo 
Tavares de Lyra., Lima Bncury, Gabriel Sal- Valle e Mo.l'iano Ramos. E sem causa. os 
gado, Enéas Martins. I:!ricio F'ilho. Viveiros, Srs. Hollanda de Lima.. Francisco Benevoto. 
Lui?. Domingues. Gustno Vel'SS. Edua.l'd(} de .lunq_ueíra. Ayr~, Joie Mariano, Gaspar 
Berrêdo, Christino Cruz. Ani!;io de Abreu, Drummond, Lourenço de Sã.. Gonçalves Maia., 
Nogueira Po.ra.naguá, Frederico Borg~. Gon~ Miguel Pernambuco, Fernandes Lim~:~., Cle
ça.l.o de Lagos, Tltoma.z Ca:va.l.canti, Il~efonso mentino do ·Monte . . Rooha Cava.lcanti, Octa· 
Lima... João Lopes, Pedro Borges, José Bevi- viano ·Loureiro, ~uveia:Lima, França Car
laqua. Augusto Severo, Trindade. Tolentino valho. Oscar Godoy, Alcindo Gua.nnbara., 
de Carvalbo. Carlos Jorge, Olympio de ca.m. Americo de Ma.tw~. Lins :d~ · 'Va.l;eoneellos. 
~s. Menezes P~ado, Gerníniano Brazil, Neiva., Almeida · G0mes, La.ndulpho de Ma.ga.lllães, 
M1lton, Frll.llcJsco Sodré, Eduardo Ramos. Va.z de :Mello, Monteiro de Bar.rO$~ l''erl'eira 
Paula.. Guim~rã~. Ve~ne de ~Ereu, José I Pires, Cuperttno de Siqueirti.., pomtngo!) de 
Ignac1o, Filmo de .ArdU.JO, SebastJao La.ndul~ Moraes. Vieira de Moraes, Alberte Sà.Ues e 
pho, Arthur Rios; Parnnhm Montenegro, Joã.o de Faria. · · · · 
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O &r. Presidente- Responderam de Pe-squeira a Santa Maria. do An~guaya.; e a 
it chamada 6õ Srs. deputados. Get•mano Vert. ou a quem melhores vanta· 

Hoie nlio ha sessão. Desi.zno par·a ~nmnbã gens o1fereeer, privilegio por 60 l\DDOS para 
" d ..., construcção, uzo ~ goso da estra~ de terr~> 

a seguinte or em do dia. : que. partindo de Mossoró, U.J Rio Grande do 
VotaÇão dos seguintes projectos : Norte, que ~e deseuvolva. pela margem di-
N. 186, de 1894, autorisando o governo a re\ta do rio ~o mesmo nome, paSS!\Ddo entre 

pagal' nos Srs. ~aula Robin & . Comp .. a Porto Ale~re e Imperatriz, pelo vaU e do Pian
quant1a de 26:000~ que lhes é deVJda (l .. d1s- có, no Estado da Paral'lyba, pelo do PDjeM, 
cu~ão); no de Pei'Oambuco, e neste Pl'Ocur9lldo o rio 

N. 213. de 1894, considerando no posto de S. Francisco no ponto mtliS convet~iente; 
general de _brigada a rer?nna do ma.j~r e ~- 3" discussão do projecto n . 109 C, tle_JS94, 
nernl de br1gada bonorono do e\erCito Lmz díspoudo sobre a expulsão do cxtrangam> da 
José da. l<~onseca. f{.arnos, com todas ns vantn- de tHtrte 011 de !.ollo o terr\t<>rto n<\ciooal. 
han.s de~se ?Qs.t(l, ~om() ~\ ~{!eeth~:~ ft~Slie (dis-
cussão unicaY; 

N. 152, oe.' 1894, prorognndo por 1Jous an
nos o Jlrazo; oonoedid~ ã. ?strad;L de Ferro 
Leopolâina, ;cOmo cess10na.rJa da E. de F. de A.CTA DE 15 DE DEZ~RO D~ 1894 
Santo Eduardo ao Ci.lcboeiro de ltapemirim, 
para a conclusão das obra~ da. linha entre Prcsidencia doS 'f. Thoma:: Dclfirao(tnsecJ·etario) 
estes dous pontos e dispensa a mesma. oom-
:pa.nhia da construcção do prolo~~umento ela. Ao meio-dia respondem ú. chamado. os Srs. 
sua estrada desde a. estação do Jmoé, no valle Rosa. e Silva., Thomaz Dellíno, CoelboLísboa., 
do rio Grande, a tê a. do Macuco(2• diseus!ião); Ta vare~ de Lyra., Gabriel Sal~~· ~éas 

1~ discussã.o do projeeto n. : 214, de 1894, M<'lrtins, Carlos de Novaes, BrlClO Filbo, 
concedendo uo Banco 'Iniciador de Melhora.· Iiolla.nda de Lima.. Viveiros, Luiz DOmingues. 
mentos. t!eS~ionario do contracto ce!ebi'I!ào Gustavo veras,Eduardo de Berrêdo,Christino 
em 27 de. ago~to tJe 18~0, lJal':\ fundação t.le Cruz, Anisio de Abreu, Nogueira. paranaguá, 
20 nucleos agricolas nos Estados do Norte, 'Frederico "Borge.s, Gonçalo de La.gos, Thomat 
com o engenbelro José Amcrico elo Sanlos e es.vn.k:anti, Ildefonso Lima., .ToâoLOpes, Pedro 
outros, o prnzo de dous nnoo.s -pal't~ a. coosti· Borges, Trindade, Tolentino de Carvalho. 
tuição deffnitíva do prin1eíro d~sses nucieos, Coelho Cintl'&, Lui:~: de Andrade, Rocha. Ca.
denomitludo-lnicltláor-fnndado DO mullici- \'Q.lcantí, Olympíode Campos,Menet~ Prad~. 
pio da Barra do Rio <las Contas, no Estado ~e1Ya.. Milton. Francisco Sor'ré, Paula. GU1· 
da. Habin, ficando seru eft'eito a cOllcessão dos rnarães, Vergne de Abreu, Artbur Rios, Ga.l .. 
19 res1antes. dino Loreto. Antonio de Siqueira., Furquim 

3 .. discussão do projecto n. 141, de 1894, Werneck, Lins de Vnsconcello&, ~u:z.eb1o lle 
maodavdo 1·evert~r ao senic;o l\ctivo do Queil'oz, Sebastião de Lacerda, Mayrink, 
exereito o capitão t'eformnuo Jeronyrno Fer- Limo. Duarte, 0\.r'Va.lho Mourão, Gonçalves 
reira Fl'ftça e interpreh o art. go, n. 2,da. Ramos. Fortes Junqueira. La.mounier Oodo
lei n. 648, de 18 1le :t!!o!\to de 18;)2; ll'edo, cupertino de Siqueira, Paraíso Ca va.l-

34 díscus~tiiodo projecto n . i88, de 1894, e~~-nti casemiro da. Rooha Domingues de 
determinnudo q~a tenha eutJ·ndu n~ Tbe- castJ.:o, Adolpho Gordo, v'íeira de Moraes, 
souro, como rece1tn,. a. reurla do DepC'srto Pu- lt~tc\\t9.no d~ F~\ta.$. 'Fra.llc1&:o G\ioorlc. 
btko; nunca. ~el'lC)l?en\t~'S no-s respect\vos Urbano de Gouvein, Xavier do Valle, Luiz . 
f~ncci~oarios_ e a.utc.r!"a .n ~bertura do_ CI'~· Adolpho, Lauro Mnller. Francisco Tolentino, 
dJto !JecessarJ~ para. mrlemnlrmr o depos!ttmo Fonseca. Guimarães, Rivadavía Correia e 
publlCO de d1versas despezns, conforme a Ve.spasiano Albuquerque. (63) 
liquich:u;-üo qu~ o ,governo fizer ; . . . 
2~ discu~ão do projecto n. 192 A, tl~ 1894, Deixam de comparecer com causa Pa;_r~lCl· 

abrindo o credito extr:tol'dinllrio de 3:600$ ~a. os .s~. M~tta. .~oollar._Francrsco veiga. 
pnm pngamento de vencimentos de um coo. FJleto Pires. Sa. Pe1xoto, ~1ma ~cu.ry, All· 
~rvador, um se~ucdooffici~le um amanuense gust~ MontPnegro, Bened1cto Le>t~. Costa. 
da HilJiiothec:t Nacional, a parti!:' d~ l de R~rJ~ue~. Torres Portugal, Helv~Io Mo~te. 
setembro do c~rr~ut~ e.nno ; Jos~ Bevll~qu&.! Augusto Severo •. Fra.n~tsco 

2a di$eUSSiio do projeoto n. 209, de 1~4, Gur~el, Junque1ra. ~yl'es, Cnnba. Li.lXIa., Silvo. 
antorlsaurlo o Poder Executivo a conceder : :MarJ~, Cha~eau'brla.~<l, A.rtbur Orla~rl-;>, 

·a o engenl1eiro João Cl'{lck.at de sa Pereira de Martws Jun!o;r. ~fret!a. de _Lyro., Armuuo 
CHstrQ, ou u qttem melhores -va.ntngens otte- Ta.va.res, Mal CJonllo Lms. Curnell~ da. Fon- . 
recel' privilegio {!Or 60 annos vara a. c<~n"" ~. ~mO\\ ~ Alb\\(\\l~'Ue, }\lglle1 Per
strucÇão, uzo 'e goso de uma. estrada. de ferro nambuco, Carlos Jorge,Clementino do Monte. 
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Geminiano Brazil, Gouveia. Lima., Zama, 
Santos Pereira, Augusto de Freitas, Tosta, 
Manoel ca.etano,Arif.tides de Queiroz, Erluar
do Ramos,Leovegildo Filgueiras, José Ignacio, 
Fl.a.Vio de Araujo, Rodrigues Lima., Tolen
tino dos Santos, Sebastião Landulpho, 
Marcolino Moura., Paranhos Montenegro, 
Athayde Junior, Cleto Nunes, Torqua.to Mo
reira., Lopes Trovão, Oscar Godoy, Alberto 
Torres, Belisario de Souza., Erico Coelho, l<~on
seca Portella, Costa. Azevedo, Silva Castro, 
Nilo Peoanha, Agostinho Vidal, Erriesto Bra.· 
zilio. Francisco Santiago, Barros Franco Ju· 
nior, Ponce de Leon, Urbano Marcond•s, João 
Luiz, João Penido, Luiz Detsi, Ferraz Junior, 
Alvaro Botelho, Leonel Filho, Octaviano de 
Brito, Ribeiro de Almeida. Ferreira Pires, 
Valladares, Rodolpho Abreu, Theotonio de 
Magalhães, Pinto da Fonseca, Arthur Torres. 
}.f...anoel FuJgencio, Simão da Cunha, Olega
rio Maciel. Carlos das Chagas, Lamartine, 
Costa. Machado, Alfredo Ellis, Alvaro Car
valho, Carlos Garcia, Almeida Nogueira, Dino 
Bueno, Costa. Junior, GU8ta.Yo Godoy, Julio 
de Mel!quita., Moreira da Silva, Pan na Salles, 
Alberto Salles, Moraes Barros, Panlino 
Carlos, Cincina.to Braga, Hermenegildo (1e 
Moraes, Alves de Castro, Ovidio Abrantes, 
Mariano Ramos. Paula Ramos e Emílio Blum. 
E sem causa os Srs. Francisco Benevolo, José 
Moriano, Gaspar Drummond, Lourenço de 
Sá, Gonçalves Maia., Fernandes Lima, 
Octavia.no Loureiro. José Carlos, Fr-anca Car
valho, Alciodo Guanabara, Americo de Mattos, 
Paulino de Souza. Junior, Almeida Gomes, 
Landulpho . de Magalhães, Vaz de Mello, 
Monteiro de Barros, DomingDi de Moraes 
e J aio de Faria. 

O Sr. Presidente- Responderam 
a chamada, 66 Sr~. deputados. 

Hoje, nüo ha ses8ão. Desiguo para amanhã 
a seguinte ordem do dia: 

Votução dos seguintes projectos: 
N .. 186, de 1894. antorisando o governo a 

p~1~r nos Srs. PauiQ Rohin & Comp. a 
quantia de 26:000$, que lhes é devida (1 .. 
discussão) ; 

N. 213, de 1894, considerando no posto de 
general de brigada a reforma. do major e 
general de. brit;,rada. honor:1l"io do exercito 
Lui~ José da Fonseca. Ramos, com todas as 
vantagens desse l_losto, . como si eff'ectivo 
fosse (discussão nmca); 

N. 152, de 1894, prorog-ando por dous 
annos o prazo concedido -á Estrada de Ferro 
Leopoldina, como cessionaria da E. de F. de 
Santo Eduardo ao Ca~hoeiro de Itapemirim, 
para a conclusão das obras da. linha entre 
estes dons pontos e mspensa a mesma. com-

pnnhia dr~. construcção do prolongamento da 
sua estrada de~de aestaçii.o do lmtJé, no valle 
do rio Grande. até a do Macuco (2" dis- · 
cUSSãO); 

la UÍSCU~São elO projecto D • 2}4, de 1894 1 

coucedando ao Banco Iniciador de Melhora
mentos, cessiouario do contracto celebrado 
em 27 de agosto de 1890, para. fuudação de 
20 nucleos agrícolas nos ~;;tados do Norte, 
com o ongc;nheiro José Americo dos santos e 
outros, o prazo dl.! dons aonos para a consti
tnição del1nitiva do primoiro desse:; nucleo~, 
denominado -lniehLdor- runc.lado no mum
cipio da· Bar1':L du Rio das Contas, no Estado 
da Bahia, tlcaudo sem effeito a concessão dos 
19 restantes. 

3• discussão do projecto n. 141, de 1894, 
manduntlo reverter a.o serviço activo do 
exercito o. capitão refot·mudo Jeronymo Fer
reira Fl'llDÇll. e interpreta. o art. 9°, n. 21 da. 
lei n. 648. de 18 de agosto de 1852; 

3Q discussão do projecto n • 188, de 1894, · 
determinando que tenha entradu. no The
souro, como receita, a renda do Deposito Pu~ 
bliao; marea vencimentos MS respectivos 
fuoccionarios e autorisa a abertut-a do cre
dito nece::.sario vm-a. indemn~sar o depo~titario 
publico de dive1 sns despazas, conforme a 
liquidnção que o governo fizer; 

2• discus~ão do proj ecto n. 1 92 A, de 1894 , 
abrindo o credito ell:traordlna.rlo de 3:600$ 
pu.ro. pagamento de vencimentos de um coo
:;et•vntJor, um segundo oJIIcial e um amanu· 
ense dn Bibliotheca Nacional, a partir de 1 
de setembro do corrente nono; 

2'· discussão do projecto n. 209, de 1894, 
autori!!a.ndo o Poder ~xecutivo a conceder: 
ao engenheiro João Crock:~t de Sã Pereira de 
castro, ou a. quem melhores vantagens offe
roecer, privilegio por 60 nonos pura a con
strucção uzo e goso da uma e:>trada de ferro 
de Pe~queira a Santa Maria do Araguftya; e 
a Germano Vert, ou a quem melbores va.n
tagens otrerecer, pri..,ilegio por t'lOaunospara. 
construcção, uzo e goso da estrada de ferro 
que, partindo de Mossol'ú, no Rio Graatle do 
Norte, que se desenvolva pela margem di
reita do rio do mesmo nomet passando entre 
Porto Alegre e Impeaatrtz, pelo valle do 
Piancó, no Estado da Parahyba, pelo do PD.
jehu, no de Pernambuco, e neste procurando 
o rio S. Francisco no ponto mais conveniente; 
~ discussão do projecto .D. 109 C.-de 1894, 

dispondo sobre a expulsão do ext~ngeiro de 
parte ou de todo o territorio nacional. 
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Fonseca. Arthur Torres, Manoel Fulgencio, 
Simão da cunha.. Olega.rio Maciel, Carlos das 

Presidencia do Sr. Coelho Lisboa (2o se- Cllagas, Lamartine, Costa. Machado, Allt'edo. 
cretario) Ellis. Alvaro Carvalho, C&rlos Garcia, AI· 

ACl'A. DE 17 DE DEZIDlBRO DE 1894 

Ao meio-dia. respondem á chamada os Srs. 
R.osa e Silva., Thomaz Delfino, Coelho Lisboa., 
Tavares de Lyra.,Ga.briel Sa.lgado,Bricio Filho, 
Viveiros, Luiz Domingues, Gustavo Veras, 
Nogueira Pa.ra.naguá., Frederico Borges, João 
Lopes, Pedro Borges, Francisco Benevolo, 
José Bevilaqua, Augusto Severo, Luiz r'le 
Andra.de, Medeiros . e Albuquerque. Cerlo.~ 
Jorge, ClementtnQ do Monte, Olympio de 
campos. Menezes Prado. Neiva, Francisco 
Sodrê, · Eduardo Ramos, Pa.ula Guimarães, 
Vergne de Abreu, Seba.stião La.ndulpho, 
Arthur Rios, Ga.ldino Loreto, Antonio de 
Siqueira, Fw-quim Werneck, José Ca.rlo·. 
Oscar Godoy, Amerioo de 'Mattos, Lias de 
Vai!COncellos,. Fonseca. P•.lrtella., Euzebio de 
Queiroz, Sebastião de Laeerrla, Mn.yrink. 
Fortes Junqueire., La.tnounier Godolt'redo. 
Pa.ra.iso C'AI.va.lca.nti, Ce...<:emiro da. Rocha., 
Adolpho Gordo, Vieira de Moraes, Moraes 
Barros, Francisco Glicerío, Urbano de Gouveia 
Lu~ Adolpho, Lauro MuUer, Pa.ula. Ita.mos, 
Francisco Tolentioo, Emilto Blum. Fonseca. 
Guima.rães, Rivarlavia Corrêa e Vespasiano 
Albuquerque. (56) 

Dei~am de comparecer colll causa partici
pada os Srs. Ma.tta Bacello.r, Francisco Veiga.. 
Fileto Pires, Si. Peixoto, Lima. Ba.cury, Enéas 
Martins, Augusto Monienegro, ca.rlos d~ 
Novaes, Benedicto Leite, Costa Rodrigues, 
Eduardo de Berredo, Christíno C1·uz, Goncn.lo 
de Lagos, Torres Portugal, Thomaz Ca.va.l
cantt, llderonto Lima., Helvecio Monte, Fra.n· 
ciaooGurgel, Junqueira A}'l'eS, Cunha Lima., 
Silva Mariz. Cbe.te&ubriand, Al'thur Orlando, 
Tolentino de carvalho, M'•rtins Junior, Pe· 
reil'& de Lyra, Coelho· Cintra.. Armln{o Ta.· 
vare~, Marcionilo Llns, Cornelio da Fonseca, 
Miguel Pernambuco, Geminlano BrazU, Zama, 
Santos Pereira., Augusto de Freitas, Milton, 
Tosta, Manoel Caeta.no, Aristides de Qu(liroz, 
Leovegildo Filgueira, José Ignacio, Fla.vto de 
Araujo, Rodrigues Lima, Tolentino dos San
tos, Ma.reolino Moura, Pa.ranhos MoBtenegro, 
Atbayde.Junior, Cleto Nunes, Torquato Mo
reira, Lopes Trovão, Alberto Torres, Costa 
Azevedo, Silva Castro, Nilo Peçanha, Agos· 
t!nho Vidal, Ernesto Bra.zilio, Francisco San
tiago, Barros Franco Junior, Ponce de Leon, 
Urbano Marcondes, Lima Dna.rte, João Luiz, 
C'AI.rva.lho Mo~o, João Penido, Gonçalves 
Ramos, Luiz DetSi.. Ferraz Junior, Alvaro 
Botelho, Leonel Filho, Octa viano de Brito, 
Ribeiro de Almeida, Ferreira. Pires, Va.I
ladares, Cupertino de Siqueira, Rodolpho 
Abreu, · Theotonio de Magalbiies., Pinto da 

Camara. v. vm 

meida. Nogueira, Doiningues de Castro, 
Dino Bueno, Costa Junior. Gustavo Goiloy, 
Julio de Mesquita. Moreira. da. Silva., Pa.dua. 
Sa.lles, Herculano rl.e Freitas, P&ulino Carlos, 
Cincina.to Bfa«a, Hermenegildo de Moraes, 
Alves de Castro, Ovidio Abra.ntes, Xa.viel" do 
Valle e Mariano Ramos. 

E sem ca.usa. os Srs. Hollanda de Lima., 
Anisio de Abl'eu. Trindo.de, José Mariano. 
Gaspar Drummond, Lourenço de Sá., Gon
çalves Maia, Fernan11es Lima, Rocha. ·ca.va1-
ca.nti, Octa.viano Loureiro, Gouveia Lima., 
Fra.nça Ca.rva.lho, Aleindo Guanabara., Beli
sarto de Souza, Erieo Coelho, Pa.ulíno de 
SoUZ& Junior. Almeina Gomes. Landulpho de 
Magalhães, Vaz de Mello. Monteiro de Ba.rros, 
Domingos de Moraes, Alberto Sa.UM e Joio 
de Faria.. 

o Sr. Presidente- Responderam 
á. ~~hamo.dn, SI> S1-s. rleput;ulos. 

Hoje não ha sessiio. Designo para amanhã. 
a. seg-uinte ordem do di~~.: 

Vota.,'ão dos seguln~es prqjectos: 
N. 186, de 1894. autoriSa.ndo o governo a. 

P•L~ar aos Srs. Pt~ulo Robin & Comp. a 
qUI\ n til\ I h 2ti : 000$ quo I hes é d<wida. (la dis
cussito); 

N. 213, <le l89o1, considet11.ndo no posto ele 
geMrnl rtP. brigada. a. rororma. do major e ge
nN'a.l de hri :.:nda. hollorario do exercito Luiz 
José da l"onseca ltau.os, com todas a.s vaota.
gens •lesse posto. como so elfectivo (osse (dis
cussito unlca) ; 

N. 152, lle 1894, prorog-n.ado por dous an
no.:' o prazo concedido iL Estm1la. de Ferro 
L9opoldina, corno ae:isioaa.t'ia. d<l. E. de F. de 
SS.tlto Bdun.ruo ao Cachoeira de ltapemirim 
par-..L a cooclnsão das obras da. linha entre 
estes dous pontos e ilispansa. a mesma. oom
panlltn. da construcção do prolongamento da 
:iua. est1·arla d!!sue a. e:-;ta.cilo do Imbé, no val
la do rio Gr·ande, até a. do Macuco (2a disl!us• 
sãõ); 

I• discu~Hã.O do projeeto n. 214, de 1894, 
concedendo no Banco Iniciador de Melhora.· 
mentos, cessioo!\rio do cootra.cto celebrado 
.~m 27 de agosto (le 1890, para fundação de 
20 nucleos ugriculns nos Estados do Norte, 
com o engenheiro Jose Americo dos Santos e 
outros, o pra.zo de dous anoas para. a. consti-: 
tuicão clet\n1ti"a. do primeiro <fesses nucleos, 
denominado- Iniciador- fundadõ no muni· 
cipio da. Barra. do Rio da.s Contas, no Estado 
da B&llia, tlcando sem eo.'eito a couc~ dos 
19 restantes; 
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a• discussão do projeeto n. 141, de 1894, 
mandando l'•,verter ao serviço ncti v o do exer
cito o Ci)pitão reformn.oo Jeronymo ~erreira. 
Fmnç<1 e interpreta. o art. u.o n. 2, da lei 
n. 648, de 18 de agosto <.le 1852; 

3 .. discussão do pro,lecto n. 188, de 1894, 
determinando que tenha. entr·a.da no Thesou
ro, como receita., a renda do Deposito Publi
co; marca vencimento.:; :'os respectivos fnu
ccionarios e a.utorisa a. nbortur~ do credito 
necessario para indemnisar o depositorio pu
blico de diversas despe.,..as. conforme a liqui
dação que o governo Hzer ~ 

2~ discussão do projecto n. 192 A. d., 1894, 
abrmdo o credito extrnorilil.lurio de 3:600$ 
pal'tl. pagamento de >endmentúS de um con
servador. um segundo otfieial e um amann
ense da. Bibliotheca. Nucionn.l, u. partir de l de 
setembro do corrente nono; 

2"' dlscus&io do 1n·o.i~cto n. 2ml, ele 1~94, 
autorisando o Podei' Exeentivo #l Mllceder: 
no engenheiro João Crocl.:at ae Sá Parclim de 
Castro, ou a quem melhores vn.ntugens om~
recer privilegio por eo a.nnos. pm·a ~~ cun
strucção uzo e :tu?.o de um;\ estl'l\ILL de ferro 
de Pesqueira. a Snntu M1\r·ia do Arngu:lya; e 
a Germano Vert, ou a quem melhores vuntn
gens otrerecer, prh·ilegi·J por C:\G ;1nnos, par-.1. 
construcçilo, uzo o gn!\0 da. e~tt·nd:l rle ferro 
qua, partindo de Mnssoró, uo Rio Grnnde do 
Norte, quo 10 tlesonvol VIl vcln margem cll
reittl do rlo do masmo JIOmc, pa~!-luntJo cnll'(,j 
Porto Alo:crc rt hnJlrlr·utl'ÍY., pelo \'alie do Pi
nncó, no Estudo da. Pu.mllJlln, pelfl do Pu.Ju• 
lul, no do Pet'natnbnco, o M!ita )lrocnra utJ(j o 
rln S. Friii'ICl&ao uo ponto mnls convouienlo; 

3- dljjcus:dlo do lll'l\i P.cto u. I m1 c, do 18U4, 
tllspon(lo BObre n oxpnbi\o do extrn.ngeil·o c.lo 
Jl:ll'te 011 de toLio o tBrritorio nmlionnl. 

AatA DE 18 DE D:S:ZEMliRO IJE ll:!fH 

Presitlencla do Sr. CoelluJ L-isboa (2o .~ec1·elario) 

Ao meio-flia. respondem á chamada. os Srs. 

Furquim "Werneck, Alcin~o Guanabara, 
Americo tle Mattos. Lins de Vasconcellos, 
Erico COelho, Fonseca. Portella. Agostinho 
Vidal. Barros Franco Junior, Sebaatião de 
Lacerda, Ponce de Leon, Urbano Mo.rcondes, 
Lima Duarte, Ma.yrink, Fortes .Tunqueira., 
Lamounier God.ofredo, Pa.raizo Cavalcanti. 
Carlos das Chagas, Arlolpho Gordo, Herculano 
de Freitas, Francisco Glicerio, Urbano de 
Gouvêa, Luiz Adolpho". Lauro Muller, Paula. 
Ramos. Francisco Tolentino, Emilio Blum, 
Fonseca Guima.rã.es, Rivadavia Corrêa & 
Vespa.sia.no Albuquerque (63). 

· Deixam de compareCer. com causa partio i· 
pada, os Srs.Matta. Ba.cella.r,Fra.ncisc:o Veiga,, 
S:i. Peixoto, Lima. Bll.cury. Augusto Montene. 
gro. Holla.nda. de Lima.. Benedicto Leite, Vi
veiros, Costa. Rodrigues. Eduardo de Berrei! o. 
Christino Cru:.., GonQ&lo de Lagos. Torres 
Portugal, lldefonso Lima, Helveeio Monte. 
Francisco Gurgel. Gunba Lima., Silva. Mariz, 
Cha.teaubriand, Arthur Orhmdo, Tolentino 
de Carvalho, Martins Junior. Pereira. de 
Lyra, Coelho Ointra, Arminio Tavares, Ma.r
cionilo Lins, Cor·nallo d& Fonseca, Miguel 
Pernambuco, Olympio de Ca.mpos. Menezes 
PJ'8.do, Zama, Santos Pereira., Augusto de 
Freitas, Milton. Tosta., Manoel caetano, Aris
tides de Queiroz. LeovegUdo Filgueiras, José 
Jgnn.cit), Flavio de Araujo, Tolentino dos San
tos, Marcolino Moura, Paranhos Monte
tcnegro, Atllo.yde Junior, Cleto Nunes, 
José Carlos, Lopes Trovií.o, OBC.ar Go
doy, Alberto Torres. Costa. Azev-edo, Silva 
Cu.stro, Ernesto Brazilio, Francisco Santiago, 
Joií.o Luiz, Carvalho Mourão, Joio Pe .. 
nido, Gnnça.lvea RlliD08, Luiz Detd. Ferra.z 
Junior, Alvaro Rot1•lbo, Leonel Filho, Octa .. 
via.no de Brito, Ribeit•o de Almeida, Fert•eira. 
Pires, Vn.Ua.dares, Cupertino de Siq_ueira.,Ro
c1olpbo Abreu, Tbeotonio de Maga.lhaes, Pinto 
da. Fonseca, Arthur Torres, Manoel Fulgencio, 
Simão da. cunha, Olegario Ma.ciel,Lama.rtine. 
Costa Machado, Alfr&lo EUis, Alvaro Ct\r· 
-valho, Ca.rlo,; Garcia, Almeida Nogueira, Do
mingues de Castro, Dino Bueno, Costa. Junior. 
Gustavo Gorloy, Julio de Mesquita, Moreira 
da. Silva., Moraes Barros, Pa.ulino Cu.rl•)S, Gin· 
dnato Braga .• Joiio de Faria., Hermenegildo de 
Moraes, Alves de Castro, Ovidio Abra.ntes, 
Xa.vier do Valle e Maria.no l:<.a.mos. 

Rosa e Silva, Thomaz Delfino. Coelho Lisboa, 
l<'ileto Pires, Ta.va.t•es de Lyra, Gabriel Sal
gado. Enéas Martios. Bricio Filho, Luiz Do
mingues, Gustavo Veras, Anizio de Abreu. 
:Nogueira. Paranaguá, Frederico Borges Tho- E $em causa. os Sr;;;. •. José Mo.riano, Gaspar 
ma.z ~valca.~ti, João ~pes. Pellro B~rgea, Drummond. Gonçalves Maia, Lourenço de Sá, 
Franruscu Benevolo, Jose Bevilaqua, Augusto Fernandes Lima, Clementino do Monte, Rocha. 
Seve~. Jnnqueira Ayres, Luiz de Anirade, Cavalcanti, Octavia.no LoUTeiro. Gouvêa. 
M~~ros e Al~uquer~ue, Carlos Jorge, Ge- I.ima., Franca. Carvalho, Belisa.rio de Souza.,. 
ImDla.no I\l'11.Zll,"' Ne1va, F1•a.ncisco Sodré, Euzebio de Queiroz, Paulino de SOuza. Junior, 
Paula Guimal.'ães, Eduardo Ramos, Vergne Alme~da Gomes. Landulpho de Magalhães, 
de Abreu, Rodrigu~s Lima. Sebastião ~a.n- Va.z o.e Mello, Monteiro de Barros. Domingos 
dulp~o, Arthur Rios. ~orqua.to ~o~1ra., de Moraes, Casemíro da Rocha. PaduaSalles, 
Go.ldino Loreto, Antowo de Stqueira. ~Vieira de Morae! e Alberto Se.Ues, 
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, O ~r. Presidente- ReiiJ•onderam 
a ch~madn, apenas, 66 Srs. deputa.tlos. 

HoJe não b:1 sessão. Designo para nrn:1nhã 
:\ seguinte ordem do dül : 
Vota~.LO dos seguinte~ projecto:; : 
N. 186, de 1894. nutorísnnc.Jo o <>o,·erno n 

pagar. aos Srs Paulo Robin & ° Comp. n 
qunnt111. de 26:000$, que lhes é devida (f" dis-
cu::süo) : · 

N. 213. de ~894. consltlc:ranclo no posto de 
gener-al de Lmgada. a rerorma tio major e "'e
lJeral ele brlg-ada l•onotario do exercito L~Jiz 
Josê d:l. Fons~ca &,mos, com todas n.s vanta
gens_ dess~ p~sto, corno si e.trectivo fosse (dis· 
cussae nmct~~) ; 

N. 152, dB' l894. pro!'Ognndo por dous imnos 
o prnz.o eoncellldo ú. Esttada. t iA Ferro Leo
poldiua, como cess.ionaria da E. de F. de 
Santo Eduardo_ no Cachoeira de Itnpcmirim, 
pam ~~ conelusan das ol1ras dn. linha ent1'e 
estes. dou~ ponto.~ e di,pim;;a.: u. mesma com
]Ja.uhm lln ·coostr·ucÇ[o do prolo.ngmnento da. 
sua. ~stra.n:~. desde a. estnçüo do lmh~· •. no vn.lle 
do r•o Grande, ate a do Mncuco (2~ rlis~us~ll.o)· 

Ja díscnss-lo 1lo pr<'jecto 11. 214, de 1894: 
concGdc!ldO ao Banco Iuicimlol' 1\c Mell1orn.
mento:;, cassionario do contr•nclo celebrado 
em 27 ,,~, ngosto ue nmo, p:ll'a runll::wií.o de 
20 uuclHos n~rir.olas 1w;; Esbulm: rlo Norte, 
com o "nguuheiJ·o Jo>~;, Americo dtlS ~antos 
e nutr·os, o pr:l:tO cll! rlous annus pam. a. con
stitniç;1o delloití \':l.rló r rimeiJ•() dess~s nucleos, 
tJ..mominndo- Jnicindor- funrlmlo llO tnuni
cipjo ria Thttr;~ d<l Hio l.ln~ Conlntt. uo Estnrlo 
da Bo~hia. Hcnndu sc:m ofi'<'lito a r.onc.'<ls~iio doa 
1\-1 rt!lit:onlN\ ; 
~· discuJSsilo d11 pro,iot:lo n. 14 J, de 1 ~. 

malldlluur> J·(Wl~•·tor a.o :;crviQo nctlvo do 
ll:Xat•c:ito o capitão 1·nrormado Jtlronvmo For
rc:_im t'r~rnc,:a o interp!•otn n nt•t. ~~· n. 2, da 
lei 11. (i{tl, UO 18 du llROStO do 1852 ~ 

3'• •liscu~siio do prnjccto n. 188, do 18!>4. 
dctermina.ttllo que tenh.-. éotrtlda no The
souro, como receita, :\. t·anda. do Deposito Pu
blico ; .marca vencimAntos ans respectivo~ 
funccionãrio~; e antot·~s:• a nhertura do cre
dito ner.essario p:mJ. in•lemnis;n• o depositaria 
publico tle llivet'SHs despez;lS, conforme a. 
liqnid<\çiio que o :;ovcl'HO fizer ; 
. 2" discussão do pt•oj~cto 11. 192 A. de 18~}4. 

atJrindo o credito extraordinuio de :1:600$ 
pum -pagamento d~ vencimeutos de um con.: 
~ervat1or, um se~on•lo offi-:Jial e um :tm:mu
ense d:~ BiblíotbP.C8 National, ~L pa.rtir de l 
da setembro do corr,.,.nte nnno ; · 

2"- discn~ão do projecto n. 209, de 1894, 
:tutorisando o Podei· Executivo a conceder : 
ao ~ngcnheiro João Croekat da Sá Pereira. de 
Dlstro, ou a quem me1bores vantagens offe
rccet• privilegio po•· 60 annos, para a. con
strucçã.o, uso e goso de uma estl'ada de ferre 
de Pcsqtu~itn. a ~:kutt..'l. Maria do Araguayn. J e 

a Germ~no Vert. ou a q:sem melhores vnnta~ 
gens o:trerecer, privíl~gio por 60 aunos para 
coostrncção, uzo & gozo da estrl\da ,\e rerro 
que. partindo de Mossoró, no IUo Grande do 
Norte, que se desenvolva. pela margem díreita 
do rio do mesmo nome, passando entre Porto 
Alegre e Imperatriz. pelo valle do Piancó, no 
Estado ·da. Pãr,,hyba. pelo do Paja.bú no 
ria Peros.mbnco, e neste procurando o rio 
S. Francisco no ponto m;liS conveuiento; 

3 .. discussão do proJeclo n. l09 C, de 1894, 
dispondo sobre ~~ erpulsão do extrangeiro de 
parte on de todo o territorio no.cional. 

158" S~"'l!SÂO F.~L 19 DF: DB?.E;,\!BRO DE 1894 

Ao meio dia 1•esponrleram :'1 chamada. os Srs. 
Rosa c Silva. Thomaz Delphino. Coell10 Lis
boa, Fileto Pil'es. Ta.va.res de Ly1•a., Lima. Ba.· 
cury, Grthriel Sal~:uln. Enéas Mo.rtine. Bricl.o 
Fillio. Viveii'fiS, -Luiz DomiDgues, Gustavo 
Vel'n:j,f\nisio de Abreu, Nogueira ParanaftUÍI., 
Fl.•t'<iel·ico Borges. 'Fhomaz CaYalcanti, Joii.LJ 
Lopes. Pedro Bor~es. Francisco Bcnevolo,Joeé 
Bevilaqua.Augusto Severo, Junqueiro AYl'es, 
Pereira d~ Lyra.. Luiz cln Anrlrade, Medeiros 
3 Albuquerque•. Cal'lo~ Jor~e. C\ementino do 
Monte. Olympio rla Cnmpos, Mene1a Prado, 
Gcminiano Hmzil. nouv,~o. Limu. Neivn .• FI1Ul• 
cisco So•lré. Edu1m to Hnrnos, Paulo. Guitnllo· 
rücs. Vm•,;tnu tle Ahrcu. Rotlrlgues Lima. Se· 
bnsr.ião f:.U.ndulpbo. Arthut• Rfoa, Me.rcollno 
Moura, Torqw~to Moreirn.fin.ldino tomto,An· 
touio 1!0 Siqu4liru., Furquim Werneck, .José 
C:~rlo.<4, Fr·nm:n Cnrvalho, ~u.r Godo~·. Alcin· 
do Guo.nnbara. Auwrico de Mntt011, Lins du 
VnsconCéllos, Helil!ario de Souza, Erico Coe
lho. Fonseca. Po1·tello.. Euzebio de Queiroz, 
Costa Azevedo, Barros Franco .Junior. 
Seba..<;tiÜ/'1 de L::l.c"rdo.. Ponce da Le<ln. 
Urbano .~fa.rcondes. Mo.yrínk. Lima Duarte, 
Carvalho Mourão, Gonçalves Ramos, Fortes 
.Tunqueíru., La.mouníPr Godofl'~do, Arthur. 
Torres, Pa1•aiso Ca.v;\IC3.nt\.Carlog dus CilsgM, 
Casemiro do. Rocha, Adolpho Gordu. Vieira de 
Moraes. Herculano d~ Ff~itas. Fra.ncisco Gli
cerio, Urbano de Gouveia.. Xavier do Valle, 
Luiz Adolpbo. Lauro Mullel', Paula. Ramos, 
Francisco Tolentino, Emílio Blum, Fonseca 
Guimarães, Rivllla.via Correia e .Vespasiano 
Albuquerque. (83) 

Abre-se a sessão. 
Deixam de comparecer com causa partici-· 

pada os Srs. Ma.\t3. Bácellar, Fra.ncisco Veiga, 
Sà. Peixoto. Augusto Montenegro, Carlos de 
Nova.es, Holla.nda. de Lim:.t, Benedicto Lei~1 
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Costa Rodrigues, Eduardo de Berrêdo, Chris-j Do mesmo secreta.rio, de 10 do corrente, 
tino Cruz, Gonçalo de Lagos, Torres Portugal communicando que, por intermedio do minis
Helvecio Monte, Francisco Gurgel, Cunha tel'io compete:..:ie, foi ueclatoada convertida 
Lima, Silva Mariz, Trindade, .Chatea.ubriand. no decreto legislativo n. 228 de 6 de dezem
Arthur Orlando, Tolentino de Cal'valho, Mar- bro de 1894, a resolução do Congresso Nacio
tins Junior, Coelho Cintra, Arminio Tavares, nal prorogando a ru:tual sessão legislativa 
Marcionilo Lins, Cornelio da Fonseca., Miguel ~tté 20 do mez findo. - Inteirad•1. · 
Pernambuco, Zama, Santos Pereira, Augusto Do mesmo senhor, de li do corrente, 
de Freitas, Milton, Tosta, Manoel ca.etano, communicando tet• sido promulgada a reso
Aristilles de Queiroz, Leovegildo Filgueir<ts, ln<;ão do Congresso Nacioail.l approvando, com 
J-osé Igoaeio, Flavio de 1\raujo, Tolentino rl<is rnor!ii1cnçõcs eadriitameoto, o Coligo das dia
Santos, Paranhos Montenegro, llthayde .Tu- posições comrnuns ás iastituições ele ensino 
nior, Cleto Nunes, Lopes Trovão, Alberto superior ao nexo ao decreto n. 1159, de 3 de 
Torre:s Silva Castro, Nilo Peçu.nha, Agostinho dezembro de ·1892. -Inteirada. · 
Vídal, Ernesto Brazilio, Frau~isco Santillgo, Do mesmo ~enhor, e de igual data , trans
Paulino de Souza. Jur:.lor, João Lujz, J llão Pe- mittindo o projectc> daquella Guma"a dis
nido, Luiz Detsi, Ferraz Junior, Alvaro· Bo- pondo sobre ~.:om!Janhias •ie ::;egaros de vida, 
telro, Leonel Filho, Oeta\·iano de Brito, Ri- que funccionn.m no Bmzil. -,i.' Commissiio 
beiro de Almeirla, Ferreir3. Pires, Vnlladare~. de Ct~nstituição. Legislação e Justiça e lle Or
Cupertino de Siqueirn, Roclolpho Ahre11, çamento. 
Theotooio de Mag:dhães, Pinto da Fon- Do mesmo senhor, e de igu1~l dnta, couuuu
sem, Manoel Fulgencio. Simão da. Cunha, nicando que foi devol virlo ~u.nceionado um 
Olegario Maciel, Lamal'tine, Costa Machado, dos aatogrnphos elo tl.ecreto do Cong-resso Na
Alfredo Ellis, Alvaro Carvalho, Carlos Gar- do;•al org-anisaudo os e!>tados-maiores do 
cia, Almeida Nogueira, Domíu:cues de Castro, Pre)Jidenttl ·da Repuulicn, Ministro tlu. Guerra, 
Dino Bueno, Costa Junior, Gust:tvo Godoy, do ,\judante Geaeral o do Quttrtol-mostre 
Julio de Mesquita., MoreiJ·a da. Silva, P.uhH~ Gentlrnl. - lr1teiraua. 
Salles, Moraes Barres, Paulino Carlos, Cin- Do mesmo s~nhor, o ele if{ual da.tn, commu
cinato Braga, João de Faria, Hermegildo tia nlcando quo l'oi clovolvl<lo Sll.ncclonnt.lo um 
Moraes, Alves do Castro, Ovidio ,\brantes e rlnil autOI.,"raphrJS rln resoluci.lo do Congresso 
Mariano Ramos. E sem ClUI&. os Srs. lld~- Nnc:ionul autorizando o governo t\ nuu1•lnr 
fonso Limo, Jnsé Mariano, Gaspar Drumonrl, prolongar a l1Dh11 telo:;t~~phlct~ pelo !ute••lor 
Lourenço rle Sá. Gonçalves Mn.u~. Fern1mdes do ~stado rio Mar11nhilo ató n mdude •le Pal
Ltmn, t"ocha. Cavalcuntt, O.!tnvinno Lon!'eiro, Mlt., om Ooyuz. -Inteirada, 
Almeida Gomes, Lnndtllpbo de Magnlhil.es, Dn mesmn llOnhor, e do lgunl data, com
Vaz de Mello, MoutcMo d~t Barro~:~, Domingos mnnlc&ndo c1ua foi rlavolvido sn.noclonndo um 
de Moraes e Alberto Sulles. do~ nutogrl\phos dn raEmlucil.o do Cong:Lesso 

S4a Ifdns e sem datmte npprovndns ns &Qtns Nnc!onatl autorizando o govArno a l!oncader 
da. sessão de 7 e das dos dln!! 8, I O, 11, 12, 1::3, traiS mc7.eS do llcen.;ol\ com ordenar! o oo 2" of· 
14, 15, 17 a 18 do corrente. rtclal d11. Arlminil\traçílo dos Cl)rreios do Distrl-

0 SR. 1o SECRR'l'Amo pt•ooorle á laiturn do cto Fedem!, Carlos Alberto lio Espírito Santo. 
- lntairuda. 

seguinte Do.mesmo senhor, de 13 do corrente, re-

EXPEDIENTE 

O!llcios: 
Do Sr. deputndo João de Fiiria, communí· 

cando que por motivos podero~os deixa de 
exercer o mandato de deputado, que lhe foi 
conferido pelo eleitorado do 7° districto do 
Estado de S. Paulo. - lntP.ira.dn. 

mettendo o projecto do Senado, autori&Lndo o 
pagamento do maio soldo, a que tem dire1to 
Maria Angelica. Pinto Rangei, víuva do al
feres honorario do exercito Mauoel .Serafim 
Ferreira RangeL-A' Cowmiss~o de Pensões 
e Contas. 

Do Sr. 1° secretario do ~enado, de 9 do cor
rente, commuoicando que roi devolvida san•:
cionada a resolução do Congresso Nacional, 
autorizando o governo a mandar contar ao 
ca.pitio do 8° regimento de cav<Lllaria. Anto
~nio Lago, como tempo de effectivo serviço o 
periodo decorrido de 28 de feve1•eiro de 1867 
a 'O de agosto rle 1873, em que esteve róra 
das fileiras do exercito por se achar em com
bate.- Inteirada. 

Do mesmo secretario, e de igU;1.[ data.~ re
metteodo o projeeto do Senado concedendo a 
Cyrilla Rocfrigues ci;;~. Silva, vitlva do Dr. 
l'"rancisco Rodl'igues da Silva, lente da Facul
dade de Medicina da Bahia e cirurgião-mór 
de brigada honomrio, a pensão aunual de 
2:000$ correspondente á metade do ordenado 
que o mesmo percebia.- A' Commissão de 
Pensões e Contas. 

Do mesmo secretario, e de igual data., com
municando que foi davolv.ido,sancciooado, um 
dos antographos da resolução do congresso 
Nacional autorisa..11do o Poder Executivo a 
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. c~ar e regnla_r, sem onus pa.ra os cofi·es pu- do seus membros, deliberou propór a esta. 
blJCOS, uma ca1xa beneficente na Bri~da. Poli- Ca.mara. a nomeação de uma coromissão de 
cial.- Inteirada. o ~res membros, que, de accordo com outra de 

Do mesmo secretario, de 14 do corrente Igual numero, nomeada pelo presidente do 
oomrnunie.c'lDdo que o Senl\do resolveu a. re~ Senado, estude o modo ae se rer:mirem a.s 
querirnento de um de seus membr~s. que eomm.issões permanentes do orçamento da 
a Mesa do Senado, entendendo--s~ com a desta camarn. e de Fioanças do Senado afim de 
Cama.ra, e annuindo esta, seja. nomeada. uma. onvíndo o govet"D.o, cpnfeellionarem os diver.: 
comznissão mixta de seis menbros, tres de sos orçamentos para o anuo de 1896, bem 
cada. Camara, atim de dar parecer sobre 0 como, durante o intel'regno parlamentar, a. 
projecto que por cópia envia a esta camara. proposta. dos orçamentos para os futuros 
-Inteir~da a_ opportunamente tomar~se~ha. cxercic:ios, apresentando projecto de lei nesse 
em cons1dera.çao o a.ssumpto. sentido nu inícíamento das sessões.- Inteira-

Do mesmo secretario, de 15 do corrente, da, opportuna.mente toma.r·se~ba em oonsi
communicando que o Senado manteve, por 27 deração o assumpto. 
C9ntr•a seis votoa, o decreto do Congresao Na- Do. mesmo senhor, e de ignal do.ta, com· 
CJonal concedendo aos 1" e 24 cirurgiões do mnmcando que o Senado manteve por dous 
Corpo de Bombeiros ·da Capital Fet.leral os terços dos votos presentes as suas emendas 
postos de major e capitão, com as vantagens menos a. relativa. ao numero 3" do§ 2•, ã pro: 
que lhes são inhere9tes, e enviou o referido, posição desta. Camn.ra autorisando o governo 
de~reto ao Sr. Pres1dente da Republica. para. a rever o reglllamento approvado pelo decreto 
formalidade da promulgação.- Inteirada. n. 1692 A de lO de abril deste aono, para e.xe-

Do mP.smo secretario, e de igu~ol dabt, com- cuçã.o da lei n. 194, de li de outubro de 1893, 
municando que foi devolvido,sa.nacionado, um proposição e emenda. que devolve.-Inteírada. 
dos autographos do decreto no congresso Na:. Do mesmo senhor, e de igual data. commu
cional nutorisu.ndo o Poder Executivo a. abrir nicando que foi devolvido sa.ncciooado um dos 
o credito supptementar de 37.047$ à rabrica autogra.phos do dooreto do Congresso Nucio-
3~ do 11rt. 2° dn. lei n.' 191 B de 30 de setembro nal mareando o prazo para a. naciona.lisaçã.o 
da 1893.-Intairada.. dos navios que fazem o serviço de eabotagem 

. Do mesmo sec•·eta.rio,e deigualdata, commu- entre os Jlortos ma.l'itimos e fiuviaes do pa.iz. 
mcu.ntlo quo foí devolvido,sanccionado, um dos -loteil·ada. 
autog1·aphos da. resolução do Congresso Na- Do mesmo senhor, de l8do corrente, com· 
cional atttorisu.ndo o ~overno !L abrir um lllUnicando que foi àevolviclo sanccionado um 
credito extrt\ordinario ae 25.500:000$ para dos a.utogrn.phos do decreto do Congresso N&
occorrer as despezlls do l.\linisterío da. Guerra cíonal regulan~o o soldo e etapa. doa otlleiaea 
até a. Uquida.çilo do exercicio vigente.- ln- e!Tectivos e 'Praças do exercito e a.rmada.-
teirada, loteira.da. 

Do mesmo secreta.rio,e de igual dato.,commn-
nieando que Coram daTolvidos,sancciono.dos,os D(l mesmo senhor, e de ie"ual data, com· 
authogrnphosdas resoluções do Coogreaso Na- manicando que foi devolvrdo snoocionado, 
ciou.al autorisando uma abertura de credito um dos autographos do decreto do Congresso 
de 1.462:000$ pilra. ser applica.do a diversaS! Nacional nutorisando o governo -a mandar 
verbas do orçamento em vigor, e outro aber- pagaruo Dr. Jose Boz•gcs Ribeiro da. Costa e ao 
tura de credito destid<ldo ao pagamento do phá.l'maceutico Augusto O:sar Diogo, prepa• 
augmento de vencimentos dos patrões das l"o.ldores dos laboratorios de chimica inorga
embarcações do Arsenal de Marinha desta nica. da Faculdade de Medicina da. Rio de Ja
Ca.pital.- Ioteir-àdà. neiro, exonerados destes cargos e nelles rein-

Do mesmo secretario,de 17 do col'l'ente,com- tegrados em virtude do art. Jo .da, lei n. 43 
municandoqueforam devolvidos,sa.nccionadoe, de 2 de janho de 1892, o primeiro por decre
os autographos dos decretos do Congresso to de 25 de outubro e o sP.gundo por decreto 
Nacional fixando, um a força naval para o de 9 de setembro do mesmo anno, .o ordenado 
anno de 1895 e outro determinalldo quaes os ~ue deixaram de receber no interval!o da 
vencimentos dos funccionarios dos arsenaes exoneração á reintegração.- Inteirada. 
de Marinha e Guerra daRepublica.-Inteirada. Do mesmo senhor, e de igual da.ta, <:om· 

Do mesmo secretario,e _de i gua.l data, remet- municando q lle for-aDl devolvi dos, sa.nccionados, 
tendo o projecto do Senado regulando a cobran- dous doe autogra.phos da resoluçã.o do Con
<;a. judicial dos bonorarios meiiicos de que trata. gresso Nacional regulando os "fencimentos 
o alvarâ. de 22 de janeiro de 1810 e pela lei de dos funccionarios aposentados pQr decreto le-
30 de agosto àe 1828. - A' Commissão de gislativo n. 50 de 30 de junho de 1892, bem 
Constituição, Legislação e Justiça. · como de outra. a.utorisa.nd() o Poder Executivo 

Do mesmo secretari o,e de igual data,commu~ a conceder seis mezea de licença. com orde
DJ.UD.ica.ndo que o Sena.tto,a. requerimento de um u&do ao ba.eb&ral .Joaquim Pire8 de Amorim. 
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juiz seccional do Estado do Espirito Santo, • autographo da Resolução do ·congresso Nn.cio
para tratar de sua sa.udo. -lu te irada. na! Cfeterminanflo qu~ continuem em-dispo-

Do mesmo senhor e de irrua.l dn.ta. comnlU- nibilid:U!.e os juizes lle direito e dG~etnbarga
nicando que foi devolvid8, sauccio;at.lo,· um tlore~ na.o contemp1~~los n~ orga.nisação d~ 
dos autographos rlo d-creto tlo congresso Na· mag-rstratu!'a ela UmM e n~ dos Estados, a 
ciona.l autol'isando o Poder Executivo a man· q:ut.l o PL·esr_dente da. Repubhca . negou sane-
dar cootn:r ao 1" tenent~ refot•mado Joaquim t;a.o. - ~n:errn_da.. . . 
de Oliveira r~eroan,.úes, para os e !feitos de Do MIO!Ster·w d'?s. NegOCJOS d il. ~a~e:'lda., de 
sua. jubilação no logar cie prol~sSol:' do L• Ex- 6 do corrente, satLsfazeudo. a requtsrçao desta 
ternato do Gymua.sio Nacional 0 t elllpo que Ca.m -~.ra, constante do otHcro n. 176 de ~9 de 
serviu nas fileiras do e;;:ercito . .:_ lnteil·ada. setembr·o ultimo.--A . quom faz a requisição • 
• Do Ministerio da. Justiç;J. e Negocias Inte- (O Sr. deputado. ~~ugu_:$to Severo.) 

nores, de 8 tlo corrente, commuuicando que ~!> me:$mO mtms.t~r~o. ~e · li do corrente, 
foi pr·ornulga.do. a. resoluçií.l) do Coo"'resso Na· sattsfa.zenclt) n réqmstç;ao desta. Camara, coos
c~onal approva.ndo, com moJific:Cões e ad- tante do otncio u. 2~<1. (~ novemb1'0 ultimo~ 
~lt~me.ot~s, o Codigo d.as disposiçõ~s communs :-A. quem fe~ a l'~quJ~tça.o, (O Sr. deputado 
as znstrttilções de eosrno surer·ior a.ouexo ••o Z<lma.) . 
decret~ n. ll59 d<? .::1 da de~embro de 1892, Do m~stno minis~erio, tlo 13 tlo corrente, 
- lnterrada., officumdo-se ao Senado. devolvendo, sancctonado, um dos auto""t"a.-
D~ l1lesrno mioisterio, de lO do corrente, pllo.s da. Resoluç-J.o do Congresso NaciOnal 

env1ando a. segumte mensagem : concedendo a.o Estado de Goyaz divel'sos pro-
.< Srs. membros tlo Congresso Nacional- A prios naciooa.es situados no mesmo Esta.do.-

lel n. 198 de 18 de julho do correntG anno, In t·.ürada., orJiciando-se no Seu:tdo . 
que augmeotou o numero e vencimentós dos Do mesmo ministerio, de 1•1 do co1•1·ente, a 
empregados das repa.[·tições de saude dJ3 se1!uiote mensagem : 
portos, Dão concedeu o credito uec9S$arjo " 
para o respectivo pagamento, nem autorisou « Srs. membros do Congrcs5o Na.ciooal - O 
o governo a abril-o. governo brazileiro, entt·e outras providen-

No art. 2co, u. l!l, da lei n. 101 B. de 30 cias que em 1886 adoptou com o fim de ovi
de setembro de 1893, que fixou ·a. despezlL 4u• o contagio do cl.olora·m ot·bus, quo :;e 
geral da. R.opublico. pal'"cl o actual exerctcio, :mmi!'estam no.s Republicns do Pr-.l.tu., toesol
foi cousigoada, condicionalmente. a. quantit~ veu em novembro do dit0 anuo que os 
de 38:000$ para . augmento dos vencime)ltos carregamentos de carnes salgadas prove
do pessoat da l:.spectoria Gert\1, na Ca.pital nierlles do l~::;tado Oríeotnl do Urugm1.y só 
Federal, de~entlente do resolução con vel:'tida. tossem recebidos no pniz qu·ntdo viossem 
nn. citada.let n. I~. acompanhadO$ de certiticado do cansul bro-

A' vista 'disto, por conta. ua r~fel'ida qunn- zileiJ'O olli ou de seus a.g-eutes especialmente 
ti:l, mandon-se, por aviso tle 30. de julho nomeados, com dectarac;ão tanto da ctuanti
ultimo, pagar, t\penas, o augrnento concer- dafle como da. procedeueia. dá mercadoria. · · 
nente tw pessoal da. dita Inspectoria Geral, a Em dezembro, constaudo o i~.pparecimento 
contar de 19 do mencionado mez de julho, <la. epetlimia. em MonteYideo. ficou comple
data em que !oi publicada no 1Jia1·io Official tamente iuterdictn. a eutrada daquelle genero . 

