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SENADO. 'FEDEEAL 
.. ' ' ''. ~. 

·r·.-; 

DAS 

SESSÕES DE 28 DE ABRIL A f5 DE JUNHO DE i893. · '.i 

No dia 28 de abt•il de 1893, ao melo-dia, achando-se reunidos 'uo salão do editlcio do Se
nado 21 Srs. senadores, a saber : Nina Ribeiro, Cunha Junior, Elyseu Mártins, Catun~a, . 
Tbwloreto Souto, Oliveira Gaivão, Amaro Cavalcanti, Almeida Barreto, Flrmino da Sil• 
veira, Rosa Junior, Ruy Barbosa, Manoel Victoriuo, Qnlntino Bocayuva, Laper, Braz car-
neiro, Aristides Lobo, Saldanha Marinho, Joaquim Murtiliho, Pinheiro Guedes, Ubaldino •. 
tio Amaral e Luiz Deltlno, o Sr. Elysou M!lrtins profere as seguintes palavras : . ·~· 

· Devemos celebrar hoje a primeira sessão preparatoria, na fórma da prescripção regi
mental ; mas não se achando presentes os membros ·da Mes~t, temos por consequencia, ainda · 
de accordo com o regimento, de acclamar quem occ!lpe a presidencia e nomete secretarlos, . 
que constituam a Mesa, atá que ile apresentem os tttulares. · . . . 

Tomo, pois, a liberdade de apresentar ao consanso .dos meus collegas o nome do Sr; Sal• · 
danha Marinho para dirigir os nossos trabalhos até que se apresento algum dos membros da. 
Mesa. (.4poiado.~geraes.) · · 

Não lia vendo contestação.. . . . 
O St•. Saldanha Marinho - Escrupuliso em acceitar a indicação do meu nome ; as- · 

tamos em uma situação em .qu~ devemos proceder com muito geito e me parece que o regi- , . 
·mentll tia os meios de constttmrmos os nossos poderes. · 

o Sr. Elisau Martins - O meio é este ; é mesmo do regimento ; por não se achar •.. ··. 
presente nenhum dos membros da 1\fesa, tomei a liberdade de acclamar o nome de v. Ex; 

O Sr. Saldanha. Marinho- Os meus collegas façam o que quizerem; submetto-me. · ·· 
a SU!•• vontade, (M<~ito bc1n.) . . . 

Bm seguida S. Ex. assume a presidencia e convida os . Srs. Eliileu 1\fartlns, Manoel 
Victorin~, :Braz Carneiro e Theodoreto Souto para occuparem os legares de 1 •, 2•, 3• e 4• 
secretar1os. 

Depois da leitura do expediente o Sr. Elysau Martins (scruindo de f• secreta1•io,pcla ordem) 
diz que a commlssiio do constituição, poderes e diplomacia não se acha devidamente ropre· 
sentada nas sessões preparatorias. Dos mêmbros que a compõem, apenas compareceu o 
Sr. Aristides Lobo. Como haja trabalhos de urgencia que devem ser estudados pela com• 
missão, pede ao St•. presidente que nomeie substitutos' aos dons membros que estão ausentes, 
para que esses trabalhos não se demorem ou não se interrompam. · 

. O Sr. Presidente-Nomeio os Srs. Quintino Bocayuva e Braz Carneiro. 
· ~·o Sr. Almeida Barreto (pela ordem) -O Sr. João Neiva encarregou-me de participar 

que não podia comparecer às sessões preparatorias J.)Ol' incommodo de sua saude, mas logà 
que o possa fazer apresentll~-se-ha aos nossos trabalhos. 

o Sr. Presidente- F1ca o Senado inteirado. 
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HISTORICO 

Ó sr. Elyseu.Mo.rtins (se1·uindo de t• sec1'otario pela o1·dem) communico. que o Sr. se-
mndor Gomeusoro acha-se prompto partt os trabalhos legislativos. · 

O Sr. Pre~idonte- Fica o Senado inteirado. 
Ach~tm-se sobre a me8o. os diplomas dos Srs. Drs. Joaquim José de Almeida Pernambuco 

~~' J<Jii.O Darbalho Uchôa Cavalcanti, senadol'~S eleitos pelo Estudo de Permunbuco. 
. OS r. Presidente- Os diplomas vão ser remcttldos a commissilo de constituição e 

~Oileres. · 
Não tavendo mais nada :a tratat•-se, o Sr. Rrositlente convidtt os Srs. senadores are

JLnir-se amnnhil, em sessão preparatoria, o pede ii commissão de constituição e podere:: que 
n.deaote seus trabalhos para, s! for possi vel, serem preenchidas as v~gas existentes no 
S:eando antes da abertm•tt dcL sossilo Jogislativo.. 

Levo.nta-se a sessão. 

No dia 29, re:xlizou;.siJ ·a . 2" sessão preparatorit\ e da pois da leitura do expediente le
raotou•se sess[o. 

No dia 30 teve Jogar a 3• sessão preparatoria. . 
Depois da leitura do expeclienltJ o Sr. Antonio Baena. (seruindo de 1' secretario) com

n:Junica ao Sem,do que o Sr. senador Esteves Junior acha-se prompto para os trubtLlhos 
legislativos e tem deixado de comparecer ás sessões preptll'atorias por motivo de força 
n:Jaior. 

o Sr. Presidente;_ Fica o Senado inteirado.. . . . 
_ O Sr. Braz Carneiro (pela ordem)- Communico a V. Ex. que o Sr. senador Elyseu 

ltlartins encarregou-me do participn;r no Senatlo que deixava de comptlrecer a sessão de 
h-oje por achar-se enfermo. · 

o Si•. Presidente ;_Fica o Senado inteirado. 
Em vista da. communicação que acaba de ser feita por parte do Sr. senador Esteves 

Jl:lnior, de ·achar-se prompto para os trt\balhos, verifica-se a ijldstencia de senadores em 
nlllliloro do m•ltade e mnis um, na Cttpita[l?ederttl, e na fórmtL do art. 3° do regimento· 
vae-se fazer a devidacommunicaçilo ao Sr. Presidente da Republica e a outra Camnra. 

r 
I 

.t 

Havendo em milos das commissões trabalhos urgentes, conviclo os Srs. senadores pat•a 
o!llparecerem umanhil, iL mesma hora, pot•que é possível que se apresente algum parecet•. < 1 

r.evanta•se a sess:i.o. 