. a lei ll. 198. Antes, poróm, de eonhecidu. em Montevide() 
Não havendo, porém, crcditq plra paga- a. resolução do governo, qUP-1 segando consta 

mento, não só do augmento dos vencimentos da tlocumanto$ otficiues, :SÓ t'oi tràoSmittida 
coocedidos aos empregados tlo Hospital Ma- pelo telegrapho ~m lO do citado mez de de
ritimo de Santa lsa.bel, uo Lazareto da ill.Ja zembro, sahiu daili no meamo dio o vapor 
Grande, e das inspectorias de S<LU'cie dos por- Centauro, que, embora t1·ouxesse em regra. os 
tos nos Esta!los · bem assim dos logares :oeus papeis, não roi recebido em portos l>ra
creados nas alludidas lnspectot-ias, despeza zileiros e teve, por isso, de regressar ao ponto 
esta calculada ern 44:8:26$423, solicito do de pu.rtld<\. 
Ccngresso Nacional que habilite o Poder Essa rcpuls.\ ddu logar a. que os negocia.n
Executivoeom o credito supplementar dessa tas Pedro Déois & Comp. raclama.ssem opa
importancia, .à verba-Serviço aanit:lrio ma- gameuto de 325:000$, como ioderonisação · 
ritimo- do 6Xercieío de 1894, paraoccorrer do11 prejuízos, perdas o da.mnos qne sotrre
ao pagamento acima. indicado, a Cllnlal' ratn, J.'Ol' terem sido obrigatloa ~ vender no 
tamtlem do 19 de julho ultimo. propx·io mercado da produ~ão, com granl!e 

Pala.cio do governo. 7 da dezembro de abatimento, o carreg-.unaoto de xarqne que 
1894.- Prwle,ue J. dcMorae$ .Barros,"»- A' haviam embarcado naquelle vapor com des
Commis..Cõáo de Orçamento. tino ao BrazH, depois de cumpri!las todn.s as 

Do mesmo ministerio, de 18 do corrente, exigencios impostas para o recebimento do 
commanicando que foi devolvi do ao Senado o . genero. 
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Verificada. a. exactídão das allegações pro· 
do?.i1ns, o {:overno bra.zileiro, segundo consta. 
do a'·iso dirigido ao Ministerio da. Fazenda 
pelo da Justiça e N~gocios Interit-res em 27 
ue· ·outubro do correo t(l nnno, accordou com 
n. Leg;;ção Fraoceza t!m íi'tar a. imlemnisu.cão 
na quantia de 250:000$, o que ticon definiti
vamente r~solvido. 

Nilo se achando, porém, a divida. de que se 
trnta. comJ.>rebendiua. entre aquellas pa.ra. 
cujo pagamento _està o ROverno autorisa.do 
pelo art. 11 da lei n. 191 B de 30 de l;etem-

. bro de 1893 a. abrir crotlito supp1emcntar de 
accordo com os arts. 20 da lei n . 3140 de 30 
de outubro de 1882, c 20 § 1° da lei n. · 322g 
de 3 de setembro de- 1884, solicito-vos que 
habiliteis o Ministet·io da. Fazenda. com os 
meios necessarios lJara !oatisf.uer áquella in
demniEntZ.ão, que ue\·e correr pot> conta da 
verba- Exercidos findo -do vigente exer
ci~io, presentetneute esgotada, visto como 
não foi J.vSSi vcl sol-veJ.u. na época propria, JlOl' 
esta.t· sob os etfeitos do art. 18 da lei n. 3015 
de 5 de novembro de 1880, o que er'azão para 
ser.y><igã com autoüsação do Poder Legis-
lativo. .-

Ca.r·ilal Federal, 13 de dezembro de 1894, 
Prudente J. de Moraes Barros.-.-A' Commis· 
:ão de OrCllmento. 

Do Mioisterio dos Negocias da Marinha., de 
11 õo corrente, devolvendo, &~nccJooado, um 
tloa autogrnpbos da. J·osolu~ão do Congre!isO 
Nacional mélborantlo a J•efoJ·rua do to te· 
nente Cumillo de Lellís e Si!va.- Inteirada, 
officiando-se ao Senado. 

Do n.e=mo Ministerio, e de igual datn. satis· 
fazando a requisição desta camor-o~. rolativa
meote il. nfornm do pratico, 2• tenente Jose 
Rolon.-A quem fez n requisição. (A Com-
mi~ão de !1-lu.rinba e Guerr<~ ·) . 

Do Mini::terio da huluslria, Viaçi'io c Obras 
Publica~. de lO d(• correota, euYiando a. se
guinte !llensngem ; 

« SI't'. membros do CongreEEo NacíCinal
A lei n .· 191 B, de 30 de setembro de l8l::l3 
Ih: ou Jmr:\ tiS despez.as da verba- Correio Ge
ral- no actual exercício tL iiD]lOrtancia I.! e 
7.6M:52i$, sendo pnra-P~oal-6.011 :52i* 
e parn-Materl:.~l-1 .648:000$000. 

Na rubrica-Pessoal- vencimentos fixados 
-nenhuma ditrerença é notada, porquanto · 
foi estabelecida de accordo com as necessida
des creadas pelb decreto n. 1692 A, de 10 de 
abril do correute anno que approvou o novo 
regulamento pnra o serviço dos correios da 
Republica. O mesmo não se tleu com a con
signaç-ão-vencirnentos vm•iavois - que, tendo 
sido no pex·iodo de 1893 no valor de 
2i7:6i6$S06, no actual periodo excede ás for~ 
~as or<"nmentarias, que lhe dotaram com 
110:000$, havendo um excesso de 3():00ú$, 
explica-vel pelo augmento dos vencimentos 
tilat.los e, portanto, como consequencia. na
tural, as porcen t.1ge11s d<>s varia \'eis subirum 
de valor. 

A rubrica.- Material·- por ekeitos do refe
rido decreto n. 1692 A, que deu maior lati
tude aos servi~·os jà creados e outros que 
{(\r·am creat!cs, muito soffreu; e além disso 
os efl'eitos da revolta. a com;equencia de alta. 
em touos os preços doti generos e a baixa. su
uila do C<liDbio determinaram OS COOtiDUOS 
reclamos de auGmentos de salarios de estafe· 
tas ; a renovaçao de contractos por preços 
quasi llO triplo dos que antet•iormente se pa.· 
~a vn m e o alto preço em francos das despezas 
de transito de ~orrespondencia. com os Cor
J·eios ua União Postal Universal . 

Além desses motivos, ln~ outros qae ioflui
ram sobra a collsign .. ção-Expedidute-e bem 
assim as despezas com a creação de grande 
numQro tie agencias entraram como factor 
importante no augmento dos encargos que ora 
venho de vos expor. 

Attenttls, pois, as considerações aqui ex
aradas, tornn·se necessario quo habiliteis ao 
Ministerio ua lndustria, Viação G Obras Pn
blieas com o credito supplementar de 095:000$ 
para O('correr tis d~spezas tia verba- Correio 
Gernl-utà o fim do actual exercício. 

Tenho a honra de entregar à. vossa. apre
cia~·ão a inclul;a uemonstração, que vai as
signnda pelo secretario de estado elos nego
cios do referido ministerio. 

Capital FederAl, 10 âe dezembro de 1894.
Pr~riente J. àe Mal·aes Barros,-,- A' · Com-
mi~são de Orçamento. . . . . 
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Demonstração do credito supplementa.r necessario para occorrer ás despezas da verba
COrreio Geral-a elfectuar-se no presente e:z;ercicio 

EXERCI CIOS 

1893 .1894 

NA..Ttm.BZA DA. Dm3PEZA. 

Pessoa.! : 

VeneimentDs varíaveis ..•....••••....... 217 :676$306 110:000$000 

Material: 

Conducçãode malas •••••.••••••• •••.•.• 1.344:377$111 1:100:000$000 

Oqjectos de expediente ................. . 316:893$510 195:000$000 

U teuilios . ............ ~ ........ . .... . . . 133: 988$582 80:000$000 

Despezas diversas : 

Porcentagem vela venda. de objectos de 
ttanqula, art. 127 •••••••.. ••••••• •••• 

Paaagens, aJudas de custo, etc •.•••••.••• 

Aluguel de casa ... . ...................... . 

Pintura. concertos nos ediftcios das repe.r- 264:036$386 247:000$000 
tiçlies pc:lS"taes • ...................... . .. 

Custo de sellos e outras formulas de 
fl'&nquia • ..................... . ........ 