Nos di•1s 1 e 2 do maio realizaram a 4" e 5~ e ultima sessü:o preparatoria. Nestn sessão, 
dE!Ipois da leitur!L do expecliente, o Sr. Presidente diz que sendo o dia de amanhil o marcado 
]lll.ret ll. abertura do Congresso Nacional e poclendo verificar-se hoje na outra casa do 
Jllll.rlamento a .presença de uumet•o sull'lciente ele deputados, fica suspensa a sessão por 
ID.(Jia hora, para espemr·se qualquet• communicaçü:o neste sentido. 
. Suspende-se a sessli:o ás 12 hot•as o 30 minutos da tarcle. 

A' 1 hora da turcto·continúa a sessão • 
. O Sr. 2° secrett1rio (.'e1•vimlo ele Jo) lê um officio do 1° secret11rio da Gamam ·dos Depu· 

i~di>S, dataclo de hoje, communicando luwer naquella. cas~ do pa~lamento numero sum
CIEIU te de Srs. deputados pt~m a. n.bcrtm•a do Congresso Nac10nal. 

.O St:. Presidente declat•n. qne, em vistn da communícaoiio que amtba de ser lidn, a 
s~-sSão solemne de abertura do C~ngrasso r:rncionu.l terá logru: t\mania\, a 1 hora da tarde, 
Dili. sala do Senado; e que s~ va1 communLCat' no Sr. Presidente tia H.epub!ica e ti, outra 
CaiJJ,urn. . . . . . . 

llili següiua. convida os Srs. sanadores a comparecerem amanhü: para assistirem iL sessü:o 
de. iostallaç,ilo e dá para. n. ordem do dia 4 do corrente : oleiçü:o da Mesa. e dt\S Commissues 
Pel'nl(l.l!entes., ' · 

Levantrt-se a sessü:o. 
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CONGRESSO NACIONAL 

Sessão de abertura da sn sessão ordinaria da 1 ~'legislatura do Congresso . 
Nacional da Republica dos Estados Unidos do :Braz:Il · 

A' 1 hora· da tarde do dia 3 de maio de 1893, reunidos no recinto do Senado os Srs. se
nadores o deputados, tornam assento ua mesa os Srs. Prudente José de Moraes e Barros, 
vice-prer;idonte do Senado, .João Pedro Belfort Vieira e Gil Diniz Goulart, 1• e 2• sec1•etarios 
do Senado, Antonio AZBJ•edo, 1° secretario da Co.mara dos Deputados, e Frederico Augusto 
Borges, servindo de 4• secretttrio .da mesma Cnmora. 

o Sr. Presidente - Está aberta a 3• sessão ordinnria da I a legislatura do Congresso 
Nacional • 

Annunciada a chegada do emissario do Sr. Vice-Presidente da Republica, portador da 
Mensagem dirigidr~ ao Congresso Nacional, o Sr. Presidente convida o Sr. 2" secretario do 
Senado e 4• dtt Gamara dos Deputados a introduzil-o no recinto. 

Recebida a Mensagem, o sr; Presidente declara que se vai proceder á leitura. 
O Stt. 1• secretario lê a Mensagem. (Vide pag. 7.) 
Depois da leitura, o Sr. Presidente declara quo o Congresso NacioDIIl tomará na 

devida conside1•ação a exposição constante da Mensagem do sr. Vice-Presidente dtt 
Republica. 

Em seguida levanta-se a sessão solemne de abertura do Congresso Nacional.- Pru
dente .Tose dP. Moraes e Barros.- Jot1o Pedro Belfort Vieira.- Gil Diniz Goulart.- Antonio 
A.:;-eredo.- Frederico Augusto Borges. 
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SENADO FEDERAL 

T'eraeira sessão cia 1• legislatura cio Congresso Nacional . 

No dio 4 de m11.io de 1893, depois dn. leiturll. dos parecere> ns. I e 2, o St•. Antonio 
B~tenll. communicll. que o Sr. sanadot• Raulíno Horn está prompto p11.ra os traba.lhoo pll.r· 
htmen t11.res • 

O Sr. Braz Carneiro participa que o Sr. senador Elyseu Martins deixa da com~arocet• 
á sessão por se achar enfermo. ·. • 

O Sr. Presidente proceda á leitura. do relatorio dos traoolhos do Senado Federal. (VIde 
pag. 14.) 
· Em seguida p!tssa·se á ordem do dia: 

lilLEIÇÃO DA ~lESA E DAS COMMISSi:!ES PERMANENTES 

Procede-se iL eleição para o cargo de vice-pt•esidente. 
1 E' eleito por 26 votos o Sr. Prudente de Moraes. 

O Sr. 1• secretario (seruindo de presidente) decl~tra que está eleito vice-presid.~nte do 
'Senado o Sr. Prndente de Moraes, pot• ter obtido m~tioria allsoluta de votos, a quem couvida 
a vir occu par a sua cadeira, 

O Sr. Prudente de Mor11.es levanta·se do. b~tnco.da, em que !lo. via. tomado assmto, e 
reo.ssnme 11. cadeit•a da presidencill., estando de pé todos os Srs. sena.dores. 

Em see-uida com grande commoçiío agrailece n sua eieiçiio para nquelle o.lto co.t•go, 
(Vide po.g. 17.) . 

Procede-se á eleiçlto de 1•, 2•, 3• e 4• secretarias: 
1• sect•etario, Joiio Pedro Belfort Vieira. 
2" » Gil Diniz Goulart. 
3• » Antonio Nicoluo Monteiro Baena. 

4• » Thomaz R. da Cruz. 
Supplentes: João Neiva, Cunha Jun!ot;, Joali.im C!ttunda, Luiz Deltlno e Plabllro 

Guedes. 
Procede-se li eleição das Commissões Permt~nentes. 

COID!ISSÃ.O DE CONSTITUIQÃO, PODERES E DIPLOMACIA 

Foram eleitos: os St·s. Q, Bocn.yuvn, Al'lstides Lobo e Francisco Ma.chado. 
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COMUISSÃO DE FINANÇAS 

Foram eleitos: os Srs. Saldanha Marinho, Amaro Cavalcanti, Mancai Victorino, 
· Ramh•o. Barcallos, Ubaldino do Amaral, Domingos Vicente, Quintino Bocayuva, Souzo, 
Coelho a Monteiro do Barros. 

COm!ISSÃO DE .TUSTIQA E LEGISLAÇÃO 

Foram eleitos: os Srs. Gomensoro, Coelho Campos o Nina Ribeiro •. 

,CO~!l\HSSÃO DE J\IARINHA E .GUERRA 

Foram eleitos: og Srs.' .João Neiva, Rosa Junior, Julio Frota, Cunha Junior e Joaquim 
Sarmento. 

COM~l!SSÃO DE CO~mEROIO, AGRICUI,TURA, INDUSTRIA E ARTES 

.. Foram eleitos : os Srs. Esteves Junior, Jose Bernardo e Messias de Gusmão. 
Não havendo mais numero fica adiada a eleição das demais commissiJes, 
Levanta-se a sessão. 

No dia. 5, depois dn.laitura do expediente, p~ssa-se :i ordem do dia. 
Continuaçii:o da eleição das CommissiJes Permanentes. · · . 

- l 
CO~n!ISSAO DE OURAS PUBLICAS E EliPREZAS P11IVILEG!AD,\S 

Foram eleitos : os Srs. Braz Carneiro, C. Ottoni o Souza. Coelho. 

OOMMISSÃO DE INSTRUCÇÃO PUBLICA 

... )-':oram eleitos : os Srs •. Joaquim Murtiuho, Virgilio Damasio e Mauoel Victorino •. 

. . ~L .. ~! . 

CO~m!SSÃO DE SA11DE PUBLICA, F.STATISTICA E OOLONISAÇÃO 

Foram eleitos : os Srs. Lt'tpor, .Torto Cordeiro o J'oaquim de Souza.. 
o Sr. La per declnra q uo, nclmndo-so enfermo, pede dispensa tio membro daquello. 

commissüo. 
O Senado uuo concoue a dispensa. 
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COMM!SSÃO PT!l REDACÇÃO DA.S LEIS 

Foram eleitos: os Srs. U. do Amam!, Americo Lobo o Manocl Barato,, 
Terminada a oleiçiio das Commissues Permanentes, passa-se ás outras matarias da 

ordem do dia. . · 
Entra em 2• discussilo, com o parocor das commissues do justiça o leg-islação o de finan

ças, o art. 1 o do projecto do Senado n. 43, de 1892, marcando ordenado aos escriviles do 
juizo seccional. · 

O sr: Esteves Junior envia a Mesa uma emenda. . . 
Oram os Srs. Gomensoro e U. do Amaral que apresenta um requer11neuto pnra o pro-

jecto voltar as commissões. . . . . _ 
Depois de orar o.Sr. Gomonsoro, fica preJudwndo o requoranento, por nao haver na 

caso. numero logn.l. . · · 
Encerra-se a discussão elo projccto,'.flcllndo adiada a votaçü:o por falta de numero legal, 
Levanta:..se a sessão. 

N0 dia 6, depois da leitura do expediente, passa-se à arriem do dia.. · .. 
Entra. em discussão unica o parecer n. I, de 1893, reconhecendo senador pelo Estado do 

Piauhy, o Dr. Antonio Coelho Rodrigues. 
O Sr. Ruy Bttrbosa manda !'t Meo;a, um r::quer;meuto. (Vide pltg. 2i.) 
Oram os Srs. Aristides Lobo, U. do Amaral o Ruy Barbosn. retimndo o seu reque

rimento. 
Encerra-se a discussão do parecer, ficando a votação adindrt por f,tlta uc numero legal. 
Entru. em discussão unica o pnt·ecer n. 2, da commissü:o do constituição, poderes e (!i pio

macia, reconhecendo se11adores pelo Estado de Pernambuco os Srs. Joaquim José de Almeidn. 
Pemambuco, Jorro Ba.rbalho Uchón. Cavalca.nti e Gaspar de Drummond. 

E' encerrada a discussão, depois de ter orado o Sr. R.uy Barbosa. 
Havendo numero legal, sú:o approvauos os pareceres os. I e 2, de !893. 
O Sr. Presidente - Segue-se a votaç1ío, o1il 2" discussü:o, do pro,iecto do Senrtdo n. 43, 

de 1892, mttrcn.ndo ordenado aos escrivães do i uizo seccionn.l. 
Nn. soss1ío de houtem, tratando da 2" discttss1ío deste projecto, o Sr. senador Ubaldino 

do Amara! requereu que elle voltasse às commissões pttra dttr pat•ecer sob!'e n emenda do 
Sr. Esteves .runior. . · 

O l'equerimeoto ficou prejudicado por nüo lHtver numero para Yotar . 
. Continuando a discussú:o do projecto, ficou encet•ralin, nilo se votando hontem por falta 

de numero. 
O Sr. Esteves .!unior (pela o1·dem)- Certo de que o dig-no auto L' do pt•ojecto o ampliará, 

·peco a retiratla d1t mio h a emenda. 
Continúa adiada n. votaçfi.o, por falta de numero legal. 
E' lido o pn.recer n. 3, de· 181!3, q11e vai a imprimir para. entrnr na ordem dos traba

lhos. (Vide pago. 35.) 
Levan tu-se <L sessüo. 

Ntt sessilo d? 8, depois do l!do o pnrecol' n. 4, de 1893 (vido pn.g. 3G), o Sr. Bnena pado 
po.ra ~ne tenlm mgresso no recmto, afim de prostar o comprom1sso constitucional e tomnr 
assento, o Sr. senador Joaquim Pernambuco. 

O Sr. Presidente nomeia uma com missão pnra introduzir uo recinto o novo senador. 
_O Sr. U. ~lo Amaral faz umn. roclamnçü:J sollro as incorrecÇÕes que se dernm ua publi• 

caçao de sou d1scurso no 1Jiario elo Oon{Ji"csgo, 
Pnssn-se li ordem do di1\ • 

.• 
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O Sr. Presidente annuuciando om 2• discussão, o projecto do Senado, n. 43, de 1892, 
m!Lrcando ordenado aos escriviies d~ juizo seccional, cuja disposição leu, decla1•a que vai 
n.nt~s consultar~ Senado sobre o pedido feito na ses.síio ante1•ior, pelo Sr. senttdor Esteves 
Jnnwr, pam rehrm• a ementla que ofrureceu n.o proJecto. 

Consultad.o, o Senado consente no. t•etirntla. 
Postos a votos siio successivamente approvndos os arts. 1• e 2• do p1•ojeoto e este adoptado 

para passar á. 3• discussão. 
Segue-se, em 2• discussiio, com o parecer das commissões de ,justiça e legisluçlío e de 

finanças, o art. 1° dtt proposição da camam dos Deputados, n. 91, de 1892, creando colonias 
correccionaes. 

Depois de orm• o Sr. u. do Amaral, o Sr. Amaro Cavalcanti manlla ít Mesa um reque-
rimento. (Vide pag. 41.) 