Lm . . ••...•.. I ... I······· ............. a 

Despeza.s miudRs e eventuaes ••.••••••• . • 
~~~~~~~··~~~~~ 2.336:971$895 1. 732:000$000 

30:000$000 

650:000$000 

125:000$000 

80:000$000 

11 o: 000$000 

C&pital Feder&l, 10 de dezembro de 1894.-Ant()1!,.W Olyntho deu &mtot Pitfl. 



C :In ara dos Depliados 4 I mp-essa em 1210212015 16:04- Pàglna 7 de 1 B 

SESSÃO EM 19 Dt DEZEMBRO DE 1894 193 

Do mesmo ministerio. de 14 do corrente, 
enviando a. seguinte mensagem: 

Srs·. membros do Congresso Nacional -O 
credito de 10.000:000$ votado na lei ·de orça· 
mento em Vigo-r pa.ra. a verba.- Gara.ntia. de 
juros ás estradas de ferro - foi inslifficiente 

. para. occo:rrer ás respectivaS despezas até o 
ftm do exereicio. 

Na impossibilidade de fo.zer-se a. distri· 
l!uição desta. quantia., quando . só na Europa. 

. monta o compromisso annual a.9.105:123$158 
limitou-se o governo, a remetter para Lon
dres a import.ancia. para o Serviço do periodo 
relativo ao primeiro semestre reservando--se 
para opportuua.mente ;providenciar, afim de 
fazer face aos! compromJ.SSOS oriundos de con
tra.ctos e pará. satisfação dos quaes ba praz08 
fa.taes ftxa.dos nos mesmos contractos e n88 
instrucções promulgadas. 

Nestas condições, venho solicitar-vos a con· 
cessão de um credito supplemeotar á mesma 
verba, na importancia. de 3.341:816$713 de 
acco.rdo ()C)m a. demollbtração junta. 

Capital F.ederal, 14 de dezembro de 1~.
PNdenta J. de Moraes Ba'fros • ....;. A Com
missão de Orçamento. 

Despeza elf'wiva a fazer-se pela .,erba - ~a· 
1'an'ia de ju1'os ·ás estradas ele (erro are o 
dia 31. de dezembf'o de 1894 

Juros a. pagar em Lon~res. 9.105:123$158 
Juros a pagar no Br&ZlJ.... 3.565:555$455 

InspectoritJ Gero' das Es-
tradas de Ferf'o 

Eteva.d.lt; a. 12;000$ a. verbo.-
E:z:pediente ... . ......... . 

Commissio de compras na 
Europ, •. .. , ..•• , ....... . 

Commissão de compra.s nos 
Estados Untdos •••••.•.•• 

Ultima prestal;ão ao Con· 
gresso Internacional das 
Estradas de Ferro em 
Washington ..••••.•••.• 

Subsidio annual ao Con· 
gresso Internacional de 

593:135$000 

35:000$000 

15:200$000 

27:450$000 

Iução do Congresso Nacional, a.utoi'isa.ndo o 
governo a conceder ao I• olncia.l da Secreta.ria 
de Estado deste ministerio Jacintbo Dia.s Car
doso, um anno de licença com o respectivo 
ordenado..- Inteirada, oftlciando-se ao Se
nado • 

Do mesmo ministerio, de 19 do corrente, 
devolvendo sa.nocionado o a.utographo do 
decreto do Congresso Nacional, relevando á 
Companh1a Geral ne Melhoramentos doMara.
nbã.o, cessioria.ri.a da. Estrada. de Ferro de Ca· 
xias a S. José <las Ca.ja.zeiras, do pagamento 
da. multa de 2 ~/o. sobre as quantias despen
didas pelo Thesouro com a. gara.ntia de ~os 
por haver excedido o prazo primi.ivo o 
para. a. construeção da referida estrada a.té o 
fim do pra20 add.iciona.l-31 de dezembro ru
turo.-Inteirada, officiando-se ao Senado. 

Requerimento da Companhia de Estradas 
de Ferro do Norte do Brazil, pedindo ser dis· 
pellSa.da de concorrer com as despeza.s de fis· 
cali.sa.ção da.s estradas de sua. propriedade.
A' Comm~ de 01'Ç8lllento. 

·o 8r. Presidente-sendo hoje o 
ultimo dia. de sessão, suspendo a sessão por 
meia. bora para ser lavrada a acta da. sessão 
de hoje. Convido os nobresdeputa.ilos a. per
manecerem na. casa. para. approva.ção da 
mesma. 

S)lllpend~se a. sessão a. 1 hora. dB. tarde. 
A l I /2 hora da. ta.rde rea.bre·se a. sessão. 
Em seguida é lida. e sem deba.te approvada 

a. a.cta. da sessão de hoje, na. fórma. do art. 63 
do Regimento. 

O 8r. Prealdente-COnvido os 
Srs. deputados a. comparecerem a.ma.nbii. á 
sessão solemne do enCErramento dos traba.lhos 
da 1 • sessão da. 2" legisla.tura. do Congresso 
Nacional a. qual effectuar-se-ba. a.ma.nhtí. á. 
l hora da. tarde no edificio do Senado. 

v-ao a imprímir as Bet,"'Uintes 

N. 109 C-1894 
estradas de ferro na Eu-
ropa ....... . ... . ...... , • • 35S$lOO Redacção para a ~ di3CU$st%o ào projecto 

n. 109 B, do corrercte anno,gue dispõe sofwe 
a e:r;pulsac> do estrangeiro do parte ou de 
todo o territorio nacional. 

13.341:816$713 
Quantia. votada............ 10.000:000$000 

O Congresso Nacional decreta. : 
Art. 1 • o O estrangeiro cuj& conducta. é 1JUS• 

~ptt&l hdtral, 14 de ~bro de 1894.- peita ou que por qualquer fôrma compro-
A•t•lo Olf-'M ®I 8flft40I Pira. mette a. tranquillidade publica., póde ser 

Do IIIIIDO alailtarlo, de 18 do corrente, expulso de par~ ou de todo o territorío na
. ...,..,.... ..-...to o r.v.t.Gin»bo da 1"8110'- aional. 

0..... 1',VIll 
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Art. 2.0 'São causas bastantes para a. e:i
ptilsão : 

1°, a condemnaçã.o por qualquer crime ou 
delicto previsto em leis t'ederaes, depois de 
cumprida a sentença. ; 

2•, a insufilcieocia. de recursos para prover 
a sua. propria subsistencia ; 

SO. os interestJeS da. alta politica, concer· 
ninflo a. ordem e a segura.nça. publica. 

Art. 3.0 O acto da. expulsão terá a. fórma 
de um decreto e o Poder Executivo d.arâ. an· 
nualmente conta. ao Congresso da. execução 
da. presente lei. 

Art. 4. o Aos expulsos commuoica.r-se-ba, 
em nota otlletal, o motivo t·n. expulsão dan
do-se-lhes o prazo de tres a. trinta dias, antes 
de tornar-se e1fectiva. 11. medida decretada. 

mesmo clecreto,que trata. do montepio dos o.ftl· 
cia.es do exercito, e ambos serão divididos em 
duas partes igUMI, cabendo uma á. vinva, si 
ella se achar nas condições estatuidas neste re
gulamento. e a outra, aos 1llbos successiveis 
na fórma. da. lei, gua.rdadas ta.mbem as · con
diçõ~ acima. refel'ida.s. 

Arescente-se:-§ 1.0 No ca.eo de Dã.o haver 
filhos, a vi uva. receberá. as duas .partes. 

O paragrapho unieo passe. a ser o § 2°. 
Sala. nas commiseões, 10 de deu~mbro de 

1894.-Gabriel Salgado, presidente.-D,idio 
Abrantes, rala.tor.-Thoma.r Chwzlcante.-An
ton..io do Siqueira. 

PrÔjecto do Seno.do n. 1.30, de 189-f, srbre 
montepio dos olfkiaeJ da armada e classes 
anne:eas Art. 5. • Dentro do prazo assim marcado, 

podem elles interpor recurso ou para o pro· 
prio poder que a ordenou, si a hypotbese for 0 Congr'esso Nacional decreta.: 
a. do 3~ caso do art. 2•, ou parn. o poder judi· 
ciario federal, si a hypothese for a. dos ns. Ja Art. 1.0 O montepio dos omciaes da &rmada. 
e 2" do mesmo artigo. Só nestes nltimos o re- e classes annexas, de que trata. a. resolução 
curso terá eft'eito suspensivo. ~ 23 de setembro de 1795, será. divi-

Paragrapho unieo. O re::urso ao Poder dido em duas partes iguaes, cabendo uma á 
Judici.ario consistirá na. j ustiflcação da. falsi· viuva, si ell& se achar nas eondiçõe.S est&
da.ne no motivo a.llegado, ff:lita. pera.nte o juiz 'tuinns nesse regula.mento; e a. outra, aos 
seccional. . filhos successiveis na fórm.& da lei, guardadas 

Art. 6. 0 O estrangeiro que regressar ao ta.mbem as condições acima. referidas. · 
territorio da União de onde bouver sido ex· Pa.ragrapho unico. Ficam comprebendidos 
pulso, será :punido com a. pe-na. de um a. tres na disposiçio desta. lei. desde a data da sua 
annos de pr1sã.o . promulgação, os filhos dos oftlciaes fallecldos, 

Art. 7 .o Revogam-se as disposições em quando as viuvas destes estiverem perceben-
contrario. do por inteiro o montepio. 

Sàlil das commissões, 6 de dezembro de Art. 2,o Revogam·se as disposições em eon· 
1894.- l'Yança Oo.rvallto, presidente.- (]k. trario, · 
mentinoào Monte, relator.-Trindmk.-Dino Senado Federal, 13 de outubro de 1894.
Bueno.-E. Ranws.-Ribeirr- de A~meida.- Ubaldino do Amaral Fontoura, vice-presidente. 
F. Tolentino.-Poncc de L~on,-Nilo Peça. ~oao Pedro Belforl Vii!Jira, 1° seoretarlo.
nl!a, relator.-Lu:.: de Andrade.-Hewecio Gil Dinit Goulart, 2osecret•r1o.-Joao8oar~ts 
Monle.-Enéas Martins .-Urbano Marcondes, Nei-.,a, 3° secreta.rio:_;.Joaltim de Olioeira. . Oa-

N. 130 B-1894 

Redacçilo para 3• discussiio das emendas da 
Camara dos DBputados ao projecto n. 130, 
do corrente anno, oindo rlo Senado, determi· 
Mndo gue o montepio dos officiaes da ar· 
mada e cltusi!JS annexas, diJ que t,.ata a re1o• 
luçdo de 23 de setembro de 1795, 6Cf'd rc-. 
guladt> pelo ?lzesmo rkcreto gue 1,.4la do 
montep'o dos olficiae& do ~e,·cico 

tunda, 4° secretario. 
Vão a. imprimir os Seguintes 

N. 129-1894 

ILJIÇÃO ll& JUN.U OD.AD 

(Emendas da. Camarn dos Deputados ao pl'(> 
: ·jecto do Senado) · . A ~ O>m.m_isaio ~é -v~ de Poderes, 

· · · o 1... ·t 1 • ,.~ rewuda. no dl& de~~~gnado ·P.l'a · o estudo das 
. O, art. 1 suwtt ua-se pe o segum~: eleioÕell ed'ectuadaa no a- diatricto de MinaS 

·Art. 1.0 O montepio dos officiaes da armada. Geraes, em 30 de setembro, ouviu o Dr.llde· 
· e cla..<~Ses annexas, a e q11e trata a resolução de ·:t'onso Moreira. de Faria Al'vim,. oomo eonies

. · 23 de setembro de 1 ~. será. regulado .. pelo tante e o ~ •. Joio das Chagas Lo bato,~-
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tado, rece}lendo a.lém disto,deambos, protesto 
e contra.-protesto escl'iptos que .vão· com. este 
publicados. · · · 

Na exposi~o oral arguiu o candidato Con
testante as eleições do 3• districto de tres 
vícios principaes : organisação de mesás elei· 
toraes depois da. bora. regula.mentar, fa.l ta. de 
exhibição de titulas eleit'lraes para. votação e 
falta de concerto das aetas eleitora.es. 

Contraprotestando, porim, o candidato di
plomado, ~isse que, embora constasse de uma 
ou outra. acta que a eleição houvesse come
çado ás 11 horas, comtudo da.hi não se podia. 
mferir irregularidade, porque na vernade 
á organisação das mesas teve lagar na hora 
~ulamenta.r, começando depois o processo 
eleitoral, que- tem .·sua acta. especial, :Pela qua-l 
julga a commissão, pois ê o que a. lei manda. 
enviar á Secretaria da Ca.ma.ra., sendo que, a. 
proceder essa . allega.ção, incorrem no mesmo 
vicio diversas a.Ctas de eleiçõ,esfu.vOra.veis ao 
contestante. : · .. . 

Quanto 3 exhibicão de títulos·, dtsse·.que ha. 
~ que não .fazem referencia expressa â. 
dita. exhibição ;1 cointudo reportam-se a. dis· 
posições da lei que exigem es~a torma.lida.de. 

Sobre o concerto de actas, si a.lguma.s ha 
que não foram· concertadas no mesmo dia. da. 
eleição, ella.s o foram depois, como se vê da.s 
mesmas, o q~ era. licitot visto como não se 
tn.tava de t~nscri~, facto que se deu 
igualmente em actas de secções onde o ~ 
testante teve ~aioria. de votos, sendo que a:té 
em algumu nct&s nem houve concerto. 

Quanto aos dnus primeiros vicios, a oom
miss&o os reconhece e accei ta. como insana.
Veis, por t8so mesmo que sobre ellea já se 
pronunciou o Congresso reunido pa.ra appro
vação do parecer que reconheceu o presí· 
dente e Vice-presidente votados na eleicão de 
1 de marco. (Parecer n. 1, de 1894, eleição 
de · Présidente e Vice·Presídente do Estado, 
lettras b e-c.} : · · 

Quanto ao te~, resolveu. . ta.mbem o 
Congrei!SO c que pa.ra o a.cto da apUração a lei 
exige .cópias a.uthenticadas e como taes só 
podem ser consideradas as ·que siio conferidas 
e concertadas por tabellião ou escrivão, e mais 
qae, nio se deve dar va.Ior a simples cópias 
nlo authenttcadas por oWcia.l publioo, ootario 
ou eacrl.to, embOr& asstgaada. por todos os 
m8111l"JOII. (Mamo ]l&Z'ecer lettra g). · 

El\ando l',.IOlVídãs pelo congresso reunido 
aa tl'81 que1tllea Yertente~~, como assim e:rpl59 
a Commldo, ~ ella a estudar os protes
tos e eontra.•protestos escriptoa. . 

No sau protesto oserlpt'o, t&l o Ulustr& con• 
testante um ligeiro e.sfudo de legislação com
parada. entre as. leis eleitornes.federal e esta· 
doai mineira., ·· salientando as exigenciall. ·da
quella 8o))re esta, de fórma. a demonstrar ·· a. 
nullidad~ -~as ,e~eiç&s fei.~ pelo p~o elei· 

tora.l miMiro, para deputado federa.l, n:pon-. 
l<1ndo diversas a.ctas de eleiÇÕes procedidas 
'(l01' esse processo. . 
. O candiaato diplomado, no seu contra-pro· 
testo escripto, ne~a que as eleições tenliam 
sido feitas pelo regulamento estruioal mi
neiro, estendendo-se bastante sobre n. analyse 
das actas eleitoraes. 

Estando a. commi~ão de perfeito acoordo, 
n~sta parte, pois é intuitivo que eleicõesgeraes 
so podem ser reguladas por lei geral, passou a 
examinar as actas arguidas, das quaes pensa.~ 
com missão que devem ser depurnnas por orga.
'ni$açao das mesas depois da hora marcada as 
actas de: $. Frnnoisco da Gloria 1" (orga
nisacão da. mesa na vespera), Providencia, 
Santo. Isabel : prw rufo constar da ac:ta a 
!tora em que te" e com(lço a eleiç{to (art. 43 § 1.8 
letra a), as netas de Cisneiro, Piedade de I• e 
2• seccoes; por falta de exhibiçüo de titulas, 
as actas. de Palma. 2a, s. Jo.:W Neromuceno 
z~, cachoeira Alegre 4:., carangoln 1 a e Rio 
Branco 1•, pt>r faLta de concertos, as actas de: 
cachoeira Alegre 5a Divino de Carangola. P' 
e 2n, S. Ma.noe12m, gn e 4• Vista Alegre, R.io 
Pardo 5~, Tamassu, Leopoldioa. .(cidade) I•, 
Ca.rango\a. }a e Rio Branco a~ por acclamaçao 
àa mesa; Rio Branco 2a, e Santo Antonio do 
Muriahé. 

Reconhecidas regulares as demais actas 
eleltol'lles, passou a. commissão á. cont~ooem 
de votos, obtendo o seguinte resultado: 

Dr. Joio das Ch~ Lobato...... 794 
Udefonso Moreim da Fo.ria. Alvlm. 604 

Pelo que é a com missão do parecer : 
1°, que se,jam a.pprovadns as eleiç!Ses pro

cedidas em 30 de setembro no 3° districto em 
Minas Gera.es ; 

2", que seja reconhecido deputado o Dr. 
João das Cha.ga.s .Loba.to. . 

Sa.la. ·das commissõos, 19 de novembro de' 
1894. - Coelko Lisboa. -·Ilfk{onso Lima. -
Fic~im Werneck.- Oscar Godov. 

EJsi9lio elo 30 districto d4 Minas Gwaes 

Aos illustres membros da. ·5'1 commissão do 
reconhecimento de :podéres e á. .Camara. dos 
s,s. Deputados. · . · .. . . : · 

Sem. ter a. pretencão de.otrereeer-vos <>.meu 
pequeno CQncul'So na. elucidação. das illegali
aades e fraudes, que facilmente .se observam 
nas a<ltas dessa eleição que . vai ser submet• 
tida ;o .vosso 1leredictum, ·mas · apenas . no 
cumprimento do dever, que tem todo·o:c.cida.
dio, de pugnar: pela Yerdade :eleitoral;·i de 
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onde dimanará . principalmente a '(lrosperi- igualdade. eleições de secções em que compa
dâde do nosso reg1met.. politioo, como em seu l"ecem eleitorados diversos~ t 
susbstancioso manifesto á Nação apressou-se Como somma.r os votos das seeoões em que 
em salientar o honrado Presidente da. Repu- isso se deu 1 l . 
blica; dever esse qu.e se transforma em inoon- Pois, já é tambem admissivel a somma em 
testaval obrigação para os depositarias da a.pura;Ção, de quantidaàes heterogeneas ! ! • • . 
confiança popular manifestada em suifra~ios, Nessas condições estão as actas das duas 
eu venho lioje justificar perante vós ~ '}lro- secções de S •. Francisco do !Jlo~a, das _duas 
testo que otfereci ao diploma expedido ao secções da Piedade, da. pnmell'8. secça.o da 
meu íllustre contendor pela. junta apuradora cidade da. Viçosa., as das-secções de S. Manoel, 
reunida a 30 de outubro ultimo, na séde do ·S. AntQnio do Muria.hé, S. Izabel, Provi-
referido districto. .. dencia. e outras. 

Em ·ial procedimento não é a . vaidade que _Nessas ~. be!ll como na. seg_unda. · sec
me guiá os paSso8 e menos ainda. a ambição çaç da Piedade, Rio ~a.r~o • . e ca.im~ra, se-
que me t .... -. a róta · gUlndo o. processo da Ie1 DUilelf'9:, reunll'&m-se 

•-yo--o • os mesa.r1oo á8 ott..-;-e e até ao mtno dia e -vota.-
Pngno a:pe~ pelo cnmpr~el!to da lei afim ra.m os eleitores sem dipWma..' 

de garantir a. 1gualda.da de dire1tos. Merece uma ligeira explicação esse arranjo 
No estudo da. eleição, sobre a. qua.l tendes rle actas. Preli!D-ina.rmente, porem, convem 

de pronunciar a ultima. -palavra, é indispen- ·ftcar estabelec1do que, com a. a~tualle_i fede
savel não ftca.rem esquecidas as prescripções ra.l, a verdade, bem como a. m~ntll'8o ele~toral, 
da lei eleitoral mineira em confronto com as acha-se trancada. na secretaria. do presidente 
daleii eleitoral.!edera.I. dos governos munictpaes, 

Prescreve esta.: E• eUe quem providencia sobre eleições, 
remette liStas de eleitorea e li vrOB pa.ra o 

4) o alistamento eleitoral por IJteio de pe- processo; passado o pleito, volta.m todos 
tições, escripta. e assígnada. pelo alistando, esses pa.peia a secretaria. o candidato, pois, 
eom documentos que provem a sua capa.ci- que tiver contra si um deSSEs presidentes 
dada ; . energumenos, jamais colherá sobre sua. elei-

b) A exigencia. da ex:bibição do titulo do ç§.o qualquer documento, salvo si qui1.er da.r 
eleitor para. que possa elle votar; . esoo.nda.lo, o que, alem de ser reprovavel, é de 

c) A reunião da. meea. eleitoral até tb de% e:xlto d11vidoso. E' verdade que ha. a tran-
lloras do dia da. eleição ; . scripçã.o das &.cta.s pelos escrivães! Mas ••• e 

d) A composição da.s mesa! eleitoraes por os escrivães ad hoc, permittidos ~r lei, e oe 
membroa eleitos pelas Ca.ma;ra.s Municipaes ; llv•·os es~ia.es para esse furi 1! Restava 

e) A condemnação, por nullas, de a.cclama.· uma justtdcaçã.o perante q-ua.lquer autori-
ções de meau. · dade competente do poder judiciario. Esse 

Prescreve a lei mineira: d~cumento, porém, seria. lJ!era.men~ gra.
ctoso e nenhum homem sélr1o tenta.r1a ser-

a) O alistamento eleitoral ez-officio, a cargo vir-se delle com probabilidade de bom resul-
do juiz de paz, por listas orga.nisada.s pelos tado. Eh'! o que se deu· na presente eleição. 
inspectores de quarteirão, independente de Grande parte dos srs. deputMos, alheios á. 
qual9.uer procedimento verbal ou por escripto politica do meu Esta.rlo, sabe, por ouvir de 
do a.usta.ndo ; pessoas acima de qua.lquet> suspeição, que em 

b) A· dispensa da exhibição do titulo para quasi todo o município de cara.ngola. e todo o 
que o eleitor possa. votar, não podendo a. municipio de s. Manoel não houve eleição 
mesa. fazer indagações nesse sentido ; em secção alguma, sendo certo, porém, que 

c) A reunião das mesas ás onze horas e até foram falsificadas actas e ~sas acbam-se ne. 
ao meio dia; ta · d ·ta Ca fim d 

d) A . - d . . d secre na. es ma.ra a. e serem a.pu-composicao a.s meBIIS aom os JUIZes e ra.das. 
paz e seus supple~tes ; _ como prepararam-se e888s actas f Por in-

e) A acclama.cu.o d~ meBIIB, quando nu.o termedio de emi111111rios ignorantes em sue. 
comparecem os mesar1os. grande pnrle e que s6 conbeclam a legislação 

Do exposto tà.cU é concluir-se que o euito- mio eira, hoje no dominlo de todo o eleltorado. 
t'ado mineiro ~ muitas ,e:es superior ao e'Ui· E' assim qne em umn. das secções de São 
tarado federal, e que o compa~mento da- Francisco do Gloria. roi a mesa organísada. no 
quelle á.s Ul'D&8 é em muito maior numero do dia 29, ves~ra da eleição, contra. o disposto 
que o deste, visto fkfo estar depernkme da no art. 43 da. lei federal, de accordo com 08 
i:ehibiçtfo do titulo, quiLI!i sempre extraviado, arts. 17 e 78 da lei mineira, renn\ndo-se 
a.tim de exercitar o seu direito. novamente no dia da eleição á8 ora;-j,, • 
· Postergadas mesmo as disposições da lei quando o eleitorado jã. tinba convicção de D4o 
~ederal, como collocar.; pois. no mesmo pé de pooer legalmBnte exercer o seu direito,_. 
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Como apurar-se, pois. uma acta '()repara- meço a eleição com preterição do disposto·11a 
da. pela. lei mineira como em seu ventre se lettra .A do§ 18 do art. 44 da lei federal. 
declara. referindo aos arts. 77 e78 da mesma srs. membros da 5a commissã.o, a data. do 
lei t Nem se di~a que essa referenda pouco concerto da& actas de Teia:eiras, s. Seb<Utit!o da 
importa, não ao porqae a. lei federal só coe- Barra, Coimbra, Tapirussu e Tombos deitca f'Jer 
tem 66 artigos, como tambem porque é jus- claramente gue essas actas foram preparadas 
tamente nessP.s artigos citados que a lei mi- muito depo~ da eleiçao do cUa 30 por isso que. 
neira trata do proce53o eleitoral, sendo con- devendo 0 concerto ser feito immediatamente 
cludente, pois, que nessa secção vota.ra.m os apó~ a sua t'l'anscripçao que deve . realisar-se 
eleitores e$.tarf.oaes ; wgo apóz a sua redaCQãó, para isso estabele-

A acta ~~ outra secção desse mesmo di- CEiu a lei preferancia. abSoluta em seo art. 57, 
stricto, on'de se declarou que compareceram determinando no art. 43 § 25 que na. eleição 
1.13 eleitores dos 115 de que se compunha a não é permittido interrupção. · 
lista, i.nsci-everam seu nome no livro de pre- como collocaes, pois, na.. mesma liriha elei
seil.ça 54Je apurat'am 1.22 ao meu contendor, ções feitas regularmente, com lntelra obser
está fa.lsificada, como se verá. da certidão que vancia das disposições de let a eleições prepa-
otrereci á. illustre commissão: radas fraudulentamente. 
Tend~se publicaõo que eu havia obtido Já teremos chegado ao tempo de absolver 

certidão desse amontoado de pilherias, foi erros e condemnar o res~ito à lei ' I 
essa. a.cta. novamente retocada para. qae se Para o crime existe então o premio e para 
tornasse ea:pa.z de bo:lfigu~. a virtude a pena Y !. .. 

A acta de S. Sebastião da Barra. e tão es-
candalosa que 0 es;:rivão neg-ou-se a conce1._ Ha quem queira la.zer distlncção entre a 
tal-a, '- tal o nôjo que cau!!on-lhe ~ Slla falsitl- orga.nisação das mezas das nooe ds d e= horas 
ca$o. · do di& da eleição e a suo. reuniio ~ra. rece-

ber votos. Noto, porém, que essa dístinCQão é 
Das actas do município de S. Manoel, onde arbitraria.. 

não houve eleição em umas& s1cçao, como é 
sabido por todos e foi trazido ao meu coobe- O momento ta:xado em .lei para esses dons 
cimento pelo meu fiscal em teh~""ro.mma no a.ctoa é o mesmo, pouco tmportando que de 
dia aa eleíçao, vê-se claramente que em BU:l. cada um se deva lavro.r uma ~cta; e, tanto 
talsitlcaçito foi sempre observada. a legis~v.ção é e.sslm que o~ 3<' do art. 43 dtspõe: 
mineira no tooa.nte á hora da. reunilo da c Ittttallada a mesa, isto é, das no"' ás d1.: 
mesa., titulo de eleitGras e oomposlt;ão de horas, terd começo a chamada doe eleito
mesas; sendo para. notar que uma llellas não res ..... 
traz uma só assignatura. e nem caracteristico Porque sustentaea, poia. que qualquer 
qae dé-lhe autbenticldade. meso. póde inataUa.r-sa ás g hol'M, dl880lveN& 

o mesmo se dã. com as actas de Piedade, depois, e reunir-se 4s on.;e horo.s, ao meio dia 
Providencia, Santa Itabcl e cidade da ViÇosa. ou outra. qualquer hora. t ! 
No distrinto da Sa'lto Antooio do Muriahé foi Sl a me&& deve intallar-se das no~ ál dez 
a acta falsHlcada pelo tlseal gerol do muni- horas no maximo. e, si logo após esse acto, 
clpto de Ca.taguazes. homem de grar.àe scdJer deu começar a chamada. de eleitores. como 
e que · na redaeção da mesma começa decla- apura.r·se votaçã.o (~) dada. em meaa.s que re
rando nã.o haue·rem comparecido meserios e uniram-se ás on::e horas e ao meio dia, algo.
eZeittWes. pelo que elte vinha preparar a acta, was só insta.Uadas nessa. hora. contm o dis-
eonforme ot·deos que recebera. Acclamada a to § 2o d rt 43 'li 
mttsa (sic), ms.ndou fazer a cb.amada pela :pos no 0 a • · 
Utta ••• Chamada de quem, si não havia e1ei- Nisso como nas demais fàlsiftca.Qães só pre-
tores ' 1 Que lisca é essa ? ! De onde veiu dominou a. lei mineira com o seu formuZano. 
ella. 'li Ftt:: !a,;ra·r a acta e mandou leva.l~a. na N'"a.o é possivel ad.mittir-se semelhante ille
roça. a. tres bons homens para ~signarem·na galidade, qua.ndo o eleitorado j&. hiLvia se~ 
como mesarios, 111arcaodo com tres pont;I'IJ;,~ tirado con-vencido de que não lhe era lllal8 
o logar destinado a essas assigna.tnras, no Jle!'mittido votar. 
que não foi c.'~encliw, como se verá no final E' minha convicção nio haver uma só opl· 
da acta. De tudo isso fu! avisado atlm de ve- nião em contrario a. essa mas si hou-ver 
riftca.r na secreta1·ia desta C amara. . a.Ignem que sustente poder eleger-se um 
Devo,~porém, declarar que n~nca. ~creditei deputado feilsral com eZeitorado estadM~ como 

em tanta. desfaçatez; mas • •• la esta. adara o min.eiro. si houver alguem que. sustente 
l.dad 1 · poder a. mesa. reunir-se 6.s on.ze horas , e· rea 1 e . . • -> • h ,.1...,. -.dA te Em alguns districtos como Cysneiro e ou., a.o meio-aia, Sl ouver _ ... em que Bwne~n 

tro n1o 118 declam a. hora em que teve co- poder o juiz de pa.z, ou aeu supplente, ol'-
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gani.Sar ·mesa.~ · si houver alguem que sus
tente a ·legalidade de acclamação de mesa, 

. em ta.es hypotheses pedirei igt«ll {a'~>or ou 
pri,ilegio Jiara mím e pa.ra os que me hon· 

. ram corri a. sua confiança. podendo desde }á 
garanti,· que os meus su1fra.giosconta.r-se-bão 

romancista distincto q o e a sua auwridade nao 
ê 11il, nao ê desprezi'IJel, quarrdo 7ll:o està em 
·contraposiçao com a le,, o que não se dá. na 
hypothese em discussão. Onde iriamos 11a.rar 
si os precedentes revogassem lei esel'ipt.& l ! 

:por milli.ares e não por centenas. E' dentro 
da. lei que se estabelece a igualdade de di
reitos. Em consequencia. entendo que sô 
foram eleições federaes as de Rio Branco 
(2• e 4~ secções), Thebas, Ca.mpo Limpo, Leo
poldino. (2• secção), Faria Lemos, Pa.lma. (l" 
e 2• secções). Rochedo, Itamara.ty, s. Joã.o 
(cidade), Santa. Barbara., Gra.mma, Barroso, 
~Cachoeira-Alegre, Tombos e carangoJa.. 
.. Em todas a.s outras secções foi observada a 
legislação mineira ou, então, houve fraudes 
facilmente reconhecidas. Houvo apenas pe· 
rante a. lei federal u:m arremedo eleitoral 
que não merece nem ao menos a classillcaçio 
de eleição onde deixasse de ser observada 
qualquer formalidade prosessua.l. 

E' sabido que tres dias após a. eleição já 
esta.va. publicado o seu resulta do final, dan~o
me uma. maioria ile pe1•to de 500 votos 
sobre o meu competii!or. Foi então que co
meçarum os arranjos o.;pt•estarJos, como sabem 
illustres deputados de~ta Camara., bomens 
dignos dE> criterio jã. por todos os ti tu los. com 
taes arremedo.• é que se procura. consolidar o 
nosso governo, sustentando-se que a urna ni!.o 
póde ser uma vestaZ ! ! ! • . . Não é trancando 
urnas que isso se conseguirá.! Chegaremos· ao 
extremo opposto : estarão a.berta.e as portas 
das revoluções, em todos os sentidos condem
naveis. Pugnando apenas pelo cumpri
mento da. lei e tendo provano que perante a.s 

· disptlsições do di,.eito constituido não é Ucito 
conferir-se o manda.nto ao meu Ulustre con
tendor, .posso garantir-vos que semelhante 
passo não encontraria. o menor fundamento 
nem mesmo perante os diotames da. equidade, 
collocando em igualdade de oondiçõe.:> o cum
p_rimento da. lei com a sua postergação. 

Appella-se ~ra um precedente da Camara 
em -eleição tam bem mineira.· 

Si eu quizesse· usn.r·desse extremo recu:rSo 
dos que na ausencia de direitos IJnra. elle o.p
pel.la.m,. poderi,a t.&mbem citar-vo;; um outro 
luminoso :p&I'ecer assignado pelos nossos H· 
lustrados coUegas Milton, Gonçalo Lagos e 
outros em que encontrei brilha.ntemente sus· 
ta,!ta.da.s as minhas considerações. a proposito 
daSele_içõesdos-nossos dignos collega.sRodolpho 
Abreu, Vallada.res e outros, parecer esse ad· 
ditado, e JOrta.uto w:ceito·:incondicionalmente 
pelo entao deputado Sr. · JOão das. Ckagas 
Lobato,boje meu contendor. E' a justiça; de um 
dia. ckpoi& do. outro!~ • • SQu, :porem, contrario 
&.-certos precedentes e só entendo como certo 

Eis, Sra. deputados, as razões do meu pro
testo oontra. a. expedição de . diploma. a.o meu 
íllustre contendor pela junta. apur11 dora. a. 
quem infelizmente sóm,-,nte cabe sommar 'VOtos, 
sem cogita.r da legitimidade ou não de actos. 

AQ vosso "eredictv.m entrego os direitos doa 
que me honraram com a sua. Cflntia.nQa. na. 
conVicção de que a lei será cumprida em todo 
o seu vigor, convicção essa. de que partilho• 
vindo hoje ~ra.ute vós ofi'erecer-vos essa.s 
ligeiras cons1dera.~es que, por certo, a.ctua.
rão em vosso esclarecido espirito de colendis
simos juizes que só teem deante dos olhos os 
vígorosos preceitos de direito. Assim pensando, 
posso vos garantir que nã.o nutro a menor 
auvida sobre a vossa. decisão. 

Por minha. parte tenho de dar por cum
prida a. minha. missão perante esta. illustre 
Cama.ra., a. quem CB.lJe a.gors. dizer a. ultima. 
palavra, após o parecer dos dignos membros 
da Commissio de Reconhecimento de Pod~res. 
Na.s proprias ocla.s e documentos que offe· 
reei encontram-se as provas das allegações 
feiw. 

Só peço, em conclusão, o cumprimento da. 
lei que redundará na verdade eleitoral, ati
rando e.o l&do o fB.lseamento que se tenta., da 
representação do districto . 

Rio, 29 de novembro de 1894.-IJ.defonso 
Moreira de Faria Al'Oim. 

Eleiçao do 3- dMricto -de Minas Gemes 

Aos illust.res membros da 5" commissão de 
reconhecimento de poderes. e á camara dos 
Srs. Deputados-Ao protesto que o illustre 
cidadão Dr. Ildefonso Moreira de Faria. Alvim 
o:flereceu â. consideração da hontada 5• com
missão, acerca da eleição que a 30 de setembro 
ultimo se procedeu no 3~ districto do E8tado 
de Minas, o:pponho o meu contra. protesto nos 
termos que se seguem. 

E deixa.ndo de parte a prelecção. sobre di· 
reito eleitoral, com que â. guisa. de exordio. 
o illus~re :protestante honrou a. commissão. 
me limitarei a. tocar ligeiramente nos pontos 
que constituam a. ma.teria da. contestação. 

E' de lembrar que o illustre contestante 
na contestação oral, que produziu perante a 
oommiSI!ão, foi versar toda sua argumentação 
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sobre tres pontos: - orga.nis&ção das mesas 
fóra da. hora regimental, falta de exhíbição 
detitulos em algumas secções, e por ultimo 
concerto de a.ctas. 

Batido neste terreno, variou de rumo
signe.l de fraqueza.-e des'presando aquellas 
ra.zões, recorre a. outro expediente: argue a. 
eleição por pretendilr que nella. votou eleito· 
rado esta.dual. 

Mas antes de entrar nessa. demonstração, 
passou pelos mnnicipio~ no Ca.rangola. e 
cS. Manoel e para. não deixal~ ilesos. clama. 

om toda a sua admiração, nesses municípios 
~ão houve . eleição e entretanto o candidato 

iplomado é a.Ui votado (razão do aqui del 
l'ei !) · 

Nós ta.mbem antes de paBSarmos áquelles 
pontos, diremos a. respeito destes, que esta. 
allegação COJistitue fà.cto e que eate deveria 
ter sido provado, paro que pudesse preva
lecer. Ineumbe provar aquelle que allega
é regra. de direito. 

Em seguida a esta. allegação.· articula. o 
candidato p~testa.n.te que a a.eta. de S. Fr&n
cisco. da Gloria, 2• secçio, está falsificada e pa.ra. 
proval.o traz um papel. que em dil'eito não 
tem qua.liftoacão, nem é sufticiente pa.ra. des· 
truir um documento a.uthel\tico, notando-se 
que nesse mesmo po.pel está. o. prova da. ver
dade da acta., porqua.nto lilli se lê: c gua co~
taM.o-stl as cerl-ulas e coincidirtdo o numero 
dellas, 52. com o de eleitores que compare· 
cera.m e votaram, foram de novo recolhidas 
e passou-se a apura.ção. 

· Sobre este ponto chamo & attenQii.o da. hon
rada commi118io. 

A act& de S. Sebastião d& Barra, argue-se, 
é tambem esca.od&losa, que o eacrivio negou
se a. concertal·a.. 

E' preciso coragem para tanto proclamar! 
é ca.usa. muito di versa. que diz o esc :ri vão e 
que foi o seu motivo de procedimento. 

«Elle mesnio diz que na acta não faltava 
nada. que pudesse prejudicar e que (leixa. de 
concer~~r porque na Cópia a. concertar h a. via 
falta de nome.» 

Da.bi para escanda.lo vae um abismo. Para 
este ponto ta.mbem cha.ma.mos a. attenção da 
commiBSão. 

Agora a eleiçã.o por eleitores estadoaes. 

Piedade J& e 2• secéies 

· Acerca da. 1 ~ secção consta da acta. que a 
eleição foi· feita. no logar indicado ~la ca
mara. Municip&l e do edital qu& está junto á 

acta, consta. que a. eleição de conformidade 
com a.leí. 

Na. 2• secçã.<l ha apenas uma qu~stã.o de for· 
mul.a.rio: os mesarios, na falta de formula.rio 
federal, .fizeram copiar o estadual, mas a elei
ção foi feita por mesa. nomeada pela com· 
missão municipa.J. e a chamada pela lista. -
federal. 

Providencia. e Santa. Isa.bel-Da.s actas vê-se 
que a. eleição foi feita na. conformidade da. lei 
federal e que só o dese-jo de encontrar vicias, 
onde não os ha, é que enxergou o processo 
eleitora.l, q o ando, em verdade. o seguido foi 
o federal. Embrulhar para. para. quem estã. 
mal e sempre ntil e sem parecer que -vae 
nisso proposito, colhe-se muita. vez ofructo! 

ViÇosa., 2- secção-Eleição feita de inteiro 
a.ccordo oom a lei - federal, como se e-vi· 
denci.a.da. act:t. 

Na. 2~ secção articula-se por parte do pro· 
teetante falta. de exhibiçã.o de títulos, quando 
apreaentaçio delles consta. da a.cta. a fls. 2, 
onde se lê;-fora.m observadas as disposições 
do citado decreto n. 35, de 26 de janeiro de 
1892, § 4°, a.rt. 43. 

Rio Pardo. do munieipio da Leopoldina e 
Cy:meiros, do de Palmas. Em um como em 
outro logar, a eleição foi teita de aceol'docom • 
a lei-federal, como se verifica das re~pectiras 
actas. 

Em tampo com relação a. eleiQio de S. Joiio 
da. Ba.rra., pondera-se que a previa declaração 
negativa, por pat>te do escrivão. para. o seu. 
concerto, é o reconhecimento della., e da. sua. 
existencia., decla.ra.ndo-se a.inda ponderar que 
ao escrivão nii.o ero. licito escusar-se e o que 
lhe cumpria. era annota.r os pontos de diver
gencia entre a. acta. e a. .cópia., quando aliás 
elle mesmo reconhecia q-ue em nada prejudi
C4VIJ a eleição. 

Fica. assim respondido tudo quanto em ad
verso se a.llegou. com relação âs·secções apon· 
tada.s, e desde que se procUl".l. inutilis~ as 
eleições das secções. onde coube a maioria, não 
se me levara a. mal que eu denuncie a. el~ição 
de secções,onde ao meu contendor coube re
ceber partido, tanto mais quanto as · irregula
ridades que proponho a indicar me dava. rea.l
mente a. nullída.de. 

8eja. primeira., a. l" seeçã.o do Rio Branco: 
Nesta. secÇão a mesa foi orga.nisa.da.· ó.s ll 

horas, e ás 11 ho-ras começou a eleição. o pri • 
meiro acto nã.o podia realisa.r-se simulta.nea.
mente com o segundo, que dependia do pri
me\ro, o que tudo é contra. o disposto no art. 43 , 
§§ 1°, 2" e 3", da lei-cfederal. Nesta. secção, 
votaram os ele-itores sem a. exhibic;ã.o de ti· 
tulos, como na. a.cta. se declara. e a lli teve o 
protestante 125 voms. · · 
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Seja segunda, a. 2• secçã.o do Rio Bra.nco. 
Presente apenas um mesario, este escolheu 

dentre os eleitores os demais mesarios, em 
contrario do que dispõe o art. 43, § }0 , que 
exige o comparecimento ao menos oe tres 
mesarios, e1fectivos ou supplentes, para que 
se possa. proceder a eleição e só permi tte-
2" pa.r~ do m~mo para.g-ra.pho-o convite de 
mais dous mesarios si. ate á occasião de pro· 
ceder-se á apuração, ni.o ti.verem eompa;re· 
cido mais dous mesario~. 

Entretanto, o mesa'rio, unico que compa.
reeeu, a.rrogou-se o direito de nomear outros 
para p1·eencher os Jog-are,; dos que faltaram. 
Os eleitnres não apresaotara.m titulos e o 
contestante teve ahi 103 votos. 

Seja terceira, a 3g secção do mesmo Rio 
Branco, cidade, como l' S duas secções acimíJ.. 
Deu-se nesta sec<;M> a organisaçào da mesa. 
ás 11 horas - organisação, não installação. 
Teve abi o contestante 84. 

A respeito desta elei(,:ão rio Rio Braoco ó 
para fazer esl>ecie a seguinte clrcumsta.ncia. 

Na. eleição de l da ma.rr;o, disputada palmo 
a pa.lmG, entre contendores de muita valia, 
tlepois de grandes esforços, o numero de votos 
uas -tres secções .foi ole 60 eleitores. 

• Na. ultima eleição estadoal, disputando· a 
eleicão candidn.to do logn.r - sempre bem fa
vorecido- não se cons~guiu reunir maior 
numero de votos do que dur.entos e poucos 
votos. Entretanto. que na eleir:ão de 30 de 
setembro a.s urnas annuneia.ra.m o numel'O 
maravilhoso de 3.32! ! ! E eleição do candi
dato diplomado é que e escandalosa ' ! 

Note-se que o contestante não tem no logo.r 
Rio Branco relações que autorisassern a pre
sumir tanto trabalho. 

Me escuso de proseguir na. analyse das 
actas das secções err.. que o con~tante foi o 
melhor aquinhoado, para. não augn1entar es
cripta. e poupar leitura à honrado. com missão. 
Nessas e.cta.s estão la.n~as notas, pelas quaes 
se apresentam a.s irregularidades e vícios, 
que as atrecta.m. A essa.s notas chamo a. 
attenção da. illustra.da commissão. 

Com o tra.be.lho que prOO.uzi.u o illustre 
pro~estante antes de tudo ter feito para re
duzrr de 1.600 votos a votação que me deram 
as urnas, e que ficará. limitado a cerca. de 
200 votos. 

A apuraÇão, porém, compete á honrada 
commisaão, e tenh~ por certo que ella. neste 
a.ssumpto, como em tpdos Gutro3. procederá 
com & correcção que lhe é :propria. e espera-se 
de sua. rectidão. · 

Rio, 30 de novembro de 1894.-Joao à43 
Chagas Lolfflto. 

p.AJtECE:aN. 130 D:S }894 

Eleição de Minas Gera.es 

Reconhece deputado pelo 1.1• districto à& E~tado 
de Minas Geraes o Sr. Lindolpho Caetano 
de Sot'~a e Silua. 

A 5" commissão de verificação e podeires 
reunida. no dia. ma.rea.do p\r& estudar as elei· 
ções a que se procer1eu no 11 • distrjctG de 
Minas.Geraes, em 30 de setembro, nao reoer 
bendo protesto a.lgum nem reclamação passou · 
a. examinar as acta.s. em algumas das quaeo 
notou irregulandades. que arguidas deveriam 
ser tomadas em consideração. mas oomo. a. 
depuração d~s ~~ J!âo alteraria o resnl· 
tado da. eleiçao, alias nao contestada passou 
a somma·r os votos, obtendo o seguinte re
sultado: 

commendador Lindolpho Ce.eta.no de 
Souza e Silva. •• ; •.....•.•••.• . .. 

Dr. Orozimbo Augusto de AraUjo 
2.483 

Lou relro .....•.....•.•.........• 698 

Por isto é de parecer 
1o Qne seja.m a.pprovadas u eleições a que 

se procedeu no 11• districto da. Minas Oe· 
ra.ea. 

2ft Que seja. reconhecido e proclamado de
p\lta.do o Sr. Lindolpho Ca.eta.no de Sou7.8. • 
Silva. 

Sala. du commissões, 8 de dezeUlbro de 1894. 
-Coelho Lisboa.-.Furquim We-rneeh. .-IldtJ
fonso Lima . -Oscm- Godoy. 

. Vão a imprimir oe seguint& 

PR.OJEC'l'OS 

N. 205 A- 1894 

A1-'toris~ o Poder Exect«\1)0 a re~er o regula.. 
mento e programma. de estudos do I11ternato 
do Gymnasio Nacional. 

A' Com. missão de Sa.ude e 1 \lnstruc.çã.o PU· 
biica. foi presente o projecto do Sr. depu~o 
Luiz Domingues. a.utorisando o governo a 
rever o regulamento do Gymna.sto, Nacional. 

Que a Jll'oposic;ã.o é iDutn, a. oommissão não 
pot.lel'ia em caso algum nega.l-o, porqna.nto 
ella propriajá se empenha.ra nesse tentamen. 
Sentindo a necessid.ãàe de alterar um . pro
gramma, defeituoso por muitas l'á2ÕGS, dírlgiu 
IUila circular propondo certo numero ~ 
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quesitos a tal respeito, circular que foi sub
mettida. a va.rlos professores, quer daquelle, 
quer de outros estabelecimentos de ensino. E 
nnanime, a resposta. de todos reclamou a. 
revis&l. 

A ter de dar, 'Porém, autorisaçã.o para o 
governo f01.zer a. reforma, prerere não o fazer 
com as limitações que ahi introduziu o illustre 
deputado maranbense. 

Que o go~erno tenha plena liberda.da de 
acção. para se lhe poder exigir plena r·espon
sabilidãde f dO qne fizer- mesmo porque é, 
pelo menos, discutivel, que o ensino secunda· 
rio devo ser umà preparação meramente uti
lita.ria, especial a cada uma. das faculdades 
superiores, e nã.o, ao contrario, um curso de 
« bumn.nida.des », curso encyclopedico de pre
paração commum paro todas ellas simultanea
mente. 

Assim, a commissão prop~e o seguinte sub
stitutivo: 

Artigo • unloo. Fica o goveroo &u torisado a 
expedir novo regulamento para o uymnaslo 
Naolon&l. 

Sala das commlssnes. 19 de dezembJo de 
1894. - O.tcAr GorJoy, prmlldente. - Med.ei· 
ror" AlbtAq~que, relator. - Bricio Filho,
F7'erlerico BOI"!J88. - Ca.dmiro rla }locJ,a, -
Par1i,.a d~ L!J1'G. 

N. 205- 1894 

O Congresao Nacional decreta. : 
Art. J.a Fica o Poder Executivo nutorisn· 

do a rever o regulamento c progrommo. de 
estudos do Internato do Gymoasio Nacional, 
de modo a melhor corresponder as exigencins 
do ensino secundaria e proporcionar a.o alu
mno que não aspire ao titulo de bacha1'el em 
lcieneias e lettras, o estudo tão sómente dos 
prepara.toríos necessarios ao cnrso de cada 
escola. superior ou ao exercício da protissão a 
que se destine. 

Art. 2. o Revogam-se as disposições em 
contrario. · 

Sala das sessões, 24 de novGmbro de 1891. 
- Lui: Domingt~es. 

N. 218 - 1894 

meiras lettras do Arsenal de Marinha, para. 
o qual foi nomeado I)or aviso de 12 de no· 
v.embro de 1859, quando, por acto do Ministe-
rlo da Marinha! de lO de novembro de 1879, 
fez-se publico ter sido dispensado do exerci
cio do reterido cargo; 

2•, que por actos subsequentes do mesmo 
Ministerio da Marinha !oi-lhe concedida. apo
sentadoria. e mandou-se-lhe continuar no ex
ercicio de professor daquelle arsenal, enten
dendo--se ser de neceSl)idade o referido .Pro
fessor, que, além de Jeccionar aos aprend1zes, 
serve tambem de professor da aula prepa.ra
toria. do curso_ de rnachinistas do mesmo arse-
nal; · 

3°, qne por esse motivo julga-se com o di
reito de pedir o restabelecimento do logar em 
cujo e:rerciclo se acha novamente, por acto 
do Ministerio da. Marinha e a effectividaie de 
seus vencimentos no. lei do· orçamento. 

Pelos documentos exbibidos e outros qu& 
foram requisitados do governo por esta. oom
missão, se vê: 

Qna o Jogar de professor de primeiras let
trns do Arsenal de Marinha. desta. capital, 
c••eado fel o regulamento de 2 de de maio 
de 181 (art. 77) foi extincto em virtude 
do disposto na. parte 4•, art. 5o n. 2" do. 
lein 2940 de 31 de outubro de 1879. No 
entretanto foi depois o citado cargo preen
chido, vencendo o funccionarioqoe o oceupo.v" 
uma gmtilicaçii.o pnga pela. verba.- Even
tuaes ; 

Que Eduardo Luiz Cordeiro, por nomeação 
dtt lnspecçào do Arsenal de Marinha, data· 
da de 6 da julho de 185Q, rol exercer ns fnnc
çOe! de professor de primeiras lettras da. es
cola de aprendizes externos do mesmo arse
nal. percebendo o vencimento do 1$300 nos 
dias ateis ; 

Que por aviso da se~etaria de Estado; de 
12 de novembro de 1859, foi incombido o pett
ciona.rio do exercício de mestl'e da aula de 
aprendizes artit1ces do arsenal. durante a mo
lestia do ~roprietario, abonando-se-lhe nos 
dias uteis de trabalho a gratillcaçio de 1$300 
diarios ; 

Que passou o mesmo a. exercer as t'UncçOes 
de proiessor de primeiras lettras. durante o 
impedimento •lo etrectivo de 4 a 19 de janeiro 

lle8tabelece o Zogo.r de professor de primeiras de 1871 ; · 
kctras.do Arseflal de Marinha da Capital, Que por aviso de 17 de janeiro do mesmo 
creado pelo regulamento tk.· 2 de maio de anno foi communicado á lnspecção do Arse-
1874 e dá outras pro'llidencias. nal de Marinha. haver sido nomeado o pati-

. cionnrio pn.ra. o logar de. professor de pri-
0 cidadão Eduardo Lui~ Cordeiro, em peti• meiras lettras do mesmo arsenal. em cuJo 

Çà('l dirigi~ a esta. Camara, ultimamente, ex· 1 exercício entrou em 19 de janeiro de 1871 ; 
J>õe o seguinte: 1 Que em ordem do dia. da. mesma lospecçlo 

1°1 qae exercia o loga.r de proressor de pri- sob n. 53, de 10 de nov embrode 1879, consta 
. Cam&ra v. vm 26 
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ter sido dispensado o peticio!lario do logar rarerído logar o serventua.rio act~almente em 
de p1•ofessor de primeil'as lettras da compa- exercicio nelle, ao qual tlca arbitrada a gra
nhla de aprendizes nrtitlces do mesmo a. r se- ti fi cação de ·200$ mensa.es. 
nal, em virtude do jà cita.~o disposto na parte Art.2. o Para 0 abono dessa desper..a é até 
4• do art. 5° n. zo da let n. 2940 de 3l.de que seja ineluida no orçamento a respectiva 
outubro do. me.smo n.ouo que. por aVISO verba~ fica. aatorisadu 0 governo a fazer as 
tle 12 de Janet:o de . 1.880, . !01 mand:tdo operações de credito necessarias, ficando desde 
~nsarvar o rerendo peticlona.rto em sen an- ja. revo<>adas qmlesquer disposiçlles em c,m:. 
tlgo Jogar, percebendo pel:~ verba.- Arse- trario 0 

• 

lllles- a gra.titleaçã.o de 120$ mensaas. en- • . 
tz•a.ndo novamente no exercicio am 12 de Sala das comm1ssrles, 10 de dezembro uo 
janeh·o de 1880; que por communicação da. 1894.- Gabriel Salgada, presidente.-.O'llid&a 
directoria geral lla s·~m·r.tnr-ia. de Estado dos Abrantes, relator.-Thoma;Ca..,olcantt, 
Negocias de Ma.l'inha, em 14 de fevereiro do 

N. 219-1894· 

Concede ao engenheiro JrJ.l&ao de OU1leira La
.caille pr~tJilegio por 60 an11os para a con
strllCçao, !JIO gc~o de uma e~trada de ferl'o 
qt.~e partindo da cidade do Catalao ~ patsando 
p~las de Goya:, Cut~aba, Pocone, S. Luit 
de Cacsres e loga'l' na11ega~et do rio Gt4apore, 
termi"e no Estado rle Matto 6:?-osso rm ponto 
li1nitrophe com a Republica da Boli~ia ~ ou
tros favores re&ati~:~oa a es.<a concessilo, com 
f)U!TeC61" da Commissao Especial de Viaçao 
Geral da Republíca. 

citado anno de 1880, foi declarado á. iospecoão 
do Arsenal ter-se expedido ordem à Contado· 
ria da. Marinha, afim de que o poticiona.rio 
tosse pago de seus vencimentos témporaria
mente pela. a verba. - Eventuaes - até ulte· 
rior deliberac-ão; que rmr aviso sob o n. 1092t 
de 22 de juu h o de 1889, foi communicado ha
ver-se ua mesma data expedido ordem il. Con
ta.doria. alim de cassar o o.booo da gratifica
ção que percebia. o peticiona.rfo. como pro· 
fessor. por falta de verba. no respectivo orça· 
manto ~ que em ordem do dia. da inspecçlto do 
Arsennlliob o n. 48~ de 26 de junho de 1889, 
foi maad&do cessar desde essa. data u. citada 
grntltlcllçi[o ; que om offleio da mesma. iDS· 
pooçOO, aob o n. 21,de 8 cleja.neit'O de 18110, 
foi PI'Oposto a s~cretn.rla do Estado o resta· A' Commlssão de Obras Publicas~ a que. foi 
beleclmento da aula ~le primeiras Iettras, sen- presente o requerimento do engenheiro Julilo 
do conservado como pr1>faS1>0t' o peticionaria· de Ol!veira. Lo.cailla, pedindo prlvlleglo wr 
que por• a. viso sob o· o. 261, t.le 23 janeiro d~ 60 nnnos para a construc<;ão, uso e gozo de 
1890. fol resolvido ntto só o restn.belecimento uma estrada de rerro qut>, partindo de C&tallo 
dn. n.nla. de primeiras lettras. coma a gratifl- e passando pela.s clrlo.des de Goynz, Cnya.bã, 
caçlo mensul de 54.t612, correndo essadMpe- Poconé, S. Luiz uo Cc.1ceres e logur no.vegn
za pela ve1•ba.- Eventuaea- i fl.oa.lmeo- vel do rio Guaporé termíoe no Esto.tlo de 
te. qae em oftlcio dR. inspecç!o llo Al'Sennl Matto-6rosso nL\ fronteira. da. Bolivin. ; 
sob~· 45, ~e 4 de tev~rairo de 1~90, foi com· considernndo que nuo só os interesses 
munt~o .a Con~dorta. de Mo.r1ahu. •. que o commereiaes e riquez::l. naturul da. zona que 
petfotonarto deven!l- pe~ber .a gra.tttlcação será servida. por tão importante via-rerreo., 
aa Que trato. .o avtso ctta.do aClma, a contar mas pl'incipalmante os interessas polit~cos da 
de 23 de janetro do mesmo anno de 1890. União reclamam a. realização deste 1m por-

Do exposto se conclue fllcilmente a. necessi- ta.nte melhm·amento ; . . . 
dada do ~est.abelecimento do lagar de pr~fes- Considerando mais, qne nenhum outro meio 
sor de prnne1~as lettras do Arsen~l de Marmha. de communi~açã.o póde 51\ tis fazer de modo 
e _a opport~~tdad~ de ser a~tendtda a r>reten- completo as extgencias a as, condiç11es de 
çoo _do pebctono.J'JO; além dtsso, por .ma.1s uma. commuuicaçõo l':.tpida. e segura. com aquelles 
razao que accr~e, q~e é a. de legallsar-se e a centros, em cnso.s de invasão estrageira; 
despeza. da gratt.ficaçao o~a pago pela verba. . . . • d 
_ ATSenaes, ora pela. de-Eventuaes-, inde- Co~stderand~ mu.1s, quo a. co!'yemencm. e 
viàas e incabiveis p;1ra. 0 caso ; pelo que, por a..lta tmportanCJo. desta es.trada J3. to~ reoonhe· 
mais estes motivos, julga-se a.eommissão com mda pelos ~oLle.rell pubhCO$,. não so pelo Go· 
0 direito de apresentar a consideração da ca- ve~o ?rovtsorto, onde o 11lustre general 
mara. 0 seguinte projecto de lei: BenJamm Coustnnt. f~odn.dor da. R.epubll.ca., 

, demonstrou ·~ exellencu~ do traQ<1.do c a. con· 
O .Congresso Nactonal resolve: veoiencia de l\ttender desde logo á. solução 
Art. 1.° Fica. restabelecido o logar de pro· desta imporbmto questão, decretando n. con

fessor de primeiras lettras do Arsenal de Ma- ~ssão da. estt•ada, como t::tmbem pelas com· 
rinha. deSta Ca.pita.J, creado p&lo regu~ento miss~esque_ te~m -procurodo.organisnr o plano 
dé 2 de maio de 1874 (art. 77) a provJndo o gGral da. Vlac;n.o da H.epubhea; · 
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Considerando mais, qna o peticionaria nada 
mais requer do que os favores que se tem 

. cedido a outras estradas de ferro, é de parece1• 
que seja adaptado o seguinte projacto de lei, 
de accordo com todos os motivos a.l)rcsentados 
nn. petição. os quaes a commissão recont.ece 
serem justos e di~nos da consideração da 
Camara dos Srs. Deputados : 

O Congresso Nacional resolve : 

Art. l. o E' concedido ao en~enheir-o Jullão 
de Oli\·eira La.caille privilegio por 60 nnnos 
para a constru~o; · nso e gozo dó umôl estra
da de ferro que, partindo da cidade de Cata
lão e . -passando pelas de Goyaz, Cnyabá. Po· 
coné, S. Luiz de Caceres e logar n;Lvegavel 
do rio Guaporê •. termine no Estado de Matto· 
Grosso em ·ponto Jimitophe .com a Republioa. 
do Bolívia , com :~ona privile,zjada dn 20 kilo
metros pam cada' ln.rlo do eixo da linh:l, que 
eerã. siogell\ e de bitola de um metro entre 
trilhos. 

§ 1°, privilegio pnra n. eonstruccão rla to
dos os ~am:~.es !lentL·o do. zona privilegiada ; 

§ 2°, cessão gratuita. dos terrenos devolu· 
tos e nnc:ionaes ,deotro de umu. r.onll. mn:dma 
do 20 ldlometros para cnda lado tio eixo llLL 
linho. eomtanto que a áren tot:tl dos ditos ror· 
renos Diio excedn. :L que corJ·esponder il. mód In 
do 10 kilometros pnru. calln. lado da cxtcnslio 
da dítu. ostrnda. O concessiono.rio ou a com
jl:tnhio. que ti \'er ri e a:cplorar a conoosSJ1o 
deverá se utilisar dessas terrenos, depois rl~ 
rospecliva aoncessito dos go~ernos do Goynr. 
o Mutto-Grosso o dentro do pt'nzo de 30 nonos, 
a contnr d:1 dnta da ccnceslio. sob pena de 
pet•riet• o direito nos que não tiverem sido 
ulilisados ao ttndn.r o prazo do 30 o.nnos; 

§ 3n, gttra.ntia. de juros de 6 •/o no anno em 
moeda corrente, tlurantA :30 annos sobre ca
pital qnc for empregado na coostrucção da 
estrada c to<.las as obras até ao ma.ximo cor
;espondentc a 30:000$ por kilometro, deven
do os jm•os serem pagos na mesma. espeeie 
em que for lcvantad'J orapita.l e por semestres 
vencidos; 

§ 4°, direito de desappropriação na. fórma 
da legislação vigente, de . todos os terrenos 
-particulares que forem precisos para. a con
strucção da estra.da e suas dependencillS ; 

§ 5°, isenção de todos os direitos de impor· 
t."~ção e de expediento para os mnteriaes tles
tinados á contsrucção e custeio da estrad:). ; 

§ 6o. direito de tr-ansferencia da concessão. 
com pré'1a autorisação do governo ; 

§ 7Q, o concessionario se obrign. a sojeitar
se a todos os onus e obrigações consta.ntes das 
clausulas que acompa.nhar:un o decreto n. 862 
de 16 de outubro de 1890, e gozara dos fa-

vorcs constantes das masmns clausulas e quo 
não contrnriem a presente lei • 

Art. 2,• Revogam-se as disposicoes emcon· 
trario. 

Salo. das commissões, 12 de setembro de 
189~.-Torquato Mal'ti11S,l'elator. 

.l ulga.mos que antes ele qun.lquer tlelibera
rec-w deve ser·~ respeito ouvitlt\ a. Commissão 
elo Viação. como foi vencido em ses:;ü.o da com-. 
mi:;são.-0. Cintra. prc;;iclente.-AI'thur Tor
res.- Urbano de Goraêa.- Junqueira Ayres. 
-Jo~e Beuilaqua. 

Parecer da C<inmissac; Especial 

A' Commissão Especial de Viação Geral da 
Republicn. foram presentes - Pareceres da 
Commissão de Obras Publicas e ~tição do en· 
genhciro, Joio Lncaille, pedindo concessão 
para. umn estrada, de rerro, que pn.rtindo de 
C:ltlllãO, Esttulo do Goyaz va termiD:)t' Dl'l. 
front~lrtL rl:1 Bollvl•, pnssn.nrlo por Goyat 
(capital), Cuyn,há, Pucooé, S. Luiz iie Cacares. 

O dlgl\0 t•o\atol' rln. Commi$iio de Obras Pu
hlicru1, rundumentnndo o seu voto, conclue 
t>OhL coucessi'io do privilegio; os outros 
memhroil porérn, entenderem quo so devil\ 
ouvir a Comml~silo Especial nomendn para 
ll,•c:n• o (llunCI de vla-,;ilo get•nl dn. Re[lublica, 
o Jlllftl osso flm fot'llm os pap9is presentes n. 
ostn commisSt'io. 

Em theso estn- rommissão nito se poderá. 
pronunciar sobro nonhum dos requerimentos 
apresentados i~ Cnmnra, porque, sendo esta 
uma. quostito complexa., estando os estudos 
dns di trerentes zonn.s confiados aos respectivos 
membros da commissão, não têndo alies dado 
a.iudn. suas opiniões, não tendo ellas sido dis
cutidas e nem trn.duzidns em -projecto, nenhum 
juizo el:acto pódc a commissão formar. 

E, qnnndo th•essem sido percorridos todos 
esses caminho~, não passnri.\ da mero pro~ 
jecto l:>Ujeito ú. sauedorla da. Camara. â. ap
provação do Sen~do e á sancç.'i? .do. IL:c.ecutivo, 
para ser consLderado detlmttvo· plano .du. 
viação e lei tla R~publica.. · . 

Todavia o ca..;;o em que;tã'l afasta-se total
menta destas regras. como p:lSSO :\. e:c.por: 

Por doCl'eto u. 862 de H~ de outubro de 
1890 o GoYerno Provisorio concedeu ao enge
nheiro Murtinho o no Banco Constructor do 
Bro.zil a concesSJ1o 1le nma esfl'D.ola. de reiTo, 
que, partindo de Catalão e passando pelas 
cidades de Goynz, Cuyabâ, de S. Luiz de 
~aceres, e Iogar navega vel do rio Guaporó. 
termine no F..stndo de Malto Grosso, em po.ato. 
limitropbe com n. Republica da Bolivin. 
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A cornmissão especial nomeada pelo mesmo 
governo rara estudar o plano de viação geral 
e da qu& era presidente o illustrado enge-

. nheiru marechal Jeronymo R. de Moraes 
Jardim, em seu relatorio apresentado a. 22 de 
novembro de 1890, adopta como tronco prin
cipal de viação na direcção de leste a. oeste 
a. Jioha que, utilisando a Estrada de Ferro 
Central do Brazil até um ponto con•enient~
mente escolhido entre as estações da. Barra 
Mansa. e Commercio, se dirija pelo caminho 
mais corto a. Catalão, ~sando pelas imme
diaçõeS de Lavras e qne dahi vã. ter á. fron~ 
teira. da Bolivia, serVindo á capital de Goyaz, 
navegação do Araguaya e no das Mortes, 
Cuya.bá., s. Luiz de Caceres e navegação do 
Gua.poré na referida fronteira. 

A commissão pa.rlamentar nomeo.da pela 
Camara para o mesmo fim de organisllr o 
plano geral de viação, no seu projecto o. 257 
de 1893 dlz no § XXI. . • passando em Goyo.z 
(capital), Cuyabâ, s. Luiz de Ca.oores, etc., 

etc. e no § XXII, Estrada de Ferro de Catalão 
a capital de Goyaz, etc., etc. · 

Ainda mais, o decreto n. 183 de- 20 de se
tembro do ano o findo reza no seu art • 1 o: O 
governo empregará. os ofHciaes e praça do 
exercito no estudo e ooostrucção da. Estm:la 
de Ferro de Catalão a Cuyabil., passando por 
Goyaz. etc. , etc . 

Portanto, nenhuma duvida póde haver de 
que a estrada sobre a qual a (J()mmissão · de 
Obras Publicas pede a op\niiio d<\ commissã.o 
especial de viação não só farã. parte do plano 
geral de viação da Republioa., como já est.á. 
d.ecreta.do. · 

Sala das sessões. 13 de outubro de 1894.
Urbanode Gouflêa, relator.-Antonio Olynt'ho. 
presidente.-CarJo.t Jorge.-Olegario Maciel. 
-Antonio de Sigueira.- Luis Aàolpho.
Junqueira Ayres. 

Em seguido. levo.nta.-so a seBSão ás 2 1/2 
horas da tllrde, 
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e 

Sessão solamne de encerramento da 1 a sessão da. 2a legislatura 

Pmltleaula do 8r. lluaa • lllva (Preelde11te da Camara doe Deputalloa) 

A' 1 hora da tarde do dia 20 de dezembro 
de 1894, reunidos no recinto do editlcio do 
Senado os Srs. senadores e deputados, tomam 
ass(•nto no. Mesa os Srs. Francisco de Assis 
Rosa e Silva. presidente da Camara dos Depu· 
tados ; .Joã.o Pedro Belfort Vieira. e João Soa· 
res Neiva., 1 o e 3" secretarios do Senado; João 
Coelho Gonçalves Lisboa. e Augusto Tavares 
de Lyra, :!0 e 4• secretarios da Co.ma.ra. dos 
Deputados. 

O Sa. PREsiDENTE declara aberta. a sessão 
solemne de encerramento da presente sessão 
do Congresso Nacional e lê o. seguinte 

Ezposiçtlo 

A Camara. esteve por esse motivo, du
rante grande pa.rte da sessão, prl va.da. do eon· 
curso valioso das representações dos Estados 
do Rio Grande do Sul, Paraná. e Santa catha· 
rina., e o Senado eom ella incompleta. 

De accordo com o que determina. o art. 47 
§ l" da Const.ttuiçiio, reunia-se o Congresso a 
21 de maio para o desempenho da elevada 
l'uncção constitucional que lhe compete de 
apurar a eleic;io presidencial procedida. a. 1° 
rle março do corrente anno. 

Sorteadas as commiesões apuradoras e feito 
por estas os trabalhos preparatorios, apre
sentou a Mesa do Congresso, em sessão de 18 
de junho, o Parecer com o resultado 1lnal da 
eleição. 

Discutido e approvado este em sessão de 22 
Sra. membros do Congresso Naeiono.l- do mesmo mez, foram em seguida. procla.ma.· 

Cabe-me, na falta de vice-presidente do Se- dos Presidente e Vice-Presidente da Repu
nado, a honra de presidir a actual sessão de blica. os illustres cidadãos, legitimamente 
encerramento do Congresso Nacional, e cum- eleitos: Drs. Prudente José de Moraes Barros 
pre-me pelo Regimento Commum fazer a e Manoel Victorino Pereira.. 
·exposição dos trabalhos realisados. Sinto que Sepa.t•ados Camara. e Senado, occupou então 
a surpreza da. substituição, aggravada. pela a attenção do Congresso a prorogação does· 
detl.ciencia de tempo, me não permitta apre· . tado de sitio, que foi votado até 31 de agQSto, 
sentar-vos uma resenha. ta.ntc quanto pes- com a limitação das immunidades parlamen· 
rsivel completa. tares, e o projecto de adiamento das sessões 

A sessão que ora termina foi a.berta a 7 de legislativas, que a Camara approvou e o ~ 
maio, e tanto teve de longa. e tra.bal.hosa. na.do regei.tou em seeaão de 7 ae agosto. 
quanto de importante e protl.cua.. E'-me grato rememorar e deiDr regis--

0 Congresso iniciou seus trabalhos pouco trarla. nos Annaes, a. elevaçi.G havida. nesses 
tempo flepois de debellada a revolta de 6 de debates de caracter político, que por vezes 
setembro, que tanto enlutou a Patria, amar- dividiram a representação nacional. 
gura.ndo o coração brazilei.l'o, e cuJos e.treitos Assim, só no. ultimo mez. do periedo legis· 
ainda se faziam sentir viV&Zmente. !ativo, tot dado á Ca.mara inioiar a elabora· 
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ção e discussão das leis ne fixação de força e ] ta synthese, .os principaes trabalhos reali
dos orçamentos. tarefa. mais que nunca pc- sados durante a sessão que hoje termina. 
nosa., jâ. pelas difiiculdades que lhe são inhe- ·Antes da encerrai-a ioterprato certamente 