Oram os Srs. Amarico Lobo eU. do Amaral. 
Euce1•ra-se a. discusslio, ficando a. votaçiio adialla. por falta L!e numero legal. 
Segue-se em 3" fliscusslio a proposição da. Cama.ra !los Deputados, n. 88 de 1892, auto

risando a. reforma do ex-tenente de policia Antonio ,Tose Alves. 
Depois de orarem os Srs. U. do Ama.ral, .Toão Neiva o Luiz De! fino, encerra-se a dis

cussiio, ficando a votaçlio atlia.da. por fltlttt de numero legal. 
Segue-se em 3• discussão \t proposiÇ'lO da C amara dos Deputrulos, n. 87, de 1892, auto. 

risando a. concessii:oue !i{lença ao alferes do 12• batttlhiio de mfantaria Joaquim Pet•eira. do 
Macedo Couto Sobrinho, para matricular-se na. Escola Militar de Porto Alegre. 

Ninguem pedindo a pala.vra, encerra-se a discussão, adiando-se a votação por fttlta de 
numero. 

Segue-se om 2• discussão, com o parecer dn. commissito de justiça o legislação, o nrt. 1• 
da p1•oposiçlio da mesma Camnra, n. 103, t!e 1892, antorisa.ndo a concessii:o de seis mezes de 
licença, com todos os vencimentos, ao juiz seccional 110 Estado de Alagõas, bacharel Fran-
cisco da Costa Ramos. . 

Depois de orar o Sr. Gomensoro, encerra-se a discussiio. 
A votaçlio tlca adiada por falta. de numero lega.!. 
Levanta-se o. sessão, 

No uin 9, depois da leitura do ex:pelliente, o Sr. Elyseu Ma1•tins envia á Mesa üm pro
jecto de lei (vide pag·. 44) que vai a imprimir para entrar na ordem dos trabttlhos. 

Nesta sessiío prestou o compromisso regimentttl e tomou assento o Dr. Antonio Coelho 
Rodrigues, senado1• reconhecido pelo Estado do Piauhy. 

O Sr. Theodoreto Souto envm t'L Mesa um projecto de lei. (Viue pag. 45.) 
Passa-se á ordem do !lia. 
E' approvauo o parecer n. 3, t•econhecendo senado1• por S. Pa.nlo o Sr. Rodrigues 

Alves. 
Segue-se em voto.çiio n proposiçiio n. 91, de 1892. 
O Sr. Amerjco Lobo occupa a tribuna pttrll fuzer um~t pergunt~t !1 !Ilesa. Responde o St•. 

Presidente. 
E' approvadu. 11 proposiçiio e rejeitado o nrt. 9•. 
Segue-se 11 votação dfl proposiçlio 11. Jl9, ile 1892. 
E' approwdo o art. Jo rh proposiçiio e 1•ejeitaL!o o 2•. 
Segue-se em votação a pt•oposiçüo u. 88, de 1892. 
E' adialla a votação 110r 1'ttlttt de nu moro Iegttl. 
Levanta-se a sessiio. 

Na sessiio do dia. 10, tlopois da leitm•a. tio pa.mcot• 11, 5 (viue pag. 49), ·o Sr. Theodoreto 
Souto ma.nda iL Mesa um requerimento. 

Sobre o\le Jhllarnm os Sl's. Aristides Lobo e Coelho .Rodrigues, ficau<IQo, diSCI.\SSiío. 
adiada. 

Passa-se t~ ortlem L!o dia. 
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Entra em discussão unica o parecer n. 4, de 1893. 
Oram os Srs. Almeida Barreto e Aristides Lobo, ficando a discussão encerrada. 
E' approvada a conclusão do parecer. 

11 

E' app1•ovada em 3• discussilo a proposição n. 88, rle 1892. 
E' approvado, em 3• discussão a proposiçilo n. 87, de 1892. 
O Sr. Presidente faz algumas considerações no votar-se em 2• discussão a proposição 

n. 103, de 1892 e em seguida é ella rejeitada. 
Entra em 3• discussão a proposição n. 96, de 1892. 
O Sr. Souza Coelho manda it Mesa um requerimento. (Vide pag. 54.) 
A discussão fica adiada. · 
E' approvnda em 2• discussão a proposição n. 122, de 1893. 
E' approvada em 2• discussão a proposição n. 107, de 1892. 

· A requerimento do Sr. Gomensoro é dispensado o interstício para a 3• discussão da 
proposição. 

E' approvnda em 2• discussão a proposição n. 111, de·J892. 
E' approvndn em 2• discussão a proposição n. 100, de 1892. 
E' encermda a discussão da proposição n. 83 de 1892, tlcanrlo a votação adiada por falta 

de numero legal. 

Na sessão de 11, depois da leiturn dei expediente, continua em discussiío o requerimento · 
do sr. Theodoreto Souto, apresentado na sessão anterior. 

Depois de orar o Sr. Amarico Lobo, o Sr. Thaodoreto Souto requer a retirada do seu 
requerimento. · 

O Sr. Presidente diz que, não havendo ainda numero para deliberar, tl~a adiada a con· 
solta no Senado sobre o pedido do Sr. Theodoreto Souto para retirar o seu requerimento • 

Continúa a discussão do requerimento. 
Não havendo mais quem peça a palavra, nem numero para votar-se, ficn. ence1•radn. n. 

discussão e adiada a votação. 
Passa-se it ordem do dia. 
Continúa adiada a votaoão da mataria cuja discussão ficou encerrada na sessão nnteriot•, 
São encerradas em 3• discussão as pl'Oposições ns. 107, 106, 97 e 104 de 1892, ficando a 

votação adiada por falta de numero legal. 
E' encerrada em 2• discussão a proposição n. 99, de 1892. 
E' encermdo em l• discussão o projecto do Senado n. 1, de 1893. 
Levanta-se a sessão. 

Na sessão de 12, depois dn. leitura do expediente, o Sr. Presidente annuucia que vai 
submette1• it votação o requerimento do Sr. TheodoJ•eto Souto, retirando outro, que não pOde 
se1• votado na sessão antecedente ]JOI' !'alta de quorum e que se refere it declaração do go
verno pelo Ministerio da Justiço. sollro ncceitação ou rejeição do projecto do codigo civil do 
Sr. DI', Antonio Coelho Rodrigues. 