rentes e ou.t~as resultantes da phase que a~ra- os sentimentos do Congresso, fazendo votos 
v:essa.mos, J&.pela. falta das ~abellas explJCa- pa.ra que não mais seja ensanguentado por 
t1va.s, que so foram remettldos a 23 de ou- lucta.s fratricidas o solo bra.zileiro, afim de 
tubro. que a Republica dos Estados Unidos doBra-

Dahi a necessidade rle successivas proro- zil, felizmente consolidada, possa ser grande, 
gações: a 1~, ate 7 de outubro, a 2•, até 6 de unida e prospera.. 
novembro; a. 3a, até 30 de novembro~ a 4", até Na. arena legal e constitucional podem per
lO de dezembro e a 5• e ultima., até 20 de de- feitamente deglatliar-se . os partidos, tendo 
zembro. sempre por divisa a. integridade e o engran-

Si considerar-se que só em agosto poude o. decimento da. patria. 
Camara iniciar a confecção e discussão das Estit. encermda a }" l:lessão ordinari:t da 
leis a.nnuas, sem tabella.s explicativas e su · 2" legislatura. do Congresso Nacional. 
parando difficuldades de toda a ordem, ver-
se-ha. que o Congresso de 1894, fez em menos Em seguida levanta-se n. sessão. -Franci~·
de cincomezes ~e sessão, o mnis que era POS· co de Assis Rosa c Sil1Ja, presidente da ca,. 
sivel conseguir-se, a.ttenta u. anormalidade mara. dos Deputados.- Jotio Pedro Belfort 
das circumstancias. Vieira, 1 • secretario do Senado.-João Coellto 

Eifeetiva.mente durante esse periodo foram G. Lisboa, 2° secretario da. Ca.ma.ra. dos Depu
votados 00 projectos, muitos delles impor· tat!os.-Joao Soares N eiva, 3° secretario do 
ta.ntes, como sejam as leis de ftxação de for- Sena.d.o.-Augusto Tatlares de Lyra. 
çns de mar e terra, os orçamentos, a. lei que 

P1·o}ecto11 de intal·esse geral, alem de ou~r'OS 
tle c<u·accer par'ticular, votados dcfinitit:a· 
mente na sessr'Zo d(J 1894 

completou a organização da Justiça Federal, 
a que regulou o processo para eleição do con
selho municipal do Districto Federa.l, a que 
marcou prazo para a naeionalisação dos na· 
vios q ne se entregam ao serviço da cobo~gem, 
e muitas outras qlle constam da relaçao an- Fixa a força naval para. 1895. 
nexa., e são na. maior parte de interesse SO· Fixa as forças de terra. pa.ra. o mesmo ex-
cial e politico. ercicio. 

Outros assumptos importantes foram no completa a orga.nisaçã.o da justiça federal. 
mesmo tempo obJecto das cogíta<-.ões e discus· 
sões do Congresso, como sejam as reformas Dispõe sobre o regimento de custas judi· 
do C0'1ígo Pena.l, cuja. discussã.o ficou adia.n- ciarias. 
tada na. Camara., a reforma do casamento Approva. com morliftca.ções o codigo das 
civil, a reforma do ensino nM faculdades de disposições communs ás instituições de ensino 
direito etc. superior. 

Foram concedidos pelo Gongresso creditas Prohibe o recebimento de sentenciados no 
na. importancia. de 65.278:067$856, salientan· presidia de Fernando de Noronha.. 
do-se os seguintes: de 25: 500:000$ para des· p 'd te 
pezasdo Ministerioda Guerra, de 2i.OOO:OOO$ Orga.nisa os estados-maiores do res1 en 
para reconstituição do material do exercito e da Republica, ministro da guerra, etc. 
da armada, de 4.000:000$ para emprestar aos Re.,"'llla o soldo e etapa. dos offi.ciaes eft'ecti-
estados do Paraná e Santa catharina e outros vos e praças do exercito e armada; 
de menor importancia. Idem idem dos o:tflciaes e da. Brigada Poli-

A cama.ra. occupou-se tambem com a dis- eial e Corpo de Bombeiros. 
CU8Bão dO! aetos -praticados pelo governo du· Idem 0 processo pa.ra as eleições muni-
ra.nte o eFJtado de sitio por motivo da revolta cipaes. 
e appro\'OU·OS por grande ma.ioria., Marca. pra.zo para n. nacionalisa.ção dos na· 

FJnalmente, coube aJ.nda. ao Congresso neata. vios que sG entregam ao serviço de cabo
MIBio dar p()S88, a 15 de novembro, ~ tór1~a. tagem. 
do &rt. 44 da. ColllltituiQii.o, aOI!l cidada.oa e el- Providencio. sobro nucleos coloniaea á mu.r· 
roa Presidente e Vice-Presidente do. Repu· d d 
bllca. A posse realisou·Re no editllcio do Se· gem direita do rio Ara.&uaya, no esta o o 
nado eom as mais aignifl.eativas manifesta.· Pará.. 
ções de confia.Di;a. e jubilo nacional. Idem sobre o assentamento da linha. subo-
. Taes foram, senhores, em rapida e incomple· fluvial entre Belém e Ma.ná.os~ 
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Idem sobrê linha. telegraphica. no interior Autorisa a creação de uma caixa. bene1l-
do Estado do Maranbão até á. cidade de centena. Brigada Policial. 
Palma, em Goya.z. Considera a.pprovadoiil, mediante determi· 

Augmenta. os vencimentos dos mestres,con· nadas condições, os alumnolil das escolas mi· 
tra.-mestres, opera.rios e empregados civis dos lita.res e na.va.l que. por motivo da. revolta, 
araenaes de marinha e guerra da. Repu- deixaram de p1:estar exames. 
blica.. Approva varios . decretos do Poder Ex· 

Decl.aN em estado de sitio diversos pontos ecutivo expedidos dura.nte o período da. rr 
do territorio da Republica. volta. 

FBtabelece a gra.tiflca.ção de 1 : 000$ mensaes Ma.rca. os vencimentos dos escrivães dos 
aos ministros de Estado. juizes seccionaes. 

A_pprova. o tra.tado de commercio e nave· Manda erigir uma esta tua, na praça da. Re-
~ entre os governos do Bra.zil e o da Re· publica, ao marechal Manoel Deodoro da 
pubhe& do Perú. Fonseca, e no cemiterio de S. Francisco Xa.

Ma.nda. reverter ao serviço activo da a.r- vier um.monumento onde serão guardadas 
mada. o vice-altníra.nte Jeronymo Francisco u suas cmzas. 
(lonça.lves. Regul!s. o numero e vencimentos dos em· 

Fixa. veQcimenOO& aos empregados rl& Es· pregaltos das repartições de saude dos 
trada. de Ferro Central do Bra:úl. porto&. 

Pn.t DO OlTA. VO E ULTD!O TOL11ME 
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CAMARA DOS DEPUTADOS 

APPENDICE DOS 1\NNAES 

Di.scurgo.s ~ronuncíadon em diver.ss.z Eez~õen 

SESSAO DE IS DE MAIO DE 1804 

(V ido pn;;. 110 do i• vol.) 

O St• . Benedlct.o Vnlltuln.rc~ 
-Começarei agradecendo a.o honrado deputa
do pelo R.io de Janeiro, autor do voto em se
paru.do, o Sr. Belim·t.rio de Suuzn, o seu pare
cer (liscurdante. O honrado deputado, Sr. 
presidente, mostrou-se na altura dos seus 
talentos e das tradições honrosas que repre
senta nesta casa, como portadot• de um nome 
que se •1estacu. entre os tnais respeitaveis que 
a. historia política do Brazil regi~tra: eu me 
refiro ao seu iliustre parente, o Sr. Francisco 
Beliga.rio, de sa.udosissima memori.a para todos 
os brazileiros que presam os caracteres e as 
illustrações de sua patria. (Apoiados.) 

Eu nãe espera. va. do honrado deputado outro 
procedimento nesta casa. 

Devo dizer mais que tenho motivo pa.rticu· 
lar para agradecer ao illustre Sr. Belisario 
de Souza. o ensejo que proporcionou á Camara 
de.averigua.r a. verrladeeleítoral, no interesse 
publico em geral, e particularmente no inte
resse do Estado de Minas Geraes. 

Liberal que me preso de ser, amigo da. li· 
berrlade em todas as ~uas manilestações, e 
particularmente da. liucrdarle dos mineiros. 
não poss) deixo r d•1 querer n. verdade cleito
ral&crvsoladn. em MiraM, onde incontestavel
mente ello. jà. O UffiU. V<lrdn.<le, não Ob!itltnto 
os cal!os exéepcionael! de u.ttentados contra 
ella. 

Assim, Sr. presidente, especialmente como 
mineiro, agradeço a S. Ex. o voto em sepa.
rar1o para que se apure a verdade em t•eláção 
a um Làcto gravíssimo, que entende com uma 
el~kiío em Minas. 

Acredito. Sr. presidente, que a Camara. 
dos Srs. Deputados acceitttl'Ít o voto em sepa· 
rado do illustre representante rlo E~tado do 
l<.io dE: .la.n~:iro, e acre1iito, 11orquc entendo 
que a Camara dos Srs. Dcput:t·'us cst:'t no 
ttrme proposito de 1\Jzet· d:t \'cr·if!c:,çilo do po
dere$ neto de jus ti~.!. e sobretudo urn de alta 
moralidade politicu.. 

O Sn.. CoELHO LisBOA-De acco'rllo. 
O.SR. . VALLADARES-Devo dizer O. V. Ex., 

Sr presidente, que este deve ser o primeiro 
cuidado da Camara. dos Srs. Deputados, si 
ella. qu1zer impor-se ao respeito publico, e 
nã.o quizer couverter-se em um ujuntamento 
íllicito. · 

E' necessario que em factos da gravidarle 
deste, da eleição de Muza.mbinho, quando uns 
dizem que houve eleição, e outros que houve 
um simulacro de eleição ou um conluio im
moralissimo, a Camara dos Srs. Deputados, 
collocando-se na. sua. verdadeira. posição da 
tribunal político, mas tribunal politico ho· 
nesta, não recuse ao honrado cantli"ato di
plomado a verifica~ao queelle pede. Oillustre 
mineil•o, o Sr. coronel Paixão, não mendiga á 
Camo.ra dos St•.;. Deputa•1os a. approvaçã.o gra.· 
ciOSIL do seu diplom1~ ; mns apenas pede, on 
melhor. requer quo vcrlllque onde é que está 
o. verdade 1 
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Requer que i1 Ca.ma.ra. inquira séria.mente 
si houve eleir,:ilo em :vluza.mbi'lhO, si essu. 
ele!<,;J.o e seri•t, ~i é venlaoleim 1 

No ca.s1'J al!irmativo. S. i·;x. niio :>e oppõe 
a. que ~eja re,.:onhcci•lo o SI'. Costa Machado ; 
mas si. pelo contr:uio, essa eleiçii.o é um 
conluio frautlulento, como a.1lir11Ja o Sr. Ame
rico Luz em ~ua cm·t:1; nã.o poder:i. S. l~x. 
se~· rer.:o n heci do ... 

O SR. CoELuo LtsBOA.-Scn 1o o autor desse 
cunluío o S1·. AIOCI'Í~.:o Luz... · 

O :'lt. BE~I!:UICTu VAl.l"\D.\.tt~:s-0 Sr. Ame
rico Luz é um homem muito re:1peita;;el, que 
jU. honrou ;1s catlcl!'il$ Llcs~u. Can'lara O nobre 
deputa elo não o conhece, nã.o pótle exprimir-se 
assim. 

O S~t. CoELIHJ Lit>BO,\- E' uma. c:I.rta. sua 
licl;~ á cummisslio. 

O St~. BESEDICTo VAt.LA.DA.ttES- O honra.do 
deputado n;'to púde dizer isto ; o St•. Americo 
Lu~ tlua.ndo mesmo 1o;;sa um homem pouco 
cor•rccto, nin~w-m o pódo dizer um inepto 
pa.ra. escrever um:L t;tl carta.. O Sr. Am~r-ico 
Luz ,já tem rlat.lo [ll'OVO.s de sua. capacidade. 

O St~. CoEW(} LisUoA-Apello para o nobt•e 
deputa.•lo que r-ecebHu a carta. e que para r.lla. 
appellou no seu uis•:urso. 

P<1m mim niiu ;~ppelle, porque nã.o ex h ibi 
carta. tlo meu illu~t.ro ami~o o Sr. Amerh:o 
Luz, e nem scri;L c.~pa.z de fi.LZel-o . . . 

(/'.·rtca ·,Jt.·-~•! t~prrrtes ..:or. IJ'I.I.I! sn {rLlla rle Cll!"la 
r/i·l'if!idu lW .SI'. L•~<•UJ.'I'IÍ>W.) 

O S1~. UE:>~l~DIC'l'O V,\.l.f.AIJAR.ES- 181in ó urna. 
<jlle:-;t.fw muito l:l~l'iiL, O Sr. D1•, P" • .tix:lo ni'io 
mewli;.;a. urna. entmÜtL :.;-ra.ci<~su nest:t c.una.t•a., 
lJào ó <~lpa.z •'c o J'a.zer, porque isto esta 
abaixo da sua t.lignitl;t·1e e mr~J·ecimento. 

A honm. de <LJJdJOS os e;wtlid;ltus (;!Stà ornpe
n\taúa nu. voriilc<J.t;ào desr.c iilcto eleitOJ•al: 
é ou nã.o nma. !'r:.~.Uile IJ. cfwmwla de eleiçr.7o 
. jlft,~am/)i ,th., ~ 

Declaro com toda a fr-.J.nqueza. á Co.ma.ra 
que, si H)ra ct~.ndidato pelo 12." districto, não 
quereria. ter assento nest:, casa s~;m verificar 
est-<1 desgt·a~<L qm.stã.o de Muza.mblnho; 
julgando indigno tle mim um assento nesta. 
c~~.mara. si não se verificasse a verdade e 

. pureza da eleição de Muzambinho 1 
·Os candidatos são dous republiC<IDOS insus

peitos. historicos, como se usa dizer; por con
seguinte as imtituições na/a. perderão com a. 
entrai1a deste ou daquelle, e só perderão com 
a precipitação. 

E' preciso cj_ ue os homens QUe figuram 
nest,.s car1eiras sc.i~~ rn leg1timos representantes 
p<~-ra que a Republica não se tlesmora.!ise pela 
base. 

0 SR. COELHO LISBOA - A commissi10 nã.o 
pediu prazo, porque o di.stineto diplomado 

não allegou motivo de nullida.de. (Apartw 
cw• fJMC se (alr.a na carta rlo Sr. Amcrko Lv.: 
ao SI'. Lamartirw e em outra..) 

0 SR. HENEDICTO V ALLADARES - Vamos va. 
rilkar e..;;ta quastão de cartas do Sr. Americo 
Luz. O Sr. Americo Luz, dizem- alguns Srs. 
deputados, em uma. carta. affirma que houve 
eleiçü.o em Muzamblnho, e em outra, escripta 
posteriormente, diz que não houve eleição. O 
que resulta de~5a.s cartas e que em Muzam
binho houve um conluio fraudulento, depois 
da eleição ; e e por isso que em uma carta se 
encontra que houve eleição, e na, outra 
que niio houve. 

E' que po.ra S. Ex., e para mim tarnbem., 
a. t'r<J.uf1e é equivalente a não ter havido 
eleição. 

Dll. exposicão do honrado deputado pelo 12° 
districto. o ::;r. Lamartine, que a Ca.mara 
ouviu de S.Ex.que é insuspeito. porque e nm 
dos candidatos elei tos pelo 12° districto, de
duz-se que houve eleiçü.o, m:.s que nã.o se la
vrou a acta immedia.tament(}. Isto justifica. a 
carta posterior rlo Sr. Americo Luz, dizendo 
que não houve eleição. 

Uma eleição que, na. fórma da. lei, não é 
constatada immediata.mcnte, lavrando-se com 
verdade a. acta, pa1•a depois lavrar-se uma. 
acta falseandc a verdade, não é eleiçiio, é um 
crime. 

O SLt. CuEt.Ho LISBOA- Nem tsso foi allego.· 
llo perante a ~.:om rnissã.o • 

Ul'tt SR. DEPUTA.DO- A act.a. podia. ter sido 
lavraola. no dia. seguinte, sern cornmettei'·Se 
t't'aude, 

O Sa. BENEOlCTo VALLt\ DARI:i-A Ca.mo.rs. 
ouviu a exposi<;ã.o do Sr. Ln.martine: commet· 
tcu-sa urn gmve a.ttentado, foz-se a eleicã,o1 
ma.s não se lo. vrou a. a.cta. immediatamente, 
lavrando-se posteriormente ao sabor e se
gun1lo os interesses dos fa.Lricantes . 

O SR.. RoDoLPHO ABREU - Essa carta do 
Sr. Amerioo Luz explica por que não se ln
vrou a. acta. 

O SR BENEDICTo V A.LLADARES -Essa acta 
encerra um attentado ou crime. ( Ap(jiados .) 
S~noun,'lo o. acta, o Sr. Lamartine nessa secção 
teve 59 votos, o Sr. Costa Machado tres, e não 
cento e tantos. (Apartes. ) 

O Sa. CoELHO LISBOA-A carta do Sr. Ame
rico Luz dá a votação de accôrdo. 

O Sa. BENEDICTO VALLA.DA.R.E~f- O Sr. La
mar tine foi quem den este numero. Nem vi 
a. carta dirig1da. ao Sr. Lama.rtine . · • 

O Sn.. LAM!\.R.TINE- Vou ler a pa.rte rela.· 
tiva â. eleiçã.o de Muza.rnbinllo (lê): «0 co· 
ronel» •.• era. o presidente da mesa- elei
toral •• -
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(O 8r. LatMrtine lê a carta, dmtllO·se 
gra,!de nttmero de apartes que 11ii8 deixa.m 
ouvir a Zeitura). 

0 SR. BENEDICTO V ALLADARES-Não sei $Í 3 
Ca.~ara., c_om a celeuma dos apartes, logrou 
OUVlr a le1tura. da carta do Sr. Americo Luz. 

Ouvi, e ailirmo que e!l~a carta r·m nada 
deshonra S. Ex., pois da sua leitura não se 
tem o direito de tirar conclusões contrarias ao 
ca.ta.cter do Sr. Americo Luz. 

S. Ex. na sua ca1•ta não fez mais do que 
pro!liga.r uma 1raude. 

0 Sa. CoELHO LISBOA - Armada pol' elle 
mesmo. 

0 SR. BENEDICTO V ALLADAR.ES-Não ha tal! 
Elle declarou cathegorica.me!lte que trata-se 
ele uma. acta pn:~t facwm , lavrada dias depois 
da eleição, clandestina, e que não exprime a. 
verdade da elE'i~o ! Por conseguinte a. C:J.· 
mara dos Srs. Deputa.dos não :póde recusar o 
seu voto ao parecer do Sr. Belisarir,, que pedo 
t1. remessa. tio livro de a.ssignaturas de elei
tores, e otrereço emenda para pedir a re
messa do livro dns uctas e o das a.ssigna.turas 
d~JS eleitores com as firmas reconhecidas :por 
tabelliii.o. · 

O Sn. Comtno LlsBOA. dá. um aparte. 
0 Sll. BENEDICTO VALLADARES- 0 nol1re 

tleputado não póde levar par-J. o te1·reno do 
grac{ljo um assumpto serio. 

Pois S. Ex. nii.o ouviu que na. carta. se diz 
que furam i'al::!itlcada.s a:; assigna.tul'as uos 
clei tores 1 · 

O Sa. COF.l.uo LisBOA - Esta. carta. é um 
elooumento gracioso, ella sô trouxe o ridiculo 
ti. questão. 

0 SR. BENEDICTO VAtLADARES-Niio trouxe 
ridiculo algum! Refere ou :llnrma. um fa.cto tle 
a.lto. gravidade. sobre cuja. verdade , em bem do 
seu prestigio, a Cama r a. deve inquerir! O no brc 
deputado não tem razão ! A lei exige que 
venham authenticas; niio se contenta com 
certificados mais que laconicus, como esse 
ofi'erecido pelo Sr. Costa Machado. 

O Sa. CoELHo LisBoA-Peço ao orador que 
leia. o artigo da. iei. A lei só talla em authen
tica. ou certidão. 

0 SR. BENEDICTO V ALLADAREii-Pernão; O llO· 
bre deputado. que é advogado a.qui, não tem o 
direito de usar de sophisma.s e chicanas, que só 
eu poderia. usar por ser ad voga.do de aldeia.. 

O Sa. CoELHO LISBOA-Responderei a.o digno 
professor da Faculdade LiTie de Direito. 

póde, por occasião da apuração, otrerecer 
uma certidii.o de a.ctas; mas uma ce1·tidü.o d:t 
a.cta resanr1o o seu conteúdo não pôde ser 
confundida com um simples certifica.•lo do 
numero de votos obtidos pelos canditla.tos. 
(Apoiados.) 

Mesmo tratando-se de uma cet·ti•lão ~m 
termos, para. que seja acceita. esta. Ct!rtidão, é 
necessario que não se levantem duvi.ln.s, o 
aqui levantou-se duvitl!t. 

Mas quando al guem contesta c •liz-nrio 
ho),(ve eleiçao-nã.o se tem o direito ele a.cooitn.r 
um mero certificado tio numero de voto$ que 
o tabellião affi.rma constar do seu livro, onde 
porventurn. se lançou a fr ,udulenta. acta.! 

O nobre ,leputa.do Sr. Lisboa. está. venllo 
que é imprestavel, juridicamente, esse llo· 
cumento que suppoz inattaca.'9el! 

O Sa. CoELHO LlSBOA -O ''istincto orado 
dá-me licença que responda á a.l'guic,:ão. Si 1' 
lei quizesse a certidão da autbent.ic:L nu.n 
phra::;es t1a. praxe diria ve:rbum ad v1:r/Ju11t• 
etc . Ma.s a lei cliz símplesmente-ccrtiJiiD, e 
depois acceita o edital as~ignado pelos me· 
sarios sem organisaçã.o da mesa., sem Hst:~ de 
eleitores e ~em a.cta. 

O Sn. BENEDICTO VALLADAR.ES -V. Ex. não 
pMe interserir um discurso no meu ; lalla.rú. 
depois·, si quizer. 

A lei diz. (Lê.) 
Admítte certidão rla a.ct:1, pa.ra. apurll.\'lí.o, 

r.iio havendo duvidas (apartes) ; m:ts nin· 
guem,juridica.mente, conrundH nma C(•.rticJãn 
de aeta com um simples certilka.do de nu
mer'O rle voto:;; . (.'iz1artes.) 

Aqui está. quando sabre a certidão so I>Ótle 
fazer obra.. },-las aqui, no caso vertente. quu.n· 
do temos deô.nte de nôs um documento n.u
tbentico n!l. fó rma. da. lei. como é a. tLpUr11(,'1LO, 
o nobre deput.'\do não tem o direito de v:dcr
se de t1.1 certificado para. destruir documento 
aut.hentico, a aeta.da. apuração ! 

0 SR. COELHO LISBOA-Valer-se. não . 
Approvei uma certidão contra a qual niio 

ha.via arguiçã.o de nullhlade e nem de ft~olsi· 
dade. 

O Sn. BENEDICTO V ALLi\DARES-V. Ex. não 
tem o direito de,dea.ntede uma. apuração feita 
pelo poder competente, e que tem responsa.bili
r1u.de crímina.l, rasgar um dir-loma e dizer: o 
Sr. Paixão não e deputa.uo; o deputado é 
outro ; é o Sr. Costa. Ma.cha.do ! 

ú Sn.. CoELHO LISBOA-Peço a palavra. 

O Sa. BENEDI<rro VALLADA.RES-Nã.o, Sr. pre· 
sidente ; a. lei exige autbentica.s e falia tn.mbem 
em certidão, quando se não suscitarem duvida.e. 
Qualqu~ interes3ado, não havendo duVIdas, 

O SR. BENEDICTO VA.LLADARES-Isto não é 
correcto! A ser assim, qual a garantia.. que 
teremos nõs nesta. casa.~ 

Seria um precedente hOrroroso. Bastaria & 
subtracção, o desv]o de alguma$ a.uthentlcas, 
e apr·estntar-se depois o.lguem como llOrmtlor 
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üe simples certiflc11do passado por um tabel-/ Isto não é doutrina, c lia de fructíficfl.r hor· 
lião immoral... t rivelmente, uepra.vondo os nnssos costumes 

os c L T d · t •. ~· 1 eleitoraes! 
. R. ~ELUO rsnoA- u o lS o es~a .ora r A transcripi,~Üo da adil no livro do tab~l-

da dtscussao.. lião tbi uma das rnuita.s ca.ut~:la.~ que o 1egts· 
O SR. BEKEDICTO V AU.,ADARES- Não estáfóra lado r esta.beleceu pa.ra recurso documental 

da. discussão: ê a. conclusão que tiro da dou- subsidia.rio, para. servir. por exem~o, no 
trina rle V. Ex. c::LSO de clestl'uiçito do llvrn original, etc. 

Quem apresenta um diploma tem a pre- Servix·it então a. t.ran~eripçiio do tabel!Hlo, 
sumpr;ü.n, .fw·~s et 1lc jtwe n. 'presumpçiio de provatlo o facto que tal ju:stillque. 
ser deputado e quem n.rticula contrn. bsto As pa.ixücs politieus germi.nam frn.udes e 
diploma. tem ohrigaçü.o de destruir a prcsum· luct,ü..c; violentas; pm• i::so o legislador precei
pção legal que em :-;eu lavor tem o diplomado; tuoll. o livro do tabf•lliiio. que deve servir 
e não é com um ccrtificarlo extrohido 1Jo livro sub!iidiaJ"iamcnte, e; não como pec;a principal. 
da. tr<~.nscripção, sobre o numero de votos ob- E' possível qm se •i.ii o ca.oo de llestruição do 
tidos -pelo St·. Costa Machado que conse~uüii. oz·igínal e outros scmelhantos; em taes casos 
o nobre deputado destruir ta.l presumpçilo C\lmpre recorrcw a.rJ livro do ta.bellião, tiran
lega.t ! . . do-se deite certh.lõ~s regulu.re~. v~rbo arl ·vel·· 

Seria. unn doutrina perigosa. aquella que bum., e não simples certiHca.tlos, como esse 
quer implantar o nobre deputado. agora. invocn.tlo peto Sr. Lisboa, para com 

Para. destruir um diplom:\ é necessario elle üw.ür obra d8 rlestruic;ü.o de documento 
que como documento valioso se destrua. a a.utt:Hmt.ico, o diploma expedido ].)ela. junta. 
verdade da. a.pnraçã.o. apuradora. Nã.o p1')rle ~er acceito esse certi-

Devemos reflectir que o IJOder apurador ficado de que foi . portador o Sr. Costa Ma
tem responsabi!id;llle criminal; e uma .junta cha.do. Tal papel não peide substituir• o di
que funccion<1 publicamente, de sorte que a. :ploma. do Sr Paíxã.o. 
:sua u.puração, a acta que lavra, não se con- Isto nã.o é procedente, nem legal; seria um 
f'unr1e com esse certificadozínho a que o nobre precerlente funestíssimo: o extra.v)o ou furto 
deputa·lo liga jmportancia. excepcional. A de authQntica.s no co!'l'eio, extra.vio proposi
junta apuradora expediu tliploma. ao Sr. R. tal ou c<tsual, poderia d:~.r lo~a.r a. injustiças 
Paixão e tal diploma o Sr. Costa Macharlo. gravissimas. Nós niio portemos, emquanto 
11ão pôde cla.r por nenhum com esse certi· não se destruir a. presumpr.;fio le.ga.t firmada 
ficauo a que o Sr. CoPlho Lisboa attribue pelo rliploma. (lc QUe 6 deputado o seu por ta
virtur1e ou força que não resulta du lei. E' dor, rasgar esse diploma. Temos t'te um lado 
necessario que se requisite o livro original o diploma. conferido pda .i unta. apuradora, e 
em que foi la.nçada a. acta, ])em como o das de outro llldo uma simples certi•lã.o, cujo re
assigna.turà.& dos eleitores, para que esta a pu- sultado é dar um a.cm•escirno de votos n.o Sr. 
raç.ão feita pela. junta, que tem re.qponsabili· Costa. Machado, portador 1less:l. cer•tidão. 
dade _crimina!, para que esse l ~OCl_lm~nto que o SR .. G ... SF'AR. Dl~U1lliltoNn- Nem e certi
constltue o tlt.ulo l~g31l que ( ~ l.hret~ a u 1!1 dã.o <! um simples ccrtilica.do. 
assento nesta casa, Sf'JU. destru11.lo ou mva.l1- ' 
da.do. Tudo o que não for isto, serit.facilita.r O SR.. BENEDICTO VALI .. \ DAims- E' um sim· 
abusos,eestabelecer um precedente horroroso! plcs certificado, com bem diz o iUustre col· 

Sabemos que muitas vezes erra-se na re· lega.. 
rnessa destes documentos exigidos pela lei, UM SR. lJEPUTADO ~á um a]_)arte. 
isto e, das cópias ou :.t.uthenticas das actas, 
sendo rem(!tti''a.s aos presinentes, e deixando 
de sel-o á Ca.mara . (Apartes) ..• Slí.o remetti
das, ningucrn ignora. Srs., muitas vezes para. 
as secreta.ria.s dos governos dos Estados. 

u~x Sn.. DEPUTADo-Por engano ... 
0 SR. BENEDICTO VALLADARES-Por engano 

na remessa do coneio, extrn.vio, engano na 
extra.cção da..c; cópias, extrahindo-sc lluas em 
vez de tres. Outras vezes, :por desidia,deixam 
de ser temettidas as cópias authcnticas na 
fórma da lei. 

Com que direito v~mos nós, tleante do di
plomo. do Sr. Paixão, dizer que o legitimo 
deputado é o portador de um mero certifi
fic..'ldo lu.vrado pelo tabcUião de Muzambinho ~ 

O SR. BENEDICTO VALLADAREs- Nunca. se 
concedeu a. cadeirLI. de ueputado em virtude 
rle certific:1do dad.o :pOl' ta.belliiio; nunca so fez 
isso, nem a. Cama1•a. o farà., de•o crê1-o, em 
honra. sun. ! 

A' vist'l. da lei.t1Jra da carta a. que proce
deu o honrado e joven deputado, o Sr. La
martine, acho cautela. intl.ispeosavel que se 
nccrescente i -1• conclusão do parecer o se
guinte. (L8.) 

E' neeessaril'l que venha o livro das asst
gna.iuras dos eleitores com us firmas reconhe
cidas. porque na carta li<1a pelo Sr. La-mar
tine se t'dl!a em fa.I.slficação das a.ssignatul'as 
dos eleitores. 

O SR. CoEÜio LtsDoA.-Pcço a palavra. 
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O SR. BENEDICTO V ALLA.DARRs-Esta cautela rações que prefaciam sua. emenda. • .Vou limi
de reconhecimento da assignatui'!L impoz-se li. ta.r-me, pois, a destruir um por um seus con
vista do debate. sldera.ndos, chamando S. Ex. á. observancia 

Acho necessario que venha o livro das as- da Constituição e da. Lei, à. despeito de ser 
signatu.-as, o livro das a.ctas, com ftrmas re· s. Ex. a. alma do pu.rtido republicano r.onsti
conhecidas, na.quelle livro. E' exigido isto tuciona.l assim chamado, além de general da. 
pelo. decoro ~a. cama.ra, e para que se>jam brigada parlamentar em que figuro como 
pumdos os cr1mmosos. soldade raso. 

O Sa . RoooLPuo PAIXÃo-Justamente. O SR. BELYBARIO DE SousA.-Não apoiado. 
0 SR. BENEDICTO VALLADARES-Dean~ àestes V· Ex. é Offlcial graduado por seu valor e 

documentos serias, lega.es, o que não se póde talento. 
dizer de um simples certificado, que apenas .. O SR. Ea1co CoELHo-Pretiro por momentos 
informa o numero de votos que )Ódeser o pro- o assumpto, afim de fazer alguns reparos ao 
dueto da. fraude, a Camara P?<terá verificar e procedimento da. Mesa, por ter aberto dia~ 
amrma.r quem o verdadeiro deputado, ou no cussão sobre um pa.rccer de reconhecimento 

·caso ele entender nulla, inquinada de fraude a. de deputados que conclue una.nimemente e ••• 
eleição de Muzambinho,caso deixe de ~~e~ o mais 0 Sn. . ZA.hL\.-Como é autorita.rio 0 nobre 
vo~doaqueUe queseap~e~ntou com dtploma, deputado, Que democracia de ferro 1 
então, na fôrma da. le1, a Camara. terá. de· · . · . . 
mandar proceder a· noTa eleição, respeitando O SR. Emco CoELno- Autor1ta.r1a. fo1 .a. 
o grande e moralisador principio de que á. Mes~. procede~do contra. expressas de!-erm1~ 
Cama.ra. dos Depurados assiste apenas a. im· !laçoes do Regimento da Cama:ra. . Advl.l'ta. o 
p~rtante fun~ de verificar quem foi eleito, 1llu~tre representa.nte da .Ba.h1a, que a: demo
nao lhe sendo licito ele,..er. o que só compete cracu1. bem e:ttendtda obr1ga o cumpr1mento 
ao eleitora.rlo. o da Constituição e Leis da Republica, inclusive 

A Ca.ma.ra não pó-'ie, por considera-ções pes· o Regimento da Gamara. causa. essa q_ue se 
soa~~· de camaradagem, ou fie conveniencias não está passan1~0 no tocante as eleições ~e 
po1_1t1eas, fazer deputados aqui~ sem deipres· ~atto qrosso neo;te momento. A Mesa . a.br1u 
ts.gtar-se e perder a. sua rasilo de ser d1scu~sa.o sobre parecer de reconhee1m~nto 

• de poderes que conclue unanimemente, infrin
gindo desse modo o a.rt . 8° do Regimento e o 
que é mais irregular enxertou no impresso do 
parecer em debate a emenda. de um Sr. 

SESSÃO DE 4 DE JUNHO DE 1894 

(Vide p:tg. 1.2 do .2~ \·ol.) 

o Sr. Erieo Coelho-Como relator 
das eleições pelo Estado de Matto Grosso cum
pro o dever de defender as conclusões una
nimes da4" commissão, antes de acompanhar 
pieilosamente o parecer de minha. lavra. até á 
va.la dos nossos erros communs, Srs. depu
tai1os ; refiro-me ao a.rchi v o da Ca.ma.ra. 

Não me illudo: a defesa dii.S conclusões da. 
4~ commissã.o approva.ndo as eleições de 30 
de outubro pelo Esta.do de Ma.tto Grosso é tra
balho baldado. visto a attitude em contrario 
ajfccta.da. pelo digno leadn- desta. assemble&.. 

0 Sn.. NILO PEÇANHA-E' questão aberta. 
0 Sn. . ZUIA.-Não é questão politica. .• 
0 Sn., NILO PEÇANHA-Ninguem ma.is do 

que eu acata e respeita o nobre leader, mu 
sou contrario á sua. opinião nesta. mataria.. 

O SR. En.tco CoELHo-O digno ·leader de 
quem sou amigo pessoaL, encetou o debate re
produzindo sem ma1s nem menos as co.nai.de-

~eputa.do, ~os-mais estima. .-eis, mas extranho 
a 41 commssa.o. 

UM SR. DEP~Aoo-Já houve precedente. 
O Sa. Eruco CoELHo-Ignoro esse mâ.o pre

cedente e insisto em extra.nba.r que estejam se 
discutindo as conclusões, indiscutíveis porque 
são unanimes, de uma Commissiio de veri11-
ca.ção de Poderes; e reparo mais, q_ue antes de 
abrir-se este debate antiregimenta.l se impri· 
misse, com o parecer do orgã.o da Cama.ra. a. 
emenda. do digno ltlader, tanto no Diario do 
Congresso como no avulso que acaba de ser 
distribuído entre nós. 

Protestando contra. essas irregularidades, o 
que fa.c;o a meu pezar, tenho em vista que a. 
Cama.ra. por elles meça a. cabala que tem gi
rado em torno das eleições de Matto Grosso, 
afim de serem reejitadas as conclusões una.- · 
nimE>.s da. 4• co.nmissã.o. 

O Sa. ZAMA.-Mas ha. outros ca.ndid&tos di
plomados. 

O S:a. Eruco Conno -A 4• commissão 
nã() tem noticia, até este instante• de nem 
um deputado matto-grossense com diploma, 
seja pela. eleição de 30 de outubro seja 
pela. de 1 de março, porquanto diploma 
b a. a.cta. da. apuração geral do districto, COJl ... · 
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forme a. definição da. Lei,. e a 5" com
missão recebeu para examinar somente actas 
parciaes com datas .:le 30 de outubro e 1 de 
março. 

O SR. ZAMA- Si eu fosse o presidente d3 
Camara mandava voltar o pa.:recer á com
missão. 

0 SR.. ERICO COELHO.- 0 digno deputado 
pela Bahia acaba. de dar-me ensejo de re
verter áS. Ex. o qualifiea.tivo de autoritario, 
que descabidamente me applicou ba pouco. 

Si a Mesa devolvesse o Jla.recer. a. 4" com
missão não tomaria em consideração a. a.rbi· 
tra.riedade, assim como repelle a censura 
expl'ef'sa. na. emenda. do digno leader. 

0 SR. FRANCISCO GLICEIUO - Leia. V. Ex. o 
art. 54 do Regjmento. 

O Sa. ER.tco CoELHO- Não colhe a citação 
de S. Ex. em abono do procedimento da. 
Mesa.. 

O digno leader entregou sua emenda á 
Mesa em vez de ~Jlr. sentaJ.-a. ã 4a commissão, 

Não se dá a hypothese do arLigo 54 do 
Regimento. 

O Sa. FRANCISCO GLICEruo - Entreguei á. 
commissão por intermedio de um nobre de 
putado pelo Rio fie Janeiro. 

O SR. Earco CoELHo- A mim não foi que 
S. Ex. fez entrega; nem a commissão teve 
conhecimento do facto. 

Srs. deputados. Na.na 1enho a. dizer quanto 
al!l restricções oppostas por tres illustres com· 
:panheiros de commi!'~ão ao arrasoado do fJR
recer que apre8entei ; pois são opiniõlil8 que 
sei acatar devidamente, ainda porque os votas 
divergentes, do ponto de vista rioutrinario1 

. concluiram commigo dando prefereneia as 
eleições de 30 de outubro. Meu intento é de
monstrar, que os considerandos da emenda 
sã.o confusos, para nã.o dizer fallaciosos, além 
de incongruentes, inverdadeiros e reprehen
sores. 

cer do .relator da. 4~ commissio não se presta 
a para.phra.se r1o rligno leader, que me atira a 
pecha de contradictorio. visto ter qualificado 
de extravagante a _Pretençã.o do eleitorado de 
Matto Grosso, se e que a teve, de annullar 
em l de ma.rÇQ o resilltado das eleições de 
30 de outubro. · 

Comprebt>nda;..se que o proprio Poder Elei
toral, que o relator da 43 commissão qualifi
cou de orgão por excellencia da Nação, tem 
limites de exercicio traQados pela Constitui-
ção e a. lei · . 

Quem falla. em orgão subentende a funCQão, 
e a funcçtio eleitoral acha-se definida no es
tatuto tun·,a.mental da. Republica e na Lei 
n. 35, ~e 26 de janeiro de 1892. Por mais ele
vada que seja, na escala de moera t ica, esse 
personagem poli tico, o povo que vota, deve 
cingír-se ás condtções e processo legal das 
eleições. (Apoiados.) 

O conceito exarado no Jla.recer que redigi 
e democratieü. Fa.lla-se ahi do governo do 
povo pelo povo, quer dizer a interferencia. 
periorJica. e indireeta do eleitorado nos nego
cios publicos. 

O que S. Ex., o digno l €ader, porém, a.ttri
buio ao relator da 4" commissão ê disp&
rate contrario á doutrina expenõida.. E' o 
eleitorado sem norma de conducta; é o povo 
poUtico funccionando sem prazo e sem pro
cesso legal: é a negac;ão da Lei e regulamento 
eleitoraes: ê·a de•ordem na mola flo systema. 
representativo: é o povo expedindo mandata
rios ao tempo que quizer ou cassando os po
deres conferidos quando bem lhe aprouver ! 
é uma das feições da. demagogia desenrrea.da, 
a.~c,-indo ao aza1• dos acontecimentos e da. va. 
riação rlas paixtíes partidarias . 

Demais a mais, confunde S . E:x. a. cone
ctividade r1os cidadãos, que votam em todo o 
paiz, com uma. unidade eleitoral, a. do distri
cto de Matto Grosso. Uma é a vontade da 
Nação, pelo seu orgão por excellencia. ; outrá. 
é a velleidade de· um circulo de eleitores. O 
todo, isto é, o Poder Eleitoral, que, por inter
mEdio de seus representantes na Camara, póde 
invalidar eleições, não se confunde com & 
p<J.rte, quer dizer, o eleitorado de Matto 
Grosso que não cassou os mandatos represen· 
ta.tivos, resultantes da eleição de 30 de outu
bro, pela eircumstancia de proceder a nova 
eleil;ã.o tm 1" de ma~. . 

O Mgno l eadr:.r confunde ainda eleição com 
reconhecimento de deputados. 

Confunde S. Ex., o autor da emenda, plu~ 
ra.lidade com simultaneidade, isto é, 9. cir
cumsta.ncia de numero com a condição de 
tempo. Porque o maior numero dos Estailos 
concorreu á.s urnas em 1 r1e marÇQ, S. Ex. 
entende que se verificou nessa. data a. condi
ção da simultaneidade em todo o paiz, exigi· 
da }lela. Constituicãoda Republica sempre que 
·procederem·se eleições ordinariM ao Con
gresso.'Entretanto ás eleições de 1 de marco 
faltaram os Estados do Paraná, Santa Catha.
rina.e Rio Grande do Sul; do quê se evidencie. 
que a consideração de simultaneidade elei· 
toral, eom que S. Ex. argumenta, parare
geita.r as eleições àe 30-de outubro :pelo Esta
do de Matto Grosso, e sophistica.. 

Demais, S. Ex. confunde democracia com 
demagogia. A doutrina. democratica. do pare-

No a.cto de inquirir sobre as. eleições de 
toilos"os districtos e reconhecer os· seus mem
bros, a Camara. não eleg-e, por outra, não es
colhe cidadão algum. Verifica. apenas a con· 
formidade da.s eleições as condições oonstitu. 
cionaes e ao processo legal, assim como a 
procedoncia do mandatario. A eleição é acto 
que começa e a.caba. n()j! comicio:s populares. 
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A' oama.ra incumbe ajuizar desse acto aca· 
bado, como tribunal politico revisor, referen
danrlo-o como regular ou' rejeitando-o como 
irregular. 

Attendam os Srs. deputados ao 5° conside· 
rando da. emenda, o qual condemna. a eleição 
de 30 de outubro pelo Estado de Matto 
Grosso por incompleta, visto a. Ca.ma.ra não 
a.s ter examinado nem reconbecido os de
putados matto-groE;senses, antes das de 1 de 
março, s P.J>mo é formalidade substancial das 
eleições de deputados a que a. COnstituição no 
art. 18 confere á. Camara. preencher, conclue 
sentenciosamente s. Ex. que as eleições com
pletas pelo Estado de Matto Grosso não são 
essas que a commissão examinou e a. Camara 
discute neste momento, ma.s as rle 1 de março 
com as quaes a. oommissão não se occu:pou, 
nem a. camara tem presente pa.ra, debater 
o que é absurdo! · 

0 SR. FRANC.:xsco GLICER.IO-Não ha. eleição 
sem reconhecimento de poderes. 

O Sn. Emco CoELHo-Boa duvida. O .di
ploma. llóde estar falsificado. O mandatario 
acaso não ter a idoneidade requerida pelo. 
Constituição e a lei. o processo eleitoral 
talvez fosse-infringido. Ajuizar de tudo isso é 
das prerogativas privadas da Cama.ra. Po
rém e absurdo admittir, que eleição e r eco
nhecimento de poderes . se,ja.m expressões 
equivalentes . Porque as eleiçõe$ de 30 de 
outubro ainda. niio estavam verificadas pela. 
Ca.mara., quando no Estado ele Matto Grosso 
procedera.m·se as eleições de 1 de março, não 
se póde concluir que a.s primeiras não foram 
acabadas e nesse presupposto andasse bem o 
eleitorado concorrendo de novo á.s urnas . 

Quiz o illustre a.utor da emenda. confundir 
o cochichar dos grupos de corredores da Ca.
mara. e as palestras da. nossa sala. do café 
com as discussões e decisões desta assembléo. . 

·Si outra Com missão verificadora. de Poderes, 
antes da que tenho a honra depPrtencer, teve 
conhecimento de eleições processadas !!Til 30 
de outubro do anno passado, <!e perfeita. h::1r
monia com a. Constituição e a lei, e calou 
perante a. Ca.mal'a. e~se facto, procedeu mal; 
nós da. 4• commissão é que não trahtmos o 
nosso rlever . -(Cru::am-se apa)·tes .) 

A preliminar suscitada pela 4" commissão 
robre as eleições de Matto Grosso não tem 
procedentes ; por conseguinte, é evidente 
que fs. Ex . o digno l ead,!r deu aos rumores, 
à. surdina, oti ás confabtilações, ein voz alta, 
das ante-salas. a proposito de factos ideuUI'Os 
ao de Matto Grossc, a im:portancia de francos 
ue'bates e votos terminantes da cama.ra.. 
(Apartes prõ e contra.) 

Allutlio o digno leu.der ao proeedimento do 
Senado na especie do Ma.tto Grosso, decidindo 
pela p re1ereucia das eleições de 1 lle março. 

C:~om:lra. A. 2 

Não tenho noticia, pela. leitura do Dia:rio 
do Congresso, que nu Senado se levantMse 
questã.:J identica a . que estamos discutindo. 
MllS quando no outro ramo do Legislativo 
fossem acceita.s geral e systematica.mente as 
eleições de 1 de março, sem attender a col
lisiio entre a orrlem de direito e a ordem de 
facto, com. ret'et·encia aquelles tliatrictos onde 
houve eleiçõe,; ordinarias a. 30 de outubro, a. 
dec1são do Seriarlo não obrig;\I'Íi\ u. Cama.ra., 
t·m mater·ia d~ verificação de poderes, vbto 
que o Senado e a. Camara resolvem, não de 
nccõrdo mas cada qual segundo sua compre
hensão política, no ensejo de reconhecerem 
seus membros de parte a [>arte. (Apoiados.) 

E' preciso acabar com mais este veso fe
tichista, oriundo do imperio, que devemos 
emitar as maneiras do Senado. 

o SR. FRANciSco GucERio - Mas não se 
trata. disso _ (Ha outros apa,·tes .) 

0 SR. ERICO CoELHO-Como não, se V. Ex. 
(dirigit~do-se ao Sr. Glicerio) a.llude1 nos con
siderandos da emenda, ao :procedtmento do 
Senado, como ai a Cama.ra estivesse adstricta. 
a observai-o ~ . 

Em ma. teria de reconhecimento de poderes 
legislativos, o Senado por um la.do e a Ca
mara por outro lado, resolvem com a ma.xima. 
indepenrlencia, conforme a Constituição . 

o SR. FRANCisco GucER.lO- Nisto estamos 
de accôrt.lo . 

O sn. Eruco CoELHo- Folgo de perceber 
que S. Ex. está. cheg-ando aos poucos a accor
r'a.r commigo e não fosse o devc~r de sustentar 
as conclusões unanimes da 4·• commissã.o, 
deixaria. f.e bater rijaments nos c:onsideran
dos da emenrla. do digno teader, tanto pe
nalisa-me contrarin.r o roeu illustre amigo. 

Disse eu, ao começar, que os considerao
dos 1la emenda. a.lém de ti.tllaciosos siio in
congruentes, o que passo a demonstr~r. 

Prég:t o dillno lea~k.-r um•t doutrma. no 
absoluto e a.cto continuo applica-a no rela.· 
tiv-o. Pelo que vejamo_s: S. ~'x. :pondera. q:ue 
a regra da. simultanelilade em todo o pa.1z, 
com relação iLs eleições ·ordinarias ao Con· 
gresso (lendo) o~:é doutrina constitueion_o.l da 
mais alta significa<:ão Jlela consideraçao de 
que cada. eleição geral deve corresponder á 
opinião publica de toda. a Nação em dado 
momento.» Entretanto s. Ex., depois de ter 
affirmado essa. proposit>ão absolutamente ad
mitie r elativamente, que os Esta.dos .do Pa· 
raná., Santa Ca.tba.rina e Rio Grande do Sul 
por força de circunlsta.ncia.s, se a.bstivessem 
de concorrer· ãs urnas em 1 de marco. a.llás 
sem p1·ejUizo de fa zerem-se representar ma.j::; 
tarde no Senado e na cama.ra durante á 
segúnda. legislatura . . 

Por força. de logica uma de dtia<s: ou S .. Ex., 
o autor da. emendA, a.cceita em absoluto o 
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principio constitucional da simultaneidade, e 
nesre caso ba. de excluir os Estados do Pa~ 
raná, Sa.nta. Catbarína e Rio Grar.de do Sul 
do Congresso, emquanto durar a 23 legisla
tura, por outra durante um triennio do re
gimen repr~entativo da União; ou admittir 
que esses Estados, que coagidos pela guerra 
civil não procederam a. eleições nem mesmo 
em 1 de março, mandem a.o Cont,'Tesso sena
dores e deputados z todo o tempo que possam 
sobretudo senadores, attendendo ao pre
ceito irrefl'aga.vel da Constituição da Repu
blica., que :prohibe o desfalque das represen
tàções estadoaes no Senado, e neste outro caso 
S. Ex. ba. de confessar que, a. regra da. simul
taneidade das eleições ordínariaa ao Senailo 
e á Camara não é essencial . para. recompo
sição do Congresso a ponto de prohibir a 
homologação das eleições de 30 de outubro, 
pelo Estado de Matto Grosso. as de 1 de 
março pela grande maioria dos Estados da 
Republica e as que sobrevieram pelo Paru.na, 
Santa catharina e Rio Grande do Sul quando 
forem possiveis. (Apoiadas. ll1v.ita bem.). 

mente novos mandatarios, a.té que annulla.do 
o primeiro trabalho eleitoral, seja convocado 
outra. vez por quem compete. Att ribuircomo 
faz s. Ex.. ao eleitorado do districto de Matto 
Grosso a liberilade de cassar os poder~s con
feridos aos eleitos de BO rle outubro, é recusar 
a. camara a prerogativa de julgar,como t r ibu
nal :politico, as eleições para . deputados pro· 
cessadas em todo o paiz. 

Para ~er logico, S. Ex. o di~no leadcr e 
meu amigo devia. propor, observando a con
dição constitucional da. simulta.neida~le, da. 
qual o relato\' da 4"' commissão tratou com 
somenos importa.ncia (JUe fossem n.nnullados 
tanto ns eleições de 30 de outul.lro quanto U.S 
de 1 de mo.rço e conscquentcmente o adia
mento dll. za sessiio le~í:;Jativa, u.tó que paci
ficados os Estudos sullistns concorressem com 
os demais da. Republiea., em dia certo, afim 
de reentegrarem o Poder Legis1a.ti v o ( Apoia· 
ács e nao fl'poiaftos ; cro;;am-sc apa1·1es .) 

São inadmissíveis, constitucionalmente fal
lanclo, os considcra.ndos da emenda. do digno 
lcaller, com sustentar que o e\f';!it.oro.do de 
Malto Grosso teve em vi~ ta. em I" de Jna.t•ço, 
cú8Snr os diplomo.s de depntn.dos conferidos 
por tempo determinado aos eleitos de :~o de 
outubro; pretensão extravagante, repito. que 
o p:trecct· não a.ttribue ao povo mu.tto-gros
senso que tem direito de votar. 

Entretanto essa. objecçã.o esp:!ciosa, que o 
relator da. 4• commissào previniu e deslindou 
o tligno leader elevou-a. caprichosamente a. 
altura. de um preceito constitucional da Re· 

De llo_je em deaute, ving~ndo a doutrina. ~o 
di{?no lcarJer, entre a eleiçao e o reconheCI
mento dos deputados, o eleitorado poderã. 
emendar a mão, sem que a. Ca.mara possa 
oppoNe á esm infraccão da Constituição e da. 
Lei em assumpto eleitoral. 
· Argumentando. como acaba de fazer o 

digno leader desta. assembléa, em contrario á 
lettra. da Constituição da. Republica., e só 
attendendo, por conveniencias partidarias de 
momen.to, ao facto consumado em ma.teria 
rle eleições, S. Ex. enfraquece sobremodo seu 
prestígio de chefe do partido republicano 
constitucional, pois prega o desrespeito ao es· 
tatuto fundamental da. Republica., na parte 
que regula a renovação das casas f1o Con
gresso, onde os partidos politicos fazem re· 
pre:sentar suas opiniões, seja pela. maioria. do 
povo que vota. seja. pela. minoria, 

Averbei de inverdadeiros os considerandos 
da emenda., em ponto que já. deixei um 
tanto explorado, Isto é, que a 4"' commissão, 
concluindo pela validade das eleições de 30 de 
outubro, fechara o:s olhos aos precedentes do 
Senado e da Cama:ra. C()ffi opinar contra. 
o vencir1o em t\ssumptos iclent icos ao caso 
vertente nesta. mesma ses.~ão legislat iva. 

Pergunto ao illustre autor da. emes!la, se o 
parecer sobre as eleiçGes do 10<· dist ricto de 
Minas Geraes, refere-se acaso as eleições de 
30 de outubro ou tem siquer traços de ano· 
Iogia. com o parecer que se discute·~ 

Ubl SR. DEPUTADO- Não tem. 
O Sn.. Em co CoELHO- Discutiram-se na. 

intimidade da 5• commissão talvez· as eleí
r;ões, que DO we districto de Minas Geraes se 
proce~sa.ram em 30 de outubro, mas no pa.· 
recer respectivo não ha. nem uma palavra. a. 
respeito. 

publica. -
Não se perde com recalcar certas doutrinn.s 

erroneas, pelo que 'VOU repetir por outras 
palavras o argumento do parecer. No a.cto 
de reconhecr os poderes dos seus . membros 
a. Camara verifica se o mandato procede legi
timamente de certo districto eleitoral, e mais 
se a eleição obedece a todas a.s e~igencias da 
lei. 

0 SP.. MEDEIROS E ALBUQUERQUE-Não se 
vota pelas :razões do parecer ~endo una.nime, 
vota-se pelas conclusões sem d iscussão alguma. 

O SR. Eruco CoELHO- Não com}lrebendo a. 
objecção do meu amigo, representante de 
Pernambuco. · 

Sustento que o, digno leade-r, alludindo ao 
:parecer relativo ao 1 o~ districto de Minas 
Geraes, afim de argumentar que a. 4" com
missão não concluio como devia, conforme o 
julgado pela. ca.mara., affastou-se da verdade; 
pois, o parecer, para. o qual s. Ex . appella, 

Antes da. Camara. dizer sobre a eleição pro
cessada no prazo legal, examinando os do
cumentos que lhe forem presentes, o ele1to
rado fica. inlúbido de expedir extraordinaria-
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não fez referencias ás eleições ue 30 d.e 
outubro, e por eonsequencia., approvando-o a 
Ca.mara. niio firmou precedente applica.vel 
á questão do Matto Grosso. 

O Sn.. MEDEIROS E ALBUQUERQUE- Mas si 
as commissões tivessem feito essas referen
cias era a mesma co usa.. 

O Sa. Eruco CoELno - O digno leader 
invoca. precedentes,mas ainda nã.o transpirou. 
perante a Cama.ra. opinião alguma. gerat 
ou singul<tr a respeito das eleições d.e 30 de 
outubro, a . não· ser a proposito de Matto 
Grosso . Concorda. V. Ex. (rtirígindo-se aos,·. 
!rledeiros (Albuquerque) commigo nesse par
ticular? : 

O SR. ~EDEmas E AL:FIUQUERQUE - O pa
recer de Goyaz, por exemplo, era unanime e 
nã.o havia debate; entretanto .'nossos votos 
foram conscientes. 

O Sn. ERICO CoEr .. no- O digno deputado 
por Pea.na.mbuco faria bem em vir á tribuna 
explicar-se sobre o caso de GQyaz, que nã.o 
vem a. pello, e dizer em que questões seme
lhantes a de Matto Grwso, a Gamara ou al
guma de suas commissüe$ de poderes j<~ se 
pronunciou. 

O SR . Ovroto Anr.ANTES- A mesmn. com
missão que examinou us eleições de Matto 
Grosso e as flc Goya.z, nií.o fez rcferenc:ia.s as 
eleições de 30 de outubro, e!fectuada.s em 
Goyuz. (Protesto do Sr. Ataft.ycle Junior e ou
tros mem/Jros da commissllo), 

O Sn. Eruco COELUO - O illustre deputado 
por Goyaz está. suppondo que a commissão 
recebeu documentos rela.tivos as eleições pro
ces.~das :t 30 de outubro, no Estado quo 
S .Ex:. representa ; o que uã.o é verdacla. 

A commi.s&io fez obra. como as actas de l 
cl<: marc:o na. fa.lta. de outras e bem assim 
ue quacsquer protestos. estudando as eleições 
de Goyaz. 

Não aconteceu o mesmo com as eleições de 
Matto Grosso, pois ibram presentes ao relator 
as authenti.eas de 30 de outubro e as de l de 
março cujo exa.me foi preterido ate a Ca.
mara resc•i ver a preliminal". 

Ul\t SR. DEPUTADo- Mas esclarecimentos 
chegaram em occaeiã.o opportuna . 

O SR. Eruco CoELliO - Tudo chega. em 
occa.siii.o oppor:tuna conforme a disposição de 
animo em que se está.. • • . 

O Sn.. ZAliiA- Muito bem. Hei de tomar 
em considera(;ão esta proposição uo illustre 
deput<tdo . · 

O SR. Eazco CoBmo- Resta-me mostrar 
que a. emenda. esta formulada. em termos 
l'eprehenSGres da. 4~ commissã.o. Nenb.um de 
vós, Srs. deputados, deixaria de considera.r 

como reprimenda a. emenda, em que o digno 
leader manda voltar o pal'ecer à commissão, 
nã.o paro examinar documentosquesurgissem 
a ultima. hora., mas pa.ra. fa-zer obra. nova e 
rle eocemmenda, em contrario as conclusões 
que ella emittio de consciencia, observando 
a Constituição e a. Lei; reprehensão q_ue noa 
repeH.lmos.-•• 

0 SR • . MoR.A.ES BARROS- Não apoiado. 
Não ba reprehensão. 

O S&. Emco CoELUO - Ta.nto é claro que 
os termos desusados da emenda tradu· · 
zem-se em reprimenda. quanto os considera
dos do digno leader lembram preced •ntes 
aliás inverdadeiros, para fa.zer crer que a 
commissão apiuar:t contra o julga~o ]?ela ~
mara., hypothese em que a commtssao sena. 
censuravel nos termo~ 'do no.sso Regimento 
interno . 

O d igno learJer argumenta. com a.nte~en• 
tes do Senado e da cama.ro, e propõe se de
volva. o parecer á comrnissãD, afim de ser 
reconsidel'ado de harmonia com o vencido em 
questões identicns, no que vue uma. injusta 
increpaç[o á 4" commissão, que ugiu com in· 
teira isenção de e~pirito no caso vertente que 
é novo, intcirnment~ novo ... 
U~t Sll. DRPlJTAno-V. Ex. esttí. fazendo in· 

justic;a às iutençõt>.s do nobre leader. 
O SR. Entco CoRUlo-A norma. era. outn. 

Do.do que 1\ Camr.rn. rejeitnsso o.s conclu'IÕell 
unn.nimoo do parecer, ip~õn (u.cto o. commlssii.o 
teria. de exnminu.r as eleições r'o I de mu.rr;o. 
Como N:lt1tor escrevi, que punhumoa ú. mlr· 
gem o.s netas de 1" de marw, u.te quo a Ca· 
mu.ra resolvesse 11o prelimlno;r. A emondn, 
além de ser ocio:;a, tem vJeos de reprehensii.o 
em ordem do dia.. (Riso.) 

Tenho fei':o a analyse dos consitlerandos 
que precedem a. emenda. de modo o. não dei
xar pcd1-a. sobre pedrt~, ficll. de pé o longo a.r
rasoado do parece1· que Javrei, a. desafiar os 
contendores. Nã.o me sentarei, porém, antes 
de responder tt certos topicos do discurso do 
cligno leader, segundo as notas que tenbo 
presentes. (Lendo). 

O poder eleitoral, abalançou-se a dizer 
S. Ex., ea.nccionou o decreto (lo Vice~Presi· 
dente da. Republica que adiou as eleições de 
30 de outubro. 

Eis ahi uma. doutrina demagogica que o 
íllustre lea<ier inventou ad tm.mt delpMni. 
(li ilaridade). 

O Sa. BELlSARIO DE Sous:\ - Pois aindo. ha. 
delpblns ~ 

0 SR. ERICO CoErJm - Ora, graças a Deus, 
Sr. presidente, que já encontrei neste mundo 
quem se anime a dizer que ha. um poder 
supel'ior no Executivo, •• 
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Admittamos por hypot.hese a. superposição 
do Poder· Eleitoral ao Poder Executivo. 

Pois bem ; acima do eleitorado está o a.g
gregado dos que votam e dos que não votam, 

mente pelo Poder Executivo, contra expres
sa prohibição constitucional. 

o povo em summa e muito acima a Nação, 
o conjuncto r1e interesses moraes e materiaes 
presentes e futuros, tradições e aspirações, a 
Nação que tem por orgãos o Poder Eleitoral, 
o Legislativo, o Executivo e o .Judiciario ... 

Srs. deputados, esta é a questão que o pa
recer· que redigi discuto sob todos pontos de 
vista. O principio é este: á Ca.ma.ra compete 
no acto de reconhecer os poderes dos manda.
tarios do povo, resolver a. collisão eleitoral 
como a duplicata de .\latto Grosso oíferece 
exemplo. 

Onde não honve eleições no dia 30 de ou
tubro, não ha questão; é aceitar as de 1 de 
março, provado que a lei eleitoral foi obser
vada. quanto possi vel. 

O SR. RODOLPHO ABREU - Todos subordi
nados á Constituição da Republica. 

O Sa. Earco CoELHo - O digno deputado 
por Minas Geraes anticipou-me: S. Ex.. 
acertou. Como orgãos da Nação. esses perso
nagens teem uma funcção definida pela Con
stituição e as Leis da Repuhlica. 

O Poder Eleitoral que . escolhe directa 
ou indirectamente os membros dos demais 
poderes, não escapa. a. regra, quero dizer, 
que move-se na orbita traçada pela Consti
tuição e Lei eleitoral. 

Mas onde houve eleições nas duas epochas 
como resolver a Camara. obrigaila a ?.~lar 
na guarda. da Constituição e das Leis, senão 
preferindo o que estiver absolutamente con
for·me a Constituição e a Lei, como sã.o as 
eleições de 30 de outubro pelo Ma.tto Grosso, 
comparadas ás de 1 de março1 (.1poiados e 
não apoiados; cruzam npartes.) 

Diz o digno lewler que trata de evitar que 
UM SR. DEPUTADO - 0 que V. Ex.. está 

dizendo não està. na Constituição. 
0 Sa. ERICO CoELHO- Ah! ! Isso não está 

na Constituição~ Pois é pena! (Riso.) 

o Congr·esso, durante a segunda legislatura., 
fique exposto á suspeição de ser illegitimo re· 
presentante da Naçã.o. 

Que deploravel confusão a de sua. S. Ex. 

O eleitoradm da grande maioria dos dis
trictos concorrlou com o adiamento das elei
ções de 30 de outubro. por outras palavra.s 
1'oi despersuadido de concorrer as urnas no 
r1ia prefixado por Lei. 

Uma cousa é a legitimidade do mandanto,que 
entende com a or;gem eleitoral; outra co usa 
é a con1ormhlado rlas eleições ás condkües e 
processo d1L Lei. (<ipoia.rlos ,) Esto. distinc~·ílo 
entra pelos olhos. Legitimo é o represento.n~a 
que traz diplomado do c:irculo eleitoral onde 
~eu nome lbi sulfrugudo ; legal é o. eleiçílo 
quo cingiu-~13 aos preceito.; formulados pelo 
P• ·dor V•gislati v• •. 

A isso o digne leader qualificou de sa.ncção 
do decreto de 20 de outubro, expre~~üo per·e
grina, que ;tttribue ao Executivo a fitculda.de 
rle legi8la.r com o. collabora.c.~ii.o <lirectu. do povo 
politico. 

Bem diverso. des,;:a. inversão das normas 
constitucionaes da Republica, é a. tloutrinll. 
do pa.recer de minha. lavra., que attribne aos 
representantes da Nação. srja. da. parte tio 
Senailo, seja da ·parte da Cu.mara, na con
junctura em que laboramos, o poder de 8a.n
ccionar a ordem de facto,· creada pelas elei
ções de 1 de março, por toda a parte onde a 
ordem de direito, correspondente as eleições 
de 30 de outubro, foi sa.:rificada. 

Pondo de parte essa doutrina incontestada 
pelo digno teMer, resta saber si a obra de 
uma uniilade eleitoral, principiada. ea~'.abada 
sob o..; auspícios da Constituição e da Lei, 
como foram as eleiGões de 30 de outubro pelo 
Matto Grosso, é nulla a vista do decreto de 20 
de outubro, endoçado (esta. expressão é me
lhor do que sanccionado) pelo mesmo circulo 
de eleitores matto-grossenses, que tornarão ás 
urnas em I de março para emendar a mão. 
Por outras palavra.s, pergunta-se qual é o per
feitamente acabado, bom e valido, o acto do 
ele1tor que concorreu ás urnas no dia mar• 
cado pelo foder Legislativo, ou a. obra elei
toral feita no dia. determinado incompetente-

Nós senu.tlorcs e dl:lputndo~ votados a 1 de 
mar·ço, somos sem ,1uvido. le~itimos represen· 
ta.ntes da Nadio; embora eleitos com preteri· 
ção da. condição de tempo estabelecida pela 
lei para. a se:.,runda. lPgislatura. 

Qua.nto u.os cid;ldiio,. sutrro.garlos pelo colei
tarado de Matto Grosso em 30 de outubro, 
pois é delles que estamos tra.tanrlo, são tão 
legítimos repre;;entantes da Naçílo como nós, 
os eleitos de I de março; suas eleições, porém, 
foram mais conformE:s á Constituição e á Lei 
e por isso mesmo deveni ser approva.das sem 
hesitações. (4.pttrte do Sr. Zamu .. ) 

Quero fazer um appello ao digno represen
tante da Bahia .. • (dirigindo-se ao Sr. Zama.) 

O St=t ZAMA.-Jã. não appello para ninguem. 
(Riso) • • 

O Sa. Emco CoELtto- Appelle sempre para. 
a providencia divina. 

O Sa. ZAMA- Com essa sim : a ella me 
apego muitas vezes· 

O SR. ER.Ico CoELHO- Supponba S. Ex. 
que a divimt providencia, escutando a argu
mentação do digno lende:r, quanto a illegiti
midade dos eleitos do Congresso ~m data. de 
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1 de ma.rço, dispersa-nos, tranca os portosdo 
Senado e da. Camara e convoca. outra. vez o 
eleitorado a. escolher representantes da. Na.Qão 
durante a 2·' legL'>latura.. Pergunto o que 
acontecerá? 

A nova eleição faltará como a de 1 de 
março a condíção primordial de tempo, isto é 
a futura eleição geral para. a 2" legislatura. 
não se e:l!ectua.rá, està. visto, á :lO rle outubro 
de 1893, como ·estü. fatalmente explicito na 
Lei, e por conseguinte illegi.timos tambem se· 
rão os que vierem neste triennio a. occupar 
nossas Cadeiras. 

Haja o que houver o facto e este. Nó;; fomos 
eleitos a l"de março fór-J. do prazo legal! mas 
somos legitiroos representa.ntes dos nossos cír
culos eleitoraes. Os cidadãos ma.i10 sutfragados, 
pelo Estado de Matto Grosso em 30 de outubro 
como nós sãA> legit imos deputa.dos e melhor do 
que nós eleitos de perfeita conformidade com 
a Consti tui~~ao e a Lei. .: 

Srs. depntados. Contra. a. força do assento 
nilo tenho arma.s para defender o mise1•o pare
cer que Lnncci. Deixae-vos ficar sentados. 
quanao se passar a votar as conalusões da 
4• commissiio ; mas confessa.e que não ba. 
lll'Q'umentaçiio capaz •le destruil·aJ. 

Fique a Ca.mn.ra. sabendo que o digno leader 
e o relator da, 4• Commissão de Poderes, es· 
tão representando neste momento a. comedia 
de La.biche, intitulada.: L e misanthrope et 
l'auvergníat: Excusa.do é nota.1· que S. Ex. 
1lesempenha o papel de dono da casa e eu o 
de aguadeiro. (Riso.) Quero para. mim o papel 
de auoergniat da. Carnara! (Hilaridadc.) 

Direi, emftm, que por mais escandalosas que 
as conclusões da. 4• Commissão, sobre as elei
çi)es de . :Matto Grosso, se afigurem ao noaso 
pequeno mundo político, mereçodesculJla por 
ter cortado a. orelha. do cão de Alcibíades, pois 
a cauda. ha. muito que foi amputada. (Hilo.
ridnde.) Se não tôra o dever de pugnar pelos 
verdadeiros principias da. democracia. que 
S. Ex. o illustre le.uler está. desprezando no 
ca.so vertente. nilo fosse e:;se o meu empenho 
sob.:-e a. ma.teria. eleitoral de Matto Grosso, 
niio me animaria a escand<iliza.r desse modo 
a nossa. Athenas inteira.... (Riso.) . Tenho 
concluído. 

(0 orador e saudado por todos os dopl-l tados 
presentes. 

SESSAO DE 20 DE AGOSTO DE 1894 

( Vi<.lu pn~. 17~ <.lo <\O. v ol. ) 

Não tenho con•1escendencias partidarías ou 
preoccupt~.t;ões pessoaes nc, reconheciment.o 
dos legítimos tleputados •le Matto Grosso, coo-
1brme · as u.ctu.11 tle 30 de outuiJro. Estou em 
melhorea condiçüat do que o illustt•e lcat/e,-, 
que. scnc\o amigo do Sr. Antonio Azercdo e O Sr. <Jutlea•thto de Siqueira 
enthusin.atu. c.lol! serviços que esse digno -Sr. presidente, é a inda o aviM do ministro 
matto·grossenso tem prestado Ú. R.epublica, do interior, ha. dias publicado DO ]Jiario 
r8.'3ga. o lliplomo. de tií.o prestimoso deputAdo. 01/ici.al c que tl'ouxe ú. tribuna. desta Cnma.ra. 
n.ll:'I.S seu amigo pe..;soa.L : ta.l é a tlóse de isen· o representante, do 1 o districto do meu Es
ção do e..;pil'it.o de S. Ex. no cnso vertente! tn.do, chefe prestigioso do partido constitu-

Não posso me go.b:l.r •\e ser amigo do Sr. clcnal alli orga.nisa.d.o, que me tra.z hoje a esta. 
Antonio Azeredo, nem os loga.res destas bun- tribuna.. 
ca.do.s Bii.o ft~.vores que se concedam a. amigos O illustre repre:sentaute daquelle districto. 
e recusem-se a. inimigos. Jogo que teve conhecimento do alludido aviso 

Resolvo a. questão no terreno dos princí- julgou·se obrigado a. vir a esta tribuna de
pios constitucionaes ; ao passo que 0 digno fender a legendaria. e velha. capital de Minas, 
teader está aginrlo no terreno .•• fa.lta.-me a que dia a dia vae perdendo sua velba. gra.n-

- deza e os foros de cidade official. expressao . -. ad · l 
Não me mtrei 1 e ouvir mais. uma. vez a. 

o-s~ . CINCL"'lATO BRAG.A.-Isto é que é pito. defesa da velha. cidade pelo illustre represen-
(.ZUso). tante do la districto, porque elle, oa tribuna. 

O SR. Earco CoELHo-S. Ex. está no ter- e na imprensa., na vidà. publica. e particular, 
reno do3 sa.eriftcios de opinião a bem de não tem tomado outra posição. 
todos... Os dlhos da.quella cidade, á.dmira.dores ·do 

o sn.. FuNciSOO GuCEtuo _ Estou 80 ter· seu talento e sobretudo das preciosaas qua.U
dades do seu coração, sempre gra.to e reoo-

reno constitu.cional. nbecido, ~bem que teem no repr,esentante da. 
O S:a.. Eruco CoELHo - Repito que S. Ex. ca.pita.l um de&nsor constante, convicto, sin- . 

está fazendo sacriftcios de opinião, pois se cero e sobretudo coherente. (.4.poiados .) 
assim não fosse não subscreveria os d&cosidos Entretanto, a defesa . de estabilidade da 
co nsidera.ndos da. emenda ao parecer etn dis- séde da. escola de Minas o a cidade de Ouro 
cussão. s. Ex. está. constrangido nesta. ques· Preto, feita por S. Ex. , pareceu envoJvel." 
tio de Ma.tto Grosso; é a, verdade. (.Apoiados uma. censur&, uma critica ao aeto do Sr. mi
e tl4o apoüulor). niatro do interior. e é preciso q~e a ca.mara. · 
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e·o paiZ saibam qna esse acto ê perfeitame~te • tavn. esta. parte do t_rabalbo, resolveu fun.:. 
defensa.vel, perfeita.mentejustificavel. . dal-a n~ Estado de Mmas, que, ao lado _das 

Sr. presídente, no regimen presidencial, suiiiS riquezas nat_m:aes s_e a~ha':a pro~o 
que nós adaptamos e desejamos pro.tico.r, ero. deste centro d~ act1V1dade, f01 po1s esco_hldo 
ínutil justificar 0 acto do ministro ; entre- o Estado_ de Mlflas, e deste a c1dade da _Ouro 
tanto os factos teem demonstrado que as ac- Preto, nao p:Jrque fosse um centro de pque· 
cusaçÕes feitas no parlamento não são indif- zas. nat.uraes, po~que Ouro Pret~ pao é a. 
ferentes á estabilidade e ã segurança dos umca. etda4e de Mmas nessas condiço~, mas 
governos; é necessario portanto que os ami~os porque, alem de ser um nucle? ~~ r1~uezas 
tio "overno nã.ó deixem passar sem exphca- naturaes, era. o centro ua ClVlhsaçao do 
ção'" factos muito simples, muito naturaes e Estad?. . _ 

1 que, entretanto, so1Tr·em critica tambem dos f\.Sslm ~colhida essa c1d~d~, ~-a esco._a de 
seus proprios ami"'os Mmas. pa.ssou a ter a denomm~çao de E~cola 

., • _ de Mmas de Ouro Preto, na.o porque esse 
O Sn.. VALLADARES-Mas nao faç-.a defesas nome corresponda. á fixação definith·a da 

negativas, como a. do Sr : AlcindoGua.na.ba.ra. séde; mas porque a escola., que em Goyaz 
O SR . CUPERTINo DE SIQUEIRA. - Não me se chamar ia Escola. de Mina.sde Goya.z, não 

dirijo aliás ao honrado representante do ~ia chamar-se em M~na.s Escola. de Miu~ de 
1n districto, que não tinha absolutamente de: Mmas. Era uma questão ~eram~nte n.cc1dcn· 
~jo de accusar o mínistrot e apenas veiu a tal. mera.~en~ geograp~IC~, ormn_da a.penM 
tribuna para dizer que esse acto causou-llle da. denommaçao da provmc1a onde 1a. ser fun· 
reparo e estranheza.. dada a escola.. 

O Sn.. A:-.iT0:\10 Or.Y:\Tno- Foi um erro Foi ~ó mais tarde que, por acto do Poder 
pa1'a. o que chamei a a.tten(·ão do governo. Executivo. lhe foí dado o nome de Escola de 

• , , to Mina.s de Ouro Preto,indicando·se deste modo _o SR. CUPERTL~o 0~ ~!QUEI~t:\- E~sc a.c. não só a tul.tureza. da escola como a posíção 
nao ~nvolve_ ~ma med1da. po~t1ca, po;qu,e as geographica :por ella. occupa.da. · 
we<hdas~polltJcas ~m- regra sao toma las sob A aéde da escola teve sua. fixaçü.o no facto 
a pressa~ da_s ma1orta~, e com este actoo g?- mais nã.o a teve na lei. 
verno. nao tm~a; p~r fim ca.pta.r ~u copse~uu:' Quando por uma disposição regul.am~nta.r 
o a~1o da. maioria rla deput~çao l!ll'letra. ' roi designa.i1a a séde da. escola. ella de 1acto 
elle nao enyolve tamb2m q!;les~o de mtere_sse já. a tinha na cidade de Ouro Preto 
ou da prob1dade, porque nao pode ba.ver 10- • . • 
teresse pessoal para. um ministro na. mudança O SH .. FRAScts::::o VEIGA- V. Ex~ està.cll• 
da. &éde de uma escola.. (•1paiados ,) mndo CJUe. u. séde da. escola. primc1ro fo1 do 

Ana.lysa.ndo pois este aviso. vejamos si o ta.cto, dOfJOIS ue 11irelto. 
min istro em. competente pa.ra. exp~dll-o, si O Sn. CUPEtt.TINo DE SJQUF:IH.A - Nii.o ha 
havia. nec:essi~de ela mudança da ~:>ede e qual poi~ ac.:to algum do Poder Legislativo fixando 
a. convemene~a. do l~g';\r cs~llltdo; e qu~ro a. schlo da. escola. de Mintl.ll; foi sempre ma.· 
demonst~rque o. mtmstrotmilacompe~nc•n. teria. regulamentar, de competencia. doPo· 
que ha.v1a. necess1~ade, talvez urgencta, na der Executivo, que,competent.emente autori· 
mudança, e que nao merece tanta censurll. o sado1 experliu em 18 de setembro do anno 
logar esco!hido. . passado o rcgulamen to que a.ctua.lmente serve 
· Sr. prestde~te, ~m 1832 fo1 ereada, por. acto á escola e onde não se encont1•a. mais a antiga 
do Poder Legtsla.t1vo, uma escola de mmas, denominação de Escola f!e Minas de Ouro 
sem. designação do local que deveria. ser a Preto. 
séde da futura escola.. Não direi Sr. presidente, que s~ja cobve· 

O SR. VALLADARES- Uma vez escolhida, niente deixar ao arbitrio do Poder Executivo 
estava. esgoú>da. a competencia. do Poder a. tixação das sedes das escolas, e nem tam
Executivo . pouco que de;a enntinuar-a. ser,-ma. teria 

regulamentar, me parece mosmo mais t•a.· 
zoa'/el que o Poder Legislativo fixe de uma 
~ez po.ra sempre a. sede da. escola . 

O SR. ANTONio 0LYNTHO- Apoiado. 
O SR. CuPERTL"<O DE SIQtJEinA - O então 

chefe do governo do pa.iz, prooura.ndo na. Eu
ropa profissional competente para. fundar e di
rigir a escola., foi· lhe indicado o Sr. Gvrceix, 
que, vindo ao Brazil, percorreu vasta zona 
do seu territorio, cbeg:\nf1o a querer fundm' 
esta. escola na. então província de Goyaz. 
Attendendo, porém, a. que a. escola. de Minas 
precisava pass&r por um trabalho de propa
ganda, e que a. pro'Vincia de Goyaz ditficul-

N"u.o contesto isto. sinto mesmo que o 
Poder Legislativo não tenha. fixa<.lot de uma 
vez p&ra sempre, qual a. cidade que aeve ser· 
vir de séde da esco1L de Minas, para. que no 
momento dado não sejamos apanhados de sur· 
preza perdendo a. nossa. escola. porque mu· 
dada boje de Ouro Preto para outra. cidade 
do mesmo Estado, ella. podia. tel-o sido para 
uma. cidade de outro Estado. 

· _-:-: ~"'-··_ .. -:: .·.-.,;, ·.~: 
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O que desejo, e o meu ftm, vindo . á tri· A necessidade de mudar a. escoia, uma 'iez 
buna., é · aca.ba.r com este perigo, é chamar, mudada. a capital, é corrente em Ouro Preto. 
para. o congresso a a.ttribuiçã.o de fixar. . . Na.s palestras, entre os professores daquella. 
. o Sn.. FRANCisco VEIGA_ Cba.ma.r, não, e escola, a, mudança de sêde é considerada uma. 

· di tir d c necessidade, attenta. a. impossibilidade de 
liD]?e r que em 0 ongresso. encontrar·se 'Pessoal idoneo e habilitado para 

0 SR.. CUPER.TINO DE SrQUEIIU.- 0 Legisla- o magisterio. 
tivo deu implicitamente ao Executivo essa. Actualmente, quando Ouro Preto à ainda o 
attribuição, que é preeiso que seja. reconquis- centro administrativo do Estado se encontra. 
ta.da, não enca.ra.ndo esta attribuição só pelo difllculdade em obter-se pessoal doceoie para 
lado politico, mas debaixo do ponto de vista a escola, o que ~ constata nas innumeras 
do ver,<Iadeiro interesse do ensino e do Es- vagas existentes e nos constantes a.nnuncios 
tado. i de ooncarsos, que não succederá. uma. vez 

VAI!fOS SRS. DEPUTADOS dão apartes. muda.da. a. séde do governo ~ 
O S:a.. CUPE'RTINO DE SIQUEiltA.- A culpa foi. Isto provem, Srs. deputados, da exignidade 

de quem creou uma. es~la. de Minas no Bra- dos vencimentos dos lentes e professores que 
. zil,sem lhe fi:ca.r a. séde. se veem obrigados a. -procurar nas estradas 

de ferro e nas innumeras commissões que se 
O Sn.. ANTONio OLYNTH0-0 a.ctodogovcrno lbes otferecem os recursos indispensa.veis á. 

está extincto, () de hoje não pôde retrocerler sua. subsistencia.; provém da falta. absoluta. 
a. 183-Z. de a.ctividade industrial, do pequeno desen-

0 Sn.. CUPERTJNO DE StQUElllA - Pro,•a.da, volvimento da cidade q_ue é actualmente sêde 
Sr. presidente, a. competencia do Executivo da escola. (Apwtcs.) 
para a. ftxaçã.o da. séde da Escola. de Minas. · · Em uma grande cidade o professor poderà. 
(rrocam-s• apartes.) contar, ao lado de seus pequenos vencimen· 

VV. Exs., afinal interrompem-me con· tos, com os recursos provenientes da direcçã.o 
shlntemente. sem me dn.r tempo a concluir os de uma. industria. que não seja incompatível 
meus ra.cíoclnios. com o magisterio, e nós temos exemplos aqui 

O governo, tliziu eu, e:s:pediu um acto na. Capital Federal, e então já não será tií.o 
1leftnitivo oseolhendo a. sêde. Era uma attri- difficil preencher os logares de lente da es· 
buiçio do governo, clle exerceu-a.. (7'rtJcam-se colo.. 
apa)'tdl,) o Sn. FRANCISco VEtGA-Serão lentes nas 

Para. que n. escola. se funda.ssa, cro. necessn.· horas vagas. 
rio que existisse uma localidado em que ella. 
50 flx~o. O SR. Cut>ERTINO DE SIQUEIRA-Ao contra· 

Estabelecido. a compatencia. do ~ecutivo, rio, nas horas vo.gns é que o professor se de
vejamos si ho.vta. necessida.de e urgencia. de dica.rá. a. uma. industriu.. 
tal medida. Ainda. está. bem viva, Sr • presidente, na 

A escola. de Minas colloca.da em ouro Preto memoria de todos os mineiros a. renhida.lucta 
por ser um ceotro metallurgico, gealogico·e travada. na imprensa. e na. tribuna do con· 
roinera.logieo, 0 foi tambem porque era um gre~so mineiro na. occasiã.o em que se diseutia. 
centro de ciTilisação do Estado, porque a a. mudança. da séde·do governo de Minas. 
capital de Minas estava ligada com maii ou Longo foi o debate, alevantada. foi a. dis· 
menos facilidade ao centro intellectual do cussão; os defensores da -velha cidade, apezar 
:paiz ; mas hoje que a antiga c.idade de Ouro de seu enorme talento. do brilhantismo de 
Preto perdeu os seus fóros de capital. que é sua pala. vra,não conseguiram deter a. corrente 
o que constituía 0 11eu elemento invencivel da. opinião publica formada em pról da mu
de vida, hoje que ella. perdeu toda essa. força., dança da capital mineira., · nem tampouco 
poderá. prestar-se a. continuar a. ser a séde da levar a convicção á ma.ioria. dos representan-
e..c:cola. de Minas ~ tes do povo. · · 

A materia. foi esgotada; por todas as faces, 
Effectua.d~ a. mudan~a da séde do governo, foi 0 problema. encarado; expenderam•se innu· 

perdidos os elementos de.vida. e de subsisten· meras argumentos; 1izera.m-se allee"&ções sem 
cia, ba.verà. nesta occasião, quando ella. tiver conta, tudo foi bal•1ado, a. -verdade (I o inter
sido tra.nsfor~adaem um deserto pela. fa.lta. de esse publico resistiram a. todos os embates, 
habitantes e de vida, alumnos que, por amor a. mudança da capita.l realisou·se. 
á. instrncção. e · professores que, por amor ao E eu me lembro, Sr. presidente, recordam· 
ensino, arrastados pelos seus peq'!}enos ven· se ta.mbem os nobres deputados que de entre 
cimentos, ali queiram permanecer ? innumeros razões allega.das contra. a mudança 
· E1feetua.da. a mudança. da. capital e mantida da. sêde do governo, ftgura.va como consequen· 
a. séde da escola em Ouro Preto, a desercio cia. inevita.l, logica. e fatal a. .perda.. dos .edifl· 
desse estabelecimento será completa. cios publicos e das propriedade~J particulares 

:··-~ ... -:.::...:._·=:-. ~ ::.~-~·=-=;....-.~~ =----:::::..:. . 
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alli existentel!. (Apoiados.) Mudar a ca pita.l era ~- O SR.. CuPERTINO DE SIQUEIRA-A cidade 
~ntão, dizia.-se. arruinar e aniquillar uma de Barbacenanã.oécentro metallurgico e mi-. 
cidade de tradições gloriosas para satisfação neralogico, todavia. est~ ligada. aos grandes 
de descomedida. e injustiftca.vel vaida.ne . centros de mineração · por meio de estradas 

Já. vê, Sr. presidente, que a sorte de Ouro de ferro que reduzem as distancias e appro-
Preto foi jogada na.quella cartada.. xímam entre si as localidades. 

Conservar a. escola. de Minas alli e, querer ·Alem disto pergunto: os estudos praticas 
transformar a victima innocente em algoz e dos a.lumnos são feitos em horas vagas~ ?rao; 
crear uma segunda v icti ma. são feitos em.per iodos determinados,como pre-

·Ma.nter a a.ctua.l sede da escola, é cava.r a ceitua. o regulamento. 
rui~ desta, · prep~ra.r-lhe a. m~rte c_ert~. a Até hoje tem a escola. funccionado em cen-· 
a.gotua lenta, cob_rmdo-a. com o 'Veo da mdiffe- tro mineralogioo e toda via as excursões as 
ren~, d_? esquectmento e do abandono. . mais importantes, proveitosas e etlleazes são 

Nos nao devemos concorrer JlO.ra. o tl'lSte as que ta.zem os alumnos em pontos lon~in
espectaculo de Ve~ despovoados O.i bancos doS quoa, porém ligados jlOt' estndas de fem; 
alumnos e as ca.de1~s dos profess~res de uma. taea são as visitas feitas ás o1Dcinas e a.o pro
~cola. que_é a glorta da_ Republlca e_ do en- longa.mento da. Estrada de Ferro Central, á 
stno supar1or do _meu patz, q:ue c~nstitue um fabrica de ferro de Ypanema., ás minas do 
dos nossos pa.droes de glona., d1gno de ser Morro Velho do Faria e tantaa outras dis· 
imitado e não aniquillad~. (Apoiados ger_aes.) tantes da séde da. escola. dezena.s de la-

Demonstrada., Sr. presidente. a necessidade gu~U~ , · · · 
de mudar-se a. sede da escola, a urgencia. de 0 ~ V EU d .. ft b 

da. lt d · d t "'Jh .A.LLADARES- es e .ua.r a.cena 
ta.l medi resa. a a urgeneJa a cons rue- facilmente hão de fazer excursão á. rua do 
çü.o de um editlcio pa.ra. Cl. mesma.. · 

A escola. não póde continuar a. tuncciona.r Ouvidor. (Risos.) 
naqueUe po.rdiciro em ruínas, velho edificio O SR. CUPER.TINO DB SIQUEIRA- Além de 
rei>a.ra.do economicamente, a.ttesta.do vivo d& nii:o haver inconveniente com a. 1lxaçio da. 
nossa. indiiferença pelo ensino, sem aceommo· séde da escola em Ba.rbacen&, accresce · que os 
dações para. o material da escola., que tende & habitantes d0-1sa. cidade oUerecera.m terreno e 
augmentar constantemente e insumciente material para & construc~o do ediftcio. 
para. comportAr o grande numero de alu· O Sa. ANTONIO ÜLTNTIIO- IJto 4 um pre-
mnos que procura aquena. escola., verdadeira. sente de gregos. 
oftlcina. do trabalho e do saber. ( Apoiados.) 

Ora., si a séde da escola não podia conti- O SR. CuPER.TINO De SIQUBIRA.- late otre· 
nua.r em ouro Preto e, si urgente era a con- recimento, Sr. presidente, annnnciado em 
strucçiio de um novo ediftcio, que cumpria. Ouro Preto, ha muito tempo, foi um . ma.nejo, 
tazel:• o governo dea.nte da. resolução legisla- aliás, muito na.tul'al e justidcavel, pa.ra &.t
tiva que manda. iniciar a. constroet;:ão de um trahir para a.quella cidade a. escola. de Minas. 
ediftcío quando consigna a respec~iva. verba O SR. ANTONio OLYNTHo-Na. ·escola de 
orçamentaria. 9 Minas estão se introduzindo os manejos . 

Por que motivo, com que dns & verba. con- O SR. CUPil:I~TINO DB SIQUBIRA-Si 01 filhos 
signada no orçamento -~~ por fim iniciar a da. legenda ria cidade de Ouro Preto não que
construcção de um edl1l.c10 para a. escola. de 
Minas, quando em Ouro Preto dispõe o go- riam pel'der a escola, que deviam fazer t 
Terno de alguns edülcios que fi.ca.rã.o abando- Concorrer com os babitantes de Barbacena, 
nados, logo que seja e1fectua.r1a a muda.nça da offer ecendo tambem terreno e matetia.l, pa.ra. 
capita.l mineira t deate modo facilitar os recU1'8os orçamenta-

Todos estes factos mostr am, Sr . Jll'e!iide•te, rios e conserva.r a.lli a séde da. escola.. 
qlte havia ma.nifesta. intenção. firme propo- O 'sR. ANToNxo OLYNTHo-Em quanto monta 
sito e :reeonhecida necessidade de mudar--se o oft'erecimento f 
a séde da escola. 0 SR. CUPBRTINo J>E SIQUEm.&.-lsto IÓ i8 

Em ta.es circumsta.nci.u.s, na ta.lta. de indica· póde avalia.r depois de conhecido o plano do 
ções precisas, competia. ao governo escolher a. edi1icio. Vê V. ~x., Sr. presidente, que não 
eêde aa escola e fel-o patrioticamente eonven- é tio errada. tão infeliz e tio desa.eertada. a. 
cldo de h a ver acertado. escolha feita pelo governo. 

Indaguemos si o logar escolhido pa.ra a. séde O Sa. AmoNio] Or.TNTBo-E' simplesmente 
da. escol& esta em condições desvantajosaa, si um erl'O. 
tem ínconvenlente/1 que prejut\1quem a.o en· O SR. CUPIRTtNO v• SIQUKtM-Indaguemos 
llino · 1i no Estado de Milla& ha outro ponto qub 

o SR • .ANTOSio OL'Tift'IIO-ot inaonvenien· e&tllf'&ça.ILI oondipl qld.u pa~ a. tléde à 
tee aão enormisaimos. 11001&. 
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O SR . .ANTONio OLYNTHo-Ouro Preto rea- caracteri.sa a escola de Minas, o que só se rea· 
lisa todas essas condições. li!!<i rU. em uma cidade de certo valor indus· 

0 SR. CUPERTINO DE SIQÜEIR.A.-~a,orealisa.. tri,al. 

A escola ne Minas, alem do curso de minas, 
estuda tambem outras industri.as~ tem um 
curso de ~ngenharia civil; lá. se estuda ehi
mica. industrial; la existe um cm·so de estradas 
de ferro1e de pontes, etc. 

O Sn,. PRESIDENTE- Peço ao nobre depu
tado que resuma as suas eonsidel'ações em 
virtude da hora. 

E pa.rB. fazer esses cursos não e bastante 
olhar para. a natureza, é mister olha.r para 
as manifestações industriaes da acti"Vidade hu
mana. E a cidade de ouro Pr.eto é desprovida. 
de toda: a. noção industrial. (Não apoirul.os.) 

O Sa. CUJ'ERTINO DE SIQUEIRA-Ora, Sr. 
íJresidente, o Congresso do n..eu Estado en· 
tendeu que devia mudar a. velha capital do 
legendario Ouro Preto. 

O filho de Ouro Preto até bem pouco tempo 
podia morrer dizendo que nunca tinha visto 
uma ma.china. 

0 SR. FRANCISCO VEIGA~Atd entao acontece 
em todo o Brazil. ate que éhegue a primeira 
machina. · 

O SR. CUPER.TINo DE SIQUEIRA-Ouro Preto 
tem duas machinas apenas. 

tril' S:a. DEPUTADO - I!a.rbacencl quantas 
tem~ 

O SR. CUPERTINO DE SIQümRA-"Nã.o sei e é 
por isso que estou indagando qual a melhor 
localidade. Indaguemos, Sr. presidente, si a 
solução rlada pelo governo podia ser melhor, 
mais con-veniente e util ao ensino. 

O Sa. JosÉ CARLos-V. E:r.. faria bom ser
viço aproveitando a maré de enchente. 

0 SR. CUPERTINO DE SlQUEIRA-Agradeço a 
boa. vontade de V. Ex., mas penso que V .Ex. 
tambem prestaria bom servico não me inter· 
rompendo. 

Como ia dizendo, Sr. presidente, convém 
examinar si existe no Estarlo de Minas uma 
localidade que reuna condições fa.vora.veis ás 
duas especialidades da escola; porque, é pre
ciso dizer, a escola tem duas especialidades, 
uma. que lhe dá o nome, outra que lhe dá 
vida : a meta.llurgica dá-lhe o nome, o curso 
de engenharia dá·lhe a. vida. 

O SR. ANToNIO OLYNTHO dá um aparte. 
O SR. CUPERTrNo nE SIQUEIRA-O Congresso 

assim o entendeu porque a velha cidade não 
póde mais desenvolver-se e o Estado de :Minas 
precisa v a ter como séde de seu governo uma. 
cidade que correspondesse a sua prosperidado 
e grandezo., e um nucleo onrle a actividade 
mineira s:e pudesse manifestar em toda sua 
punjança. 

O SR. ANTONIO ÜLYNTHO-Deixemos Ouro 
Preto, vamos tratar da e~cola de Minas. 

O Sa. CuPERTINo DE SIQuElaA-Ora., uma 
vez muda.rla a capital para. loga.r escolhido, 
rlc climw já comprovado, de terrenos ferteis, 
provido de exceUente aguada e de força mo· 
tora barata e economica. 

O SR. ANTONIO OLYNTBO- Ouro Pretó e 
Rello Horizonte comparados quanto á força 
motora, Ouro Preto leva vantagem. 

O SR. GUPEI~TINo DE SrQUEIRA-Construida 
a noYa capital, que e a. esptlranr,a de toilos os 
mineiros, vamos ter um1t cidade nilo só admi· 
nistral, mas tamb.em indu:stdal. 

O nucleo de po pulaçiio que alli ha de, for
çOsamente. ooncentt·ar·se, dar-lbe-ha. grande 
desenvolvimento in•lustrial. 

Além disso, :L futura C<lpital, em riqueza, é 
tanto ou mais bem dotacla. que Ouro Preto .· 

Nas proximidades do local destinado ã. 
nova capital estão as minas do Morro Velho, 
do Faria, Raposa e Cua.ybá., as do Honorio 
Bicalho e os terrenos riquíssimos do rio das 
Velhas. · · 

Isto ao sul ; ao norte existem terrenos 
geologicos importantissimos. que foram estu
dados :pelo sabio Lunt.i, que tomou o meu 
Estado conhecido no mundo inteiro. · 

O curso de engenharia ci-vil e de indus
tria é que lhe dá a vida. A escola prepa.l'a 
engenheiros de mina,s para uma eventuali
dade, com a. esperança, de que as riquezas na.· 
turaes sejam explor!V1as e com o tim de ter 
pessoal para es..~ explorações, mas prepara 
sobretudo engenheiros civis. 

Foi para salval-a da, asphyxi.a lenta que 
em torno della. se operava, pa.ra. a.ttrahir a. 
mocidade estudiooa., que procura. .conquistar 
um titulo como meio de subsistencia, que ao 
lado do curso de minas foi necessario oollo
car-se o curso de eogenllaria. civil. Este cu.rso 
que-é de grande vantagem }Xtra. a escola e 
p&l'l\ os alumnos precisa ta.mbem ser estudado 

· com a mesma. a.ttenção e ·cuidad.Q _que o curso 
~ minas; precisa recabe~ f? eun~ praticO que 

Ainda. debaixo deste ponto de vista a nova. 
capital satisfaz á.s exigencia.s para ser séde 
da escola.. 

A$sim, achan(1o justifi.ca.vel o a.cto do §D
verno, transferindo a. escola, penso que ba 
Ioca.lidades que melbor satisfaz-me. Por isso, 
envio á Mesa um requerimento para que1 
consultada a. congregação da escola de Minas, 
dê ella seu parecer sobre a necessidade da 
mudança. e sobre o local a. escolher. O chefe 
do Estado conhece Barbacena e sabe que este 
Cidade ~ve de modo bastanta regular pa.m 

··- · - oc . _ . __ , __ -~., .. ,4.. a 
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sedé da. escola. mas não conhece outras loca
lidades de Minas. 

E'. sobretudo, o aJ.)oio franco, decidido e 
desinteressado que ·a bancada mineira cos· 
tuma. prestar a,o governo, sem procurar tirar 
de sua. a.tti tu de vantagens pessoaes. que tem 
trazido um verdadeiro divorcio entre ambos, 
e ó da. fa.lta. destas relações que provém o 
facto de não sabe1• o governo muitas vezes 
orientar-se nos verdadeiros interesses do Es
tado . Para. que cesse este inconveniente, -pe. 
direi aos collegas que tão desinteressadamente 
apoia.m o governo que de agora em deante 
frequentem com assiduida.'1e as secretarias . 

Tendo explicado quaes os motivos -por que 
o governo não ,pôde fuzer melhor escolha. 
para. séde da. escola., terminarei pedindo aos 
meus nobres collegas que sejam mais connes· 
candentes com um governo que tem proe& 
dido de boa. fé e patriotlca.mentc, com um go
verno que sa1vo11 a Republica, com um go· 
verno que dentro em pouco tem de deixar o 
poder para confUn•1ir-se com o povo, e sobre-

. tudo com um governo que, tendo sido uma 
realida.~e. é uma esperança e uma garantia 
para. o governo que ha de vir. (j1fuito bem ; 
muito b~m. o orador e comprimentado.) 

SESSAO DE 24 DE SETEMBRO DE 1894 

{Vide pag. 311 do n<> vol , ) 

como entre os economistas e n& imprenBa., são 
sempre momentosas. porque atrecta.m extra.
ordina.riamente o desenvolvimentiJ e a civili
sação ele um povo, de que sãO a condição 
primordiu.l; e porque, na phra.se de Henri 
Marion, o ensino superior constitue a. propria 
a.l ma. da um systema de educação publica, ou, 
como (1isse Romme, em seu celebre relatorio 
á convenção franceza.-<sí o en11íno elementa.r 
é uma necessidade para todos os cidadãos •. o 
ensino superior aproveita. a todo o mundo 
pelei apoio que presta. aos grandes in~resses 
ela patria. !» (Mu·ito bem.) · 

O projecto em discussão, Sr. Presidente, 
consagra. disposições relativas ás Facnldades 
Federaes, bem como ás Faculdades li>res, de 
modo que, desde logo uma questão provoca 
debate. 

Devem ser Jnantida.s as Faculdades fer1eraes, 
funccionando já no paiz quatro Faculdades 
livres, com cursos e programma.s organisados 
de accordo com a lei em vigor~ E' uma. das 
questões mais debatidas essa. de saber-se si o 
~stad~ deve ou não proporcionar o ensiuo 
super1or. 

Muito3 economistas, como muitos amigos 
ardentes da liberdade do ensino. sustentam a 
negativa, dizendo que a unica missão do Es
tado consiste em manter a. ordem e garantir 
:t segurança contra. os inimigos do interior 
como do exterior, ma.s que não lhe cabe a. 
missão de ensinar, pox·quEI não tem floutrinas. 
Não tendo jámais sido representante de uma. 
doutr.ina, tallece·lhe a. primeira. condição para. 
o ensmo. 

O S1•. A.dolpbo Gordo -SI'. Pre- Alguns dizem que é um tanto justitlcave1 
sidente, membro da. commissão especial uo- a. inoorvençiio do ~taclo nos paizes em que 
mea.da. pa;ra. elaborar um pr(ljecto de reforma. não houver o ensino superior particular, e 
das institui\'.ões do ensino jurídico, e tendo os particulares não estiverem em conrlições 
assignado com restricções o projecto que a de esta.belecel-o, mas que,•·stabelecido,a. acção 
commissão formulou e cujo debate ora. se do Estado deve ·retrahir-se, limitando-se 
inicia, solicito da. ca.ma.ra al~uns momentos apenas a animar por meio de recompensas e 
de a.ttenção para as observações que vou subsídios os estabelecimentos livres. 
fazer com o intuito de justificar essas restric- Um facto que todos invocam como argu-
ções. manto decisivo, sem replica, é o que se dá na. . 

Não preciso salientar a. importa.nci3. do Americ.a. do Norte. Nesse pa.iz, modelo em 
a.ssumpto : -si deve desperta.r sempre de ma.teria. de instrucção publica., os di.trerentes 
uma. Camara-conscia da elevada missão que Estados dispendem milbões com o t!nsino pri· 
lhe cabe, e da gra.ve responsabili~a.de que por mario, mas abandonam o ensino secundario 
issG· mesmo .sobre ella pesa-o maximo inter· e superior~ in~ciativa. particUlar e · sempre 
esse todas as questões que dizem respeito á com os Dl8JS brüllantes e extraordinarios te· 
tnstrncçã.o publica.. esse interesse deve se sultados. 
tarnar mais intenso quando está. na tela do · Limita.r-me·bei a. :ponderar, Sr. Presidente. 
deba.te uma reforma. do ensino juridico;que que em ma.teria de governo, como em ma
tAnto tem decabirlo no nosso paiz. nestes ulti· teria de legísl~o, a . situação e as . neces· · 
m01 tempos, o cuja sitnacão cada dia se torna sidades de um paiz não são as mesmas que as · 
mala cloplonvel e m~ digna da atteoção dos de outro, e q~e ~uillo que é · magnitico ·e 
~el'e.ll publicoe. (Apowdos,) produz adnura.ve1s resultados nos Estádos 

.BII&u questõe8 do ensino superior, que Unidos da. America do Norte, póde ser dete.5-! 
teem provocudo ~~empro os ma.ia calorosos tu.vel no noaso p&iz. . - · "" 
debateM no N[o cl01 p11rlo.mentos, ms mais Um paiz deve viver da.· sua propria vida, 
vivu polomieu quer entre U8 publlcistu, tendo leil COl'l'elpoodentEI b lUIS neoel-
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sida.des, e ao es!;ado de sua. civilisa.çã.o. (Muitos de 2 ~e janeiro de 1891. que a. comml.ssão 
apo:ados.) . respe1tou, e qua nem podia. deixar de raspei-

Pouco importa, 'POrtanto, o exemplo da. tar, porque não podia. fa-zer o nosso paiz 
America. do Norte. Convenho em Que e uma. recuar de uma. grande conquista. em materia. 
aspiração essa. dos amigos da. liberdade do de instruc<·ão SUIJ<;rior. A re~olução de 15 de 
ensino, convenho em que um paiz depois de n.ovembro, qu~ >elU assegurar o regimen da. 
ter chegado a uma. determinada situação, h~rdade, dev1a t~r oomo consequencia fat3.1 
póde e(deve !leixar o ensino superior á ini- a hb~rda'1e do ensmo, porque não ha direito 
ciatlv:i particular. mais natural, ma.is inherente á. qualidade de 

Sup.Ponba.mos que n~Ile ha um ensino pri- cidadão, do que o de instruir, o de commu
vado çom amplo desenvolvimento, assentado nicar livremente as suas idéas e as suas ~uzes. 
em solida.s e largas bases, tenrlo recursos (Muito bem.) ·. · .· 

· coru!ideraveis para fazerem face a. todas as Mas, diz Nothomb- esta. coexistencia do 
· uece5sidades do· ensino, e ·com estabilidade ensino dado pelo l<:stado e pelos institutos 
tão g&ranti!la. que difficilmente IOSSam desa· livres · faz surgir um probléma. novo. sem 
parecer! por que em taes condições deve o Es· prece~entes no direito publico, e cuja solução 
ta.do .continuar a manter escolas superiores, e é prec1so encontrar-se. 
com prejuízo do seu Thesouro ~ A quem deve ser attríbuida. a faculdade de 

~{as, desde que um paiz não ·estiver nessas conferir diplomas? Sómente ás faculdades ot
condições, e dever do Estado se interessar e ficia.es ou ta.mbem ás livres~ 
com o ma.ximo empenho pela instrucção po· -z:res sy~temas principaes existem: a·pri· 
pu\0-r. fu.lta.rio. mesmo á. sua. missão social. si melro conSisto e.m não eJdgir diploma. algum 
o.bimclonasse . ao acaso, ás especulaçües de e proclama.r a. hberda(le profissional. E' o sys
qualquer influstria privada., aos caprichos da. tema dos Estados Unidos da. America. do Norte. 
moila, ás phantasias individuaes, aos inter- O segundo consiste em dar sómente ás Facul
esses dos :partidos, ou a.os interesses da pro- dades omciaes o direito de conferirem diplo• 
paganda. religiosa., um assumpto de tão mas, como acontece na França. e em outros 
excepcional importancia como este. pa.izes da Europa.; e o terceiro consiste em 

Em taes casos, cabe ao Estado o deve:r de da~, quer às Faculrlad~s officiaes.q uer :i.s livres 
proporcionar a. instrucçiio :;uperior, ftr- a 1aculdn.de ~e confer1rem. diplomas, ftr.an"'o, 
mando-a em l:1rgas bases, e tendo em a.ttenc;.ão porém, os dtplomados SUJeitos a. um ex .. me 
as prods:>ões diverssas que os cidadãos podem P.rofissioMl final,-que tem por ftm verificar 
aspiL·.a.r. (Muitos apoiados.) st te~m elles os conhecimentos e ha.bUitaç<ieS 

Está igualmente veri1lca.do, diz Dreyfons- precJ:308 para. exeroerem a sua profissão. 
Brisac. que em urn paiz qua tem vastos ter ri- Nenhum desses é o systema do nosso paiz, 
to rios a. defender. immon~s Interesses j nd us· como vamos mostrar. Qual o melhor t 
t1·iae11 e commerciaes a proteger, gloriosas tra- Si como consequencia rla llberdade do en· 
dições a conservar, graves t·roblemas sociaes a sino, pudessemos fro.nca.mente instituir a li
resolver, grandes desastres arepa.ra.r. HDtigas bct·dade pl'ofissional, semelhante questão não 
e uteis instituições a aclima~.ar sob um regi- teri•.\ razao de ser. · · 
men novo, uma acção central é necessaria. _Mas, ~lem do que, a liberdade profi.s:,.i.onal 
para reprimir os exces:;os dos partidos, asse· nao está oonsagrada. em nossa Constituição 
gurar a todos o goso dos direitos politicos politica. oomo muito erradamente pensam. 
pelo respeito da ordem e da lei. e favorecer o accres_ce que ~a é tambem . uma da.quellil.s 
jogo livre e poderoso de todas a.s forças questoes que nao podem ser resolvidas tão 
materia.es e mora.es. A instrucção é segura- somente á luz dos princípios, de um modo 
mente uma destas forç.as. absoluto _em to~o e qualquer caso, e antes a. 
. Em o nosso pa.iz, a solução desta. questão sua soluçao depende ~a.s circumstancias que 
Impõe-se, tendo-se em attenção as suas cir- cercam o p'liz. do grao de sua cultura, dQ 
cum~tancias e. as condições que o cercam. ~tado do ~eu adea.ntamento, da. sua civilislf.
Temos, e certo. quatro Faculdades livres. çao. ( Apota.dos .) 
mas, como v. Ex. e a C&~'& não ignora.m. Tal é o adea.ntamento de ·certos paizes .113 
nenhum desses estabelecimentos tem seguras Eurõpa., ·que a. liberdade profissional póde ser 
condições de estabilidade e. nascidos bontem, instituída sem perigo algum ma.s onde & civi· 
podem . desappare~r aman~ã ; e, tendo ~ lisação D.ã.o houver a.ttíngin~· um certo grão, 
Estado duas Faculdades perfetta.mente orga.m. -é manzfesto qlle para .. o exercicio de certas 
sada.s ~ com professores distinctos, seria. uma funcções, que a.1fectam a vida. e· a. fürtuna dos 
gran~e loueur,~ fechar esses estabelecimentos. c~dadãos, ~~o a:; do medico, (19 pharmaceu~ 
( .Apf)l(r.dos.) . . . . , . . . . t1C? ~. as do ad v~ano, o Estado deve intervir, 
Deve~o~ •. porta-nto; manter .~ Faculdades eDg!ndo ga.rant1as de capacidade; sob a 'fór.m.a. 

federaes, sem ~~bel~erm?l:l• ent.retanto. ~ de diplomas, .exp.edid!lf> . .PÓf corporações :.de 
monopolio do ensmo. Tal e· o regunen dale1 sua conilança.. (Apoiados.) · · 
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Ora, comprehende v. Ex., Sr. Presidente, dade de ensino, e que póde tornar esse prln
que o nosso paiz não está. ainda em condições cipio l"ecundo. 
ele estabelecer a liberdade profissional : seria Com este régimen. diz elle. o ensino supe
um grave perigo. que o Estado deve evíta.r. rior entrará em uma vida nova. Cada Fa.cul· 

Estas considemções p3.l'ecem indicar que só dade of:llcial ou livre org-anísaria seu ensino 
o Estado e que deve ter a n.ttribuição de con- como entendesse, adaptaria. o programma, 
ferir diplomas., e todo;; quanto sustentam este os methodos, as idea~. que lhes parecessem 
systema dizem que o diploma não e mais do melhores. estabelecendo-se uma real concur
que uma medida de policio. preventiva desti- rencia, como em todos os ramos de act ividade 
nada a garantir a segurança rlos cidadãos, e humana. e. de tão fecundos resultados. A 
todas as medidas que inte:essa.m â. segurança, liberdade r1e doutrinas seria completa. Os 
publica, são da exclusiva competencia. do prof~sores e a..luninos não tendo mais neces
Estado. · sidade de se preoccuparem dos exames mui· 

Entretanto, si aquelle systema. attenta. as tipios a que siio hoje obrigados, po•leria.m se 
condições actuaes de nosso paiz não póde t>er entregar livremente aos verdadeiros estudos 
estabelecido, este é absolutamente inn.ceita- scientitiros. O professm• deixaria de ser um 
vel, IJOt'que sujeitar ns alumnos de uma p;.•eparad.or de exames. um repetidor dos 
Faculdade li v-t·e a prestarem exames IJ8rante ext~.minauores o!Iiciu.es; as lições tor.nar-se· 
as federaes, é matar completamente o ensino hiam o oujecto principal, e o exame cousa 
livre (Mu;tos apoiados.) secundaria. 

Co!Do muito bem ~tmderou o reito~ ~a. Uni- Para a obtenção do dip:oma profissional, o 
v~x:~~a~e de Louvmn, e~ t~a.l?etu,:~o que jl;lry fi!la.l apenas averiguaría a aptidão pra.
dir~,lU "2 Sen~do da Be~.,tca. a. .hb.err.ade do twa, nao os resultu.dos e as theor.ias que de
ensmo nao COUSJ$te o.o stmples dtre1to de en- terminaram ess;1 aptidão 
sinar, mas nu di!'eito de e;1.~inar- com ef!icacia. , . • _ 
Sinã.o-serã. uma Iettra. morta. uma libcr· ~ o reg1men da Allemaoh!"', e que tão. be-
-pade puramente especulativa. ne~co:s r~s~~w~os tem pmd-.:ztdo; é o reg1m~n 

Sujeitar os alumnos de tuna Faculdade livre qnt. ~es~lill ~a ver estabelec1do em nosso paJZ. 
a prestar e.:ames perante uma official, a.fim (Vatos apa? tes.) . 
de obterem diplomas, e estallell?cer a supre- ~enhum desses. syste~as- que tenho 11-
macia de uma. noutrina official, e a:s opiniões fi~mu~ente !1-PI'r.>cm·~u e o nOS:So .. As nossas 
dos examinadores, os livros po1· ellE's segui- :acul• f:Ltles hvres ~dem expedtr diploma~. e 
dos. serü() fat;..~.lment.c :;egui•1•1S pelos alumnos. ~~tes ~~.1plomas conferem o~ mesmos previle-

Vem de novo o jugo da. uniformidade, e a ... tos .e a.s mesm~.., preroga.t1vns ~ue os ~a.s ofH.
espontaneida.de, o espirito de pror,rresso, o Cla:_~. Sr. presl~ente, este regtmen nao póde 
espírito de innovação, tã.o necessario para o e nao}eve contmuar. . . 
desenv-olvimE'nto do ensino desappa.recerão . A nberd~de do ens~no, ponderava Jull_o 
completamente. E' o programma vivo, diz. s.m~on , c?n.stste _em abrir cursos sem. au~l'I.
Descha.mps, imposto ãs universida.<les livres e s~tçao prevta, nao em fazer bachareiS }lcen-
aos estudos privados. c~ados e.do~tores .. O _que essa pretençao re-

• 1 . c.ama e nao o dtretto de dizer ca.da um o 
. . Os professores aevem ensmar, segundo a~ pensa, e pensar 0 que sabe, mas 0 de atar, 
1ed~s, segundo os meth~dos que . os membros 0 de obrigar 0 poder publico constra c d 
do .Jury adaptarem: s:erao r>epet1dores desses a Ulna con.:!:··nç" que n~o ' .d n.,en o-o 

· ad d d .. · • · . lill "'• a po e merecer ao 
ex~~m ores, e mo 0. que e:s:se .JurY. cons .. t- .E:n.ado o ensino fornecido em estabeleci-
tu;:a ú governo do ensmo, ~ nad~ pode ser mentos sobre os quaes a. sua autoridade não 
ma.ts desastro,..o para o ensmo hvre do que se exerce 
su.íett.a.l·o ú. descripçã.o de~se tribunal su- • 
promo. Ruy Barbosa, em um celebre relatorio so· 

nesta f) tereeiro systema, pelo qual têm b~ o decre~o de 19 de abr~l •. dizia a. proposito 
desta. questão: «com os VJ.ClOS da. nossa Il&

todu.s as Fo.culdn.•le~ officiaes e livres 0 direito ciona.lidade, com a frouxidão dos nossos cos· 
de conferirem diplomn.s scientificr,s, tican;lo tumes, com 0 deprimido nivel do ensino em 
os diploma.,\os, ~so queiram exercer uma no~ paiz, essa. innovação (que é 0 aetual. 
profis~ã.o. obriga•1os a se sujeitarem a. um regiiD.en), ou se limitaria. o immobilisar-se 
exame protl.ssional. no papel, ou arriscar ia a instrucQão supe-

Laveleye, em um magiStral estudo sobre e rior ao mais impudente industrialismo a 
ensino superio~na Belgica, onrl.e ta.mbem se corrupcção mais incalculavel !». ' 
dá acoexis.teneia. r1asFaculdades officiaes com Neste cu~to espa.ç.o de tell?po em que tem 
as livres sustenta com argumentos irrespon- e~tad? em vtgor a.let rTe 2 de Janeiro, a. expe
diveis, er>m considerações de alto valor a r1enc1a tem demonstrado de um modo caba.l, 
exoollencia. deste aystema, demonstrando que o quanto eram procedentes as prev.izões .de 

. ,7 . ,& o c unico conforme com o principio da liber- Ruy Barbosa. (~doi.) -
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No seio Cla commissão, propnz que os grãos cicio daquellas regalias e vantagens. (Apoia
conferidos, quer pelas Faculdades officia.es dos.) 
quer pelas livres; tiv~sem apenas um valor Embora não concorde com algumas dispo
scientifico, constituissem um attestado de sições do proJecto, devo t o<'!.a..via de~de já affir· 
cultura elevada) sem efticacia. profissional, su- mar, que nenhuma só offende o principiú da 
jeitos os diplomados que quizessem exercer libet"dade do ensino. 
uma profissão, a um exeme pratico final. Poderít parecer que as disposições do art. 2° 

A maioria da. commissão. porém. entendeu relativas ao regimen da.s fa.culdadas offen
que deveria prevalecer o system:l. actual, e- r1em esse r.wincipio, mas urn estudo mais de
que os abusos que se teem dado, serão corta- morado dessa.s disposições conv-ence do con
dos com as seguintes medidas consagradas no trario, e~lem de que são reclamadas por inter· 
projecto : esses publicos de órdem elevad:~ . 
E~ige o projecto no art. 5", para o reconhe· Sabe v. Ex., Sr. Presidente. que o ensino 

cimento das Faculdades livres, que tenham juridico tem decahido muito em nosso paiz. e 
um[patrimonio de 50:000$,e no art. i~ deter· que essa deca.denciaaccentuou-sedeum modo 
mina. que serão fiscalisadas por um fiscal no- r1ota.vel, depoi~ da reforma. operada com o 
meildo pelo governo, com os vencimentos de decreto de t9 de abril que aboliu cornpleta-
2:400$ a.nnuaes. tamente a obrigatoriedade da frequencia. 

Me parecem improficuas estas medidas. (-4.po:a(los pe,-aes.) · 
A constituição desse patrimonio é fucili.ma, As a.ulas começaram a ficar desertas, e 
sobretudo para as Familda,le;; que se constí- grande numero dos que teem-se matriculado 
tuirem, com intuitos de luc;•os,em fabricas de nas faculdades , visam mais. o diploma do que 
diplomas. E cotnprehende V. Ex., Sr. pre- a instrucção. 
sidente, que serã. uma industria. bastante Est!!s .t'a.ctos já impressionaram fundamente 
rendosa.. . o governo da monarch:ia, que por aviso de 28 

Não confio ta.mbem na tlsca.lis:\ção. Consi- de novembro de. 1885, incumbiu ~ congre-
dero muito exíguos os vencimentos para. que gações c1as Faculdades de direito do paiz, de 

.o governo encontre um fiscal de recoJ.hecida estuda.rem e organizarem no;os estatutos 
'competencia scientifica em assumptos do en- para. essas faculdades. 
sino .}uridic.:o, que queira se de~.icar ao tra.· A c.ongregttção da Faculdade de S. Paulo 
balho de examina.r todos Ol< programmas, ve- n<•meou uma. commissão da notaveis profes· 
ritical' o merecimento do ensmo, a marcha sores p;u•:t e5~e tr::balho, que foi con~luido e 
do pt'O~esso 'los exames. a naturl•za das pro- a.prcsenta.do n.o governo em março de 1886. 
vas exhibidas, a aptidão :profissional dCl todos Na ex:posíçüo de motivos justificativos do 
os :profe..~sores, e tu{lo o ma.is que oooorrer pL·ojecto de estatutos, disse a congregaç-ão: 
no seio das Faculdades; tl'abalho es~o diillcü « Caminho.ndo ao par da opinião mais se-
e que exigirá largo tempo. guida. no~ tempos actua.es, a. commis::ão con-

Além disso, tantas circumstancias influirão servou o principio da liberdade do ensino o 
no animo dos tiscaes-sel":iO elles fatalmente de instrucção introduzido :Qelo decreto de 19 
obrigados a attenderem a tanta.s eonsiderD.- de a.bril de 1~79, e respeitado pelo decreto de 
ções, que sinceramente não croio nos resul- 17 de janeiro de 1885, sem embargo de reco
tados proficuos desta medida. Pretiro o sys- nh~r que .foi prematura a. a.dopção de um 
tema adopta.do na Allemanha. principio verdadeiro sem duvida alguma, 

Devo de dizer, entre :parentheses. que em- mas que fa.t.almente tem de ser adaptado ás 
bora não acredite nos resulta'1os dessas me- condições peculiares de cada. um pa.iz, de 
didas, todavia reconheç.o que o Estado tem ca.da. um povo, devendo-se sempre attender 
competencia para determinal-~-~.s. ao elemento histol'ico qu e 11resiniu e preside 

Com effeito, desde que o Eo3b~do, pelas con- ~ evoluções sociaes de todas as nações. 
dicções especiaes do paiz, tem necessida•le de A commissão conserva o principio da liber
intervir na. in:;;trncção superior e de manter. da.de de ensino, que consiste em cada um 
cursos ,,mcia.es, e de~e que tem necessidade apren'1er onde melhor. lhe convieP, e ter o 
tambem de exigir diplomas para O eXel'Cicio direito de ser e:ta.mina.do na.s diversas mate~ 
de certas e detel"minadas profissões. e os dt- ria.s e disciplinas, uma. vez que mostre a sua 
plomas nã.o são mais do que medidas <te ga.- capaeirlade scientific~\ e littera.ria.. 
rantia. .social e de policia preventiva, que lhe Para esse e!Ieito a oommissã.o estabeleceu 
competem exclusivamente, e desde que fina.l· uma epoca annua.l, considerandt" que não é 
mente não só não mantem o monopollo offl- absolutamente poseivel . :prepa.rar-se a.Iguem 
cia.l do ensino, e até dã. tambem ásFacu.ldades nas disciplinas scientificas que formam um 
livres, o direito de expedirem diplomas, é anno do curso das Fa.cutdades ele Direito, em 
manifesto que tem ampla competencia para menor espaçO de tempo, sendo que o fim que 
determinar e estabelecer, attentos interesses se collima é a. possibilidade de todos poderem 
de ordem.publica., as condições para o exer- adquirir o diploma scientifico a.íimde goza-
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rem de Uxlas as suas regalias e pri l'ilegios. 
uma. vez q11.e demonstrem possuir as aptida.m 
exi,~ida.s. 

quer dos alumnos por maiil 15 minutos sobre 
a. prelecção a.nterior-. _ 

Mas, come o principio de l~ber~a.de de en
sino não in testa com a orgamzacao dos esta
belecimentos de instrueção do estaoto. nem 
com as conlições que este pc.de julgar conve
nien.te exi~ir daquelles que se quarem ma
triculai' nos cursos officiaes e procuram o 
ensino ahí d.a.do, a. commissão entendeu dever 
restabelecer os pontos em ns aulas, as lições 
e os exercícios pra.tico3 semanaes. 

E, pois, l!la.rc:tr-se-hão pontos aos estuclan
tes matriculados que não frequentarem as 
aulas ; não ]lerderão }JOré~n; · ell~s o a.nno, .de 
sorte que assim ~s p~ntos so terao por eif~! tO 
manifestar a. ass11JU1dade daquelles que ttve
rem-na e turnar conhecidos, aos :pais. aos 
interessados e ao publico em ge!'al. quaes 
os alumnos frenquentes, fioa.ndo a cada um 
a responsa.bilidnde que lhe pertence. 

A experiei!Cia adquirida. com o systema. 
inaugurado pelo decreto de 19 de o.bril de 
1879. levou a commissã.o a. restabelecer as 
lições e os exercícios pra.ticos em torJas as 
aulas de modo a habituar o a.lumno li. exposi
ção facil das ma.terias que estuda e a.n jogo da. 
argumentação. afim de que mostre que co
nhece os princípios e as Jeis que regem as 
di1ferentes disciplinas e qne lhes sabe a rccta 
applicaçã.o . 

. A provo. tirada elos exn.mes feitos, •lesde o 
anno de 1879 até hQje. eonveuceu a com
mi::;sií.o desta necessida.·1e indeclinavel, p~.Ja 
comparaçii.o dos resultados obtidos actual
mente cosn os resula.ados r.los exames ante-
riores . 

De feito, quem tenha. tido conhecimecto 
dos actos des-ta Faculduhe, no tempo em que 
os alam nos -se adestravam ct>m os ~xercicios 
denomina:nOJ de sabbatína., e erã.o chamados á 
lição, e os compa-re com os actos que :prestam 
hoje os alumnva, ha de necessariamente re
conhecer gra.nde differença. em favor dos 
P!-'imeiros. 
· E' que as lii,IÕes e os exercicios escolares, ao 

passo que obrígavam ao estudo, davam ta.m
bem ao alumco ma.is facilidade de exposição, 
ba.bito de argumentação e o tornavam apto 
a. conhecer de logo a estr·uctura. do argumento 
e a descobrir-lhes os defeitos. » 

· '. De accordo- oom estas idéas e· de aceordo 
com o projectcl formulado pela congregação 
de S. Paulo, o mínistro do fmperio, na sessão 
legislativa. -<1e 1887, apresontóu na. Ca.ma.ra 
dos Deputa.dc~ uma. proposta. de reforma da.s 
Faculdades d~ Direito, q:ue consagrava além 
de outras disposições as seguintes: 

:c ,3.° Fiea. abolido o quarto de horadeno~i~ 
nado de espera ; & prelecçã.o uura.ró. pelo me
DOs utna hora, devendo o lente ou vir quo.l· 

g_ • Ha.vem rlua.s épocas de exames cla,jJ 
materias do curso de sciencinsjuridica.s e so
ciaes uma. logo depois de ~ncerradas as 
aula~, e outra _~o dias antes de come<:_~a.r o 
novo anno lectlvo. 

10. •. Pan-a a segunda. prestação de ma.tri~ 
cula os a.l~::nnos matriculados ~er-â.o addmit
dos na. ordem i! a ·inscripçã.o, a. exa.me oral e 
por' eseripto das materia.s explicadas durante 
o anno. sobre pontos tirados ·â. sorte no aeto 
no mesmo exame, orga.nisados pela. congre
g-.>.\.ã.O á. vista 1.los progra.mmas e ·publicados 
por editaes um mez.a.ntes do encerramento 
das aulas. 

ll ." O alumno que durante o anno lectivo 
der vinte faltas não justific:l.das em qualquer 
das respectivas aul~ pel:'derá. ~.~eu logar na. 
in5erípr:ão e somente sera a"m1t~1d~ a e~ame 
depois ele ultimados os dos demau lllSCr1ptos 
no mesmo anno. 

Aquelle, porém, que em qualquer das aulas 
dar 40 faltas não iustitlcadas dU1'll.nte o anuo 
lectivo. eómeote será a."mittido na primeira. 
época. si h ou ver tempo, prestando exa.me 
vu.go sobre as materias do Pl'Ogl':l.mma, e 
sendo nrgnído ~r mais meia. hora. 

12D Na. segunda. epoaa de exo.me serã.o a.d
mittido~ em primeir() logar os preteridos, na 
fôrma Ja. nltima parte do nlllnero a.ntece· 
tlentc ; em segundo logar. os a.lumnos dos 
cui'SO:~ pllrticulo.ros, autorl&l.dos pelo art.4" 
dapresente lei, e em tereeiro logar os repro
vados na pri mei1·a. época., pa.ga por estes novo. 
taxa integral ela mat1·icu1a.. 

§ 4. o Os alumnos dos cursos particulares 
professados dentro ou fóra. das faculdades de 
direito serão a.dmittidos a. prestar exn.me dos 
~;cus diversos a.nnoa, media.t\te o pa.,namento 
da .. ta.xa integral da IMtricula e certificado da 
frequencia dó res~tivo prof~r. que não 
I)Oderi eoncedel-o aquelle que t\ver faltado a. 
2o lições durante o <lnno. » . 

Este projecto não teve proseguimento. 
Veíu o decreto de 2 de ,janeiro, vieram a.s 

Faculdades l.ivres. com todos cs privilegias e 
prerogativas das offici.aes, e o ensino do di
reito ainda. decahiu mais. 

Informam-me que se tem feito os cursos de 
aeiencia.s jurídicas e sociaes em menos de rlollS 
annos ! (Apoiados.) 

A \mica aspiração de uma ·grande parte dos 
rrioço;; que mg.triculam em nossas Faculdades 
é a. de fazer o maior numero de exarnes pos- · 
sivel, dentro no menor espaço de tempo pos
sivel; mas o estudo do direito que demanda. 
da a:pplicação e ~fnrços, que de~anda: de 
t~mpo. que percorre p~a.ses sucoossrva.st l~e
Vlta.veis, onerosas, estã. abandonado. está. rlS· 
ca.do doa JieUS planos! (Apoiador.) 
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· Ca.racter.isa. bem esta deploravel situação a guro sobre as habilitações destes, os exames 
seguinte recommendação, communicada.' á devem ser feitos em outras condições e em 
commissão, e feita. pelo director de uma. Facul- outra época. 
dade á. respectiva. congregação: · Dispõe o projecto que em nenhuma. das 

«Precisam nã.o ser severos nos exames, afim epocas poderá o alumno ser examinado nas 
de que os estudantes não abandonem a nos.')(L materia.s de mais de um anno. 
Faculdade.» Esta disposição tem o'1ntuito de pôr ftm a 

O que é preciso é pôr fim a este e!::lt&do de um esca.ndalo qne tem-se dado, e de que são 
cousas, pa.l'll. que não se diga do ensino juri- culpados, não só os alumnos, como, e princi
dico, o que ha. tem}Joo, disse Ruy Ba.rbosa, pa.lmente. os proprios professores. 
em rela.ção a instrucção secund3l'ia. em nosso UM SR. DEPUTADO-Principalmente estes. 
pa}z: «C uma indt~stria impudente que nos 
en,.,ergonlut. e nos ~vilta'.t, O Sa. ADOLPHO GoRDO-Consta que se tem 

Diante destes factos. a. eommissã.o lem- feito os dons cursos de scieocia.s socia.es.e ju
brou-se das medidas recommenda.das pela ridica.s, em menos de dons a.nnos, e neste 
illustrada congregação da. Faculdade de cnrto espaço de tempo se habilitam os a.lum
s. Paulo, e e~tabeleceu no projecto em dia- nos ~m ma.terias difficílimas ensinadas em 20 
cussão que os a.lummos ma.triculados serão ca.detras l . :-· 
chama.dos diariamente e a.s suas faltas pulili- . Outro escandalo, cuJa. reprorl~çao o pro· 
cadas mensalmente, e que 0 que dei' mais Jecto -procu~ enta.r, é o destas vmgens eon· 
de 40 faltas só poderá prestar exllllles na stantes que ta.zem os alumnos de umas Fae~l-
2• epoea, e sobl.'e pontos que a. mesa exami- da<ies para. outras,et:n ~usca. de e~ames fa.ce1s, 
na.dora. organisar no acto. em busca, ~e comn_nssoes exammadoro.s que 

Não preciso justificar ~nte a. Cama.ra. a possam ~erlDftuene~arlas por cartas de recom-
importancia. destas 'medida.S. A publicação da.s mendaçoes. . . . . 
fa.ltas, dando a. conllecer aos interessados e Temos h?Je se1s Faculdades d~ dtraLto e !JS 
ao publico a. assiduidade dos a.lumnos,a perda alumnos VLVe~ em cons~ntes vLagens d~ Sao 
da inscripção pelo motivo de 40 faltas. ob~:i- P~ulo pan Mt.na.s, de ~mo.s para. o Rto, do 
gados os que derem osse numero de faltas a. R10 pa.r<l a. Bahw .• da. Ba.hH~ para. Pera.nmbuco, 
prestarem os seus exames em março, e em etc , ~mpreganr~o nessas vta.gens o tempo que 
conrliçõe3 mai.; camceis, constituem serio in- devermm ~ed1car ~o estu•'o •. 
centivo para. n t'requencia, como o demon- Co~o m.t.? é posstvel. aboltr completa.men~ 
strou a expet•iencia. do regimen anterior ao as gm.as, dtsp?e o proJecto que o a.lumno so 
do decreto lle 19 de abril. pode~a. ter guxa de uma. para. outra. Faculdade 
. J!1stu medidas nií.o o1fendem, porém,o prín- depou~ de ter prestado os exames ~o a.nno: . 

ctpto da. liberdade do ensino. UM SR. DEPUTA.t>O- Esta med1da ê fehets· 
0 Sa, Al.lGUSTO DE FREITAS - ApoiadiS• aima. , 

simo... O SR.. ADOLPIIO Gon.no-Determina. a.mda. o 
. o sa. ADOLPno Gon.oo- •• • por que mesmo projecto que os a.lumnos serii.o chamados â. 
o n.lumno que ti ver rlado 40 faltas, como 0 re· liçiio. e que haverá. exel'cicios pra.ticos, sc-
provad6, como 0 alumno de curso particular, gundo a. fórma que o lente determinar. 

· A iltwtr'&da congregação de S. Pa.ulo, nn. 
poderâ. fa.zer exames. exposição de motivos. que ba pouco li, a.ttes-

0 projecto estabelece duas épocas de e:xa.- tou (1ue os exames feitos no regimen aut~:~ior 
mes: uma em nol'embro e outra em março· ao do decreto de 19 de abril, demonstl"3.vam 
Na. primeira. só poderão fa.zerexa.mes os alum· outra cultura., outr.o aproveitamento, que os 
nos matriculados e que ttveremsidoa.ssiduos, exames feitos no regimen esto.beleoi•lo por 
por que ne::~ta. época. o exame constitue m~ra. essa. reforma, porque as lições e os exercicios 
:l.'ormaiidade. · · escolares, ao mesmo tempo que obrigu.m a.o 

Pela faculdade que o projecto dâ. atis pr~ estudo, dão ao alumno mais fa!!ilida.de de ·ex
fessores de ouvirem os alumnos sobre as ma· posição, habi.tos de a.rgu.menta.çllo, e .o fur
~a.s explicadas, e de f.•zel'elll exercicios pra.- nam a._pto a. conhecer desde logo a. estru.ctura. 
ttcos, conhecem os protl:lssores a.s habilitações e os vtcios do argumento. 
dos seus al11mnos, e o exame, repito, consti· São celebres, Sr. Presidente, pelos extra.• 
tue mera. formalidade. ordina.rios re$ultados que teem produzido, os 

Os professores não podem conhecer, porem, exercicios pra.ticos nas universidades da Al· 
a.s hat.oilita.ções dos a.lumnos, que emborll. ma- lemanha., aos qua.es, os grandes :mestres da· 
tricula.dos,não frequentaram os cursos, e per· quelle pa.iz teem ligado a. maxima importo.n7 
deram a. sua. inscripção como . não nodem co- cía, por considerarem-nos como o melhol' 
nhecer as habilitações dos alumoos que t'i-e- meio p3ora. estimular o tra.ba.lb.o e a actiTi
quentara.m os carsos particula.res, e para. que dade scient.iftaa.;·o ensino do direito não deve 
~ protessores póssa.m .fazer um juizo bem se· ser feito apenas com prelecções. · · · 
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Na Italia., tendo o regulamento de 1890,de- · Abandonam completamente o estudo, nã.o 
terminado que o ensino de direito tivesse a. acompanham os progressos da sciencia., e as 
dupla fórma de lições. e de conferencias com suas liçõ3S, quando vão á Faculdade, são um 
os estudantes, e tendopermittido que os pr~ acervo de banalidades! 
fessores emprega..c:sem uma parte do tem]lO Mas são vitalícios! 
destín:.do ás lições em con1)ersar com os es- Porque se ha de ligar o progresso do ensino 
tuda.ntes, muitos professores, começaram, a certa.s e determinadas individualidades~ 
desde então, no fim de cada lição, a ouvir os Concebe-se, diz Lerminier, que em um go-
estudantes sobre as rna.terins explicadas. verno ·absoluto a inamovibilidade seja uma. 

Montavani-Ors~tti,. o fundador da. escola. garantia, mas em um governo livre,a gara.n-:
livre de sciencia.s politicas, e Luigi Lucchini, tia uerdadeira não está. ao contrario no amo
o eminente crimina.lisia, puzeram em pratica vibilidade ~ 
na Univet"siclade r1e Bolonha os exercicios tã.o Ententlo que os professores devem ser no
usados na Allemanha. Lucchini provocava. meados por um certoprazo:-siforem assíduos, 
dos estudante. ... em exercícios que fazia duas si. r-evelarem aptidão proftssiona.l-si durante 
vezes por semana. e3tudos ex~tteticos l!Obl'e o esse prazo em6m forem verdadeiros profes
codigo penal; monographias >Obre uma. insti- SO"es-essa nomeação deverá ser repetida até 
tuição, ou sobre um assumpto da actuaJ.i- duas vezes, com melhoria. de veiJ.cimentos, 
darle scientitlca, ou sobre uma reforma. Jegis- sendo jubilados atlna.l com o dobro dos seus 
lativa; estudos críticos sobre legislação e vencimentos primitivos. 
jurisprudencia,obrigava·os a exercícios judi- o· bom. o verdadeiro professor terá to-1a.s 
ciarios, a debates &imulados, a. proferirem a.s garantias, e a. grande garantia da.iubilação 
sentenças, acompanhava-os em visita. aos tri- com o dobro de seus vencimentos, de~is de 
bunaes, prisões e estabelecimentos peniten- ter prestado rea.es serviços ao ensino duran
ciarios, devendo cada. excursão ser seguida. de te um certo prazo. EUe pode considerar-se 
um relatorio formulado por um dos estu- vitalício. 
dantes, etc. Mas aquelles que n§.o estiverem nessas 

Comprehende a Ca.ma.ra., as vant:J.gens. os condi~ões, que não ligarem ao ensino o in
resultados beneficos que estas praticas elevem teresse o que s;1o obrigados, que lliio revele
produzir, e 1oi por isso que a commissü.o E>.a- rem competencia.-nã.o devem continuar. 
tabeleeeu no projecto que os lentes poderão Me parece tambem Sr. presinente, indis
ouvir os a.lumnos, e que f,_J•ão exercícios pra- pensa.vel alargar as atributções dos directo
ticos segundo a forma. que determinarem. res das Faculdades, e dar-lhes maior a.utori· 

Oxa.lâ. qne os profe,sores comprehendendo dade. 
bem a importante missão que lhes cabe, sai- Um estabelecimento de ensino não pode 
bam cumprir o seu dever, elevando o ensino runccionar regularmente sem qua o direc
á altura. em que deve ser mantido. tor tenha amplas attribuições, e exerça. larga 

Sr. presidente, si este projecto tem o in- áutoridade aooretudo sobe a congregação,- e 
tuito de reerguer o ensino do direito, precisa. quando eu apresentar emendas ao projecto 
ser complet,,do com uma medida, que r eputo de.qcriminanrlo as attl'ibnições quelhe devem 
indispensa.vel, e é referente aos professores. ser conferidas,justificarei mais demorada.men-

E' preciso abolir a. vitaliciedade dos pro-. te este·ponto. 
tessores, respeitados os direitos dos actuaes. Entro agora em uma outra ordem de con-
Nunca. · pude comprehender as ra.zões que siderações. 
·possam justificar essa vita.l.iciedade. . Pelo regimen actual,Sr • . presidente,ha. tres 

Porque devem ser vitalieios os professores, cursos dist!nctos nas Faculdades de direito: 
quer sejam bons, quer sejam pe:;simos? o de scieneias ,iuridicas,o de seiencias sociaes, 

A deca.dencia. do ensmo jurídico não de- e o de notariado. 
corre ex.clusivamentedat-eformaoperada com Apreciarei antes do mais, os doUll cursos 
o decreto de 19 de abril: ninguem ignora. que de scieneias jurídicas e de sciencias soeiaes. 
muitos professores não tem-se dedicado ao 
ensino com o interesse a que são obr1g,tdos. Pelo regimen actua.l, estabelecido pelo de-

Temos t ido, é certo, em nossas Faculdades ereto de 2 de janeiro, o curso de sciencias 
grandes e distinctissimos mestres, mas ta.m- juridicas comprehende o ensino da.s seguintes 
bem temos .tido pessimos. . :· matarias : 

Quantas -vezes, obtida. uma e:ut~ira, o pro- Philosopbia e bistoria. do direito. 
fessor não deixa. completamente · de lado o Direito publico e constituciona.L' 

.• estudo do direito, e vae exercer a. sua acti- Direito romano. 
vida.d.e em empregos commerciaes ·ou indus- Direito criminal. 
triaes; na. advocacia_ nas luctM dapolitica! ~ Direito civil • 
. Quantos não vivem de liceO:Ças e oommis- Direito commercial. 
sõe~ f I · Medicina. legal 
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Processo criminal, civil e commercia.l. 
Pratiéa. forense. 
Historia. do direito constitucional. 
Noções de economia política. e direito admi

nistrativo. 
E o curso de sciencia.E sociaes comprehende 

aa seguintes ma.terias : 
Philosophia e historb. flo direito. 
Direito publico e co~titucional. 