Consultado, o Senado consente na ratiradn.. 
O Sr. Coelho Rodrigues manda li Mesa um requerimento. (Vide pag. 61.) 
Depois de orm· o Sr. João Barbalho, ú approvndo o requerimento. 
O Sr. Sour.n Coalho pede dispensa de membro da commlssão de finanças. 
B' concedida a dispensa e nomeado parn. suJJstituit-o o Sr. Itodrigues Alves. 
Pnssa-se it ordem do dia. 
Slío approvadas: as proposiçüos ns. 83 e 1071 de 1892. 
São rejeitadas : as proposições us. 106 e 97, ue 1892. 
São approvadas : as proposições ns. 104 e o o, de 1892, 
E' approvado o ]Jrojecto do Senado u. l, de 1893. 
Segue-so em 2• discussão o pr(\jooto n. 23, de 1801. 
Depois de alg·umtiS oJJsorvnçõas do sr. Presidente, ó rejeitado o pt•ojecto. 

···~. ' . 
'' -;: 
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Segue-se em 2• discussfi:o o projecto n. 5ô, de 1892. 
Depois de algumas observações do Sr. Presidente, occupam a tribuna os Srs. Q. Bo-

cayuva e Amaro C1t v:L1cttnti. 
Encerra·se n discussão, sendo rejeitado o projecto. 
Entm em 1'' discussiio o Qrojecto n. 2, de 1893. 
Oro,m os Srs. Amaro Co,valcanti e Almeida Barreto. 
E' approvado o Jll'Ojecto. 
E' rejeitado o projecto do Senado n. '14, de 1891. 
Segue-se em 3" discussão o projecto do Senado n. ,10, de 1892. 
O Sr. Amarico Louo envia iL Mesa uma emenda. · 
Depois de orarem os Srs .• Toão Neiva e Amarico Lobo, encerra-se a discussão. 
A votncü:o fica adiad<t por fttlta de numero legal. · 

.. Depois de algumas observaci5es feitas pelo Sr. Presidente, ó lido o parecer n. 6, de 1893. 
('V1de png. 67.) . 

Levanta.,.se a. sessão. 

No dia 15, depois da leitura do parecer n. 7, de 1893, o Sr. Amaro Cava.lcanti envia iL · 
Mesa um projecto. (Vide png. 74.) . 

Passa-se á ordem do dia. · 
E' approvada cm 3" discussão a ]Jroposição n. 10,1, de 1892 (desempllte). 
E' n.pprovnda a emendtt do SI'. Amer·ico L~bo 110 projeeto n. 40, de 1892. 
Entra em 2• c!iseussão a proposicli:ll n. 115, do 1892. 
Depois de orarem os Srs. coe! h o Itodri;;ues, U. do Amaral, Souza Coelho e Antonio 

Baena, encerra-se a discussão. 
E' rejeitada a proposiçiLo. 
SiLo approvadr~s em 3• discussão as proposições ns. lll e 122, de 1892. 
Entra em 2" tliseussão a proposiçü:o n. 123, de 18\J2. 
E' oncerr·uda a discussão e adiada a votação por fallt\ ue u umero. 
E' encerrada a disoussão a adiad~t a votu~.iio elo. proposição n. 100, de 1892. 
Levanta-~e a sessão. 

Na sessão do dia lu, depois da leitura do parecei' n. 8, rle 1893 (vicie p·<g. 79), o Sr. 
Antonio Baena manda à Mesa um requerimento que é lido, apoiado, posto em discussiLo, e 
sem debat~ approvado. 

O Sr. U. rlo Amaral envia ii Mesa um projecto de lei. (Vide png. 80.) 
Passtt-Se iL oruem uo dia. 
São approvadas : em 211 discus>ão a, proposiç•iio n. 123, de 1892 e em 3• a proposição 

n. 100, do mesmo anno. 
E' approvado em l• diseussão o pro,iecto n. I, de 1893. 
Segue-se em 2" U.iscussüo a proposiçli:o n. 124, de JSIJ2. . 
Oram os Srs. Coe lho Rodrigues, Q. Boeayu v a e Coelho Rodrigues, que manda iL Mesa 

um requerimento que é atJprovado. (Vide pag. 82.) 
A discussão fica adiadtt. 
Segue-se em 2• discussão a proposição n. 98, de 1892. . 
Depois de algumas observnções do SJ•. Presidente, o sr. Amnro Cavalcanti apresenta 

um l'equerimeuto que é approvado. (Vir1e pag. 82.) 
A ~liscussiio fica adiada. 
Levanta-se a sessão. 

, .. . 
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Nt~ sessão do dia 17, depois do. leitura dos pareceres us. 9, JO, II e 12 (vide pag·s. 83 e 
84), o Sr. João Neiva envia 11 Mesa um projecto dá lei que vt\e a iinp.riàür pára. entrar na 
ordem dos trabalhos. (Vide ~ag. 85.) . . . , . . . 

O Sr. U. do Amt\ral eu via. 11 Mestt um proJecto de ler. (Vtde png. 86.) 
Passa-se iL ot•dem do dia. · 
E' approvada. em discussiio unica tt conclusão do parecer n. 7, de 1893. 
Entra. em 3" discussão o projecto do Senttdo, n. 42, de 1892. 
Depois de algumas observações, omm os Srs. Almeida Barreto e João Neiva. que 

envia. 11 Mesa. um requerimento. (Vide pag. 00.) . · 
O Sr. Almeida Barreto tmhbom oiTerece um requerimento. (Vide pag. 91.) 
Depois de ora.r o Sr. João Neiva, encerra-59 a discussão do requel'imento, sendo este 

appro:vado. 
A discussão do projecto fica adiada. 
Segue-se em 3• discussão o projecto n. 43, de 1892. 
Vem a Mesa um substitutivo do Sr. U. do Amaral. (Vide pag. 91.) 
Depois de ora.r o Sr. Gomensoro, é approvado o substitutivo, ficando prejudicado o pro-

c c to. · 
j Levanta-se a sessão. 

No dia 18, depois da loitm•a do expediente, o Sr. Presidente nomeia.·os Srs. Almeida 
Barreto e Santos And!•ade p;1.ra. ~ervirom, int<:>rinamente, no. commissão de ma.rinhll e guet•ra, 
durante a íhltn. elos Srs. Julio Frot<\ o Cunha Junior. · · 

Passa-se ii ordem do dia. 
Entra em discussão unica. a redacção do projecto n. 40, de 1892. 
Oram os Srs. João Neiva e Amarico Lobo, ~caudo a discussão encerrada • 
E' approvada a redacçtío; 
E' approvada a conclusiio do parecer n. 8, t!e 1803. 
Entra. em 2" discussão a proposiçiio n. i02, de 1892 . 
Oram os S1•s. Baena o Amaro Ctwalcanti, sendo em seg-uid<t upprovada. 
E' approvada em 2" discussão a proposição n. 127, de 1893. 
Seg-ue-se em 2• discussüo a proposiçlio n. 03, de 1892. 
O Sr. Almeida Barreto oll'erece um requerimento. (Vide pag. r:o.) 
O Sr. Joüo Barbalho occupa a tribuna, sendo approvado o requerimento. 
A discussão fica adiada . 
São lidos os pareceres ns. !3, 14 c 15. (Vide pa.gs. 96 e 97.) 
Levanta-se a sessão. 