Direito das gentes. -diplomacia e historia 

dos tra.ta.dos . 
Economia. politica.. 
Hygiene pu~lica. 
Scienci& aa. iadministra.çio e direito admi

nistrativo. '.' 
. Sciencia. das finanças e contabilidade do 

Estado. : 
Noções de legíBlação comparada. sobre o di· 

l'eito privado. . 
Sr. presidElnte, esta separação. tal como se 

acha. estAbelecida :pelo decreto de 2 de janeiL"o 
não deve prevalecer, attentas as considera-
ções seguintes : · 

Ponderarei em primeiro logar. que é tão 
grande, tã.o' forte, tã.o intimo o •aço que liga. 
a.s ditferentes disciplinas de um e de outro 
curso, que o estudo isolado de umas preju
dica. consideravelmente a. formação do espi· 
rito juridico. 

Lembra.l'ei, por exemplo, que Diio ba. DO 
curso de sciencias jurídicas uma. cadeira. es
pecial de economia. politica.. 

Ha. uma. ea.deira de noções de economia po
litica. - mas o professor tem tambem de d:u
n~Bi de direito a.dministntivo no mesmo 
llnno, o que quer dizer, que o alumno nada. 
ftca.rá. sa.bendo da.quella. aciencia. (M-uitos 
apoiadN.) 

Ora., haverá. quem ignore o auxilio impo~ 
tantissimo que presta a economia politica em 
todas as relações sociaes que o direito :regula.; 
quem ignore a grande pl'Apondera.ncia. dos 
}1rinclpios desta.. sciencia. Dos tempos moder
nos ; ha.vera quem ignot"e que o direito com
mereia.l é uma. :parte da economia. pol.itica., 
visto que regula a.s l'ela.QÕes juridica.s. que 
precedem e deri varo -se da. circulação dos bens 
e valores f 

O direito e a. economia. política. se escla.
recem e se completam mutua.mente, e urn 
illustre escriptor, ponde•a. que o juris(:on
au.tto ~ii.o póde prespinflir da. economia poli
tioo., porque a.o mesmo tempo que a.na.lysa 
scfentificamente a obra do · legisladol0 tem 
neeeasidade de verificar as suas · conseq 11en.;, 
elas 8\)Ciaes, par& preparar os progr~os 
uteiS e a.s :rêformas n~na.S. · 
E~ por isso que nas Faculdades de Direito 

de todos os pa.izes, a. economia. :politica. é en· 
sinada ao lado da.s sciencias jurídicas, :para. 
l'ttQl'Çal-a.s e viviftcal-as. 

Mas. ássim. como o juríseonsulto .não :póde 
Camara A." 

prescindir do. conhecimento da. econom~a. :po; 
litica, o economista. por seu turno, auter1ra 
grande utilidade do estudo do direito posi· 
tivo. 

Entretanto, no curso de sciencias socia.es, 
não ha. uma cadeira de direito civil, não ha. 
uma oo.deira. de direito commercía.l, e nem 
ha. uma..ca.deira. de direito criminal. 

O curso comprehende é certo uma ca.deir!J. 
de noções de legislação comparada. sobre o di
reito privado, mas não sei que p~og•·amma. 
possa. rot·mula.r e seguir o professor para. que 
os alnmnos fiquem sabendo quaJquer eousa. de 
direito privado. (Apoiados-) · . 

Na. Ita.lia., segt,ndo o regimen esta.belectdo 
pelo decreto de 22 de outubro de 1885, os. 
candidatos a taurea in giurispr-udenza., devem' 
fazer um curso de qua.tt'O annos, com 18 ma
terias, além de cursos complementares. 

O regimen é o da união das scienc~ juri-
dicas e soeiaes em um programma. umco. · 

O programma da Universidade de Roma, 
por exemplo, é o seguinte: 

Introduccão ao estudo do direito, e institui-
çõe~ civis. 

Instituiçtíes romanas. 
Hístoria do direito romano. 
Pllilosophia. do direito. 
Esta.tistlea. 

2• anno 

Historia do direito italiano. 
Economia politica. 
Dil'eito canonico. 
Direito constitucional. 
Direito penal e instr\1cçií.o criminaL 
Dir-eito romano. 

:Ju a:mw 

. Histeria do direito italiano. 
Sciencia das finanças e legisla.çã.o ·dnan· 

ceira. 
Sciencia. administrativa. 
Direito :penal e instrucção criminal . 
Direi to romano. 
Direito civil. 

Me9icina. legal. 
Processo civil e organisaç!,o judicilLI•ia.. 
Direito internacional. 
Direito commercial. · 
Direito administrativo. 
l,)ireito civil. 
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Alem desses cursos, ainda são os estudantes 
obrigados a seguir nessa. faculdade 22 cursos 
complementares. 

Sendo o programma italiano considerado 
carregado demais de matarias para favorecer 
as aptidões e formar os especialistas, em 1888, 
o ministro Boselli encarregou uma. commissão 
extra-parlamentar de preparar um novo re· 
gulamento para as Faculdades de Direito. 

A 23 de fevereiro de 1889, a commissão 
apresentou ao minist~o um projecto de re
forma. Esse projecto creava duas secções dis
tinctas nas Faculdades de direito: uma juri· 
dica e outra. política e administrativa. 

E' curio!!a. a discriminação das materias. 
No programma da secção jurídica figuravam
a introducção ao estudo do direíto e institui
ções clvls, as instituições romanas, a bistoria 
do direito italiano, o direito romano, o direito 
civiJ, o direito commercial, o direito penal, o 
processo civil e organisaão judicia.ria, a eco· 
nom.ia politica, a egtatistica, o direita constitu
cional, o d~reito administratiuo, o direito eco· 
nomico, o direito internaciona~. a philosophia. 
do direito e a. medicina. legal. 

No progra.mma. da secção política. e admi· 
nistra.tiva figuravam-a introducçiio ao es
tudado direito,&!l instituições clvis e romanas, 
o direito civil~ o direito commcrcial, o direito 
penal, e a eoonomia politica., a estatística, o 
àireito constitucionaL, a blstorin. das consti
tuições modernas, o direito administrativo e 
sciencia. de administração,a sciencia. das fina.n· 
ças, o direito canonico, o direito internaciO· 
na.l e diplomacia e a pbilosophia do direito. 

De modo que no pJ•ogramma. tle scienclu 
jurídicas foram incluídas as ma terias do nosso 
curso de sciencias sociaes, e no de sciencia.s 
politicas e administrativas as materias do 
nosso curso de sciencias juridicas. 
. Um e outro programma comprehendem 
qualii que as mesmas materias, o que vem de
monstrar a inconvenienci11 da separação das 
matarias em rlous cursos. 

Aquelle projecto não teve proseguimento, 
e continua na Italia o regimen da união dos 
sciencias juridicas e sociaes em um unico 
programma.. 

O mesmo acontece na França., e em alguns 
outros pa.izes da Europa. 

Ponderarei ainda, Sr. presidente, que em 
um regimen de separação deveria. ser dado 
regular desenvolvimento às ma.terias de um 
e de outro curso. 

Assim no curso de sciencia.s jurídicas deve
ria. ser dado maior desenTolvimento a.o estu
do do flireito romano. não só pol'flue a. J.eiis· 
lação romana é um elemento essencial para. 
a seria comprehenc;ã.o de quBlquer instituição 
ci'vU, como porque é o.modelo e a fonte do 
direito civil patrio, tendõ ainda autoridade 
subsidiaria., no. deficiencia de nossa.s leia. 

Mas o estudo regular do direito romano 
não póde ser feito sem o estuilo da. sua histo· 
ria, sem.: o estudo das Institutas, e sem o estu· 
do das Pandectas. -

Nas Faculdades italianas ha quatro cadei
ras de direito romano, alem de um curso 
complementar; nas da França, além de duas 
cafieiras,ba um curso complementar sabre as 
Pandectas; na Allemanha o clll'So de direito 
não tem um prazo determinado,. o estudante 
precisa habilitar-se em historia do direito 
romano, nas Institutas e nas Pandectas, e 
para. isso a Faculdade de Berlim, por exemplo 
oiferece 18 cursos: nas Faculdades da. Suissa, 
ha, pelo menos duas cadeiras de direito re
mano,- em toda. a parte emtlm o direito ro• 
mano é ensinado em mais de um a.nno. 

E o decreto de 2 de ,janeiro que estabeleceu 
um curso especial de sciencias iuridicas fez 
eomprehender no program.ma.apenas uma. ca
deira. de direito romano ! 

No regimen anterior (em que não havia. 
alias este curso especial) ta.mbem havia. uma. 
cadeira de direito romano, e não obstante se· 
rem as aulas dia.ria.s, muito pouco ficava o 
estudante sabendo dessa materia: e o que 
aprenderá. hoje em que as aulas são em .dias 
alternados ~ 

As mesmas ponderações fazemos em rela.· 
ção ao direito civil. Ninguem desconhece a. 
alta importancia desta disciplina:- o estudo 
de direito civil é o que mais mteressa. aos que 
se rled.ica.m ús Letras jurídicas, de modo que 
em um curso especial de sciencias jurídicas 
deve ser te i to do modo o mais completo pos
sível. 

Pois bem nós que tem'ls um curso especial 
de sciencia.s jurídicas- temos apenas duas 
cadeiras de direito civil. No regimen anterior 
havia ta.mbem duas cadeiras, mas a congre~ 
gaçã.o rle S. Paulo, no projecto que submetteu 
ao conhecimeeto do governo em 1886, creava 
tres cadeiras, allega.ndo que era absoluta
mente necessario dar um plano mais vasto 
ao estudo llesta mataria.. 

Nesse tempQ a.s aulas erain diarias, e hoje 
são em dias alternados! 

Não preciso alongar-me em considerações 
para. demosntra.r o qnuto é incompleto 
e defeituoso este plano. No curso de sciencia.s · 
sociaes, tambem os cursos nü.o teem o desen
volvimento. oompati vel 'com a. importancia. . 
das ma terias, e basta-me apontar, para com
prov:~o do qu.e acabo de. a~ma.r o estudo 
do dirato pubhco e constitnctOnaJ.. ·· 

Fllta materia. muito vasta. e muito impor
ta.nte é ensinada em uma. uniM cadeira, 
sendo as aulas em rlia.s alternados! · ~ . 

Parece-me que não preciso dizer ma.is, 
para justiftca.r o procerlimento da. commissão. 
reformando o actua.tprogramma e reunindo 
os dous cursos em um.unico. (ApoiatlC?S) · 
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Di-virjo porém. da il1ustre maioria da com· 
missão em dous pontos: 1°, em relação ·a 
certas qta.terias que em meu parecer nio 
devem ser incluida.s no programma, e em 
segundo lo.gar em relação ao prazo do curso. 

Comprehendc o programma em discussão 
uma. cadeira de Iegislaç-d.o comparada sobre o 
direito privado. 

Comquanto reconheça "' alta importancia 
do estudo de uma materia, que tem por fim 
a. unificação do direito-, acredito todavia. 
que não deve fazer parte do prograroma.. . 

O flecreto de 2 de janeiro collocou no curso 
. de scieiJcias sociaes umu. cadeira. de nQÇões 
de legislação comp:J.rada. sobre o direito pri· 
vado, mas no cilrso de sciencia.s jurídicas 
nã.o existe essa.'. cadeira.. Porque~ Porque 
justo.mente o cupso de s~encias juridi_9S nii.o 
compreheude uma cadeira de legisla<;a.o com-
parada.1 · , 

Porque determina. o art. 8° do mesmo de
creto que o est.udo do rlireito couimercial, 
do direito civil, e de outros ramos do dire.ito 
se~â. sempre acompanhado de comparaçã.o r'la 
legislação do B111.zil com as das outras na· 
ções cultas. 

O legislador.- colloeou a.quella cadeira. no 
curso de sciencias socia.es, ta.lve1. para sup. 
prir a falta de Cadeiras de direi to p~ití vo. 

Ora, o projecto da. commi~siio reune os 
dous cursos em um unico e não proptjo o. re
vogação da. disposição citado. do a.rt. 8•, de 
modo que não ba. mais necessidade de uma. 
cadeira especial de legislação com~»o.radn.. 

Com efl'eito, si por Corça da. citu.ila db~posi· 
ção, quer o estudo de direito civil como o de 
direito commerci"l é sempre a.companbaclo da. 
compal'ação da. legislação pa.tr1a, com a das 
nac;ile!l cultas, para que ma1s uma. cadeil·:~ os· 
pecial de legislação comparo.da sobre o direi
to civil e sobre o direito commercial. 

Si j:'~ se fa.z em outras caúeiras o estudo elo 
nosso direito privado comparado, para. que 
ainda uma. cadeiru. especial de legislação com· 
parada sobre o direito privado ? · 

U}I SR. DEPUTADO - São e3tudos ditreran
tes. 

0 SR. ' ADOLPRO GoRDO - Oilfarantas em 
que~ Ser& p<)rque o professor de direito com
mercial e de direito civil, tem.lo necessidade 
de aprofundar o estudo da nossa legilSlação, 
não póde fazer um estudo completo do legis
laÇão comparada 1 

Sl e lsso, pond3r.ll'ei em -primeiro lagar, 
que em um uuico nnao nin "'Uem e capaz de 
fazer um estudo completo ~e JegislaQão com
parada sobre o dlr~ito pt'iva.cto, e em segundo 
logar, que essa estudo prorunde só pôde ser 
feito no recolllimento de um gabinete, e niio 
não deve constituir uma diseiplina de um cur· 
so de direito. 

As Faculdades nã.o tem a. missão de formar 
homens et•uditos, mas a. de preparai-os paro 
o exercício de uma profissã0 e de dar· 
lhes, todos os elementos necessarios para. 
que possam depois aprofundar os seus conhe
cimentos. 

A illustrn.da Congregnc;ã.o da S. Pa.ulo, na. 
exposição de motivos, a. que jà. ma tenho re
ferido, assim se pronunciou sobre este :~s
sumpto: 

c. o conllecimento da legisla~ão üos vo~·os 
cultos estudo tão eloqu •nteruonte preconisado 
por Lerminier, e indispeusa.vel ao JUrisconsul
to que deve e quer conhecer, em sua intei
reza, as instituieõe.!l jurídicas, assim como o 
modo úe hem coot•dena.r as relações que estas 
produzam, não limíta.ndo-se. uniea. e eiclusi
vnmente ao conheeimento das leis naclo· 
naas . . 

Do estudo da. legislação comparada é que 
resultam as rarormns incJispensu.veis para. l}llG 
o direito s•.-,mpre caminhe de harmonia. com a.s 
necessidades do povo rtue dirige. ·· 

A uecessidado do estudo du. logislo.çito 
comp:~t·ada. foi reconhecida pelo dooreto «1e 
17 Je janeiro ele 1885, quo ol:'eoll uma. cadeira 
de h!:·i~laciio compl\raclá. do dlt•eito privado. 
Nü.o torna-so, porém es.~ncil\1 umt\ cadeira 
especial des~us mntarhts, sendo certo qne 
e~e Olltu!lo colhol·i~ provulto rolto ao ll\clo do.s 
io~litulcl!e!i o tlt~!l rogt•ns do dit•oito Jl!\trio. 

Sii.o p·1hwr:t11 uo mestras a que dispensam
mo •lo lnslstlr no a..~ttmpto. 

Outrn. ma.terlo., incluith\ no programmn. do 
projeeto OL!l dlscuSBilo, õ a hlstorla do direito 
oaciono.l. 

Conqttnnto tllmbem reconheoa. a granrle 
importaucin dosta materh, porque é :\ his
tol'in. dl~ origem, dos monumentos e da. evo
lu~o do dít•eito nacional, · tQda.via não .iulgo 
neoossaz·ía esta cadeira. porque o professor 
estuda :\ histeria do nosso direi to, a pro
porção que expõe a. sua. dogmatic:1.. O estudo 
do direito civil não impalle o pl'ofessor ao es
tudo da historia do nosso direito desde as 
su~ foutea e origens, e a historia das di
versas modificações porque tem passado . até 
hoje 1 . 
' O estudo do direito constitnciona.l não obri

ga por acaso ~ estudo da liistoria. do nosso 
il.ireito político ~ Leio no progra.mmu. da ca
deira. de direito criminal, orgaoisado para este 
anno, em s . Paulo, os dous primeiros artigos 
concebidos a ssim: . 

« Art. 1. u . No~lJes hiJioricas do direito cri· 
minal att~ hoje. · · · 

Al't. 2. o Noçües ltüloricas do díMitO cri
minal d~. 1808 a i890. » 

:Ma.s, si os professores, expoodoadog!).la.tica 
do n~so díre tto, fazem o est11do .da SWI. his
toria, par-.1 qoe uma. cadeil"'.l. especial de .bis
toria. de direito nacional! . 
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Ooço dizer-se em apartes que em to- que se acha, e tornando-o uma. cousa seria., 
•lns Faculdades eur·opé:<s exi:;to ostiL ca- a habilitação em tod~_ a.s disciplinas deste 
deir~. ensino, ao envez do que se dá hoje, dema.n-

Comprebeudo que no;; pro;rammns das Fa- dará ar:luos esforços do alumno, e la.rgo pe
culdadl:ls europ9as exista essa. c tdeira . M11s a riodo da sua. vida, é de alta. conveniencia. 
historia tlas instituições rl~ cada um do:; pai- não alongar por demais o curso .super ior, e 
zes da Euro!J<~. n.bt·nnge urn vasto perio:.!o, antes uíminuir ·o seu período ta.nto quanto 
o seu dil'eito teve tuua ·~voht<;ão lenta du- as conveniencias do ensino o permíttirem, 
raute seculos, e a. historia.. tle tnda.s as sua!> sobretu·lo si essé período for obrigatorio . 
modi1l·~ações, tla.s su~ fotens e dos seus mo- Com a. orga.nisa.çã.o do ensino secunda.rio, 
numentos, para. maior.- comprehensão do di- que -rizora:ra de 189() em diante, di!licilmen· 
reito actual, constitue um estudo longo e te um esurlante, ames de completar 1~ a.n
diiD.cil e. deve fazer o objecto de uma. cadeira. nos. poderá matl'ic:ular-se em uma faculdade 
especial. de direito, e como vae-se estabelecer um pe-

Mas a historia. elo direito bra.zileiro é quasi riodo obri~=o>atorio de seis annos pa.ra. o curso 
que de hontem, e é até conveniente que·o seu de direito~ 
estudo seja. feito quando o professor estudar Esta questão não é de somenos importan· . 
as .aossa.s instituições. · cia., desde que se a.ttenda. que não são só os 

O projeeto comprahende uma. cadeira. de ricos os que t't-equenta.m os cursos superio
Medicina ptcbtica. A medicina publica com- re!'\ . Grande numero de a.lumnos luctam com 
prehende a medicina le;,ral e n. hygiene pu- serias ditHculdadespa.ra.manterem a sua sub· 
blica.. No projecto que submetto à conside- sistenc:ia. 
ração da Casa, ha apenas uma. cadeira de Accresce que em todas as Faculdades em 
medicina legal. que o curso é feito em um pl'a:I.O obrigatorio, 

A me·1icina legal e uma. sciencin. muito esse prn.zo ou é de quatro ou de tt•es a.nnos. 
TaBta. e muito diiC.cil para os alumnos que Na. ttalia. é de quatro s.nnos, na. Suissa. de 
frequentam as t'a.culda.des de direito, que não tres, na. Fra.nQa. de tres etc. 
teem conhecimentodeannt111nitL, physiologia. e St•. P1•esidente, sentindo-me bastante fa.ti
pathoJogia. De modo que o profe~sor ten·, ne· gtvlo, vou sentar-me. como voltarei de 
cessirla.de de àar·lhes noçõr·s dessa.~ :~Cienci : t.s, novo â tribuna., então justitlca.rei ma1s lar
quando estudur a parte especial !.lo. metlicillt.L ga.ment"' as minlu-.s restricç{,es. 
legal, quer em relar,:i'io áa questu(~H do J\~1·o Ao sentar-me, su1.plico da Ca.ma.ra. toda. a 
civil, quer nas refcm:ntcs u.o J'ôro criminal. ~uo. attcnção, e todo o seu interesse para. o 
No prazo de um o.rmo ó quu.:o:i im~ivel c~~ projecto em debate. E' absolutamente neces
eatudo, pn.l'tL ser feito com proveito, e como sa.rio que ti.Lço.mos urna. boa reforma.: exigem· 
quer a illuetre maioria dn. commiasão •. que no a natureza do assumpto, e as condições 
na mesma ca.deiro ain•lt~ se ensine o. bygiene excepciona.es que cercam o estudo do direito 
publica 1 o.ctualmente em nosso pa.iz. 

Nem a bygiene publica. deve constltuir dis- E' preci:~o não nos esquecermos da.quellas 
ciplina de uma Faculdade de Direito. (M'!.litos memoraveis p da.vra.s de Pa.steur.de que é 
apoitUÜJs.) do pequeno numero !'los que recebem o ensino 

Diz-se que tem grande utili<1ade para. os superior que depende a. prosperidade, a su
que se de·1icam â. vida. publica. De accot•do, premacia e a. gloria de um paiz: 
mas si essa co~sidera.ção deve ser a.ttendida. VozES -Muito bem, muito bem. (O oradur 
par& a. conf~ d<;> programma, ~n~ ta:o;t-1 e muito felicitado.) . . . 
bem devem?:s mclUJr todas as SClencla.s CUJO E' lido o seguinte votn em separado. 
estudo é utll aos advogados, aos magistrados De accordo com a união das scicocias ju-
ete. . . ] ridicas e sociaes em um programma uni co e 

A9cresce que o que da hy~ lene é ~tll.e C~f:!· indivisivel, em vbta. da relação íntima. que 
ve~uente aos que_ estudam a.s l~ttxa.s J~~~~l- · existe entre di:fferentes disciplinas de um e 
ca.s ~eye ~e~ ensma.d.o n~ ,cade1ra. de dueltO \ outro curso, e do prejuízo que para. a solidez 
admmiS~Iattvo. (AP.0'a.do.s • ., . _ · dos conhecimentos jur ídicas a separação 

O proJecto d.1. ma.toria. d.a. ?omm1~sa.o. esta-I acarreta., todavia, entendo que o curso de 
belece qu~ o ~urso d~ d1re1to sera fe1to no estudos em cada. uma tbs Faculdades deve 
prazo .obr1ga.tor1o. de seis a.nnos. I ser feito em cinco a.nnos, sendo as ma.teri.as 

Re~1te> () que dlsse em meu voto. em sepa-1 do ensino tlistribuidas pela.s seguintes ca-
rado · deiras · · 
· Si · considerar-se· que ·pela organisa.ção do · 
ensino secundario, que vigora.râ. de 1896 em 1 1.• anno 
diante, e sobretudo pela felicíssima institui-, , 
não dos exa~es de ~u!'eza,• que levan- . ~· .. ~deira. - ·Pbilosophia e historia do di· 
ta.ndo . o enstno da Sltuaça.o.-.deploravel em . re1to. 
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2• cadeira - Direito publico e constitu-
cional. . 

3" cadeira- Elementos do direito romano. 

}a cattetra.- Direito interoaciona.l, 
e diplomacia.. 

2a cadeira -Direito civil. 
sa cadeira - :Economia. política. 

ao anno 

publico 

I a cndeira. _... Sciencia das finanças e conta~ 
bilidade do Estado (continuação da. 3• ca.· 
detra do 2° annoJ. . 

2" cadeira.- - Direito civil (continuação da 
2• cadeira. do 2D anno). . 

3'' cadeira. -:-Direito erim.ina.l. 

4• anno 

1" cadeira.--· Direito civil (continuação da 
2• cadeira do 3° o.nnô). 

2" cadeira - Dil·eito criminal e especial
mente direito militar e regimens peniten
ciarias (continunção da 3" cadeira. do 3" anno). 

3a ca.dei.!·a. - 01reito commercial e mari· 
timo. 

4" catleira- Sciencia. dn administração e 
direito administrativo. 

s~ anflo 

In cadeira -Direito commercial e maríti
mo, e especialmente fallencfa.s e liquidações 
judiciaes (continuação <la. 3a ca.deira rl.o 4v 
anno). 

2• cadeira.-Theoria do procesao civil, com-
mercial e crimin&l. 

3• cadeira. -Pratica. forense. 
4• cadeira. - Medicina legal. 
Para o 13nsino destas rnaterias haverá 17 

eathedraticos e sete 1:;ubstitutos, que serão : 
Um de elementos rle direito romano e di-

reito civil ; 
Um de direito commercia.l ; 
Um de direito criminal ; 
Um de medicina. legal ; 
Um de philosopbia. e historia do direito. 

direito publico e constitucional, direito in· 
ternacionr.l publico e diplomacia; · 

Um de economia política, seiencia das ftnan-
-ças e contabill~ade do E!itado, sciencia. da 
administração e direito administrativo ; 

Um de theoria. do processo civil, commer
cial e criminal e pratica. forense. 

~· .. . 

SSESAO DE 7 DE NOVEMBRO DE 1894 

(Vide p:~g. 94 cb 7o v o!.) 

O Sr .. dol!lé Carlos- Sr. Presi·. 
dente, · na. impossibilidade de t oma.r parte na 
2' discussão do orçamento da fazenda para o 
exercício õe 1895, venho agora. justificar o 
se.!!uinte projecto para o qual peço a. atteoção 
rlesta Camara. 

PROJECTO N. DE 1894 

Art. 1.° Fica o governo ouctorisa.doa. rever 
a relação dos empregados pubiicos aposen
tados, eliminando aquelle~ que :fosa.m retira· 
dns r1o serviço activo contra a rUsposição ex
pressa. do art . 75 da Constituição. 

Ar t . 2" Os empregados publicos que pol.' 
e:1feito dessa l'evisã.o forem excluidos do 
quadro <los aposentados, voltarão a occupar 
o" seus antigoi logares. poden lo o g()verno 
conservar como a~ldidos os inrHviduos que 
foram nomeados para. substituir ãqu,.lles. 

Art . 3. a Revoga.m·se as disposições em con
trario. 

Saio. rla.s sessões. 7 da novembro •le 1894.
Jo.~i Carlos de Car"u.tlto. 

(Trocam-se aparte~; muito br:m, opoiculo1.) 

O SR. JosÊ CAn.t.as- Sr. Presldenta, ainda 
ho[Jtern o illustmtlo deputado por Minas Otl· 
raes, o Sr . Va.llada.res, que tão 6riltra.ntemen· 
te in:ciou o deba.te sollre o orçamento d1L 

fazenda, rez tle um motlo completo a. critica 
d•) pr(lcesso s<'guido nestes ultimas tempos 
sobre aposentadorias de funcci!marios publí· 
cos. (Ap oiados) • 

A Ca.rilara sabe bem quant o tem se abuS&· 
do neste particular, já a.to.Mndo-se de :frent e 
o preceito constitucional contido no art. 75, 
jã. dasprezando-se a.s disposições claras e ter
minantes do decreto n. 117 de 4de novembro 
de 1892, que regulamentou a. concessão de 
aposentadorias oos funccionarios. · 

0 SR. A~GUSTO SEVBR.O ...- A~ntou-se 
agora. na. mmba. terra. um empregado quasi 
menino. 

0 SB.. JOSÉ CARLOS- Diz o n tbre deputado 
pelo Rio Grande do Norte. Sr . Presidente,. 
que na. sua terra um empregado publico no 
vigor da. ida.de.. . · 

O Sa. BRicto FILHo- Na 1iôr dos annos: 
O Sn.. JosÉ CARLos- ·'· . acab&.de ser apo

sentar'!o. Ao menos. Sl'. Pl'esidente, este nã.o 
foi por invalidez nem por velho: . foi desma• 
mado antes de tempo, (riso). : 

Ult SR. DEPUTADO- Antes assim~ (Trocam-
le apqrle.t .) · .. . . . . . :. 
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o sa. JosÉ CAit.Los ~ Mnda bem, Sr. Pre· 
sidente, que todos os meus dignos oollegas 
que neste momento me honram com a. sua 
a.ttenção, estam de acoordo commigo e ap· 
plaudem a apresentação do pt'Ojooto que 

· acabei de ler. 
Sr. Presidente, basta eonsiderl!.r as seguin • 

tes verbas pedidas .pelos di1!erentes ministe· 
rios pa.ra pagamento a pensionistas de rti· 
versas ca.tegoria.s, para. a. ca.mara reconhecer 
a neoossidade de chamar-se a attenção do 
Poder Executivo, e armal·o com as precisas 
autorisações para rever as respectivas ver-
bas. (Apoiados.) . · 

Nas ta.bellae que acompanllam o orçemento 
geral da despeza p&ra. 1895, oncootra.-se a. se
guinte exposição: · . 

PtnsionistCl$ 

Importa.ncla. orçado. para o 
e:tcrciclo de 1895 .......... 4.224:587$060 

Idem votada. para o exercício 
de 1804 ••••..••••••••••.•. 3.543:681$400 

Di ft'erenço. po.rD. mais. • • • • . • • 080: 006$ii0 

Aposentados 

lmporta.ncia orÇILd.a. pa.ro. o ex-
ereleio de 1895 ............ 3.208:695-:;:~ 

ldem votada para. 1894 • •••.• . 3.122:008.$0'78 

Dllrerença para mais.. . ... . . 175:697$310 

E1l'ipregados das repartiçiJcs e logares
e:x:tinctos 

tmportancia orçada. para 1895 
IdemTota.da. para 1894 •.•. .•• 

Di1!erença. para mais •..•...• 

600: 01)()$000 
500:00()$1~ 

100:000$000 

Resumindo esta.s tres verbas, Sr, Presi· 
dente, teremos um total de ~espeza.s para 
1895, na iqtporta.ncia de 8.123:283$348 ou 
ma.is 956~594$080 do que foi votado para o 
exercício de 1894. 

Ainda., Sr. Presidente, si repararmos qua.l 
dos ministerioa foi aqueDe que maia concor
reu para. a.ggra.var essadespez&, veremos que 
oa.be a primazia. ao do interior, seguindo-se 
logo o da fazenda, pois, si de maio a 31 de 
dezembro de 1893, foi a.ugrnentada a verba
Aposentados da. Fazenda-com a quantia de 
33:132$644. de ja.neiro a 31 de março de 
1894, a mesma. verba teve um aceljeSCimo de 
40:312$070; ao passo que negtemesmo periodo 
o Mlnisterio da Guerra. · a.ugmeniou·a apenas 
de 1:444$5()0;_ o da. ma.ri~h&:· de 6 ;260$(16; 
o daa relações exteriores de 5:000$000, . · . .-

O Ministerio dó Interior. de maio a 31 de 
tiezem'bl'O de 1893, concedeu aposentadorias 
na importa.ncia de 102:667$470 e nos tres 
primeiros mezes deste anno 5:596$420. 

O Ministerio da Viação não foi tão prodigo 
como os seus collegas do. interior e fazenda.: 
mas assim mesmo satisfez-se em dar aposen
tadorias no -valor de 36:905$554, no peri<Jdo 
decorrido de 31 de maio a dezembro de 1893, 
e de janeiro a 21 de março deste anno no 
valor de2l :537$996. (~rocam-se muitos apar
tes .) 
· O Sn.. JosE' CA.nLOs-Sr. Pr~idente, 'dou 
pa.rabens ã. min1ul. sorte, sinto-me ba.sronUI 
lieongeado por ver a idea do novo projecio 
appla.udida.,como está sendo, por esta. C8Jnara. 
(Apartes.) 

Sr. presidente, só na. alt'andega desta e&· 
pital, no período decorrido de janeiro & 31 de 
ma.rço, foram aposentados dous inspectores, 
o Sr. Rocha Satta.mini com 6:577.$410, o Sr. 
coronel Adolpho Hasselmann com 7:20l:f;; 
dous conferentes, um 5:055..:;305, outt'O com 
7:584$888. . 

Antes da.quelles inspectores jiL hnviam 
sido o.pollentntlos os Srs. barii.o de Sa.m
po.io Vinnna e Souz.l Botnfo~o. De sorto 
que, depoiiS de proclamada a Republica., teem 
sido npoeentu.dos quatro inspectores da Al
fe.ndegu. da Ca.pita.l Ferleral e ct•eio que todos 
por invalidez. E o que ~ ma.ís curioso, S1•, 
Presidente, e que de entre esses inrlivlduos 
ba. dous, os Srs. ba.r-:io de Sampaio Vianna, e 
coronel Hasselmann. que não estiio reaol vl~ 
dos ainda a deixarem est(! mundo, apezo.r da 
invalídos, e por isso mesmo sabira.m da a.l· 
fa.ndega. e fora.m se metter logo nas compiL
nhias de seguros de vida. (ri•os) , aquelle 
como presidente da Equitable Life AsStCrance 
Society e estG como gerente da New Yorlt 
Life lnsura.nce Compaay, e ambos per('ebendo 
ordenados su!>'lriores a 56~000$ .annuaes, além 
da pensão do Thesouro Nacional. (Apartes .• ) · 

São por estes e outros motivos, Sr. Presi
dente, que fut levado a formular o- projecto 
que tive de justift~r com. estas poucas pa.la· 
vras, reservanllo·me para desenvolver o as· 
sumpto com ontra.s indiea.ções em occa.siió 
opportuna. (Muito bem,) 

Sr. Presidente, ainda. me trouxe ã. tribuna 
apresentar um outro projecto pa.ra. o qual 
peço todo o euida.do da. Camara. e attençõ.o do 
governo, pois tra.ta-se de 1lm serviço publico 
que está. ameaçado de ftoã.r monopolisado in· 
teiramente por uma.liOderosa companhia in
gleza, a Bra ... :i lian Suhmarine. que trabalho. 
com a.ftnco · na praça de Londres não ·de 
agora., mas já. de algum tempo. ~ cercar 
e fécba.r em suas mãos a rêde ~e cabos tete
gra.ph~cos ao serviço da. Ame rica do Sul e ac· 
centuada.mente da. costa do Bra.zil. 
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Tenbo seguido muito de perto todas as ma.· 
nobrasdessa. companhia. e commetteria, Sr. 
Presidente, um crime de leso-patriotismo si 
não me apressasse em vir hoje, na qualidade 
de representante da. nação, denunciar o facto 
e propô.r os meios de combater o a.ttenta.do 
que nos póde ferir gravemente. (Muito bem, 
aJ!Oiados.) . 

Por isso peço licença. a. V. Ex. para. Iêr a 
seguinte exposição que julguei necessario 
fazer para. bem esclaraeer o a.ssumpto e guiar 
a. ca.ma.ra. no julga.mento que tiver de profe
rir sobre o projecto, e ao governo sobre as 
medidas de prevenção·que quizer 1toma.r para. 
que não se rea.lise o plano da. companhia in
gleza a. que me tenho referido. 

O projecto, Sr. presidente. é ooncebido 
nos seguintes termos : 

Pt'ojeeto n. de 1894 

El:POsrçio 

O serviÇo telegraphico, como serviço pu· 
blico que é, e nas mesmas condições que o 
:postal, não deve ser explorado por delegac;ão 
aas nttl•ibuições do governo, senão qna.nde> 
se acha.r este impossibilitado de dar ex.e<ru.ção 
a essa. exploração. 

Si a tra.nsterencia a. terceiros cJes::;e direito 
dos governos merece pouca a.ttençã.o, quando 
se trata. de explorações de serviços tel~crra.
phicos em uma. determinada. zona., o mesmo 
não acontece quanno as coneessões abrangem 
grandes extensões de territorio. 

No inicio do estabelecimento do teleo"I"apbo. 
quasi toda.s a.s nações. receiando o risco do 
capital & e:[e,"'&r, permittiram que a in· 
dustria. priv mais &rrojada, víes&e empe
nhar os seus recurS03 na exploração desse 
novo tra.baJho, ma.is tarde, porém, não só a 
oerteza. de segura. remunel'ação, comprovada 
pelos resutados das empreza.s concessiona.rias, 
e mais ainda a. constd~ração do a.larga.men to 

Art.l. • Fica o goTerno a.utorizo.do a. proceder e crescido desenvolvimento das linhas tele
desde lá. á enca~çio do. We~le1'» anrl Brasi· gra.pblcaa dessas compa.nhia.s, foram elles 
lim1 Tctegrph Company, n~a.s condições da. culd&nd.o do estabelecimento de explorações 
clansula XIV do decreto n. 5.270, de 26 de pelo.s suas adminis,ra~ões ofHcia.es e do res
abrll de 1873 (contr;Jcto do. Wertl!l'n), emit· ga.te das companhias existentes. 
tlndo bont41 telegro.pbicoa es~tciae!l pa.ra. esse Eesa consideração estendeu-se tambem ao 
fim, do valol' do ~ 100, a JUI'O!I de 5 "/.. ao serviço telepbonico, aliás de menor impor
o.nno, resgataveJs a.nnualmente até o per iodo ta.ncla, dando logar a encampação das em· 
ma.ximo de SO annos, ou de uma. 8Ó vez em prezae eonceseionarías. 
qualquer tempo. Assim, na. França.. a lei de 29 de novembro 

Pa.ra.gra.pho unico. A renda proveniente de 1~, exc]usivamente :monopolis_ou para a. 
da expetlic;âo do serviço pelo governo será admm1atraça.o do Estad~ a.~xpl~o d& cor
arrecã.da.do em separado e a.:pplica.da. ao pa.· l'e3dondencla. telegraphlc&IJ?-ter'Ior, e a. lei de 
ga.mento dos juros e a.mortisaçio ou resgate 16 de julho de 1~ a.utorJSOu o go~erno a. 
dos bonus e1l'ectuar o resgate da rede telepbon1ca. da. 

• _ . _ Societe Generale de$ Teleplwnes, a qual ante-
At;t. 2.0 Revogam-se as dlSposiçoesem con· riormente tinha. encampado todas as outras 

trar10 • concessões • 
. Sala. das sess~s. 7 de no'Vembro de 1894. - Na Inglatel'1'3. o resgate de todas as empre· 

Jose Carlos ae Carvalho. zas telegra.pbicas foi feito . com uma. despeza. 
· de doze milhões de libras esterlinas. 

A primeira pa.rte deste projecto foi oonver· Mais tarde começou a tendencia para. a. en-
tida. em artigo a.dditivo a.o Orçamento do Mi· ca.mpa~ão noa cabos submarinos ae serviço 
nisterio da. lndustria Viaçã.o. e Obras PU· exterior, sendo transteridu. para o Pos' O(flce 
blieoe, para. o anno de 1895 e a.pprovado pela. a. explo~ dos ca.boa da Subman·na ()J, e 
Cama.ra. actualmente cuida. eYe paiz do reaga.te d01 

O SR. Jos:E CA&LOS-Sr. Presidente, não de· outros cabos submarinos. 
sejo demora.r·me na tribuna maia do que o Pela. conveoçio entre os governos da. Bel
rastrictamente neeessario para. justificar a. alca. e da Gra.n Bretanha. ~ra. a. oorreapon· 

-apresentação dos projectoa que acabo de lel'; aencla. telearaphica. entre os doua Jll'lzel• 
·e como acreditA> ter conseguido fazer aem ftcou estabefecido que 011 cabos exátentea .en• 
abusar de mais d~ bondade de V. Ex. e da. tre Middelkerke (Belgica.) eKamsgake, e entre 
beoevolencia dos meus collega.s, dou por con- La Pa.une e Douvrea tossem comprados pelos 
cluido o meu discurso, 1Jsando da phra.se J>l'.r· dous governos. · 

• lamentar, mais que não pa.ssou de um reCado Do mesmo modo já foram resgatados, por 
. dito s~in pretençã.o e sô ~nselbado ~o c~nvenio entre a. ;França e a Inglaterra, os 

compr1mento elo dever. {Mt-410 bem ; .muuo CJDCO caboe pa.rtj.cula.res entre esses 'doUB 
b~m;) · · -- . · ·. · ' · · ' paizes. ·· ····' :.: ' : · : ·· 
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Para niio citar mais exemplos, basta diZer .além de a.diar a realisação de uma. neeessi
que até a Bulgaria estabeleceu, no a.rt. to da da.de que ca.da. vez se torna mais . impe. 
lei sobre o seu serviço telegraphico, que era rios!!., é sujeita.r~se ao pagamento de um pre
t>ste um monopolío do governo, o qual sere- ço elevadissimo em oorrespondencia. eom os 
servava o cUreit.o exclusivo de construir e ex- lucros na occasião, ou no caso de se acharem 
piorar as linhas telegraphicas e telephonicas estes reduzidos por estrago do material, 
dentro do seu territorio. adquirir cousa velha. e imprestavel. 

Si·a necessidade que procuro demonstrar Em prol ela. idéa que levanto militam con-
obri~ a medidas como as dos exemplos indi· siderações de diversas ordens. 
cados, muito ·maior força. tem clla quando · Ainda bem recente está o facto de terem os 
apreciada em relação ao Bra.zil. revoltosos, j á. na ba.hia. do Rio de Janeiro, já. 

Dentro dos limites da. União, servindo ás em Santa. Ca.tharina., inutilisa.do as linhas 
capitaes dos Estados mais importantes do lit· terrestres. flca.ndo o governo na contfugenci& 
tora.l, do extremo norte ao extremo sul do de entregar todo o seu serviço, o que quer 
Brazil tuncciona uma. companhia iaglezo;-a. dizer, confiar todos os seus planos, 9rdens e 
We.stern and l::Mtsilian Telegraph Company. combinações quaesquer a um pessoal desco-

Na. occasiãoem que o governo a. ello. delegou nhecido e estrangeiro, sobre o qual a unica. 
as suas attribuições, para. a exploração do acção que lhe caberia, no caso de reconhecida 
serviço telegrapbico no littorn.l brazileiro, criminslidHde no exercício rlas funcções, se
desde Belém no Pará até, o Chuy na fronteira. ria, de accordo com a clausula VIII da con
oriental, não dispunha. elle de meios para. a.r- cessão, determinar a. expulsão do criminoso. 
riscar em uma empreza de successo duvidoso, Embora. se tenha podirlo contar eom a 
a.s rotações politicas e sobretudo commercia.e" maior lealdade por pa.1•te da companhia., com
que nii.o tinham a ímportlmcia. o.ctual. tudo o facto persiste, e tanto mais grave 

A reuda immedlato. com que 8e poderia. quando se tra.tar de uma guer~ externa. 
contar nilo a.nimo.vo. naturalmente o. tentativa No serviço telegra.phico, dispondo o pa.iz 
dessa exploruçiio. de uma. nilministl·açãocom todos os requisitos 

Apezar de toie achar muito pouco desenvol- e pre·1icados exigidos, e que ~6 necessita de 
vida naque!la occosião a linha. telegraphicn. desenvolver o seu serviço, não ha. ma.is razão 
terrestre e consequentemente transitarem de ser na continuação de uma. companhi& 
pelos caboii tio. Wc:starn totlos os telegl'ammas estrangeira., e com a. circumsta.ncia de o1fere
aas looLlirlullea por eUe servido.s, ainda assim, cer va.ntuj088o concurrencia, devido ao syate
o.té 1882, niLO con~eguiu aquella. companhia ma da. sua. canalisaçio electrica.. 
distribuir dividendog. O augmento que nos ultimos a.nnos tem 

Foi, ~is, com a maior ra.zi.o e .vantagem tirlo a correspondencia telegr.,pbica, quasi 
para. o paiz que o governo tez a rt>ferida. con- duplicada no pcríoflo de 4 a.nnos, na pn.rte 
cessão. Hoje, porem, que deeappareceu a relativa a.o percurso noscabos dé. Western, o 
eventualidade dos riscos do capital, pelo sue- na. proporção de 234 OJo pela.s linhas do Go
cusr.o do emprehennimento, parece que é verno Federal durante o mesmo período, 
tempo de cuidAr-se da encampaçã.o da. com- accrescimo esse que, sendo funcção de desen-
pa.nhia. . . volvimento das relações commerciaes tende a. . 

O decreto de i6 de abril de 1873 estabeleceu se elevar em· rapida progressão, acouselha. 
na ca.usula XIV: « Em qualquer tempo, de- ainda essa encampação, como medida. eco-
pois dos 10 primeiros a.nnos, contados do dia. noólica.. . · · 
em que começarem a. funccíonar as linhas em Sobre esse ultimo ponto apresentarei ar
toda a sua extensão, e até que term~e a con- gumeiitos baseados nas J?róprias esta.tisticas 
ceilsão poderá. o governo resgata.l·as, bem da companhia, as quaes ja me reterL 
como as respectivas estações e depennencias.,. o capital da companhia era e'm fins de 1893 

Insisto ser o momento opport~no, porque de~ 1_.861.4~5. poderemos suppor 2 milhões 
se aocentúa de tal.modo o a.cerescuno do tra- esterlinos. S1 tomarmos o a.nno de 1889 eoi 
fego da companhia que quanta maior for o. que o cambio conservou-se ao pa.r, ou V&l'iou 
demora mo.is va.lorizã.da. ficará ella.. entre limites muito proximos, ~remos que, 

Por uma estatística. puulicad&. pela compa- para. um movimento de 1.869.082 palavras, a 
nhia, vê-se que o seu movimento que era. de renda br11ta. foi de 187.662 -'• então para. um 
1.869.000 palavras em 1889, elevou-se a movimento como o do a.nno pass&do 3.551.509 
2.680.000 palavras em 1892, e a 3.551.509 palavras, com o mesmo cambio, teriamos 
em 1893. 356.800 t. E' verdade que a. rend& represen-

Aguardar a terminação do prazo do privi· tada. na esta.tistica relativa. ao a.nno de 1893 
legio (pois não ~ crêr que indeft.ni1l&l!len· é de 168.9~8 libras, mas isso devido a cobrar 
te esteja. esse serv1ço entregue a estrangen'OS) a companhia a.s suas taxa.S interiores em · 
que.~ de 60 e.nnos, e que 'i;lorta.nm .IÓ termi· moeg~ Pllo.J.l:6.l, com. tarifa. Axa.. e. no. serviço 
na.ra.em 1933, para.~ ~tio o r~ga~ ~1or·na razio de 500 reis por schellini, .. 
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ou 400 reis por franco. isto é, a cambio de 24 servico internacional em percurSo na Westeru 
dinheiros p<n-:mil reis. e com isso a. renda. de exploração se elevará. 

Nessas condições, si a renda. do a.nno pas- em muito forte proporção. 
sado foi de 168.946 ;S, cobrada parte em moe- O facto da. existencia. de linhas terrestres 
da nacional CD_II! tarifa. fixa, e parte a. ~mb~o brazileirM, nos mesmos pontos servidos pelos 
de 24, prodUZlrta o dobro, pelo menos, Isto e, cabos da Westem, nã.o prejudica. a.s a.sseve
ma.is de 331._892 :E si nao tivesse de ser pa.s- _rações que tenho feito, porquanto essas não 
sa.da. a camb1o de 9, 10, e no max.imo de ll comportam por si só toda correspondencia 
dinheiros. Ainda. IDe$mo aceeito o cambio de telegraphica do Brazil e em transito, e a. 
12 a. renda elevou-se em moeda nacional a prova são . as demoras de dias nos recados 
mais de 3.600 oontos, mas na re.'l.lidade ella tetegra.phieos quando a. via. submarina está 
!oideJ.OOO contos ~p:proximada.mente. intel'l'ompida. · 

Ainda merece consideração o facto da. een • As linhas telegra.phicas a cargo da Re~ 
sura ou :fisc&lisa.ção e suspensão da. corre· partição dos Telegra.phos já teem um m~ 
spondencia. exterior para o Brazil durante a vimento de 18 milhões de pa.la.vraõ!, que 
revolta, o que não permittiu a ex:pa.nsã.o de apenas dão uma. ref!,da (serviço otl'lcia.l com
que era susceptível o trafego da. comp&.nhia.. prehendido) de 3.200:000$, devido já a. ba.-

Toma.da. a renda de 4.000 contos, e consi- ra.tez~ de ~. já ás proximi~d~ da.s 
dera.ndo o capital da empreza como sendo de estaçoes m~lS em conta~to: as!ltm e que 
2 milhões esterlinos, temos que este ao cam- meSf:DO pe.rtmdo da ~o central, . o pre
bio de 12 representa. 40. 000 com uma renda doiWno.nte . das ta.x~ sao as rela.ttVO.? ao 
bruta de 10 °/o. pont.~ pro:umospa.ra; oo qua.es a. taxa. e de 

• · 70 reta por pa.la.vra.. 
As despezas de custeio,, entrando o grande . 

dispendio com a directoriO. em Londres, e re- O ~esmo succede em cada centro com-
presentante aqui, foi de 103.000 ;t;, despezas merctal. 
e!5Sas que reduzidas, por ficar o serviço sob a Caso seja. feita a encampa.ção que proponho, 
a.d'ministração já existente, e ainda. pela dif· poderá o governo estabelecer, a exemplo do 
ferença. pa.ra. menos nos ven~imentos do pes- que se pratica. em todos os pa.izes que teem 
soai, segundo a. tabella da Repartição dos Te· linhas para. acurlir a. todas as exigenciaS do 
tegrs.pbos, _porle ser calculada. em 1.200 con- serviço, a via-expedita com as ta.~ elevadas 
tos, resultando Ulll saldo liquido de 2.800 oomo as que tem actua.lmente a. Western, e 
contos ou 7 °/o sobre o ca.pita1, na. hypothese a 'Dia-demorada. para as pequenas estações 
mesmo tão desta.,·ora.vel de ser este calculado oom a. taxação vigente pa.m o serviço feito 
a. cambio de 12 dinheiros. · pelas linhas terrestres. 

Si toma-rmos o cambio a 20 dinheiros o ca- Desse modo, e com a. exigencia. do paga-
pita! tlcaré. reduzido a 24.000 contos e a. mento em ouro para os telegra.mma8 inter· 

. renda de 4.000 contos ou quasi 11 °/u. nacionaes, nada soJl'reria. o publico bra.zUeiro 
Antes mesmo d.o accrescimo notavel do mo· não_aô :porque continuari!J' .á sua. disposição 

-vimento ora obs~:rvado já, a. companhia. dis- a.s .lmhas terres~ brazile1ras, com ~lfa.s 
tribuia dividend..os de 4 e 5 por cento em balX8s, como a1~da porque a !educça.o · qe 
ouro taxas transatlantlCa.s, como dep01s mostra.re1, 

• . . compensariam com vantagem o esta.bele-
0 rap1do augiMnto do mov1mento do tra- cimento de ta-rifas mov-eis 

fego assegura portanto crescidos dividendos, • · 
mormente com a. alta do cambio; sobretudo Para o serviço em transito, para ou prove-
quando esse acerescimo de correspondencia niente da.s Republicas Sul-Ameri~na.s. a. 
telegraphíca. só pócle exigir elevação do nu- tarifa. movel nenhuma. di1ferenca. traria. por· 

d.ro d a.l d quanto toda. a. eorrespondencia pela. . via_ 
IDero nos qua 5 0 pesso ' conserva.n O·OO Wescern ou Gaweston de ha muito é 
a.s mesmas despezas de conservação que são taxada em ouro. 
as mais a.vulta.das. 

Tendo o governo .concedido a B'Yrisilian 
.Submarinc Te1egraph O;~t~p(tny, que consti~ 
tue um prolongamento da. Westertt para. 
o serviço internacional, autoriS1l.çã.o para 
cobrar as suas taxas em ouro, ou sujeita. 
a.os padrões de 12, 16, 20, 24 e 27 dinhei-ros, 
autorisação que si não foi ainda. aproveitada. 
o poderá. ser de um momento· para. outro, 
:dca. ·uvre ta.mbem ao governo estabelecer ·ta
rifa JD.OVel, na.s mesmas oondições, para o 

CILD!ltra. .A, 5 

Devo ainda aocrescentar outl'as conside· 
rações de grande impol'tancia ta.mbem e_ 
sobretudo pa.ra. o publico .brazileiro. 

Como tive oceasíão de mostTa.r, quando me 
oppuz ao projecto de ianovação do contracto 
com a. BrasiUan Submarine, pretende esta, e 
abertamente · dá. a conhecer, ·o restabeleci
mento do monopolio que por longos annos 
exer~ no serviço telegraphico pa-ra a Ame
rica do Sul e principalmente· na costa; do 

:·r.:." · 
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Atlantioo, e quando ella. cogitou de innovat 
o seu contra.cto, enviando para. entender-se 
com o governo o mais habil dos eeus agentes 
o Sr. Jules Despache r. era. seu intuito go.· 
rantír de um modo uniforme as condiQÕes da. 
sua. exploração, para. poder lenr a. resUl
tado fellz os seus intentos. 

A Brasilian Subil'laríne, durante o periodo 
de 20 :mnos que durou o seu privilegio, con
servou-se sempre nos limites das taxas esta.
belecida.s por occa.sião do seu contracto, em 
1? de agosto do 1872, quando era problema
tico o resultado da em preza., e consequente-
mente o governo estava obrigado a. conceder· 
lhe autori.saÇão para. cobrança de altas taus. 

Com isso e auxiliada pelas companhias 
colligada.s, como a Mainte11ance Compafl!l e a. 
Eastern Company chegou a. ter, como tem, se
gundo os ultimos relatorios, a pequena guan• 
tia de 800.000 Ubras esterlina:r de fundo de 
reser"a• tendo já. por ess verba duplicado o 
~eu cabo. 

Absorvida ou anníquilada. esta, seria feita 
em seguida, a. a.~orpção da. Wesfem e então 
uma. vontade unica, a do presidente da Brasi
lian Subma.rine Teugra.pk Compa.ny, dirigiria 
o serviço .telegra.phioo para a. Ameri«a do Sul 
e, em Vll'tude do monopolio novamente es
ta.belecido, faria essa companhia. pesar sobre o 
publico o maximo de suas taxas. que foram 
~belecidas ou permittida.s quando se en
saiava a exploração do serviço interconti
nental, mas sendo nessa occasião o franco co
brado na ~ziio _do seu valor legai, 360 réis, 
por a.pproxtma.çao. 

Maia t&rde, devo ainda. dizer, a pedido da 
com;panhia. lhe foi autorisada, em 1879, a 
equt~lencia do franco ao n0880 cruzado; isto 
é, 400 réis, e, posteriormente. quando termi
nado o seu contracto, eUa 8ob.recarregou o 
publico correspondente com tas:as ao cambio 
de li e 12 dinheiros, e só por determ.ína.çio do 
governo é que apresentou tarifas moveis aoa 
typos já reCeridos, medida essa. que não 
pôde ter ainda exeouQão, graças ao estabele
cimento da. South. American. Forte, como ella. hoje se acha, quer tazer 

'\'aler os recursos proprios para absorver a 
&uth American Cable Company, que lhe tà.2l Fazendo-se a. encampa.çio i!a Westsrn serão 
coneurreneia. benedca. para o publico, e mais inteiramente outras as condiQ(Ses do servic;o 
tarde a Western; de sorte que a. sua. acçií.o telegraphic.o brazileiro, quer interior, quer 
exclusin se estenda. de Londres a. Buenos exterior. & tambem do publico platino. 
Aires e dabi por }lrolongamento da linha. ter· Examine~nos as condiQilea futuras .• 
restre até ao Clllle. Todos os telegrammas internacionaes 'J)ro· 

Segundo estou informado, uma das condi- eedentes do bemispberlo norte, e pt!los cabol 
ções do contra.cto que a. Brasilian SubmQrin• já existentes, devem chegar á. astaçii.o do Re· 
queria celebrar com o governo era o eetabe- cife para seguirem ao &eu destino ou pelas 
leeimento de um ma.ximo de taxação muito ll~has terrestres ou pelos oa.bos, entlio rle pro
pouco interior á actual,maa com a. condiç!,o de pr1edade do governo, e semelhantemente os 
lxlder ella,independentemente de autorisaçio télegra.mmas Jlrocedentea do BrazU ou das 
âo governo. reduzir as auas t.a.xas á vontade, Republi~ hu;pa.no-a.mericanas teri&m de 
sem limite minimo e eleval·as até ao :mu:imo chegar u.quelle ponto por uma. das duas 
novamente, quando assim lhe aprouver; oon- unicas vias -cabos sub~rinos, l!nbaB ter· 
tinua.ndo, porém, com a autorisação para a. restres -~mbos de propr.uldade do governo. 
cobrança das taxas a. cambio movel segundo para. dah1 s.::rem encammba.dos pelas vias 
o seu convenio de 23 de fevereiro de 1893. Braníia.n ou Sottth American. 

Está bem patente o intuito da Brasilian Nessa.s condições, encontraria. o serviço 
St4bmarine, e ainda mais patente se torna proprio brazileiro ou o pl&tino dons escoa
quando, em uma. outra. cla.usUle.,ella esta. bel e- aouroa concurrentes, de modo a permittir que 
cia.que no caso de fusão com a Western Te· u~ a.bueo por pa~tede um delles fosse repre· 
Zegraph Company o.s condições das outra.e nudo pelo encar!llnbamento pela outra. via. 
clausulas persistiriam; a.cerescendo mais que A Sou.ih American Olble Company, que se 
todas essas considerações foram claramente acha em trafego mutuo com as Unllas brazi
ezpendidas pelo presidente -da Brasilian Sub~ leiras terrest-res, e que apresentou tarifas 
marine, o Sr. John.Pender.na.l!WL fa.ll&& que igua.ea á.s da Bran'Zian, não póde fazer sue· 
jâ. tive occasião de me referir. oossivas reducções pela insignitlca.ncia. relo.ti· 

O abaixamento indefinido de tal'itu traria Ta do aeu trafego. De posse, porém, o gover
eomo cousequencia. o Bflultamonto da peque- no doe cabos nctualmente de propriedade da 
na deriva.çio, que já. estt. ett.&belealdr. pa.ra a Wesu""• o llllrviço que lhe aeria. entr~e 
Soufh Anuricml CiJhle · ~ o eata. que a.qmentaria em fone prop~?rçio, de modo a. 
apenu enceta a aua. ezplor em ooncur- permlttlr um ab&lmmento de ta.ritae em be· 
renciD. com pode .... rival, teria de baquear. neaolo do publico, o oatabeleclda a concur· 
teria. de ser enca.mpada oom todas u auu rencl& n-. oon~. o publioo Jria IQI&l" 
obrfg~ e ~f.&Seu. . ~ vantagens de uma. t&D reduzld&. 
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SESSÃO DE 20 DE NOVEMBRO DE 1894 

( Vide pag. Jjg do 7D v oi.} 

Para. mostrar o abuso da. tauçio pela lJra. 
lilia.n Sufnnarine é bastante indicar que, na 
maior abastança. ella. apenas reduziu de 6 
pence a. taxa estabelecidã. ha. 20 annoo, de 
modo que a ld.xa ac;tua.I da Pernambuco para, 
a Inglaterra. é de 5 fr. 90, qua.ntio a. taxa nos O Sr. Jo•é Carlos-sr. Pre.siden· 
cabos entre a lng~uterra e os Estados-Uni- te, venho á. tribuna. desobrigar-me de um 
dos é de l f r. 25. compromisso que tomei nesta Cama r& logo 

Eft'eetuada. que seja. a enca.mpação que pro· que fui reconhecido deputa.do e pela. primeira 
ponho; poderà o governo impor reducção de vuz fa.llei sobre a.ssumptos aduaneiros. 
tarifas ·ae modo_ que a ren~a. das companhla.s Nessa oocasião declarei,Sr. Presidente, que 
esteja ~m rel~ ~ _ .capi?l e~~regado, e a. renda proveniente de impostos de importa· 
para. essa tiscahzaçao Jll. esta. habtlttado, 'PO!' ção era bastante prejudicada., Dio só pela. 
ter pro~tos em cada uma de lias. Cessara falt& de ftscalis&ç&o em nosea.s a.ltt.ndeps. 

· assim o abuso co~mettido pela. Bra:iUan Su- como pelas portas travessas· existentes na ta· 
bmarine de cob~r. ta.:r::~s .ex~rbi~.tes de rifa xespectiva. 
modo a. lhe perm1tttr dlStribun· dtv1dendos . . 
fabulosos, gnarda.ndo a.i.nda. um funrlo _ de re- A tar1t'a da. a.lfand~! S~. Pres~dente. ca.re: 
serva superior n. BOO.OOO llbras esterlinas. ee pa.ssa.r por uma. reVlS&o tmme~~ata ~ c~d& 

. . . _ dosa., porque, a meu ver, eUa Ja. a.tt1ng1a. ao 
F1cara .. o governo seu hor. da SLtuaçao para limite maximo conveníenta ; pois em vez d• 

zelar os mtaresses do pubhco, mas no ~o de augmentar a. rec'3ito. pelos impostos de impor· 
continuo.çi\o do <1ue se ac~~ estabelec!do em taQã.o, em m&.ior escala, de certos productos, 
breye tempo sera. ~ Br~zahan Submarme que tende a diminuil·n. ou talvez mesmo a nulll· 
fara pesa~ sobre o publLCO cor:espondonte us ftcal-a em vista do e:m!gero de certos impos
tor~es tar1fu.s <~.que lh~ d:~.rá dtretto o mono. tos que se tornaram por assim dizer prohibi· 
poho por ella coustltu1do. ti vos. (ftluito bem, apoiados.) 

Como já di~l:ie, julgo molhor paga.~ Ol!l ouro Não temos necessidade de aggra.var mo.ia oa 
tnxa.s roou~uins nas pro_porcoes mdtcadas, impostos de iml>orta.ção· necessitamos eómen· 
isto é, na razão de l ft·. 25. do que. pagar, te tornar e1fectrva a cobraoça dos existentes, 
aomo Mtualmento, 5 Ct'S., 90 a cambto de 24 • escla.recendo pontos duvidosos da. tarUb, 111m-

O argumento de ~uo Sli podaria. la.nçar mã.o plitlca.ndo o ca.lculo e dando ao processo do 
para sustentar o atitnmanto desaa. enoampa- aespa.cho e das conferencias uma orienta()io 
ção, qne é o dll tornar etrectlvo o resgate menoe vexa.toria -para. o commercio 18rlo e 
quando as eou•liQOa& ora provistas se venham mais vigilante e exigente para o menos es· 
a modlrla\.r, nio procede, porquanto com um crupuloso. (Apoiados.) 
expetlie~te muit(_) simples fUgiria a Bra;iZian Do que serve, · Sr. Presidente, o Congre990 
Sub!,ftarcne por Sl ou seus propostos a anca- estar todos os a.nnos a. a.ugmentar alguns dos 
paçao. impostos de importação, quando se verifica 

Dada a. absorpção da. Weseern, para. o que que, si a. renda das atrn.ndega.s sóbe,nem aem· 
estava. por meio de ma.ioria. de votos coUoca.r pre é proveniente da. a.ggra.\'a.ção doa direitos 
da direcção dessa. c()mpanhia. pessoal d~ con· exigidos pan certos productos. São determi· 
fia.nça. e avassalado a BrtJZilian Submarine. nados pelocreseimento das entradas de varios 
esta estabeleceria novas tarifas em uma certa generos de primeira necessidade. 
proporção, tJOr exem~lo, dous francos pelo AS nossas tarifas a.duaneira.s~Sr. Prel!idente, 
percurso transttlantrco e 4 frs · 90 par~ 0 nõ.o obedecem a. systema. algum, e o Congres· 
per~~rso da Western augmen tando assim so, por sua. vez até hoje ainda. não deu opi· 
flcbcmmente a ~enda. da Western de sorte CJUe nião firme e definitiva. sobre o ass'ilmpto. 
o sen valor serra. de ta.l modo elevado qne 1m· · 
possibilitaria o resgate, sobret~do qnan1o na. Da.hf a._justiílcaila impossibilidade da .ultima. · 
Clausula já. citada da concessao foi apenas ~~ nomead~ pelo g()verno para. ~ re- . 
estabelecido o minimo do P.rel,lO da. encampa.· VIS&O das novas t&nfa.s. Apenas a.gora,a lllua· 
ção que é o valor despendido pela empreza. trada. Commissão de Orçimento fa.lla ~
sem qualquer consideração sobre o m~imo mente no Pt:OJ~to que 11e discute, em tarifa. 
ficando portanto á. . companhia campo hvre maxlma e mllllill&. . 
pa.ra. fazer&'> exigencias que entender. N""ao t bastante: Sr. Presidente; do Con· 

gresao deve partir a. pala.vra de ·ordem, pa.ra 
quem qner que aeja o incumbido da. nova re
visão poder ta.zertraba.lho oonsciencioeo efB· 
caz e protlcuo. Tndo dependem das condições 
em que o Poder Leg.i8lativo formular a JlOva 

'" .. · ·. -:- .-...;.;.:.-.-;. ... ~ - - -~ ~--.:._:..::...:..~~::-
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lei da raceita., na. parte referente ásta.:x:as de 
importação e ma.is serviço aduaneiro. 

Neste particular ,Sr. Presidente, tenho fun
dadas l"dZÕes para não esperar muito mais do 
que estou vendo. A renda. proveniente de im· 
postos de importação é fortemente prejudica
da, não só pela falta. de fisca.lisação,como pelos 
artificios empregados, cada qual mais enge· 
nhoso para illudir o fisco; não ha. quem possa 
duvidar da sua exploraç~o, desabusada. e 
quasi geral em todos os portos fiscaes da 
União ( Ap():c,do). 

Sr . Presidente, para justificar a minha pri
meira proposição. não terei necessidade de 
fazer grandes escavações; . lerei ~t.penas tre· 
chos do importante relatorio apresentado ao 
Ministe rio da. Fazenda, pelodistincto funccio
nario que acaba de examina.!' as alfu.ndegus 
do R.io Grande do Sul e Porto Alegre. (-tpa,._ 
tcs ,) 

Não irei mais longe, isto c, não repetirei o 
que já. nesta casa di:;seram varios collegas a 
respeito do outras alfa.ndoga.s do norte, por
quo o mal ú gera.l,reconhecido e provado com 
a.bundanei:~ de provas niio contestadas • 
(Apoiados .) 

O quo diz este uocumento o!Jlcia.l, que aqui 
tenho em mãos, é um corpo lle delicto vergo
nhoso e muito importante, aindo. porque en
volvo a primeim aifaodegu. dn Brazil. a. do 
porto do Rio de J::meiro. (AzJoiarls.~ .) 

O Sn.. Lurz Do!IUNGUES- E' a. historie. de 
quasi todas ns nossas n.lfu.núe~as; a questão é 
que as outras ainda não soJireram o exame 
d:ts do Rio Grande do Sul. 

O SR. Josf: CARLos-Diz muito bem o meu 
illustrado amigo, deputado pelo Ma.ra.nhiio. 
O novo governo tem rigorosa obrigação de 
mandar proceder a identico exame nas outras 
altandegn.s. (.M'u:to bc1n, apoiados.) . 

O SR. LUiz Do~IL."'GUES- Accusaram quasi 
todas as mesmas faltas. 

da. lei, em menoscabo dos sagrados direitos 
pelos quaes ao governo e aos seus represen
t'.l.ntes compete pugnar ; em bo:i. razão, final
mente, pode-se affirmar que nenhuma ftsca
lisação tem tino as rendas -publicas federaes 
no Estado do Rio Grande do Sul.» · 

O S1ct. LuiZ Do:.mmUEs- V .. Ex:. mesmo 
talvez não calcule a. importancia do .servi~:o 
que está. pestando ao paiz, trazendo para. a 
Cama.ro. esta bístoria tão triste (Apoiados.) 

O Srt. Jos:E CARLos- Estou cumprindo u 
minha. palavrc:t e ca.minha.ndo sem ver indi
vidualidades diante -de mim. Quero uma 
Republica. moralisada, forte e respeitada, 
(Apo;ados.) -

Sr. Presidente, a.s instrucções de 24 de 
maio de lSiO estatuiram regras para. o com· 
mercio, por baldeação ou tra.nsito, a.ftm de 
garantir os interesses da fazenda. publica. 

Pois bem, a este respeito, lê-se no relatorio 
n. que já me rereri a seguinte condemnacão 
da. alfu.ndega desta ca.pital ~ 

«Só exeptuam-se actun.Imente rla formn.li· 
dn.de em questão os artigos reconhecíveis á 
primeira vista como nacionaes, cuja tlsca.U· 
lõll.Çiio pertence ô.s a.uctoridades esta.doo.es. 

Ora., em face de taes preceitos, cl1egn,-se lt 
triste evidencia. de que, tanto na alfu.ndcgn. 
do Rio de Janeiro, como nc.do ll.lo Grande, 
nã.o eram observadas tiio profiquas dis
posições, rlespreza.ndo-se, portanto, as unlcas 
garantias po~iveis das rendas federn.es. E, 
contra esse abuso, faeil de reconhecer como 
uma do.s principaes causas orlginn.ria.s do 
defraudamento, não representava. aos poderes 
competentes a alfa.ndega. do Porto Alegre, ü. 
qual alias cumpria fa.zel-o no intuito do vel· 
lar pelos interesses do fisco. 

Chega-se áquella triste evidencia, repito, 
porque nenhum despacho de baldeação ou 
transito se organisa.va.. de accorào com a. 
lei nas duas repartições intermediarias ; 

O SR. JosE: CARLos- Sr. Presidente, aqui nenhum ma.nifesto era. e:x:hibido pelos capi· 
mesmo na. Aifandega da Capital praticam-se tã.es de na.vios ou mestre de cha.tas em Porto 
grandes jrrigularidades, e destas já. citarei Alegre.» 
uma a. conferencia demercadoriasdespa.cbadas Abi està. claramente denunc;"da .. ~~uA 
em transito e sobre agua. Sobre as mercado- - .. ld.l""' 

rias despachadas em transito, 0 exame feito commettida pela. Alfandega da. Capital Federal 
ha . pouco nas alfandegas do Rio Grande do ( Apoiadb .) . . 
Sul denunciam o tàcto ; com relacão ás que O SR. LuJz ADOLPHo- Isto dá.-se porque o 
são despaclutdns sobre agua., me encarregarei serviço esta desorganisado, (apancs.) 
de a.ponto.l-as se tiver tempo bojo. 

Lê-se, Sr. Presidente, no Diaaio on:"ial do . 0 Sa. Josll: CARLos- Sr. ~idente, o ser· 
~~~ vu:o está desorwmisado. acaba a. Camara de 

~do ~Ot'Nmtc~ n;L ~rto ji public:ad;~ cl~ ~ ouvlr a oonflsii'i.o ,do nobre deputado pelo 
l,,torJO do eucu.rreg,ulo ~pooml do 1lscaUsar Mntto Gruaso CJUO u conferente du. alfandego.. 
a.s _a.lrandeg-"s do lUo Gru.nde do Sul. o so· detta. cu.pital, que S&be de tudo 111o que 116 
gUlnte: puaa. naqueUIL cua e. no enU'et&uto, como 

~Em pa.iz algum poder·se·ha citar um 10· repreaeDúi.nte da nação, niio di11e áté hoje 
.• 7.~~-Jhan._te _ex~mpj.o,de a.bo.ndono __ ou _ __,_desprer.o ___ umo..!JÕptt-111-vra.! re!peito.- --"'--' .:..-, -,.-.,~- · - ~-· .: 
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0 SR. LUI:Z: .ADoLPliO -Tudo isto é devido 
ás novas nomeações (..4.partes .) 

0 SR.. JoSE CARLOS- Qual devi ele as nO• 
meações novas, meu collega.; nem repita 
mais semelhante cousa.. O que ·se tem dado, 
não agora., mas muitas vezes, nas alfanrlegas 
do Pará, Maranhão, Santos, Rio Grande do 
Sul, e por ahi a.lém, não é obra das nomeações 
ultimamente feitas (Apoiados.) Agora mesmo, 
Sr. Presidente, o nobre deputado pela. Bahia., 
que me honra com seu aparte a meia voz, 
declara que a alfa.ndega de sua terra esti 
um primor. 

0 SR.. VEaGNE DE ABREG- Nã(:) digo tanto, 
ma.s que tem melhorado muito. 

O Sa. Josi: CARLOs- Si tem melhorado 
muito, não era. bom até então; e pergunto 
esse empregado era. novato ou antigo 1 

0 SR. VlllRGNB DE ADR.EU- Era. antigo, 
embora estivesse nn Bahia. ba pouco tempo 
( Ap4YIC!.) 

O Sn, Jost CARLOS - Sr, Presidente. o meu 
nobre collega deput!Ldo por Ma.tt.o Grosso, 
que é to.mbcm conferonte da. o.lfa.ndegn., e dos 
mais distlnctos, sabe bem que conheço o que 
so pn.;sa neMo serviQO, é com ellpMiB.lido.de na. 
All.imdegu. do Rio de Janeiro. Nií.o eou musloo 
que só toca de ouvido. Esto. &Uandel(a Sr. 
Presidente, precisa Ror f.!nmina.da detida· 
menta (A!uita bem). E quer n. Clamam denun
cio. mais gra.ve tlo que este relatorio a.indn. 
bontcm as!Ampado no Dial'io Oflic:aJ. 'f Que 
póde dlzer, Sr. Presidente, o meu collega 
empregn.do de 1'1\zen~lo. e do. alfb.nde~:Q. desta 
eo.pi tal, dea.n te dos 1'4etos veritloa.dos 1 

Sr. Presidente, são estas as palavro.s do. 
denuncia olllcin.l : 

«A llscalisação nas a.lta.ndega.s do sul reclo.· 
ma. a observa.ncia. das praticas legaes, o ftel 
cumprimento da lei ; o descuido que a.s re
partições arrecadadoras teem commettido, dei
xando sa.hir as emba.rcacões sem as listas de 
baldeação, já por si sem valor. como tambem 
tolerando seguirem sem os despachos de 
transito, ou praticando ainda a leviandade 
de ofilciar, declarando-as em lastro, achando
se ellas repletas de mercadorias, tudo isso é 

. çauea de subtracções, fartos e contrabandos, 
ta.nto no porto do destino, como nos interme
diarias. 

Urge aca.bar com essa. indeft'erença, tão pre· 
judicial e tão desmora.lisadora d:~. administra· 
ção, a qual por toda a parte exproba.·se como 
culpada do que tem ~-uccedido». 

Sr. Presidente. que quer mais a. Cama.ra. 
·dos Srs. Deputados ou-vir sobre este pa.rti-
cula.rt · 

~··:.:: .. : .. ·-- .:.·-~ ·---~-- ._. ·.:...:...:_ 

·Que espera. ma.is o governo para. ir com mão 
de ferro sobre a ca.beça dos defa.piu.adores das 
rendas da. Nação~ 

Sr. Presidente, convem repetir uma. e 
muita~ vezes a.s :proprias palavras do distin· 
cto funcciona.rio que acaba de examinar ai· 
gumas alfa.ndega!'l da União. para. que o paiz 
saiba o que por ahí va.e e o governo tambem 
fique sabendo que ha quem sabt' dizer as 
cousas como ella.s :;ão. (ill-u:to 7Jem). . . 

Por infelicida.ae, diz esse .runcciona.rio, com 
quem concordo: 

«Va.e sendo cornmum nns repartições ooua.
neira.s do pa.iz esse vaso de asshlto ás rendas 
publicas federaes, consideradas como um ini·· 
migo que se deve ata.c:lr. » 

A impunir!ade. Sr. presidente, que tem 
coberto os criminosos tem animado o crime e 
o. sua. terrivel propagação. ( ... Vuico bem, apoia· 
dos). 

A nossa. renda aduaneira sotrre grandes 
assaltos, não ::;ó devido <i. 1hlta. da. necessn.ria. 
fisca.ll!la(,~o. como pelas enormes portas con
stantemente escauca.rada.s da. tarifa. 

O Sr. MoRAEs BARROs - Emquanto forem 
exorblto.ntes a.s tarifa.:;, estará ahi contra.
bo.ndo. 

O SR. Jos-E CARLos-Quem se der ao t:mb:\
lho do o.nnlyso.r n. nossa tarifa. verú. sem muito 
esforço, O:i meios que clln. mesmo oft'erece 
pD.ta S& sophismo.r o pagamento do imposto 
como quer a. lei. 

0 Sa. VERONE DE ABREU -Entendem até 
que o controbo.ndo não é crime. 

O Sn. Jos:E CAru.os - Vou descer á. provo. 
pratica. po.ro. quo V. Ex. o a. Camara. fiquem 
sa.bendo como os abusos se d[o e de que modo 
se procura. illudir o fisco. 

O que acontecia. nas a.lfanrlegas do Rio 
Grande do Sul e acaba de verificar-se pelo 
e.:c:ame alli feito, reproduz-se em todas as 
outras da União. 

Diz esse relatorio : 
«Quanto aos 11.rtigos da. ·classe 11 a da; tarifa.· 

-proãuctos chimicos, pharmaceuticos, ete .• 
-não consta. que os da taxa superior a. .1$ 
seja.m despachados ; segundo a esta.tistiea., a 
importação reduz-se a sa.l de Enson, acidos e 
oxydos de taxas de 100 reis.'>-

Agora., Sr. presidente, v~ja.mos o que: se 
passa na altand~.-.a. desta. co.pita.l, segun,lo 
verificação feita no La.bora.torio Nacional de 
Analyse, registrada. e publicada. no boletim 
trimensal dessa importantíssima. repartição 
(Apoiados). · 
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Eis aqui, Sr.~ presidente, uma pequena..prova: 

PRODUCTOS CHIMICOS E PHARMACEUTIOOS 

DADOS A. DESPACHO VERDADEIRA. CLABSIFI.CAÇÃ.O 

Nomes Direitos Nomes Díreitos 

Ly'!'io florentinó ... · .•••..•• $130 o kilo Salicylato de sadio .••.••..• ad 'flttlorem 
Cttlorureto de calcio •••••.• $800 :. Iodureto de calcio •••.••..• , 1= o kilo 
Essencia de alfazema •.•.••. 3$000 . ~ Essencia. de a.niz ........... 6 o » 
Sulphato de quinina ..•..•. 10~00 ;!? Chlorhydrato de quinina •• 50$000 » 
Gengibre em pó ........... 40 :l> Phena.eetina. •••••.....••••. 

~· Murta em pó ••.•...••••••. $400 » Podophylina •..•••.••..•.•. ' » 
Althéa. em pó ••.•.....•. ; •• $240 » · Pepsina a.myla.cea .•.....••• ') .. 
Cyanureto de potassio •••••• ,00 » Chlorhydra.to de coca.ina •. l • 
Tutía .......... 4 .............. . ao » Sa.licylato d0 lithia. ......... ad 'l'alorem 
Enxofre (tlor) ............. IE )) lodoformio •..••••••••..•••• 20= o kllo Kousso ...•...... ............ .. Peptona .•••••.•••.•.••••• 4 .. 
Altbéa. •••••••••••..••••••. .. Antipyrina ••..•..••..••••• 1 ,. 
Cremor de tarta.ro em pó .• $400 » Ta.rta.ro emetico., .•••••••. 1$000 ,. 

Sr. Presidente, seria fatigante enumerar 1 proprio gabinete do Ministerio da. Fl\zen
nesta. occa.sião todos os artigos, que são da, foi verificada. a exactidiio do artUl

. introduzidos com os nomes mudados, paro cio empregado para não se pngarom os 
illudir o fJsco. direitos competentes o que nilo hnpodlu 

Si dos productos chimicos e pharmaceuticos que o thesQuro mandasse restituir a uirre
llllssarmos a revistar o que acontece com as rança de um imposto cobrado com tO!lo. a 
bebidas alcoolicas, vinhos espumozos, etc., justiça. (Apartes.) . 
etc., poderemos indicar de preferencia o Sr •. Presidente, como este, posso cltllr 
c~:tpJUl.gne de qualquer qualidade, que 'Paga muitos factos, posso apontar um por um 
l$iKJO o litro e é introduzido, na maior pa.rle os defra.ud.adores da renda proveniente de 
como cidra, etc., que :só paga 150 rêis. impostos, tanto da importação, como de 
(ApaTt!s.) exportação, no porto do Rio de Janeiro; e 

Eu, Sr. Presidente, e o meu nobre c.ollega desafio quem tenha a coragem bastante para. 
:pol' Ma.tto Grosso podemos dar testemunho do vír duvidar da minha palavra. (Muito bem.) 
que se P.ra.tica neste sentido no porto do R.io o SR.. MoRAES BAR.R.OS _ Sempre conse• 
de Janell'o. . . quencias da. tarifa exago-erada. 

E o que é mats notavel em tudo Isso , e 
Sr. Presidente, é o desconcerto que exis· O SR. Jos~ CARLOs - Eu. vo? eontan-
te f constantemente nas decisões e parece- ~~' St>_. Presidente, o que se1, '\i V. EE:x:., 
res nas repartiçi'les llscaes. Si uma vez a ll'ao brando as conclusões como entende
Alfandega. diz que uma carta bebida. dada rem. 
a despacho, como por exemplo aconteceu Sr. Presidente, em refarencia a garraf'C:IS 
com aguardente moscatt!l, que era verdadei· vasias, que é um artigo o que ha de ma.ls 
ro cognac moscatel- e como ta.l verifica.- simples, o fisco é engazopado da maneira. a. 
da. pelô proprio LalJoratorio Nacional de mais comica possivel. 
Analyses. o thesouro, por um processo de Calcula V. Ex., Sr. Presidente. qu& 
assimilação. achou que .aem n. alfandaga todas essas fabricas F,oitz-Mack que exis
nem o Laboratorio tinham razão e man. tem espalhadas por esta. bella cidade. 
àou restituir a di:tl'e:rença de direitos, que mandam vir do estrangeiro nillha.res de 
não e pequena. Outras vezes MGntece caixas perfeitamente iguaes, e de todos 
o contrario com relação a outros a.l'tigos. os typos para toda a sorte de liquidos, 

No dia aegninte, a tal aguardente :mos- que devem ser aqui engarrafados e en• 
catel é annnnciada. ã. venda. como o legitimo tragues ao consumo por este pa.iz inteiro, 
e afamado cognac moscatel. (Apa,.eesJ como genuinos e de procedencia estro.n-

Isto, Sr. Presidente,ninguem me diBBe: eu geira.. 
vi como tudo se passou, <fesde que essa be- Em cada uma. dessas call:as, llgeiramen• 
bida. !oi retirada pelo conferente nas do- te fecbadast veem perfeitamente arruma• 
cas que dirijo, até o dia. em que, no d1t.s nma, anas ou mesmo quatro duliu 
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de garrafas ~zias, conforme a. applicação da. da mataria prima. que se vae busco.t' no 
que se lhe pretenda dar: cognacst ver~ estrangeiro. (Apoiados,) 
mouth italiano ou francezt licores das marcas Sr. Presidentet nesta sessão não ha. tempo 
mais tinas, aguas mineraes e até pertu- de fazer-se muita co01~a. Conto, na proxima 
marias. reunião do Congresso, tornar-me mais claro 

. Pois bemt Sr. Presidente, as caixas 'Passam· e fazer trabalho mais completo. Este anno 
na alfandega como envoluero tosco, sem im- apenas e1tou f:tzendo um reconhecimento ge
portancia e do genera dos empregados para a ral; mesmo porque preciso não desviar de
condueção de garrafas a granel, e como taes, muis a attençito da Camara, que precisa re
não pagam um víntem sequer. Quando é sol ver 11obra nssumptos criallos pelas circum
certo que estas caixas estão nascondic;ões per· stanoins especlaes oom que se acha a bracos, 
feitas' do al'tigo da tarifa, relativo a madeira neste momento, n. vida nacional. (Apoiados.) 
em obra.. Sendo as,lm, passarei a justificar, ainda. 

A: alfandega desta capital deixa pas$ar esse que Ug~Jiramente, as segnintes emendas, que 
esca.nda.losoartiftcio, com aaggrava.ute de que olfereQO a consideração da. casa. 
UQS ;trapiches P'~rtieula.res, os introductores 
doste e de 0utros generos pagam o que 
realmente dev-eriam pagar, emqua.oto que na. 
alfa.ndega. tudo passa como elle:) querem. E 
para. que a Camara. tenha. a. certeza do que 
estou referindo, peço licença para. declarar 
que o facto deu-se com a minha intervenção, 
isto é: emquao1o eu díscntia. com a compa· 
isto é: emquanto eu discutia com a. compa
nhia. Geral de Distillação e outras, e retinha 
tfos trapiches da companhia. e das docas que 
administro carregamento de caixas nas con
dicções citadas, esperando à decisã.o sobre a 
applicação da tari1'a, pelas portas daquella. 
repartição dava-se sahida. a carregamentos 
identioos, conforme os desejos do introductor, 

Em conclnsãC!, Sr. PresidenteJ a mim os 
taes introductores dessas caixas pagaram e 
pagarão o que era decente e justo. ao passo 
que na alfandega. foi-lhes felta. a santa. von .. 
tade. 

Assim ê o mais, Sr. Presideate, não ficando 
esquecido o que acontece com as fabricas de 
phosphoros nacionaes. 

0 SR. COELHO CINTRA-E' como a. navega
ção de cabotagem . 

O S:a.. MoRA.Es BA.RR.Os-Prova que é filha. 
da vtolencia.. 

O SR. JosÉ CARLos - Mas ninguem fez 
violencia ao phos[)horo, porque se ba 
co usa. Sr. Preszdente, que entre nós risque 
a vontade, é o pbosphoro. Já. foi o tempo 
em que o Jonkoping:~ era. de segurança e só 
riscava. na. propria. caixa. (Ris(), ap()iados .) 

Esta. industria, que d!zem j á ser naciona.lt 
não supporta uma critica, -par mais benevo
lente qu& se queira fazer. (Muifil bem.J 

As ra.briea.s existentes importam tudo e tudo 
do estrangeiro, de modo que só con· 
stitue o caracteristico, Sr. Presidente, ele n&• 
ciona.l-o trabalho da armar o phosphoro, E 
V. Ex. comprehende bem quet pa.ra. isto só, 
nãQ. ha necessidade de protooQio e meo01 
a.in.fa de revisão da tarif.i, oomo querem nl
guns, para reduzil'om•se os direitos de eDtf&. 

N. 1 

Additivo ao orçamento da receita: 
a) os 30 °/o que competem a fazenda oacio .... 

nal, deduzidos do producto da apprehensão 
que for julgada pracedente, como dispõe o 
u.rt. 651 do capitulo li do processo adminis
tratí v o das apprehensões e multas, de que 
trata. o titulo X da nova (kmsoliàaçr'to das Leis 
das AZ{aflàegas, serão arrecadadas em fa vol" 
das instituições de caridade das sédes das re~ 
specti vas alfandegas. -lo3e (] a?'los. 

Daqui resulta. Sr. Presidente uma. quan""! 
tia não muito grande, mas bastante apreciada 
para. vir reforçar as contribuições destinadas 
as casas de caridade e institutos de educa.;ãc> 
gratuita para o povo, que é todo o meu em
penho. 

N. 2 

Accresoente-se ao art. 6°-A taxa. a que se 
refere a. Gomolidaçtlo das L eis das Al{andeqa8 
comprehenderá tambem os vapores nacionaes 
que gozam do previlegio de paquete.- Jose 
Carlos. · 

Com a. de o . 1, a medida proposta nesta.. 
emenda, Sr. Presidente, tem o mesmo fim, e 
tanto mais que não ha. razão da. excepção até 
hoje estabelecida na lei . · 

Não me seria enstoso mostrar, com todo o 
desenvolviiilento, a proced.encia de seme
lll!tnte merlida. Estou convencido de que esta 
proposta não serâ condemnada: pela CommiS:
são da Orçamento . 

Como estas duas emendas e pal'a o mesmo 
fim, ainda, Sl'. Presidente, proponho a se .. 
guinte providencia : 

N.3 

OI Jl&Q.netes e vapores de linhas reguJa.rest 
nacionl'88 e estrangeiros, que pretenderem 
gozar dos favores no o. 3 do art. 372 do ca.-
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SESSÃO DE 9 DE NOVEMBRO DE 1894 

( Vide p:1g. iS7 do ;o vol:) 

pitulo VU da. C<Jnsolidaçcto das Leis das Al(af'.
deqas, pagarão a taxa. de 50 reis ]_}Ol.' tone
lada de registro, todas as vezes que derem 
entrada em qualquer porto do Brazil, quer 
par~ descarrego.rt quer para carregat". - O Sr. Laure Huller - Traz-me 
Jose Oa,-los. a tribuna o dever de apresentar a considera-

Poderia, Sr. Presidente, ler a Camara 0 ção da casa. um p~jecto de lei para auxilio a 
que diz a. lei citada, que enumera os favores alguns estados da União. 
espeaíaes e de grande va.lor, conceilidos aos E' um delles-e isto motiva a minha inicia
vapores nos casos indicados na emenda, para tiva.-o de Santa Catha.rina., que aqui repre
mostrar que muito pouco se pede em troca. sento, e de cuja assemblea. repr~entativa 
do I?uito que se da. (Apoiados.) ' esta. camara. recebeu _uma.. :,ep"tesen~a.~o, na 
Fm~lmente, ~r. ~residente, proponho a qual, a~pa.rada em dtsP?slça.o. c?nst1tU~I~na.l, 

ereaçao do segumte 1m posto, com applicação aq~~lla. 1Uustre a.ssemblea. solic1ta auxi?o da 
especial para as cas<'\S de misericordia mon- Umao para o estado saqueado JlOr e:ffe1to da 
tepio dos servidores do Estado e outro~ instí- revotta. de 13 de setembro, que tantos outros 
tutos de eo.ridade, c?m o fim de se poder dis- males fez e provocou .tmra_a. nossa. Pa.t~a. 
pensar o que até hoJe nos provém da origem Penso que este ped1do nao provocara estro.-
imillunda. do jogo da loteria, nhezas. 

E• elle. Quantos me dão a honra. de ouvir-me sar 
• bem, como todos os que acompanharam a 

Fica creado o imposto de : nossa. historia. :politica. nos ultimas tempos do 
50 reis por tonelada de carvão de }ledra : regimen decahido, que os mais nota.veis ho-
20 reis 'POr pé corrente para a taboa.do de mens de estado D.l\ monarchia se ma.ni!esta.-

pinho estrangeiro; ram ardentemente contra as tentativas de 
4.,0 rdis por pé corrente para as cou- federação monarchica, além de outros mo-

ÇOelras; tivos, pela. consideração de que era. financeira 
500 reis por fa.rdo da alfafa estrangeira, e eaonomicamente impossível, por falta de 

até 60 kilos. de peso, e f't!OOO para 0 f~rdo recursos locaes, a vida autonomica das então 
que exceder a este peso ; · . provincias. com excepção de algumas, cujo 

e 100 reis por sacco de milho e farello do numero. si a memoria não me illude~ não ex-
Rio da. Prata. cedia. de cinco, no dizer dos mais opti

mista.s. 
Sala. das sess!Ses, 17 de novembro de 1894. Assim pens.wa a monarchia, por seus ho-

- Jo3e Ca,-los. 
V<?u sentar-me, St':. Presidente, convencido 

de amda uma vez nao me ter desviado do 
programma que tracei para seguir nesta 
Casa, cuidando de tudo quanto possa inter
essal' .à· fortuna publica. Creio que tenho 
CJ!mpr~do o meu dever ( apoiack1), e, quando 
nao hvesse essa convicção, bastava-me a 
bondade com que me a.nmam os meus lllus
tres collegas, todas as ve.zes que occupo a 
tribuna. 

O SR. LUIZ DO!IfiNGUES- V. Ex. é digno 
de toda a estima.. (Apoiados). 

O SR. COELHO CINTR.A. -·E de toda a esti• 
ma.. (Apoiados) • · 

O SR. JoSÉ CARLOS- Sr. Presidente, peco 
licença a V. Ex. para. f<t.zer um protesto : eu 
não conclui o meu discurso deste modo pa.ra 
:provocar t[o generosas manifestações de meus 
1ll ustres collegas. (Riso ; muito bem, muito 
bem. o or<W:or e cacmprimentado.) 

mens mais sa.lientes, quando surgiu activa a 
cogitação do regimen federativo, a eer então 
estabelecido sem abalos revolucionarias, e 
:por consequencia sem as ditnculdades que 
accrescéram á Re:publica. 

No emta.nto, proclamada esta, sob a pressão 
de mal estar interno natural em taes mo
mentos políticos. e sobretudo soffrendo no ex~ 
terior a descon:ftança que é base de descre~ 
dito, o successo que obteve a federação foi 
uma victoria digna de assigne.lar-se pa.ra a 
Republica. no ponto de vista. economico e fi
nanceiro, a._o _mesmo tempo que constitue no 
ter_ren~ politlco a. sua maior garantia de con
solidaçao no presente e de unidade no f11~ 
turo. . 
. E' que são sempre fecundos os regimens 

hvres. · . 
Quiz. a bene-vnlencia. do meu destino que a. 

m!m coubesse, quando proclamada a Repu· 
bhca, a. honrosa. m1ssão (le governar o estado 
que me foi berço, e p:Jsso por isso · dar teste· 
munho do empenho que fuzia o partido a. que 
pertenço e de certo todos os bons catbar inen· 
ses, para que Santa. Catharilla e.ffectua.sse a. 
sua. orga.nisação esta.dilal sem soccorrer-se de 
auxilio .da. União~ que aliás lhe foi eonstitu~ 
c:íonalmente facultado. 
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Impunha-nos o patriotismo, sinão tambem 
Iouvavel e bem entendido amor :proprio local, 
que é um dos mais bellos estimulas da fede· 
ração. os mais vehementes desejos de não 
trazer sa.crificios ã. União, sendo-lhe pesailos 
pecunia.riamente, como o não fomos política· 
mente. 

E .foi assim que, embora. as previsões da 
monarchia, e o pes~imismo até de pessoas que 
devia.m conhecer ()S recm>sos da terra em que 
nasceram, a orga.nisaçã.o em estado da pro
víncia. de Santa. Ca.tha.rina fez-se tranquilla.
mente e com os seus proprios recursos. 

Subm.ettendo-se criteriosamente ao regi
roem da mais severa. economia no despender 
e .a mais rigorosa. fiscalisação no arrecadar os 
dinheiros publicos, a. administração republi
cana. não só evitou os · annunciados desastres, 
como conseguiu romper com a tradição de 
deficit que já era alli molestia chronica, de 
modo que ao iniciar a vida. constitucional do 
estado, o balancete, que neli:se periodo sem
pre se publicou, aoousa.va. saldo que o The
souro nunca vira. até então. 
. 0 SR. PAULA RAMos-A administração de 
V. Ex. foi a. melhor possivel. 

0 Sn.. LAURO MüÍ:.LER-A minha a.dminis
tracão, minha não .digo bem, porque ella. foi 
a administração do partido a. cujo programma. 
sirvo,-nã.;, foi por isso mesmo o resultado de 
uma a.cção ou influencia pessoal. mas sim de 
um partido, e creio mesmo poder asseverar 
que, como administrador, tive o apoio de 
toda. a. população bem intencionada do 
Estado. 

Disse que não oonsidero a intervenção do 
centro nos Estados consequencia. Iogica. da. 
rea.cção de 23 de nvembro ; accrescento ago~a., 
de passagem, e a. seu tempo hei de demons
trn.r. que naquella gloriosa jornada teve o 
partido republicano de Santa Catharína parte 
não pequena talvez. 

Mas infelizmente para. o estado, podemos 
hoje dizer, sem receio de contestação, não 
escapámos a.os planos dos que pretendiam 
monta.r politica. sua. no sul e norte. 

A nova situação estadual, sem apoio na. 
:população do estado, recorreu a violencias e 
tropelias desconhecidos ate então naquella. 
boa terra, e taes desma.ndos e dislates. pra.· 
ticou que tornou-se alvo dos maiS severos 
reparos llm toda a Republica.. . 

A violencia nada. conseguiu contra a fi1"'D.eza. 
dos que defendiam os direitos rlo povo á. es
colha. do seu governo, e quando o desvario 
governa.menta.l foi ate todos os desrespeitos, 
a indignação popular explodiu victoriosa. pela. 
lucta, que é sempre lamenta.vel, porque traz 
ódios e desgraças, mas que é o reclll'so uni.co 
de situações como aquellas • 

Reposto pela mão em que ainda. na ves
pera cuspira, do governo federal, o governo 
do estado comprehendeu que havia. descido 
todos os degrá.os do desprestigio e mais espe
rança. não lhe restava de equilibrar-se no 
:poder. 

Nesta emergencia, a. revolta. de 6 de se
tembro, que não foi supreza. par& os meus 
adversarios politicos, pareceu-lhes cabida. dos 
céos pa.l'a consolidar por uma. victoria revo
lucionaria a. situa.çã.o impopular em que 

0 SR. FRANCISCO TOLENTINo-.~poiatlo. viviam. 
o SR. LAURo MüLLER _Posso, felizmente, Dahi aquella indigna tra.ição, com a qual se 

passaram para. a revolta, depois dos mais 
invocar o teatemunho de todos, l'ecorda.ndo ostentosos o:trerecimentos em prol da causa 
que o estado de Santa. Ca.tbarina viveu, legal! · 
durante o governo provisol'io e no período Pa.re<:eu-Ihes chegado 0 momento da vi
que se s~iu, vida tranquilJa, sem os abalos ctoria revolucionaria; anteviam já orga.ni
e eatrememmen~s que perturbariJ.!ll a. mar- sado um nOV'O governo federal, qne, como 
cba dos seus vjsmhos e de outros nao poucos premio aos traidoras, lhes daria força para 
estados da. Umão. aba.ter a. vontade dos ca.tharinenses que os re-

Podemo3 te1• serena a consciencia.· de nãd pellia.m. · 
havermos- nós catbarinenses -contribuido Felizmente para os destinos da. Rapublica.. 
pa.ra as díBlculdades com que teve a Repu- e tranquillidade do povo bra.zileiro, a. energia. 
blica de luc:tar, no .interior como no exterior, do chefe da na.ção, apoiado na dedicação va
pore!feito da instabilidade dos governos nos Iorosa e brilh~ntissima de todas as classes 
esta.dos e das crises e ag1tações por gue pa.s- socia.es, repelliu victoriosa.mente a tentativa. 
saram estes no periorlo provisorio e a.o tra.ns· infeliz de brazileiros desgarrados. 
igirem para o regimen constitucional. Infelizmente:. porém, não foi sem grandes 

Só depois da nobre reivindicação de 23 de sacriftcio tao brilhante triumpho, e o estado 
novembro, não como consequencia, mas como de Santa ca.tbarina. é dos que mais ferido sa
perversã.o dos seus intuitos, é que a anarchia. hiram dessa tremenda e odiosa. luta.. 
fez a sua. entrada em Santa. catharina., onde Não foi impunemente que elle se viu ar
se a pôde considerar· de importafão, ta.l e a vorado em séde do goveeno r evolueion&rio, 
fraqueza dos elementos que teve para apoiar- mantendo no seu territorio toda.s as forçasda. 
se, em uma população que sempre se distin- revolta, a. cuja. devastação nem um só porto, 
guiu por seu espírito <Jrdeiro. nem um só município ~pou totalmente. 

Camar~ A. 6 



Dos sofl'rimentos moraes dessa época al
guma cousa se tem dito e escripto ; mas nem 
todos avaliam os prejuízos materiaes que a 
revolta acarretou a Santa Catharina, como ao 
seu futuroso vizinho-o Paraná. 

Decorre desses prejuízos, a principio o ni'l.
tural decrescimento das rendas, ao mesmo 
tempo que se impõe aos que governam a ne
cessidad~ imperiosa de restaurar tudo quanto 
a guerra e a paralysação adrninistr;~tiva es
tragar:trn, não esquecendo a obrigação gover
namental de fomentar o renascimento r1e in
dustrias, corno a de criação, por exemplo, 
que tão fraudada foi, quer em Santa Catha
rina, quer no Paraná. 

Eis por que, rnáo grado o pezar de ser por
tador de um projecto desta natureza, venho 
hoje, obedecendo aos recl,mos da assernbléa 
representativ<:t do meu estado, formular o 
projecto de lei que terei occasião de ler á 
casa. 

A Camara avalia decerto o constrangi
mento que sentimos, nós os representantes 
do Santa Catharina, formulando este pro
jacto ; mas, decerto tambem os nossos colle
gas comprehenderão que não nos S'lria licito, 
por melindre pessoal exagerado, abandonar 
os legítimos interesses daque\les que por seus 
votos para aqui nos mandaram, depois de 
haverem soffriflo em sua liberdade, vida e 
bens e até na sua honra (apoiados) vexames 
de que ficará mernoria. 

Fundamento o presente projecto, na parte 
que diz respeito ao Paraná e Santa Catlla
rina, não só nas rela·~ões de solidariedade 
entre os estados e a União, corno na Constitui
ção da Repdblica, que no seu al"t.5° permitte 
o auxilio, na hypothese, e dá ao Congresso 
no n. 14 do art. 34 a competencia para con
cedel-o. 

Em vez, porém, de pedir auxilio, pareceu
nos que melhor servíamos aos escupulos e 
dignidade política dos dous estados, ao 
mesmo tempo que poupavamos sacrificios 
desnecessarios á União, propondo um empres
tirno que. nas condições inrlicadas, poderá ser 
reembolsado tão suavemente quanto convem. 

E' obvio o motivo por que, desautorisarlos 
embora, tornamos a iniciativa de comtem
plar neste projecto o estado do Paraná, cujas 
condições, sabem-n'o todos, são, em face ás 
calamidades da revolta, em tudo semelhantes 
ás de Santa Catharina. 

Seria, por isso, justamente censuravel corno 
egoisrno que nada justificaria, si, tendo de 
pedir à União um emprestirno para Santa 
Catharina, cleixassemos no esquecimento o 
Paraná, ao qual a revolta, além de todos os 
males, ainda accrescentou o de. deixall-o até 
agora sem representantes nesta casa. 

Não nos ligassem, como a mim, pessoal
mente, hoje, ligam, outros laços de sympa-

thia ao povo daqiielle estado, e â siiliples 
solidariedade no sofl'rimento nos indicaria o 
pcocedimento que temos. 

Refere-se tambem o nosso projecto aos 
estc;dos do Piauhy, Parahyba e Goyaz, por
que das informações que conseguimos apura
se que ainda não lhes foi' entregue a totali
dade dos auxílios anteriormente votados. 

Pareceu-nos de bom alvitre, para evitar a 
necessidade de outros projectos, contemplai
os no que elaboramos, e tendo ouvido as 
respectivas representações, que em parte se 
dignaram apoiar-nos com suas assignaturas, 
mais nos confirmamos no nosso pensar. 

Termino agradecendo aos meus collegas a 
benevolencia de sua attenção, e asseverando
lhes que ao submetter á sua apreciação do 
presente projecto, anima-me a convicção e 
que o estado de Santa Catharina, que aqui 
!'epresento, poderá, graç rs a administração 
honesta, econornica e moderada que todos es
peramos do seu novo governador, fazer pon
tualmente face aos compromissos que assu
mir, o que certamente tarnbem succederá 
com os mais estados a que este projecto se 
refere. 

(Muito bem; muito bem.) 

SESSAO DE l DE DEZEMBRO DE 1894 

(Vide pag. 213 do So vol.) 

O Sr. Mart,ins Junior (movi
mento de attenção) vem á tribuna neste mo
mento para desempenhar-se de uma tarefa 
não só das mais difficeis, como tambem das 
mais desagrada veis para si proprio. 

E' que, além de ter de occupar a attenção 
da casa em hora adiantadissima, quando to
dos os nobres deputados estão naturalmente 
com o espírito abatido pela attenção nas c1is
cussões havidas até agora, accresce que a 
natureza do assumpto de que se vae occupar 
não pódfl deixar rle ser daquelles que contra
riam e desgostam profundamente, si e que 
não enche de nauseas ao proprio orador. 

Entretanto, a verdade é que ao passo que é 
um sentimento de revolta intima e de des
gosto profundo que abala o orador neste mo
mento, é tambem o cumprimento do dever 
do mais nobre, do mais alevantado e do mais 
instante dos seus deveres- que o faz vir á 
tribuna, porque trata-se ainda uma vez de 
fazer echoar neste recinto a voz dolorida do 
partido republicano de Pernambuco, a voz 
queixosa desse Estado, que, dentro da União, 
tem sido quasi ininterruptamente, a partir 
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de 15 de novembro de 1889, verdadeira victi
ma immolada a um certo numero de circum
stancias que sobre elle teem pesado. 

Os illustres representantes da Nação sabem 
a população inteira desta capital conhece,por 
noticia publicada nos orgãos díarios da ma
nhã, os factos gravíssimos que acabam de 
dar-se em Pernambuco, gravíssimos, não 
pela extensão que elles possam ter tido no 
meio da população pernambucana, mas, pela 
intensidade moral de que elles se revestem, 
intensidade que para o orador,para a Camara 
deve signilicar a clemonstr~'ção ele que na
quelle E~tado, como aliás já tem sido aqui 
repetido muitas vezes, não reina a felicidade, 
a paz, a grandeza publica e particular que 
devem reinar no regimen fiominante no paiz e 
para o qual tanto trabalhou o mesmo Estado. 

O Sr. presidente e a casa hão de permittir 
que o orador frise esta circumstancia: Tendo 
uma vez occupado a a ttenção da Camara com 
acontecimentos de Pernambuco, m<IS com 
acontecimentos que pertur-bavam a paz do 
partido republicano de Pernambuco e, ainda 
mais, do proprio Estado inteiro de Pernam
buco, o orador nunca mais tomou a palavra 
neste recinto pa!'a t!'atar de questões que, 
alias, alli surgem quasi diariamente como 
comprovação immedata, completa, nitida e 
fulgurante de tudo aquillo que tinha affir
mado com relação ao mesmo Estado, isto ê, 
para dizer que Pernambuco está fóra da lei e 
quB não pertence absolutamente a uma Repu
blica Feclerativa ... 

Entretanto o orador hoje não póde furtar
se, não póde fugir à obrigaç~o de vir á tri
buna da Camara, porque tem necessidade de 
dar satisfação a todos quantos com seus votos 
o mandaram para aqui, porque tem obriga
ção de velar pela honra elo seu Estado e so
bretudo porque tem necessidade de velar por 
alguma cousa que julga mais sagrada do 
que tudo-a liberdade individual que vê tão 
postergada em Porm'tmbuco. 

Tem necessidade de vir demonstrar à Ca
mara que acabam de dar-se factos em Per
nambuco, que são a sequencia natural de 
outros- infelizmente esperada mas que são 
apenas a cadeia intermedia de outros que já 
se deram. 

Vem significar que realmentB Pernambuco, 
011 precisa quB lhe lancem por cima olhos 
misericordiosos, si houver qu:'m queira ter 
miserieordia para comaqu&lle Est>1do, ou que 
então precisa convencer-se de que esta mise
ricordia é impossível e tem necessidade de 
dar um arranco definitivo e tomar a posição 
heroica elos martyres que chegam ao mo
mento extremo, sem conhecer a justiça pe
raute os homens. 

Hontem, uma das folhas desta capital pu
blicava, na sua secção telegraphica e sob a 

responsabilidade da sua correspondencia dous 
telegrammas: em um se dizia que o bacharel 
Argemiro Arouche, redactoP-chefe e respon
savel da Gazeta da Tarde, orgão republicano 
cb capital do Estado. havia sido ante
hontem á tarde preso por tres soldados de 
policia, e isto sem motivo conhecido, tendo 
sido recolhido ao quartel de cavaliaria esta
doai. Um outro telegramma dizia que, na 
mr.clrugada do dia seguinte, na madru
gad1t do hontem, as officinas da Gazeta 
da Tm·de, folha republicana do Recife, o or
gão, não official mas conhecido elo partido 
republic:1no de Pernambuco, tinha sido ata
cado, ficando destruido todo o seu material e 
sendo presos alguns operarivs que estavam 
dormindo no sotão da casa em que funccio· 
nava a mesma typographia. 

O orador não quiz guiar-se então simples
mente pelas informações que lhe eram dadas 
por um jornal de sua terra ; aguardou 
informações que lhe merecessem fé mais com
pleta, mais n bsoluta e de cujos signatarios, 
pudesse dizer á Camara: « São indivíduos 
pelos quaes me responsabiliso». Tendo rece
bido estes telegrammas mandou-os publicar 
hoje em uma folha da manhã. n'O Paiz. São 
tres ss sylegrammas; dons referentes ao as
salto da Gazeta da Tarde e outro referente á 
prisão do ba0harel Argemiro Arouche. 

Pede licença á Camara para ler estes tele· 
grammas tal qual foram publicados n'O Paiz. 
Si, porém, alguns dos nobres deputados, por
ventura tenham duvidas a respeito da au
tenticidade delles, ou pelo menos suspeitem 
que tenham soffrido qualquer modificação 
para. produzir effeito, pede-lhes o orador que 
S<J dignem procurar-lhe- porque exhibirá os 
originaes dos telegrammas afim de que se 
convençam de que as palavras são textuaes. 

(O orador lê o primeiro telegrarmna). 

Graciliano Martins é um irmãG seu, encar
regado da gerencia da Gazeta da Tarde; é 
um cidadão que é responsavel pela pharma
cia dos Srs. Requirol-Freres de Pernambuco. 
Teurlo Jazeres durante o dia, porque a effe
ctivdade da sua occup~ção não o obriga a 
occupar todas as horas da sua actividade, 
devendo ir apenas duas ou tres vezes por dia 
á pharmacia, fez ao orador o favor, ou antes 
fez á empreza dos seus amigos que represen
tam na itnprensao ponto de vista do partido 
republicano, de servir como gerente da folha. 

(O oradot lê o 2° telegramma). 

Manoel José Soares Guimarães é guarda 
livros, negociante matriculado antigo, hoje 
proprietario de uma folha A Cidade que co
meçou a ser publicada ha poucos dias; é ho· 
metli cuja respeitabilidade ainda não se aven
turou causa alguma, e cujas informações 



-44-

condizem exactamente com a.s que dá o irmão com todas as miragens que lhe possam vir ao 
do orador no telegramma que já foi li(1ü. cerebro, venlu1m ellas da p::tixão ou venham 

ellas da illusã.o, aquillo que sente, aquillo que 
nesta occasião sente vibrar dentro de si, de 
indignaçéiü den,nte do que se passa na sua 
ter·ra contra a mais santa de todas as liber
dades, contra as mais sagrada8 ga.rantias in
dividuaes. 

(O orador lê o 3° telegmmma). 

O ora•lor sabe que nesta Camara ha cal
legas a quem se deve respeito .. · 

Este é do lJroprio Dr. Argemiro Arouclle, 
que, depois de solto, man1lou dizer ao orador, 
seu amigo particular, as condições em que ti
nha sido eífectuada a sua prisão, sendo que 
della o orador já tinha tido noticia por um 
telegramma do Dr. EuclUes' seu [parente e 
tambem seu amigo. 

V e a casa dous factos distinctos, mas que O SR. CoELHO CrNTRA-Darei o resposta que 
se completam, sendo um a consequencia do V. Ex. merece. 
outro: a prisilo preventiva, si se póde dizer, 0 Sn. MARTINS JUNIOR- ... mas si alguma 
do Dr. Argemiro, mas ineptamente feita, por-
que vem provar a autoria do delicto. Isto no cousa tem a dizer á Camara é que absoluta-
dia 28 á noute ; depois, na madrugada 110 dia mente não pócle sopitar os assomos de sua 
29, o assaHo á typograhia da Go;:,eta, de que ilHiignação justíssima, que eleve ser severa, 
el'a reclactor 0 Dr. Argemiro. pedi.ndo por isto, si tivesse de pedir (e pediria 

A prisão daquelle bacharel em direito, homem si não fosse o aparte do illustre representante 
fraco e inerme, conduzido por soldados de poli- de Permtmbuco), as deseulpas devidas a um 
cia, desrespeitando-se a sua qualidade de offi- collega, desculpêt . · · 
cial honorario, queainda h<t poucolhefoi dacla o SR. CoELHO CIN'l'RA-lsto não merece eles
pelo governo,porserviços prestados contra re- culpa, mas sim despreso. 
olla, como official do batalhão Seis de Março-
a pl'isi'io desse bacharel (com estas circum- O SR. MARTINS JuNIOR- ... que pensa o 
stancias canibalescas, verdadeiramente cani- orador ter ele seus collegas, homens que nesüt 
balescas, digna da Hottentia, de um gove.r- situação sabem comprehender o que são certos 
nadar armctclo de rewolver lt obt'ig,tl-o a lêr sentimentos ela alma humana. Sabe o orador 
uma quadrinha humorística publicarln. na disto, mas o que salJe tambem é que não ffi 
folha, para llle perguntar o sentido dolla e possível que em uma Republica, que não é 
para obrigal-o a engulir pedaços 1lo jornal possível que em um paiz, que se diz uma ele
onde ella havia sido publicada), essa prisão, mocracia íiY1erativa e republicana, estejam as 
rcdeada de taes circurnstanciu.s, fariam rir si liuerclatles indivüluaes garantidas, não por 
não fizessem corar a tollos quantos possam ter qualquer facto local, não por qualquer lei 
um bocado de amor por esta Republicn,.que por fundamental local, mas pela propria Consti
ahi anda tão postergacln,, tilo regularis•1da., tuição Jederal, que eleve ser acatad<t e:,pecial
tão enlameada, ]Jül' todos quanto não a sabem mente pelos altos poderes da União-estejam 
fazer respeitar; essa prisão, com todos estes essas liber1lades locaes garantidas pela Con
requintes de selvageria que não se descreve, stituição, todos os dias a ser violadas pelo 
que não se com menta, que re;tlmente só pó ele cttpricho, pela loucura, pelo crime ele inc1i· 
ser justificctda, tratando-se como se trata na vicluos que só conhecem como compensador de 
ltypothese de um verdadeiro louco, de um todos os bens e de todos os males os seus im
nevropatha caracterisaclo, como o Sr. Bar- petos e paixões inenarra v eis. 
bosa Lima, governador ele Pernambuco; essa O orador pergunta ao honrado Sr. presi
prrsão vem a ser a prova mais cab:tl e mais dente e á Casa si ja houve na historia de 
completa de que o attentado contra. a im- qualquer domocracia, na historia de qualquer 
prensa, o ataque cov,wde feito a horr1s mor- autocracia monal'chica, na llistorh do clespo
tas ela nou te, por praças de policia disfh.r- tis mo oriental, cdguma co usa ele mais torpe 
ça'1as, e mais ainda com a imDosiçào :w pobre do rtne isto, de um chefe do Estado, ele um 
empeegado de lhes entregâr as cha vrs d t ellefe do Pocler· Executivo, nào só como 
officinct. foi uma. vingança pequenin>l, co- homem, p:un. tuumr uésí'orço pessod, que llt'l 
varde, incligr:~· de tod~ o ponto execravul, I :·;erüt ~lQn,·o.'O, llJ:lS comu a.utoridade investidlt 
leva.d~t a eiieno pelo. r~~gul~> .. pt\lo drct;B.do~·, ; ,1o IJOLter rmblico, armctda. de ponto em branco 
pelo satrapa que esta tuftellctLH:do o E<tr:wo dos lkS <t cai;:.;ça, mLun·amentG coberta pela 
de Pernambuco. forçlt, chamar á su:t presenç:t um homem 

O orador sabe que está f;'lllanrlo dea.nte dos para fazel-o sufieer a ignomínia mortal de en
represen!ant~~ do p~1i~; mas tem consciencia gulir um pedaço de jornal em que tinham 
de que nao esta fa.lta.nrlo aos deveres de cor- sido pu.blicctdas urnas estrophes lmmoristicas 
tezia que clev~ á representaçilo naciona.l, por- que se refc;ri<:un ou que ridtcularisavmn, si 
que.ao seu. pmz tern o orador a obrigaçilo de assim quizerem, um elos intimas de palacio, 
dtzer, na lmguagem que o coração lhe dieta, um dos servos de S . Ex.? 1 
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Pero·unta o orador aos seus collegas si lhe· pratica do crime levar a estes os attestaclos e 
poclenf apresentar um só exemplo no mundo documentos elo mesmo? 
inteiro, Wt historia das nações cultas ou bar- Pois, famílias desacatadas, e que não ti· 
be1ras, qual o chronisüt que ja levantou esse nlmm chefes capazes ele tomar um desforço 
trophéo, qual o regulo que fizesse, para sua d.e homens de reputação feit:~ como os bacha· 
honra e gloria, a cr>nfissão de seus feitos em reis re:lactores da Ga;:;eta, os Drs. Fabio R in o 
casos semdlmntes ~! Aonde, Sr. presidente? e Homem de Siqueira; íamilias, que não ti· 
Em parte alguma ! Ha um, infelizmente pa.ra. nham chefes, que fossem capazes de tomar 
Pernambuco! Felizmente, porém, para o par- um desJ:orço desses homens, desctggravando
tido republicano de Pernambuco, que assim se elas iníamias que tivessem sido atiradas 
viu confirmado o seu juizo emitticlo sobre o aos seus, é crível que fossem á noute á porta 
governador, estando reservada ao orador a das ofiicinas illudir a empregados, arrebentar 
tristíssima gloria de vir dizer ao Congresso mn.tei·ial e levar depois operarias, que dor· 
do seu paiz que ha um chefe ele Estado na miam em ceroulas, para ficarem no xadrez i 
União capaz de armar-se de rewolver e ele, Por que crime? 
depois de cercado de cerberos, pegar em um Quem prende tem autoridade. Si os indivi
homem inerme e dizer-lhe-come este papel dnos que foram a Ga::;eta da Tarde, a destrui· 
ou nwJ·re! ram e prenderam tres indivir·luos como se 

Unr SR. DEPUTADo-Não comeu nem mor· póde provar, esta claro que esses individuas 
reu, vomitou. tinham uma parcella de autoridade publica, 

não autoridade na acepção da palavra., por-
O SR. MARTINS JuNIOR-Este é o lado pes- que seria uma escoria da autoridade e est<1 

soai da questão; o nmterial é simples: é, claro que esses indivirluos, pelo menos se 
como se vê da leitura elos telegrammas, o presumiam a coberto de punição, e, jnlgando· 
ataque feito ás officinas da. Ga;:;eta da Tarde· se autoridade, porque a autoridade lhes tinha 
Isto foi feito, positivamente, inelludivel- mandado commetter o crime, entenderam, 
mente pela força de policia. por excesso de zelo, que deviam chegar até a 

O orador sabe, e infelizmente isto é cousa levar ptesos os pobres homens quo não tive
muito commum, que lia espíritos capazes de ram meio de defender a propriedade que es
se deixarem levar por considerações de qual· tava confiada á sua g·uarda ! Depois combi
quer ordem ou estimnlos de qualquer natu- ne-se a versão do telegmmma da Ga;;etG da 
reza,pol·ém,p<cra factos ele tnJ ordem e a crime Tarde e claquelles outros que appareceram no 
de tamanha monta, virem dar uma explica- mesmo sentido, como o facto do Dr. Argemiro 
ção qualquer, como aconteceu com a Ga::;eta Arouclle ser obrigado a engulir o pedaço ele 
de Noticias de hoje, ou antes com o seu cor· jornal que continh<:1. lL quadrinha que foi pu
respondente telegraphico, que, em telegram- blicada no Jornal do Bre::;il de hoje e na qual 
ma e como que procurando a rlefesa do acto se faz allusão a, um individuo que vive na in· 
praticado pelo Sr. Barbosa Lima, acto sim- timiclacle do Sr. Barbosa Lima, mas que elle 
plesmente indefensivel, vem dons clias depois só conlwceu quando foi para, Pernambuco, 
do facto, e sem se referir á prisão do Dr.Arou- um tal Sr. Guimarães ... 
che, dizer que foi empastellarla a typograpllia Como dizia, o Sr. Dr. Arouche foi obrigado 
da Gazeta. ela Tar·de; constan:1o que isto tinha a engulir um pedaço do jornal. (Apartes.) 
sido praticado por pessoas <1e famílias que Xií.o sabe o orador si elle rf'lsistiu até ao 
tinham sido offendiclas peb folha. ponto de não engulir o papel, mas o que sabe 

Sabe o orador que destas informações ja é o que o crê mt morTe tem alguma força. 
foram e hão de ser dadas; mas, destas exrli· Mnhomet adquiriu g-rande numero de pro· 
cações appella o orador pa.ra o bom senso da, selitos com esta celebre maxima : come ou 
Camara, para o juizo elo paiz e sobretudo, nu.rre. O orador não sabe se muita gente 
para a intelligencia, mesmo a mais rudimen- não comeria ! ... 
tar de quem, lendo os telegrammas, fizer Mas, como dizia, combinando-se a versão 
um juizo primordial dos factos que se do corr-espondente da Ga.::;eta de Noticias, que 
deram. é preciso que a Camara, que o paiz todo fique 

E' assim, que dos telegrarnmas que leu ss sabendo, é apenas um amigo do Sr. Barbosa 
evidencia que foram presos tres empregados Lima. e cujo nome o orador não declina, por· 
que dormiam nas oftlcinas da Ga::;ct.a. Ora, que nilo quer ter negocias com a Ga;eta. para 
pergunta-se {L Casa, pergunta,-se aos Srs. que não clig:wn que não tem competencia 
deputa<los, si já houve possibilidade e si lm· para. entrar nos segredos da reclacção ; com a 
verá, de individuas. de particulares, que versão de que a Ga::;eta da Tcwde tinha sido 
tendo de atacar um estabelecimento qual- arrebentada, por indivíduos que iam desag
quer, uma typographia, ou que, tendo de gravar· suas ramilias oíi'endiLlas, é realmente 
praticar um erirne, vão á policia, depois da interessante. 
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Ha um Guimarães que pretende que sua 
f amilia foi offendida. por uma estrophesinha 
publicada na Gazeta da Tarde, e isso deter
minou a destruição da typographia e a prisão 
do Dr. Arouche ! 

Ora, sendo assim, o Sr. Barbosa Lima. que 
em Pernambuco não cura dos interesses pu
blicas do Estado, arvora-se agora sómente 
em tutor, em protector de guarda da reputa
ção das familias de toda a gente ! 

O orador dispensa a protecção ! Portanto, 
os factos que acabam de ser trazidos ao co
nhecimento da Camara pelos telegrammas 
que o orador leu, não são relatados sómente 
pelos correspondentes das folhas visto como 
ha outros que foram dirigidos ao orador pelo 
seu irmão e pelo Sr. conselheiro Guimarães. 

O Jornal do BraJil de hoje, assim como 
quasi todas folhas da capital, publicou dons 
outros telegrammas que combinnm com os 
que acabam de ser lidos á Camara. (O orador 
lê os telegr«mmas do « Jornal do Brazii» e ct 
quadrinha a que [e referiu) 

Ora, é preciso que o Sr. Guimarães, ami
go do Sr. Barbosa Lima, seja um sujeito real
mente muito cheio de mazellas, para que a~ 
palavras desta estrophe tenham chegado a 
produzir um escandalo. E, quando esse indi
viduo seja um homem cheio de mazellas, per
gunta o orador á Camara se, por causa de 
um individuo desta ordem, é que se insulta 
notabilidades, é que se violenta e destróe a 
imprensa, é que não se respeita a liberdade 
individual? (Continúa a ler os telegmmmas.) 