No dia 19, depois da leitura dos pareceres ns. 16, 17 e IS (vide pags. 08 e 99), passa-se á 
orddm do dia. 

Silo aJlprovados: o parecer n. 12 do 1803, a proposição n. 114 de 1802 e os pt•ojectos 
ns. 1 e 4 de 1893. 

Levan ta·se a sessão. 

No dia 20, depois da Ioitm•a rlos pareceres ns. I O, 20 e 21 de 1803 (vide pags. 100 e 
101), o Sr. João Neiva fttZ nma dccluração. 

Passa-se 11 oruem do dia. 
g• a.diaua a votação, 1Jor fitlta de numero Iog-a!, do parecer n. 14 de 1893 • 
Seg-ue-se em discussão unica. o parecel' n. 15 de 1893. 
O Sr. Coelho Rodrigues termina o seu discurso enviando iL Meso. um requerimento ·que 

ó posto em discussiio. (Vido pag·. 100.) · 
Oro.m os Srs. João Bt~rballlo, Q. J3ocaynvao Coelho Rodrigues. 
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Ence1·ra-se a discussão, ficando a votação adiada po1• falta de numero legal. 
E' encerrada a 2• discussão e adiada a votação do projecto n. 26 de 1892. 
Depois de algumas observações do Sr. Presidente, levanta-se a sessão. 

No dia 22 o Senado reuniu-se em sessão secreta. 
E' lida, posta em discussão e sem debate approvada a acta da anterior sessão secreta, 

que teve Jogar no dia 3 de junho de. 1892, declarando o Sr. Presidente que ia ella ser 
assignada, fechada e lacrada pa.ra ser convenientemente archivada. 

o Sr. Q. Bocayuva requer para que as actas das sessões secretas sejam aprrovadas e 
encerradas no mesmo dia em que se celebrarem as respectivas sessões. 

E' approvado o requerimento. 
o Sr. Gi!Goulm•.t lembra a conveniencia de convocar-se sessões especiaes )?ara a leitura 

e approvação das actas das sessões anteriores, logo que taes actas estejam redigidas. 
Em seguida oft'erece um requerimento substitutivo ao do Sr. Q. Bocayuva. 
o Sr. Q. Bocayuva declara estar de accordo com o requerimento substitutivo, por i:;so 

retira o seu. 
. ··· Nesta sessão presta o compromisso constitucional e toma assento o Sr. Dr. Gaspar 
Drummond, senador da Republica pelo Estado de Pernambuco. · 

O Sr. Presidente pondera que julgou que a apreciil.çãodo acto que nomeou o prefeito 
para o Districto Federal devia ser objecto de sessã:o secreta, si bem que o regimento seja 
omisso a respeito; attendendo, porém, iL importancia desta nomea.ção, á natureza do debate 
e ao perfeito similc que se ila com as nomeações de ministros diplomaticos, do Supremo 
Tribunal Federal, e Cle membros do Tribunal de Contas, em que o regimento determina 
que a sessão seja secreta, incluiu a materit no expediente. desta sessão ; mas que, não 
obstante para firmar Jlrecedente, · consultavtt ao Senado si deve ou não ser secreta a 
sessão na parte em que se refero iL nomeação do prefeito do Districto Federal, visto que 
lambem ia-se conhecer de nomeações feitas pelo Poder Executivo para. ministros diplo
maticos. 

O Senado, por unanimidade de votos, resolve atnrmativamente. 
E' lido o parecer da commissão de constituição e poderes sobre nomeaÇões diploma

ticas. (Vide png. 121). 
E' ttpprovado o parecer sem discussfio. 
E' lido o parecer das commissMs de constituiQão e poderes e de juatiça e legislação 

sobre a nomeação do prefeito do Districto Federal. (Vide pag. 122.) 
Oram os Srs. Amaro Cavalcanti, Q. Boca.yuva, Coelho o Campos, Ruy Bttrbosa, Go-

mellSoro e Coelho Ro(lrigues. 
Encerra-se a discussão. 
Procede-se á votação nominal. 
E' approvado o parecet• da maioria da commissão por 29 votos conta 16. 
Levanta-se a sessão. 

No dia 23, depois da leitu1•a dos parecereS· ns. 21 e 22, de 1803. (Vide pag. 135.) 
o Sr. Presidente communica. quo o Sr. senndol' Gaspnr do Drummond prestou o respe-

ctivo compromisso e tomou assento na sessilo secreta do 2'.! do corrente. 
O St•. Q. Bocayuva envia it Mes11 mna indicação. (Vide pag. 133.) 
Sobre a indicação oram os Srs. Gil Goulart e Elyseu Martins. 
E' lido um requerimento do S1•. Amaro Cnvalcanti e umn emenda ao requei·imento elo 

Sr. Gil Goulart. (Vide pag. 137.) 
E' prorogada a hm•o. do expediente a requerimento tlo Sr. Gil Goulo.rt. 
Oram os Srs. Gil Goulart e Amaro Cavalco.nti. 
Encerra-se a discussão . 
E' rejeitado o I'equerimento do Sr. Gil Gouln.rt. 
E' approvado o requerimento do Sr. Q, Bocayuva. 
E' tambem approvndo o requerimento do Sr. Amal'O Cavalcanti, 
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E' approvado o requerimento constante do parecer da commissão de marinha e gue1•ra, 
n. 22 de 1893. 

Passa-se á ordem do dia. 
São approvados os pareceres ns. 15 e 14 lle 1893. 
E' rejeitada a 11roposição n. 26 de 1892. 
E' approvada a proposição n. 123 de 1892. 
São approvados os pareceres ns. 16 e 17 de 1893. 
Entra em 2• discussão a proposição n. ll8 de 1892. 

. Depois de algumas observações do Sr. Presidente, o Sr. Amaro Cavalcanti envia á 
Mesa um requerimento que é approvado. (Vide pag. 139.) 