E aqui a Camara permittirá ao orador in
terromper a leitura para dizer que o corres
pondente da Gazeta de Noticias intrigando, 
como fazem todos os telegrammas para aqui 
passados, disse que o commandante do dis
tricto militar está intervindo a proposito des
tes factos, o que tem causado desgosto. 

Si é que houve intervenção, naturalmente 
foi no sentido de obstar a que um otficial 
honorario do exercito fosse mettido em uma 
enxovia, em um quartel de cavallaria esta
dual, sem garantia, quando, respeitando a 
ordem de prisão illegalmente emanada do 
governador, elle deveria estar em um quar
tel ou fortaleza. (Continúa a leT.) 

Quem passou o telegramma foi toda a im
prensa da capital com excepção do DiaTio e 
Jornal. 

E' preciso assignala.r que entre os signata
rios deste telegramma está o Sr. Fernando 
Barroca, redactor do Novidades, que é folha 
adhesa ao grupo republicano dissidente, que 
hoje está com o Sr. Barbosa Lima. 

O Sr. Fernando Barroca é redactor do No
vidades, jornal creado para apoiar o gover
nador ... 

Expostos estes factos que dolm·osissima
mente traz ao conhecimento da Camara e do 

paiz, o orador pede licença para faze>.' algu
mas considerações de ordem geral ! Si a or
ganisação governamental que de 15 de no
vembro ultimo para cá começou a dirigir os 
rlestinos do paiz, tivesse sido, no tocante á 
causas que podem intl.uir gravemente sobre 
a situação e a política de Pernambuco 
moldaria de modo differente, melhor se ·oc
cupando da pasta da justiça e negocias inte
riores ; si o orador visse nesse momento o 
illustre Sr.Dr. Gonçalves Ferreira, até pouco 
tempo seu companheiro de deputação, diri
gindo-a, certo que a Camara não teria tido o 
desgosto de ouvir o orador durante todo este 
tempo para articular queixas, fazendo expan
são de factos que interessam a liberdade in
dividual e as garantias de cidadão. 

Sim, porque então o orador ge sentiria mais 
apto, porque hoje nem mesmo apto se consi
dera para r~irigir-s.e, não ao Sr. Presidente ela 
Republica, com estas questões que muitos 
chamariam de campanario, mas ao Sr. mi
nistro da justiça para lhe dizer que, apezar 
de conhecer bem o regimen em que vivemos, 
e de saber que não era possível a sua inter
venç;1o immediata na situação de Pernam
buco, para impedir que as violencias alli se 
realisassem, em todo o caso, esperava que sua 
boa vontarle, o seu espírito de concordia, de 
republlcanismo e amor ao regimen viesse mi
norar aquelle estado de causas. 

Entretanto, nem esta liberdade, o orador 
poudu ter! ... e porque? A Camara comprehende 
~e isto vai sem que o orador queira, nem 
de leve, fazer injustiça aos dons políticos e 
administrativos do Sr. Dr. Gonçalves Ferreira, 
que exerce a pasta da justiça e do interior. 

A Camara comprehende que nas condições 
em que está elle collocado politicamente para 
com o governo de Pernambuco, dada a situa
ção de intima amisade pessoal e de solida
riedade política evidenciada aqui nas dis
cussões, no seio desta Camara, entre S. Ex. 
e o governador rle Pernambuco, certo que o 
orador seria simplesmente um inepto si fosse 
recorrendo ás meras relações pa1•ticulares e 
de colleguismo com S. Ex., pedir o favor de 
pôr· um pouco de cízo na cabeça do Sr. Barbosa. 
Lima, aconselhando a ter juizo (risos) para 
não desmoralisar a Republica e infelicitar 
Pernambuco e os republican.1s dalli, que, por 
serem republicanos, não querem pactuar com 
os dislates daquelle governador. 

Seria um inepto, si fosse per.lir providencias 
a S. Ex. o Sr. ministro. Poderia. pedir a in
tervençã.o amistosa de S. Ex. perante o Sr. 
Ba1·bosa Lima. 

Para que ? Para fazer com que o Sr. Arge
miro Arouche não engulisse o papel ? Para 
fazer com que o Estado ele Pernambuco pa
gasse aos accionistas da Ga::;eta da Tarde o 
material que o governador mandou pôr fóra, 
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· que custou dinheiro de republicanos, dinheiro 
de brazileiros, dinheiro de contribuintes, 
.dinheiro que absolutamente custou muito 
mais do que o dinheiro que ganha o Sr. Bar
bosa Lima et•mo governador do estado, por
que é dinheiro rle homens que o ganharam 
com o suor de seu rosto, com o trabalho ma
terial da agricultura ; é o dinheiro de pro
prietarios e negociantes ! 

A Camara comprehende que deante do go
verno constituído deste modo, tendo como 
representante politico um a.migo do gover
nador de Pernambuco e um inimigo portanto 
dos republicanos de Pernambuco, sinão pes
soal ao menos em these, ao menos politica
mente, o orador não tem outro recurso senão 
fazer aquillo que faz; vir perante esta Ca
mara, vir perante o paiz, ainda uma vez, 
trazer a queixa amargosissima do partido 
republicano de Pernambuco e denunciar os 
factos que se estão passando no seu Estado. 
Então, como não ousa, absolutamente não 
ousaria levar ú,s cogitações de S. Ex., a 
Sr. Presidente da Republica, a amargura dos 
republicanos em Pernambuco, massacrados, 
como sempre. mas que, entretanto, suffragaram 
o seu nome para que elle pudesse subir a 
cumieira política do paiz e representar o pa
pel que está destinado aos bons republicanos; 
para não levar o amargor de todos os nossos 
concidadãos, para não levar a angustia de 
todos os republicanos que teem sempre 
vivido no ostracismo, ao iminente cidadáo, 
o Sr. Prudente de Moraes, com quem teve o 
orador occasião de fallar ante-hontem, le
vando os seus cumprimentos pessoac$, mas 
a quem não disse uma só palavra. sobre a 
situação de Pernambuco, porque é dever de 
todo homem publico saber da situ <;.ão poli
tica dos estados e providenciar para que não 
se aniquilem diante daquelles que almsam de 
sua liberdade ... 

Não duvida ir até S. Ex. para levar as
sim de viva voz a queixa quasi sangrenta
quasi sangrenta, porque o orarlor não sabe 
até que horrores de sangue não irá a situação 
de Pernambuco! Limita · se a vir dizer a esta 
camara que a situação do Estado de Pernam
buco, queiram ou não queiram estudai-a, in
teressados ou não interessados, é uma -si tua
ção que denota a maior de todas as molestias 
da nossa organisação social ; é a situação em 
que vê claramente o germen da represen
tação nacional, que alli se manifesta uma 
crise horrorosa neste momento wlemne da 
vida política do p:~iz entre os poderes da 
União e os poderes dos estados, uma crise 
que ha de por força arrebentar, sobretudo si 
os nossos homens publicas não tiverem a 
consciencia do grandli problema que teem a 
resolver, 

O orador sabe que o governo, que o cidadão 
eminente que occupa o cargo da adminis
tração publica está preoccupado com questões 
tão melindrozas, algumas das quaes se en
tendem com a salvação publica ; entretanto 
não pôde eximir-se do desejo intimo de, nesta 
occasião, aqui da tribuna. exclusivamente da 
tribuna, fazer um appello, que considera o 
mais platonico que é possível, ao Sr. Presi
dé·nte da Republica,não perEndo,porque nunca 
pediu a quem quer que lhe pudesse fornecer 
meios para esta ou aquella intervenção, nos 
negocias de sua terra, porque é republicano 
de mais para isto, mas pedir a S. Ex. que 
si o seu governo é como se qul:'r crer, como 
crê o orador ardentemente que o seja, por
que julga os homens pelos seus precedentes; 
si o seu governo 6, como se espera, o go
verno da justiça e o governo da lei, então 
que a irridiação ampla da liberdade e da jus
tiça desse governo chegue até o ponto de 
Pernambuco não mais difamar as cinzas de 
tantos homens que souberam morrer pela li
berdade. 

Com os attentados que tem se dado e que 
não são pequenos," que não significam pontos 
microscopicos dentro de uma aría vasta, mas 
que são realmcmtefactos ennumeros eg·raves; 
que ninguem póde ter garantido o seu direi
to constituciona.l,que não é só garantido pelo 
estatuto estadual,mas pelo estatuto da União; 
que alli, como já referiu, ás 10 horas da nau
te manda-se arrancar um pae de família de 
sua casa por praças de policia e conserva-se 
preso durante tres dias, sem culpa formada, 
recusando-se o carcereiro a mandar apresen
tar o preso ao juiz que o reclamava porque 
se havia requef'ido habeas-co1-pus; que alli 
nada. se respeita, porque sob qualquer pre
textc,, sem est>l.do do sitio, a bel-prazer do 
homem que nos desgoverna e desmorali.sa,po
de-se ser arrancado do seio dafamilia a horas 
mortas da noute; que alli os capitaes empre
gar1os em em prezas (porque a Gaseta da Tarde 
era constituída por uma associação de repu
blicanos que tinham entrado para alli com o 
seu capital, para mais tarde tirarem qual
quer beneficio) não teem a menor garantia; 
que alli não ha, afinal de contas, nem liber
dade, nem honra, nem vida que se possa jul
gar illesa !. .. 

Pede só isto a S. Ex.: Que um pedaço de 
luz benefica, irradiando dessa aurora de re
generação, filha da justiça e da applicação 
rigorosa da lei que S. Ex. prometteu a todos 
nós e que nos I' Íl'lÍ cobrir as chagas de que 
estamos cheios ; que esse manto luminoso 
cubra um pouco as chagas do pobre Pernam
buco tão cheio de males, tão dolorido, tão in· 
feliz até hoje, o mais infeliz dos estados da 
Republica; e que este pedaço de luz faça por 
sobre o corpo daquelle estado alguma cousa 
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<1e extraordinario e de isolante, de magneti
sante e de prodigioso, como o manto da deusa 
Thamite, que afastava todos quantos que
riam approximar-se delta para tocal-a com 
mão profana! ... (llfuito bem, muito bem. O 
orado1' d muito felicitado.) 

SESSÃO DE 26 DE SETEMBRO DE l8D4 

(Vide pug. 348 do c,o vol.) 

O Sr• Alcindo Guanabara 
-Sr. Presidente, não tenho na minha vida 
de homem publico movel mais forte ou mais 
imperioso que ·o cumprimento do dever. E 
o que me impelle a occupar a tribuna em 
hora tão adiantada em uma sessão verda
deiramente estranha, não é sinão o inte
resse de desempenhar-me do meu arduo 
dever de representante desta capital. 

O nobre deputado por Pernambuco, cujo 
talento admiro e cuja calma audacia, nao 
podiam deixar de me impressionar, allegou 
comojustiticativa de sua cowJncta que elle 
era na tribuna ou fóra delb o legitimo re
presentante do districto que o elegeu e que 
estava intimamente identitlcado com os im
pulsos, os sentimentos, as p:1ixões e as or:i-· 
niões do eleitorado que repetidamente, que 
reiteradas vezes lhe tem assegurado a, sua 
confiança. 

Eu venho tambem, SI'. presidente, oc
cnpar a tribuna nesttt hora, acreditando que 
sou nella. a voz desta capital, que não póde 
permittir em silencio que aqui se amrme 
que o discurso que o nobre deputado acaba 
de proferir é a glori ti cação de nm;sas liber
dades políticas ! (ripoiados). Não, Sr. presi
dente, mil vezes não ! O discurso que o no
bre deputado acaba de proferir é um sym
ptoma tristíssimo e alarmante do estado ele 
anarchia mental em que se acha este paiz. 
Pois que ? pócle-se porventura não sómente 
permittir, mas louvar, que no dia seguinte 
a uma revolução, um represenüwte ela na
ção venha perante um dos poderes publicas 
do pai:r, confessar que o quiz destruir pelas 
armas?! (Apoiados). 

E' realmente preciso que estojr~m desfei
tas todas as noções de ordem e ele respeito 
c\, lei para que ta.l facto se possa dar e qne 
se tenha, dado, como toda a camara viu ni\o 
submissamente, mas com a j~1ctancin, do 
quem fõtZ acto de energia, ele corngem cí
vica, de valor pessoal ! 

Não, Sr. presiclen te, tal acto niio e umrt 
glorificação elas nossas liberdades, antes é 

motivo para tristeza, e para. estranheza pro
fimclas, porque elle é a denuncia da triste 
sitLmção moral em que nos achamos, e uma 
lcdvertencia ainda nmis triste elo que nos re
berva um futuro que se nos desenha cheio 
de trevas e de duvidas. 

VozEs- Muito bem. 
SR. ALCINDO GUANABARA -Quando, Sr. 

presidente, é possível que um crime tão grave 
quanto o que se comrnetteu a, 6 de setembro 
possa ser praticado e que um ele seus princi
paes autores- principal pela parte importan
te e proeminonte que nelle teve principal 
pelo prestigio pessoal de que gosa como 
chefe de um partido num Estado importante 
da União - pócle chegar c\, camara. elos Srs. 
deputados para atlirmar, ele plano, que com
meteu esse crime, para narrar com a calma 
que '" camnra prese11ciou, como animou o 
movimento e como pretendeu dirigil-o e en
caminhal-o para a victoria, quando tal con
fissão ele tamanho crime pócle ser feita pe
rante um desses poderes ameaçados, estamos 
St·. presidente, em face de uma situação tão 
excepcionalmente anormal, que não é possí
vel impedir que todos os sentimentos conser
vadores se congreguem e encontrem uma voz 
energimt que exprima toda a, nossa condem
nação vehemente e absoluta a tal attentado ! 
(Apoiadas). Porque Sr. presidente, nenhum 
crime pócle set' mais grave que esse ele que 
se confessou culpado o nobre deputado por 
Pernambuco, crime cujo objecto ertt a des
truiÇ'ão da ordem e ela constituição e cujo 
move! era inconfessavel, pois que na ban
deira branca que tremulava nos mastros dos 
navios roubados ú nossa gloriosa. esquadra 
nenhum<1 outra legenda se poderú escrever 
sinão esta: 

Ote toi de lâ, que je m'y mette ! 

Voz E:; - Muito be:n. 
0 Stt. ALCINDO GUANABAl~A-Não era pos~ 

sivel que a p:tlavra do nobre deputado por 
Pernambuco fosse ou vida nestlt casa sem 
um protesto. 

Eu sinto que não era a mim que cabia 
recordar á catm,ra dos Srs. deputados, que 
ella é um dos poderes publicas da nação que 
esteve contestado nesse dia G de setembro 
por essa revolução ele que o nobre deputado 
se confessou co-autor. Mas eu tenho a res
ponsn.biliclade de set' representante desta 
cidade, a primeira assolacht por essa revolu
ção sem nome, sem jnstiticação e sem logíti
midaclo ; e é pela minlm voz, indignrc embo
ra ele htmanha clistineção (nao apoiado), que 
neste momento fnlam os g-emidos de todas 
as victimas e os lamentos de todos os sacri
ficados, assim como é por ella que reper
cute o grito do patriotismo al voraçaclo, que 
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partiu de todos os peitos como o rebate sa
grado coni:l'a a revolução. (Muito bem.) 

O nobre deputado por Pernambuco decla
rou que não reconhecia a camara como 
juiz dos sans actos e que não vinha senão 
relatar-lhe os seus soifrimentos : que não 
a reconhecia como juiz porque ella não soube 
ou não qui.z defender a sua. causa, •. 

O SR. JosÉ MARIANO -Eu disse que não 
falava. á ca.m!U'a constitnida em tribunal, 
mas que apenas vinha explicar-me perante 
ella como uma prova de deferencia e res
peito. 

0 SR. ALCINDO GUANABARA..,. porque a 
cama.ra não.· 9uiz ou não soube defender as 
suas prerogatlvas, permittindo que o illustre 
representante da nacão permanecesse preso. 
S. Ex; só logrou poder. et'gner a voz neste 
recinto, graças à concessão do halieas-corpus 
por um tribun'l.l superior, que repelliu hoje 
a mesma. doutrina. que hontem sustentava. 

Sr. presidente, quando os accusados já se 
julgam no direito de se tornarem accusadores, 
não é de admirar que as noçoes as mais rudi· 
mantares se tenham perturbado, que as 
noções geraes do senso vulgar estejam tão 
fals~das, ; 1que ta.es aecusa<;oes possam ser 
argu1<las a eamara. dós Srs. deputados ! 

O nobre deputado esqueceu-se de que havia 
sido preso dnra.nte o regimen do sitio •.• 

UM SR. DEPUTADO - Que não era ainda 
conhecido em Pernambuco. 

tar a. bandeira branca no norte de nossa 
Pa tria ! Quem pudera dizer, Sr. p1•esidente. 
que o nobre deputado por Pernambuco, que 
ia ao palacio Itama.ra.ty affirmar ao mareoha.l 
Floriano a sua condemnação á revolta •. , 

O SR. JosÉ MAR.IANo -Não ha tal , nunca 
fui atllrmar adhesão ao Sr. Floriano Peixoto. 

0 SR. A.LCINDO GUANABARA- Eu não estou 
inventando, estou repetindo as palavras que 
V. Ex. d.isse ainda ha ponco e que estão 

ainda tilintaodo aos ouvidos de todos. O 
nobre deputado por S. Paulo, o Sr. Costa 
Junior atfirmou em aparte... (Soam os 
tympanor!) 

O Sn.. Jost MAn.rANO- Que eu reprovava 
a revolta dentro do ltam:traty, mas não 
disse que fui fazer adhesão. (Apa:rtea.) 

0 SR. ALCINDO GUANABARA- Senhores, 
no momento em que o almirante Custodio de 
Mello, tomado desse desvario de a.mbiçã.o, 
que é o fundo do seu caracter, levantou nos 
mastros dos navios da esquadra nacional a 
bandeira branca, só havia duas posições : ou 
apoiava-se o marechal Floriano, qna era a 
concretisct.ção da lei e a personiftcação da 
R.epublica, ou se estava de corpo e alma. en
tregue a revolução. (Apoiados,) A neutralidade 
era a indignidade! (Apoiados.) Que S. Ex:. 
se houvesse manifestado directameate pela 
lei, apoiando o ~arechal Flor iano, ou iodi
rectamente, condemnando a. revolta., a sua 
posição era. sempre opposta aquella que, dias 

O Sa. ALCINDO GUA.NAR.ARA - ••• e que depois, assumira no norte da Republica. t 
por essa época ainda não se tinha sufi'ragado O SR. JosÉ MARIANO- Provei diredamenta 
a doutrina original de que os representantes que não apoiava, negando-me a assignar todos 
da ntWã,o são superiores á lei commnm, os votos de contl.ança qua lhe eram dado~. 
porquanto, na sessão anterior, o estado de 
aitio havia sido votado sem e~Jta prerogativa O SR. ALCINDO GUANABARA-Quem pudera 
e •• , com assent\meQto do nobre deputado. suppor que a.quelle cbefe de partido do pode-

o SR. JosB· u. ~u "'o-Nã.o apoiado ., votei roso Estado do norte, que se ha. via mantido 
.t.rLA.Jl. ........ , nesta camara. em posiQão inequívoca. de 

contra. e se não me prestei a. não fazer nu- auxiliar indirectoao bravo snstentador da lei, 
mero, foi porque entendi não dever fazel-o, fosse justamente, dentre todos, aquelle que 
mas votei pela emenda do Sr. ~a.tta Ma- nas pla.gas do norte iria levantar a; bandeira. 
cha.do. da revolução~! E quem pudera conceber que 

o SR. ALCINDO GuANABA.BA. - A attitude. o fizesse, aggravando ainda o crime do almi
do nobre depntado por Pernambuco é real- ranta Custodio de Mello, com levantar a ban~ 
mente curiosa! s. Ex. era opposição ao ma- deira. da separação- ·porque, senhores, 
recbal Floriano Peixoto, mas .•• opposição de ·nenhum progra.mma póde ser mais nntipa
saa magestade! Quando a. minoria retirava- triotico e ma.is criminoso qne esse do desmem
se em maasa· deste recinto para não votat• a bra.mento de nossa pa.tria., que só unida., póde 
concessão do estA.do de sitio, permanecia no ser grande e digna. e respeitada!' (.A'paiadot: 
leU loga;r para nlo imperlir que u. medida muito bem.) 

~ deixaaBe do ser votada. por fdta de numero. Estranhos mysterios da. alma. hnma.na, Sr. 
E ao rolombra.r essa a.ttltude do nobre de- presidente, de que eu nio ma sinto com forças 

putado por Petnambuco, quem pudera. um ae ser juiz e de que não quero ser senão 
ata suppor que o opposlcionista de sua ma- rnero analysta ! 
gestade, que se deixou ficar no seu logar. e Taes oousas fora.m feitas pelo nobre deputado 
que n~ fez ca.usa commum com os seus cor· por Pernambuco ; f~itas e confessada.e aqui 
religionariot politicos, retirando-se. era, perante a cama.ra.. E pode-se adm.ittir, Sr. pre
dentre- 'tiodOI, ~uelle que- -devia.· ir leV&U4 sidente, que O DObre aepu1a.do por Pe!tDambnCO 

O&IUHo A.• 7 
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venha. declarar á ca.maro. que preteildeu or
ganit'lar um exercito de 5.000 homens, invadir 
varios E:;t .. dos do nox-te, de.scer até a Bahia, 
tlominal-:1, impondo ::ssim llOS defensores da 
lei a. uepo:>iç[).o das armus e que a ~'lmaro.. ... 

O S:P.. Jos:E MARIANO- Pro[Jonha.m-me á 
forca! 

O Sn.. ALOINDO GUAXABA.P.A- ••• e que 
camara possa ouvir- taes declarações com um 
silencio approvador ~ 

Não, senhores! A camara. dos Srs. dAputados 
tem o direito e o dever de, em nome 1i;1 
constituição e da lei, declarar que o de!Jut.'\do 
por Pernambuco é um réo! (:1partes; apoiados ; 
muito bent; soa?n o~ tympanos .) 

O Sn. . CoEr.tiO CINTRA- Que devia primeiro 
ir a. um tribunal antes de vir. sentar-se aqui. 

O SR.. JosÉ MAlUANO- Sou l'epresentante 
do m:m eleitorado; sento-me a.qui até qne me 
privem desta cadeir·a; foi por isso que não 
renuMiei. Quero que cheguem até ás ultimas 
violeocias ; mas tanta.s as vezes qne me arre
dem daqui, tantas serão aquellas que o eleito-
rado de Pernambuco para. aqui me enviara. 

O Sn.. ALCINDO GuANABARA.-Sim, o nobre 
deputado por Pernambuco sera enviado a esta 
camara pelo seu eleitora<.lo, porque felizmente 
o governo do Estado de Pernambuco está 
entregue ás mãos de um homem honr~>do ..• 

O SR. JosÊ MARIANO - Não é por isso ; 
e porque la nã.o se pódo fa.lsifiror. 

O SR. CoELHO CINTRA- M;lS foi V. Ex. 
quem mandou falsificar a de .Muribec.i.. 

o Sn.. ALCI.NDO GuiL.--.ADARA.- ••• e S. Ex. 
poderá. utilisar írunca elivromente a. influeo
oin de que goso. no seu partido. (Apartes do 
Sr. Jose Mariano.) 

E a maior confirmação de que o meu asserto 
não é gratuito, é a segurança com que S. Ex. 
annuncia. a sua. reeleição. (NQuo• apartes do 
Sr. Jose Mariano.) E' justa.mente esta certeza 
de S. Ex. que confirma a inteireza. do gover
nador, o esc1'Upnlo que elle põe no exercício 
de sua alta autoridade. 

O Sn. Josll: MAR.IA.NO - Ainda que elle 
fa<)a prestdentes das mesas eleitoraes os 
offi.cHLes de policia e autoridades polícia.es 
como fez agora., que em cada. secção collocou 
20 praças de policia ... (Inferrupçti.opor parte 
da bancada_ pernambucana). 

o SR . ALctNDO GUANABARA- Sr. presi
dente a. ca.mara ouviu longamente a narraçã.o 
circumstancia.da, minuciosa, detalhada, hora. 
por hora., -ponto por -ponto, da. concepção e de. 
execução do crime de que é réo o nobre 
deputado por Pernambuco. A camara onv1u 
tambem a. accusação ·de ~cn.mplici<bde que 
S. Ex. dirigiu a.o illtJStro governador de 
Pernambuco. 

O .Sn.. Josli: MA.J.UA.No- Cumplice ate o 
dia. ) 4. 

0 SR . ALCIN"OO GUANABARA- Sr. pre. 
síd~nte, não quero entrar em detalhes qu<\nto 
à política propriamente local de Pernambu
co ; já uma vez dis:>e nesta tribuna que 
não a. conheço e, quando a conhecesse, não 
teria autoridade para tanto. 1\-L'l.S não posso 
deixar de chamar a attenção da camara 
para pontos da narração do nobre deputado; 
porque, afinal,é preciso que uma convicção 
se fac,:a, mas que esta convicção surja. escla
recida pala. meditação, illuminada, imposta 
polo raciocínio. 

0 S.R. JOSE MARIANO - As provas hãÓ de 
ser exbibidas. 

O Sn. •. ALCINDO GuANABA.ttA-Sr. presiden
te, a camara conhece o illustre governador 
rle Pernambuco, conhece-lhe o temperamento 
impetuoso. o ardor, o calor das suas ucções 
e de seus impulsos, o vigor da sua replica, 
a valentia de sua palavra ; a cama.ra sabe 
emtim que o caracter do governador de Per
numbuco e um caracter de aço. (Apoiados.) 

Diga-me, pois, a camara, diga-me cada um 
dos Srs. deputados que o conhecem pessoal
meute, se é possivel acreditar que o go'Ver
nador de Pernambuco, t ivesse ouvido em 
face, que elle tinha, não sangue, m:l.S pús 
nas veias e que, ao envez de reagir, hou
Yesse abraçado, risonho, o seu iosultador 1 
(Pausa. M-uito bem. .) 

Sr . presidente, os fabricantes de romnnces 
a Ponson du Terroil cnrecem de saber do 
que especie e o auditorio para o qual 
falam ••• 

O 8('.. Jos~ MAlUANo - R.oalmento ll tio 
extrnordinario tudo isto, quo parece um l'()oo 

manoo. 
I 

O SR. ALCINDO GUA.NA.D~A.- Sr. presi
dente, a eama.ra. conhece os antecedentes 
políticos de~sa revolta de 6 de setembro; a. 
camara sabe que o almirante Custodio de Mel· 
lo, desde o dia. em que ficou reduzido a ser 
simples ministro da marinha, quando pen
sava que ia deitar a mão à direcção suprema. 
dos negocios publicos •.. 

O SR. F. 9LICElUo-.Apo!ado. 

0 SR. AI.cnmo GUANABARA- •••• não 
teve outro intuito senão preparar o teneno 
para. um dia galgar essa almejada posição 
e que nesse sentido elle agiu em divel'BOS 
Estados, não hesitando mesmo em TeCorrer 
à. violenoia. onde porventura encontrasse 
resistencla. O governador de Pernambuco 
foi um dos ameaÇados. v. Ex. não Ignora. 
que o almirante l!lello, quando ministro 
da marinha, auxiliou e animou as diver .. 
sa.s tentativas de perturbação de ordem_ que 
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se deram nesse Estado, Digo isto, como uma 
te,.temunha que depõe : ma.is de uma vo7. 
nesta casa poderá attestal-o ;· mais de uma 
pessoa, aqUI e lá, poderã. cortfirmo,l-o ; e eu 
mesmo, mais de uma vez, po1• mim e por 
ootrem, fui até a presenca do chefe de Esta
do pat·a. que o 11ttentado não se consurn
masse. Pois, duraute tooo este tempo de 
lut.'l.s e de resistencia. o Sr. Barbosa Lima 
t1~ve como apoio, como sustenbculo, como 
nucleo de resistencia, o p:trtido que está hoje 
representado na camara. pelos illustres depu
tados que se sentam nesta ba.nca.Ja. (Indica 
a bancada pernambucana). 

· Os SRS. JosE MARINNo e GoNÇALVES MAIA 
dão apartes. · 

O SR.. ALCINDO GuANARAIU. - Appello 
para o bom senso - não t - appello para 
o senso commum · de ·cada um dos Srs. 
deputados para que me digam se é crível 
que, no momento em que ·o Sr. Custodio de 
Mello arvorava a bandeira da. revolução 
- elle que tantas vezes tent.'l.ra contra a 
legitj~idade do poder em Pernambuco ! -
é crivei que ·o governador do Estado se 
entregasse de corpo e alma. no almil•ante 
rebelde e r~pudiasse o seu partido t"Jllê se 
consel'vava fiel â lei, como o nobre deput:tdo 
confessa. t 

0 SR. JoSÉ MARIANO dá um aparte. 
O Sa. ALClND(\ GUANABA.R.A -Além de 

tudo, ha grande incohereocia em tttdo isto: 
Os nobres deputados declararam que têm 
n forca no E~tarlo de Pernnmbuco, qu~ rHs
poem do eleitorado, tanto que ·desafiam 
seus a~Jtagonistas p:lra um novo pleito, espe
cle de juizo de Dgus, de que sahirão pnritica
t1os. Pois bem, Sr. presidente, se assim é, 
se a. força no o!'jstado rle Pernambuco esta 
com os nobres :leputtdos, se SS. EEx. 
dispõem de todos os elementos e são capazes 
de sublevarem o Estado, e se é verdadeira 
a historia que narra.m, por que recua.
ram! por quo desistir:un de seu plano primi
tivo?- por que não proseguiram nelle, come~ 
Qanrlo então por depor o goveroa.dor que 
recuava? (H a '!;G~.J'ios apar:es, que i1lterronl
pcm o orador.) 

Sr. prooidente, lá diz o proloquio popula.t 
que nlto ba. fumo sem fogo. Ha sempre 
alguma :f.lgulha., alguma braza. viva para 
alimeutal-o. Assim no fundo da. fantasia dos 
nobres deputados, ha uma linha. de verdade, 
por qu() verdade é QU() o governador de 
Pernambuco pensou ~ agiu no sentido de 
organizar uma resistencia. 

O S.n.. CoELHO CINTR.A - E esta é a ver· 
dade. 

O SR. ALCL~oo GuANABA.IU- Mas n[o uma 
résistench contra a lei, nf'LO uma t•ea.cção con· 

tra. o marechal Floriano Peixoto, qne, auto
ridade legal que é, encarna os sentimentos 
C(lnservadores úa sociedade, sentimentos que 
os meus e me impõem o arduo dever de que 
me estou desempeuhando (apartes) tanto, 
pelo menos, eomo o uobre deputar.lo (indi
cando o Sr. Jose 1\foriano), que se confessa 
e é representante do radicalismo anarchico. 

Havia no aoimo do governador de P.-r
narn bueo o de5ejo e o proposito de resistir, 
proposito que chegou a ter começo de ex
ecucão, e posso dizel-o, posto que aqui nã.o 
estivesse, porque sabia qual a acção que s_ Ex. 
estava tendo. 

0 SR. GONÇALVES MAIA- Depois da. conspi
ra~.ã.o descob~rta. (Ha calorosos apartes). 

O Sa. ALCINDO GuA.NABAR.A- O illustre 
governador de Pernambuco assooiou·se de 
coração [L idéa. de se organizar uma confede
r •çáo no norte ; mas, Sr. presidente, t:1l 
confedei"...LÇão não deveria ser uma realidade 
senão na. triste bypothese da victoria. do 
movimento revolucionario de almirante l\lello 
aqtli no sul. Serin. a resistencia, seria o pro
testo, seria a lut..'t pelu. lei, e em nome da 
lei . 

O S~t. JosK MA.mA:-oo (com energia) - E' 
fantasia t E' fantasia. t Agora, digo eu, é fan
tasi:\ ! (Aparte). 

O Sn.. ALcrnno GuA~ABARA-Estou fallando 
perMte actt.mara rlos Srs. deptttados. Depu
ta.d.os dos Estados do norte estão me dando 
a. honra rle ouvir-ma; que digam se estou 
falsificando ~t ve rdndc. 

o Sa. AiSISlO DE. Aun.r:u- o fucto e ver
dadeiro. 

0 Sit. ALClNDO GUANABARA - Appello 
par;l a illustre deputaçã.o do Maranhão. 

o Sn. . BEXEDICTo LEITE- v. Ex. <lá. 
licenç:1 para um aparte ~ O ~overnador do 
Ma.t·a.nhão tomou· p:1rte n'umu combinação 
que se f<~zia, bom como todos os · Estados do 
norte, atim de resistir· ao SI.'. almirante 1\lello,. 
nella tomou parte o governador de Pernam
buco. 

O Sn.. Jos~; MARIAXo- Foi depois quo elle 
fez ~H:t comltinnç:lo. lsto ha. Lle ser tirado a. 
limpo aqui mesmo. 

O sr~. Ar.c1:-wo GuANA.llARA - l~is nhi, 
senhores, a quo so rudu~ n vohoruofllt) 1\C• 
cusa.çiio do nobre dcputtulo por l .. urnam
buco ..• 

O SR. J osil MA niANo - v. Ex. oonMtrua 
ü. sua vontade o seu e.'l.:-;lcllo ; mlls h1to nilo 
excln~ as provas e videntissimas quu rLJli'O·· 
sente1 contra elle. O que V. Ex. disso pro· 
var-à sómente que o governador de PtJrunrn· 
buco presta-se a. todos os papeis. (Ha apartc11 
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vehcmentes e prolt~ngltdas. O Sr. presitle~tte 
fa:: soar os tymparws reclamando por 11c:es 
attençrto .) 

UM SR. DEPUTADO - Arrependeu-se do 
que fez. 

0 S&. ALCI~O GUANABA.R.A. - Quando 
mas si fosse ... 

O SR. Go~ÇALVES MAIA.- Mas não negue. 
(Hu. muitos apartes). · 

0 SR.. ALCIN'DO GUANABAR..A. - Senhores, 
qual foi a>~ttíturla do g-overnador de Pernam
buco os Cucto~ o demonstram e os testemu
nho;; dos nobres depuhdos, que não são como 
VV. E8x. interessados direcb mente (apoio,. 
àos e apartes} o confirmam. O nobre deputado 
por Pernambuco disse que elle se tinha 
arrependido ••. 

O SR. José MARIA.'No- Não .diS;;e isso. 
0 SB.. ALCINPO GVANABARA - Antes assim, 

porque no intimo da minha coosciencia isso 
não é verdade ; porque até este momento 
a.s afflrmati vas de V. li:x. não bastaram para 
destruir no meu espírito e na minha cooscieo
eia o respeito, a considoraçiio e a estima que 
o governador de Pernambueo tem sa.huio 
impor a esta camara. e ao paiz. (:!.poiados). 
!lias é preciso que se recooheç:~ a verdade. 
Si, por uma hypothese que eu rerillo, o gover
nador d l Pern11m buco houvesse pra.tieado o 
erro de dR.r ouvidos aos uohres deputados, 
não haveria redimido t., l erro com os in
estima.veis serviços que prestou á ordem le
gal ? Não esqueçnmos que Pern,'lmbuco era 
um ponto de primeira ordem p~tra a revolt.-.. 
Não esque~.amos que se o ~overnador se hou
vesse posto o.a serviço <lu revolb, muito di· 
fficil seri~ a victoria da causa digna, hone~ta 
e justa.. 

O Sa. CosTA JUNIO!t- Não apoiado. 8e o 
fizesse cairia oomo caiu o Sr. Custo •. lio. 

0 SR. ALClNDO GUANABARA-Pois que digo 
qM seria difficil, não digo q11e fos~e impos
slvel. Era dlfficil pela. situação de Pemam
buco, ponto naturalmente indicado para con
gregação dos elementos de defesa, que o 
governo de Pernambuco soube preparar e 
zelar com a. maxíma dedicação e lealdade. 
(Apoiados ; ha muitos e ca~orosos apartes q«e 
interromp~m Q orado:r.) 

O SR. A.LcrNoo GUA.NABAnA- Sr. presi
dente, o nobre deputado por Pernambuco 
queixou-se porque foi preso e maotldo in~ 
commllnieavel nas prisões do Recife. 

0 SR. Jo5E MARIANO- Não me queixei 
. apenas dei conta. · • 

0 Sa. ALCl~'llO GUANABARA-() nobl.'e 
depatado é o primeiro a declarar e a confessar 
que era o ~utor do movimento revoluciclUI.l'io. 

se o nobre deputado é o primeiro à dizel-o 
e a ler topioos do manifesto em que se decla: 
t'<~vo. em· armas contr·a « a dictadura do ma
rechal Floriano" ; se o nobre deputado é o 
primeiro a vir conressar á. camara que linha. 
posto todo o seu empenho em prestigiar a. 
revolta destinada a "' libertar a Patria ; o 
nobre deputado nã.o tern absolutament~ o 
direito de estranflar que tenha sido preso e 
mantido incommunicavel, aioda quando o 
tivesse sido contra a.s prescripções ordioarias 
dn. lei. Que queria o nobre deputado ? Que no 
momento em que s. Ex. empunhava as armas 
pa_ra. attentar contra. a lei, os direitos que a 
le1 llle confere, como ci(ladão obediente e pa.
ci!ico. fossem respeitados com o mesmo ex- . 
tremo de zelo com que as Vestaes vigiavam 
os fogos sagrados~ Pois que ! o nobre depu
tado e representante da nação, para manter 
e respeitar a constituição e quer que no 
momeoto em que f<.~.lta a esse juramento, no 
momento em que toma armas contra a let 
quer que llw sejam assegura.dos aq oelleS 
privilegies oriundos de uma lêi que s. Ex. 
repudia com as armas na mão 1 (Apoiados). 
Senhol'CS, tenhamos n. coragem de ser lol!'iCDS 
e não recuemos diante do dever . A inves
tidura. das funcç~es public:~s é fardo muito 
pesn.do, porque o desempenho das obrigaçoes 
que e !la nos impõe n:1o é a. fnncçã.o do co• 
raçil.o, senão du. cabeça. (Apoiados) . Esse sen
timeutt\liS!nO tll)entio com que as pa lavras 
eloquentes dos om·1ores nesta tribuna e as 
penas amestradas cJos .iorna.tisto.s na imprensa 
tecem uma aureola gloriosa •le m:lrtyrio aos 
criminosos políticos, tem sido para. este pa.iz 
uma. larl)<~. sementeira de luto, de sangue e 
de l:lg'l'lma, que é bem tempo de destr uir e 
seeear·! (Muito bem.) E~tamos atravessando, 
bGm o sinto, um triste e pr.lrigóso trecho de 
vida em que todas as naeões tÍslão udulteradas, 
tran~formlld<tS., pervertidas; erll qoa a estima, 
o respeito, a eon!Jd~Jr•at;iio; tanto como a 
viogaoça e o odio, tudo contul'bam, tudo 
transf~)l'ma.m, tu.do mudam. O que .hon tem era 
a.mald1çoado, é lamentado hoje, serâ. glori!l.
cado amanhã ; e por lsso mesn;o esse -
amanhã-póde ser tão Iugubre, como aquella 
noite eterna dos condemnados eternos. 

E' preciso que baj:t alguem que se vote ao 
sacri.N.aio da. impopularidade; mas que wnha 
a se!'ena. col"d.S'em de cumprir o seu dever, 
recordando que d'éntre aqoelles que planta
ram a guet•ra ei vil n,. nossn. pa tria.,que pe• 
garam em armas · contra a lei, que levaram 
aoo nossos campos a devastação, o luto e 
o saque e aquelles que resistiram a essa 
revolta em nome da lei, isto é, em nom9 da 
or~em_, da. paz e do progresso,. nüo são os 
pr1metros que possam ou devam merecer a 
g lorifi(:açiio e os applausos l (Apoiados; muito 
bem.) 
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O SR. MoRAES E BARROS- A nação inteira. 
a.ssim pensa. 

O SR.. ALCINoo GUANABARA.- E' preciso de 
uma vez pot' todas que cessem assas verei
uades de revoltas; que se abafe esse sopro de 
ambh;ões de poder conquistado pelàs armas; 
é T>reciso qne o nobre deputado pot• P~rnam~ 
buco nã.o possa vir dizer impunemente à 
camara, sa'hido de urna, quesabera fazer.oUlra 
para não perder (apoiarias); ê preciso que não 
continuemos neste regimen, que na phra.se de 
um revoltoso de ltoje, meu amigo 'peSsoal, a. 
q!lel?l rendo todas as homenagens n. que tem 
dtre1to ·pelo seu r.arnctõr e pelo seu talento e 
que está. neste momento p'Uleoendo a sorte da 
guerra, é preciso que nã.n C<'ntinuemos na 
situaÇão d~tlnida pelo Sr. Anniba.l Falcão de 
revoltas continuas feitas com « as armas nas 
mãos e a petição de habeas~ corpús no bolso! • 
O~· J.os"E MARIANO - Muitos dO$ que 

defender-.lm a legalidade passada estão hoje 
na revolta. . 

O SR. ALCINDO GuA.NABA.R.A. ...,. E' justa
mente preciso q oe não se possa dizerque ha 
uma legalidade passada, uma legalidade pre
sente,~ uma- legalidade futura.. (Apoiados.) 

A legnlidada é uma só e unica: é a. consti~ 
tuição qua eu votei e mantenho; que V. E:<. 
voton a ahj tll'oa. (Muitos apoiados). E' a 
constituição, f)Ue, no ilh em que o nobre 
deputado tomava. al.'mas, estava., como está, 
encarnada na pe~soa. do ruarecl:al Floriano, 
presidente ela. Republiea. A defeza da. teg-c\li
dade era. a. dafe?.a dessa autoridad€1, que devia 
ser plenamente respeitada, absolut.'l.mente 
garantida, porqoe estL nação nito póde estar 
á. mer~ de eaudilhoe que o.tirem reptos às 
autoridades legaes em nome do apoio que 
possam ter uos Estados. (Apoiados; muitos 

.apartes; soam ,os tymp:mos .) · 
Que importa q!J.e os e1udilhos que se lt!

va.ntam contra a lei venham do norte ou dl) 
sul1 Que importa que seja.rn como o Sr. Sil
veira M&rtins, que (;\la de plesbicito contra. 
a R~>publica; ou que sejam como o nobre 
deputado por Pernambuco, que ral:L de sepa
ração para salvar a Republica 1 

Ma.s qu~ Republica. quer l'alva1• S. Er. ~ 
S. Ex. disse que nito rol reJiubllcnno. Nem 
eu, S8mpre o oonfessel. Ndo tQII ho, como 
cllo tem o ncbre deputado, 08 róro~ lle repu. 
blic.1nO historioo. Mas n ttepublica quli eu 
concebo e CJÍle !tU det'endo, Sr. presidente, 
não é a nna.rehia, mas a ordem ; niú) é a re-
volucão mas . a paz; e essa não serâ decerto 
salva pelo pr~ do nobre deputado. Eu 
soa um conserVi\dor, Sr. presidente; e o que 
tra~o como form,lção mais límpida do meu 
esptrito, como a essencia da. minha indivi· 
dualidade ~m~ca, é justam!"!lte _a .tradiçio 
aa.grada do partido a que sem como jorna-

lista. e qne me dá a força de poder resistir 
a todas as invasões contra a lei e de "POder 
sempre defender e prestigiar a autoriaade. 
(Muifo bem.) · · 

.UM SR. DEPUTA.DO-Vê,;.se bem qne V~ E:i:. 
defende a autoridade •.. 

O SR. ALCINDo GuA.NABAR.A.-Se ha uma. 
intenção ironic;t ou injuriosa na phr!lse d.e 
V. Ex., posso declarar serenamente que ella. 
não me attioge. Não sou aqui um servidol' 
inconsciente; não entrei aqui por mercê do. 
favoritismt> . No campo em que neste !p&iz 
os homens de talento e de caracter podem· 
se bn ter no terreno superior em qne podem 
conquistar dia por ttia o apreco, . a estim~ e 
o respeito publico~ ; onde os homens Jjvres 
po I em lo~r a consideração de seus concida
dãos,- desculpe-me a cainai'a o vitnperio ~ 
o burnilde orador, que tem a honra de diri
gir-lhe a. palavra, tem um nome feito. 
(.4pQiados; muito bem.) 

0 SJ!.. MEDIUROS DE ALBUQUE~QUl!-E' ~~ 
dos mais illustrês jornalistas deste paiz. Foi 
dm-a.ote a. revolta. o unico representante do 
Br-<~zil D:L Europa. 

Os SRS. CosTA JUNIOR E MoRAlCS BA.RROI!I 
-N~o apoiado houve em Pariz um muito dis· 
tiuct .. : o Sr. Piza. (Trocam-se apartes). 

O Sa. ALCINDo GuA.NABARÂ -Folgo de 
dnr testemuuho que houve muitos diplorpa
tas bra.zileirns que souberam cumprir o seu 
dever. (Pausa.) Como o nobre deputado por 
Pornarnbur.o, tambem não pleiteio o prlvile
gio ou monopolío de ser republicano. 

Sou na. Repoblica um auxiliar; sem valor, 
mas ri&Ucado e firme na. defesa da lei e da. 
autoridade; e ergô-me neste momento em 
nome desses principias para sustentar o go
verno legal; para sustentar o. Sr ~ pre$1- . 
dente da Republica, porque :JO menos é ·pre
ciso que não comece ja a divinisação dessa 
revolta. sem qoal~tlcativo. (Apoiados.) E' · 
tempo aindade que na camara dos Srs ~ depn~ 
tados se erga uma voz de protesto eontra 
a. legeod:t de martyri«? que l!lê vai torman~o ; 
como é indíspeoeiLvel que essa voz atllrme 
QU•' hiL quem ae m1.1.ntenha ninda ao lado do 
Sr·. vice·preslllente da R.epubllca ••• ' ~sto 
•tuo elle deva delxnr o poder dentro da dota 
mozos. 

O nobre deputado por Pernnmbneo tallou 
dos ubys;iuios que apedrejam o sol poente • •. 
E' oecessario que o paiz sa.illa. que he. na oa· 
mara. quem maotenha hoje a mesma. aolida.
rieda.de COill o sr. marechal Floriano Peixoto 
que mantinha DO dia em quo, a. repercussãO 
do grito de revolta erguido pelos. oô-re!igiO: 
oal'i~>:; ~e S. E;t., t<><!os os pode!'Gs. lhe eram 
eot~gues para . a do(eza da le1 .. ~. ~ ali 
esperanças. pa.tr•oii.cas eram depositiidas no 
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~eu car:1cter pa.triotieo e varonil ! (Muitos pa.lavm colorida e ~rdente . a . l)C~n~ triste de 
apoiados.) Não, se por\'entura. alguem Ape- qtle fôra protogoDb;ta obr;gndo, VInham-me 
ut•eja o sol poente-poente glorios",que reful- a. memoria involuntariamente, n'uma revoada 
ge com a. nnreola da lei des:t:lfr·ontada. ! - l•1gubJ•e, todo esse cor·tejo, toda essa série 
outros não são senão llquelles qu .. eram ~qui espa.ntosa. de crimes, de violações de doe zelas 
solld;u·ios com a esquadra, que vomitav t me- e desrPspeitoàscans dos anciãos, de.víolaçoes 
trn.lha sobre esta cidade ínerrne. (Apoiados de domicilio~. de roubos, de ass''ssmatos, de 
mttito õem; trocam-se aparte~.) iucendios de suques feitos pel;~s h~stes ~e 

Sr. presidente, a ultima parte do discurso GumercimloSaraiva, df'Sgrll.Çi)da_matnresta.çao 
do nob1·e deputado por Pernambuco foi urna de um barb<lrismo de»:.;raçado, que come~u 
lugubre narracão dos sotTrimeutos por que em D. Pedrito, que veio pelo norte do R.1o 
elle passou nas l)risCies da· ilha das Cobras. Grandr, ·que invadiu Santa C~:~.thtu·in:~., que 
s. k:x. tinha nm empenho manifesto em che"'OU ao p,.raoá e que só foi parar de 
deixar bem claro que nã.o fazia o Sr. vice- encÕntro ao peito heroicodo general Ca.rJ:!e~r~, 
presidente da Republic..~ responsavel por xxw.s for·te do que elles, porqoã era a clvtb
taes solirimentos .• , saçii.o O· a lei ! . (Muito bem, muito bem; 

O Sn. . Jos:E MA &IANO- Sim, porgue isso app~ausos ·) 
estava. em contradicção com tod:ls as outras Ab. Sr. presidente, emquanw o nobre 
ordens dadas desde a minha prisão. deputado, o St·. Lourenço de Sá., ~ntava-~os 

corn lagrimHS n1t voz que tinha s1do coag1do 
O Sn. AtCINDO GuANABARA- Assignalo a lavar a sua. propria. roupa, mister a. que 

apenas o fa.eto: nã.o o crítico. V. Ex . não lhe s. Ex. não estava. fildado e a que eu sinee
faz favvr: faz-lhe justiçu.. Os !>Offr·imentos ramente lastimo houvesse sicto coagido, eu 
que lhe foram infligidos e que eu lamento, involnnt:\riamente senti:"l. desenhar-se 1t meus 
não correm, pois, como S. Ex. mesmo reeo- olhosoquarlro sombrio do.supplicio }n,flingi_do 
nbece, por conta da. autoridade. pelns forças revolucian<Ll'tas, correllgtonaria.s 

Mas o nohre deputado su.be o que sãons lutas dos nobres deputados, ao infeliz nr. Menandro 
civis •. . Na guet·ra. com o estroa.ngeiro, a for·ça 8.nrrato, obrigado a. ca:var com as suas pro
organizada. regularmente, cada. um dos CO!U• pr-ias mãos 0 fosso em que se devia supnltar. 
batentes, desde o mais baixo até o mais nlta- a senti!' os tendües de sm1s pernas dilacerados 
mente cotloc:•do, bat~m-se dominados d<~~te pelo cutelo desolador, coagido o. caminhar 
princípio sunerior- por isso mesmo calmo com os pés assím cort~ldos o'umn agonia 
-da ilerem ·da .Patria. Mas •~ guerra civil- inen•wravel para es,e tumulo ca.vndo com as 
ai de nó3 l-é a luta de todos os sentim•·ntos suas proprias mãos, n. deitar-se nelle vivo e 
que possam conturbar, o espírito e apaixonar a sotrrer resi~nado 0 supplicioda morte, aben
o coração. Cada um dos que tomam armas çoando-a talvez por libertal~o d~ to!tura ! 
eotra na. luta com os seus mais intimos im- Eu via. 0 martyrio de um dos lrt!J~S ~e
pulsos e mantem-se _ne~ltl;. como n?m duelo, droso, patriota. que abandonar ~amth~ e 1~
onde em pouco o prmclpto supenor que o teresses paro defender a sua. patna. ~a mvo.s~ 
impclliu é eogolphndo nas paixões que se das hostes de Gumercindo Sara.1va, CUJO 
desencadeam, c que não se póde reprimir ou pensamento politico e o mestno. pensamento 
r egular. Triste, tri:;te contigencia, Sr · pre- politico do nobre deputado, eu vta. em mente 
si<fente, .a da luta civil! Felizes uinda os esse homem v~.lentG, aondemnado a ll_lOr~, 
po.izes em que a autoridade superiorconsegne em presença do irmão sof!rer ~ mutllaçao 
no meio do ruido, dos lamentos, do sangue, ignominiosa. das orelhas e do tl.artz, atà que, 
do odio e das vinganças fazer ouvir a sua. em um esrorço supremo de energia, estende 
voz em~rgica., mas seren11 pàra impedir que se 0 pescoço ao co..rrasco:- « Degola·me

9 
que 

. inflija ou se mantenha os solrrimentos deste degolas um homem ! ., 
ou daquelle! O nobre deputado por Pernam- O Sn.. JosÊ MA.RtA.NO- Foi o que disse Sil~ 
l.Juco conhece bem tt. negrura desse painel ; o s. Ex. admira-se de que, num cubiculo vino: « Vejttm como morra um homem.~ 
lollreg-o •le um:.~ fortaleza. um cabo o houvesse o Stt. CoELHo LIS~A. - Era. um bandido 1 
coagido a. misteres baixos ! · · • (Trocam-se "'ellem~ttles apal'tes). 

O Sn.. Joslil MAIUANO -Um cabo, nü.o ; 
officiaes. 0 SR.. ALCtNDO GUANABARA. - PoiS .QUO l 

havemos nós de permittlr coro !> silenmo q~e . 
o SR. ALCINI>o GuANADARA.-Eu digo :L<? tnas e tão nefandos crimes seJam esqneel

Sr. del?utado por Perna~buco que ~e _sent1 dos e que só appa.reçam llS so.trrimentos do no
real e smceramente pungtdo pet~ nona~ de bre depnt:~do, que nada. sã.o em face de taes 
s. Ex. Commoven-me verd;.tdetramen!e que attentádos ~! (Jfuito bem.) 
minha. patria se houvesse n.cha.do em ta.o do-I · . 
lorosa situação... .Mas aí, Sr. presidente.! O SR. G~Nç_ALVES MAIA.- Nos tambem te· 
emq~anto o nobre dep11tado pintava e'>m a suil. mos esse dtre1to. _ 
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VOZES-Não teem. (Troca.m-se muitos e 'llio
~entos apartes.) 

0 SR. ALCINDO GUANAB.\R.A - nií.o h& de 
ser com o meu assentimento. 

O SR. GucEmo- E \1til a fl'a.nqueza: as
sim ficamos sabendo que o nobre deputado 
se declara partidario da. revolta. (Muito bem, 
muito bem.) 

O SR. Josli: MARIANO- Sou um vencido, 
não sou revoltoso. 

O Sa. CoELIIo· CL."iTRA.. - São revoltosos in· 
dignos de estarem D& CJ.mal'a. 

0 SR. ALVARO DE CAB'r"A.LliO- São crimi
nosos ousados. 

(Apoiados dos Srs. Medeiros de Albuquerque 
e CoeUio Cintra.. Trocam-se numerosos 1: VÜJ• 

kmos apartes, soam os tumpo.nos e a .Cir, pre-
8idente pede reittn·adame11te attençtlo.) 

o sa. ALCINDO GUANAll:.lRA - EmquD.nto 
os uobre deputados narra.;ra.m os seus soft'ri· 
mentos, ã. minha. imaginacão, Sr. presidente, 
vinham os primeiros dias de setembl'(l,vinham 
as desgraças, o terror, ~s so:ffrimentos que 
entio ,assolavam n. população desta cidaâe, 
que eu tenho neste momento a hon.ra. im
merecida (nllo apoiados) de representar não 
só pelo voto, mas pelo sentimento. 

O Sn.. 90~mo CtNTRA. - V. E :r. represen
ta. a. mator-Ja desta. C1Ul13.1'3.. (Apoiado~,) 

O Sa.. ALCINDO G u A.NABA.RA - Lembra.va
me1 Sr. presidente, ·dos tlombardeios, da me
tralha. sobre estn cid 'de Inerme despejada 
pelas DÍI.os revoltadas, ás quaes o nobre depu
tado por Pernambuco Q,U&rin dar auxilio ma
tería.l, porque o morlll Já ba. v !.a dado ; lem
brava.-me ílas vidas roubadas das crianças, 
das mulheres e dos velhos sacrificados pela.s 

/\ 

ba.la.s que a.qni cabiam, sem que para tanto 
houvesse uma. opinião, um principio, uma. 
bandeira, qualquer cousa. digna que atte
nu:lsse sequer tão monstruoso criwe ! (Multo 
bem, muito bem.) Lembrava-me, Sr. presi
dente, das machadadas vibradas pela maroja. 
e ~elos galés da ilha da.s Cobras coDtra a 
brtosa. mocidatle da.s nossas eilColas que havia: 
pressurosa. trocado a penoa pela espada para 
correr á defesa da. lei; lembrava-me, Sr. 
presidente, de t~dos esses patriotas, civis e 
militares, que sa resignavam heroicamente,· 
legando ás geraçOes ruturas exemplo ioesque
cival de patriotica. bra.v1,1ra, a se baterem a 
peito desoobento, expondo-se à metralha dos 
grandes couraçados, de dentro dos quaes, am. 
plamente protegidos, os valentes co-religio· 
nnrios do nobre deputado semea varo a morte, 
o luto, a. viuvez e a orphanda.de t (Muilo bem, 
muito bem.) 

Não, Sr. presidente, é multo cedo a.\nda 
para que possam ser di vioisados taes attenta.
dos ..• Muito bem; apoiados ytJTaes) contra o 
nome, contra o brio, contra. a dignidade 
de~utna nação t (ApoiGdos geraes), Não, Br. pre· 
sidente, estão ainda. maito vivos os senti
mentos que nos congreg-.n'll.m de a.rmas na 
mão junto da lei. E digo que nos congrega
ram, porque eu sinto, Sr. presidente, que 
neste momento fa.Uam pela minha voz ml· 
lbares de vozes, sentem pelo meu sentimento 
milhares de coraçOes, porque eu sou a. voz 
do protesto, a. voz da resístencia, a voz 
da advartenoia ! 

(Muito bem, muito bem. Pc.Zma• rto recinto 
na.t galwias. o orador e mi&ito c;umprimen
tado e abraçado.) 

0 SR.. PRESIDENTE - ÀS galerias não po
dem se manifestar. 
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