Segue-soem 3• discussão a proposição n. 102 de 1893.. . 
Depois de orar o ~r. J~ão Neiva~ r_ojeitada a proposição. 
Segue-se em 3" dtscussao a propostçao n. 127 de 1892. 
Depois de uma declaração do Sr. Quintino Bocayuva, fica a discussão encerrada e adiada 

a votação por falt11 de numero legal. 
Levttnta-se a sessão. 

No dia 24, do pois da lei tum do parecet' n. 24 de 1893, o Sr. Coelho Rodrigues manda . 
á Mesa um requerimento. (Vide p11g. 143.) 

Sobre elle occupa a tribuna o Sr. João B~tt•balho, sendo em seguida approvado. 
Ordem do dia. 
Entra em discussão unica a redacção do projecto do Senado, n. •13 de 1892. 
O Sr. Gomensoro apt•ese:nta uma emenda. (Vide p11g. 14•1.) 
Depois de algumas observações do Sr. Presidente, volta á tribuna o St•. Gomensoro e em. 

seguida o Sr. Elys~u M~rtins aprcsenht uma emondtt. (Vitle pag. 145.) . 
Encerra-se a dtscussao. 
E' approvada a redacção. 
Segue-se a votação, em 3" discussão, da proposição dll Gamara dos Deputados, n. 127 de 

IS~. · 
Depois do algumas observações do St•. Presidente ó ella rejeitada. 
Entra em discussão uoica o parecer n. 21 do 1893. 
Depois de orat• o St•. João Neiva é approvada a conclusão do parecer. 
São approvados em I• discussão os projectos ns. 5 e G de 1893. 
E~ lidll uma doclaraoão de voto do Sr. Joãci Barbalho. (Vide pag. 146.) 
Entra em I• discussão o pro.iecto n. 7 do 1803. 
E' lido um requerimento. (Vide pag. 14G.) 
Depois de algumas observações do Sr. Presidente, o Sr. Amaro Cavalcttnti retira o 

requerimento. 
E' approvado o projecto. 
Seg-ue-se em 2• éliscussi'ío a proposição da Gamara dos Deputados, n. 131 de 1892. 
O Sr. Souza Coelho pode o adiamo !I to da discussão. 
O Sr. Presidente dit algumas explicaç•ões. 
Levanta-se a sessão. 

Na sessão do dia 25, depois da leiturll dos p:tl'eceres us, 25 o 2G, o Sr. Cruz occupa a 
hora rJo expediente. 

Passa-se i1 ordem do dia. 
Continua em 2• discussão a proposição n. 131 elo 1802. 
Oram os Srs. Joilo Neiva, C. Ottoni, .Toão Neiva e Amm•o Ctwnlcantl. 
Vem á Mesa uma emencltt. 
E' encert•ada a discussão e adiada a votação. 
Segue-se em 2• discussão o projecto do Senado, n. 48 lle 1892. 
Oi•atn os Srs. Amarico Lobo, ltodrlguos Alves e Amnro Cn.vn.lct~nti. 
A discussão fica adiada. 
Levanta-se :1 sesstio. 
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No dia. 26, depois da. leitura tios 'pnreceres ns. 27, 28, 20 e 30 (vide pags. 163 e 164), o sr. Antonio Baena faz uma communicaçl'Lo. 
O Sr. Amaro Cnvnlcanti justifica um pedido. 
O Sr. Presidente responde :1 S. Ex. 
Ordem do din .. 
Votução d::t proposição n. 131 tio 1892. 
Depois de breves conshlerações do sr. Coelho Rodrigues, n proposiçl'Lo é approvndn. para 

]l[tSSar it. 3• discussão. · 
Segue-se em 2• díscusstío o projecto n. •18 de 1802. 
Oram os Srs. Amet·íco Lobo, Ely$eu Mn.rtins, Rodrigues Alves, Manoel Victorino, 

11. do Amarn.l, Coelho Rodrigues e Manoel Victorino. 
E' lidtt uma. emendn. do Sr. U. do Amaral. 
Encerra-se a. discussão, ficando n. votação adiada por falta. de numero legal. r· 
Lev!lnta-se a sessão. 

No dia 27, depois d::tleitur::t do expediente, o Sr. Ruy B!lrbosn. mnndn. á Mesa um 
requerimento, que é posto em discussão. . . 

Depois de orar o Sr. Aristides Lobo, é prorogadP. a horn. do expediente a requerimento 
Clo Sr. 1\U)' Barbosa. · 

D~pois de orar o Sr. Ruy Bn.t·!Josa, a discussão fica adiada. 
OJdem do dia. 
O Sr. Presídento, unnunciando a votação, em 2a discussão, do ]lrojecto do Senado, n. 48, 

d.e JBQ2, exting·uinllo o imposto do llcrançns e legnrlos, estabelecido sobre v.s apolices dn. 
djvida publica, informa que as commissões de constituição o poderes e de ftnan~s, a cujo 
e:m.mo foi elle submettido, offerccorurn nm substitutivo, que 1bi ucceito pelo autor do pt•o
jecto; assim, pois, vai prflviamon te• consultar o Senado sobre a preferencia na votação. · 

Consultado, o Senado concetio preferencia, n::t votnçü:o, pum o substitutivo. 
O Sr. Presidenta d0clnra, à vi~ta da deliueração do Senado, prejudicado o projecto pri-

U'liti VO. . 
Procedo-se á votação do projecto substitutivo, com o ~eguinte resultado : 
E' ttpprovado o nrt. I·, 8aJ voas emendas dos St•s . .Rodrigues Alves e Amarico Lobo; que 

tttnl1lem siío snccessivamente approvadas. . 
Ficll empatada a votaclío ela emenda do Sr. U. do Amar,tl, substituti'v::t do n.rt. 2•. 
O Sr. Presidente declm•n. que, na fórrnn do regimento :t votação será repetidu.na sessão 

s~JjllÍll te, ficando, portanto, udiad:t a votação das demais disposições do projecto. 
contim\a om 2• discussão n proposiç[o n. 3.1, da 1892. 
llepois de orar o St•. Americo Lobo a discussão Jlca adiada. 
Levanta-se a sessão. 

!'lo dia 20, depois de uma explicação do St•. [:>residente, <i lido o oxpediento. 
Si\o lidos os pareceres ns. 31, 32 e 33 de 1893. 
Cl Sr. Presidente clit explicação soLm um t•equorimonto npr•osen tndo nn. sessão anterior• 

polo Sr·. Rtty Barbosa. 
O Sr. F:.uy Bttrbosa requer c o Souudo npprov::t a prorognçiio dn. hora do expediente. 
Oon!inúa om discussão o requot•imeuto do Sr. F:.uy B11rbosn, apresentndono. sessão 

il.c ~7. 
Dopois clij orot• o Sr. Q. Bocayuvn, é re,ieitnr.lo o requerimento. 
I) sr. Elysou Martins litz umn. communionção ao Senado. 
Ordem do di!l. 
J~m clesempato é approvadn :t ernouda do Sr. U. tlo Amam! ao art. 2" t.lo projecto sub

stitlltivo n. •JS, do 1802. 
C<Jiltlmia om2" discussão n proposição n. :;.f, de ISD2. 
o S1•. Antonio Bnonn ttproscn ta um roq uwimon to, (Vide pn.g. 202.) 
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Não havendo numero legal para votar-se o requerimento, fica elle prejudicado, conti· 
nuando a tliscussão da proposição, ;:,, l!.j -
· Depois ele orar o Sr. U. elo Amaral, fica a discussão adiada •. 

Levanta-se a sessão. 

No dia 30, depois da laitura do parecer n. 34, o Sr. Presidente faz uma communicação. 
O Sr. Elyseu Martins occupa a hora do expediente. 
Ordem do dia. 
Contínua em 2• discussão a proposição n. 34 de 1892. · 
Oram os Srs. Rodrigues Alves, U. do Amaral e Coelho Rodrigues. 
E' lida uma emenda. do Sr. Coelho Rodrigues no art. 1•. 
Oram os Srs. Mnooel Victorino, Amarico Lobo, Rodrigues Alves e João Neiva. 
A discussão fica adiada. 
Levanta-se a sessão . 

Na sessão do dia. 31 de maio, depois da leitura da acta, são lidos e vão a imprimir os 
pareceras. ns. 35 e 36. (Vide pag. 233.) 

O Sr. João Pedro (1• sec1·etario)- Em cat•ta datada de Concordia em 6 do mez que 
hoje finda, e só hontem por mim recebida, o SJ'. almirante Wandenko!J;, pede-me que 
communique no Sen::tdo, o que ora faço, que motivo de forçtt mu.ior o retem ausente, con
tando, entretanto, poder dentro em breve tomar parte nos trabalhos parlamentares. 

O Sr•. Presidente-O Senado fica inteirado. 
Na hora do expediente o Sr. Elyseu Martins envia li Mesa nm requerimento pedindo 

informnçõe~ no Sr. Vice-Presidente da Republica. (Pag.) 
O Sr. Rodrigues Alves falia ilobre o requerimento e em seguida é elle approvado. 

. Passo.-se em seguida á ordem do dia; 
Continúa em 2" discussão, com o prmicer• do. commissão de finanças, o art. !• da pro

posição da camara dos Deputados o. 34, de 1892, autoristtndo o Presidente dtt Republica a 
crear uma alftmdega na Capital do Estado de S. Paulo e outra na cidade de Juiz de Fóra, 
Estado de Minas Geraes. · 

O sr. Coelho Rotlrigues manda à Mesa um substitutivo á proposição em discussão. 
O Sr. Presidenta f;tz ligeirns observaçGes sobre o substitutlVo apresentado, e em se

guida é elle apoiado e posto conjunctamente em discussão. 

,.· .. 

'~ '· 

O sr. Manoel Victorino requet• que o substitutivo em discussão vá it commissão de 
finanças, para interpor par•ecr.t•. ' · '' "; .. 

Depois de observações do Sr. Presidente, é posto om discussão o reguerimento. 
Depois de orar o Sr. Rodrigues Alves, é rejeitn(!O o requerimento . 
Continua em discussão o art. 1' da propo~içiio . 
E' lido., apoiada e posta conjuuctnmeot~·-em discussão uma emenda do Sr. Amarico 

Lobo. 
J]ncerra-se a discussão. 
o Sr. Coelho Rodrigues retira a emenda que apresAutou. 
E' approvada a proposiçiio e t•e.ieitada a emenda do Sr. Amarico Lobo. 
A proposição passa á 3• discussão. 
Segue-se em discussão unica o purecet• n. 24 do 1898 da commissüo de finanças, sobre a 

representação do Corpo Commercinl da cidncle da Parnahybn, no Estado do Piauhy • 
Oram os Srs. Cruz e Amttro Cavalcrmti. 
Encerra-se fi cliscussiio . 
E' approvncln fi conclusiio do parecer. 
Seguem-se successivnmente em 2• discussão, com o pnrecor da commisslto de Jogislnçlto 

e ,iustion., e siio som debttte appi'ovnclos os n.rts. I•, 2" e 3• elo pt•qjccto do Seondo n. 4, de 
1893, dispondo soure o computo- de tempo para ex:ecuçüo das sentenQ'IS pnssfldas em julgndo 
nos tribnnfleS militnt•es e sobre a extincçüo cltt acçii.o pennl e da comlemnuçiio estabelecida 
no titulo VI, arts. 62 a 73 e sons paragraphos do Cocl1go Penal da Armada. 

S~NADO v I I 
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o projecto é adoptado pnrn passar a 3• discussão • 
. O Sr. Gomensoro (pela o1·dem) requer dispensa de intet•sticio p:u•o. a 3• discussão do 

proJecto. 
E' approvado. 
Seguem-se em discussão as emenrlns da Camaro. dos Doputados ao projecto do Senado 

que organistt o Supremo Tribunal Militar. 
O Sr. Almeidtt Barreto ouvia :1 Mesa um requerimento. 
Depois de algumas observações do St•. Presidente, é lido, apoiado e posto em discussão o 

requerimento. 
Encerra-se a discussão das emendas. 
Procede-se it votação. 

· Segue-se em 3• discussiio a proposição da Camaro. dos Deputados n. 96, de 1892, auto· 
risnndo o governo n. prorogar por um unno o prazo determinado a Companhia Industrial e 
de Construcções Hydra.ulicas pttra dar principio ás obras do porto de Jaraguà, no Estado 
das A\!Lg'ÔLIS. 

O Sr. Amarico L0bo -·Peço n. palavra. 
O Sr. Pt·esidente - Tem tL palavra o Sr. Amarico Lobo. 
O Sr. Amarico Lobo -Sr. Pre~idente, a casaestit erma de todo'e o assumpto que se vne 

discutir é muito importaute. · . · 
O Sr. Presideute -São apena.s tres horas i não posso absolutamente levantar a sessão. 
Mandarei fazer a ctmmada, na fôrmtt do regimento, para se verificar quaes foram os 

Srs. senadores que abancionamm a sessão its tres 11oras. (Mtlito bem.) 
Procede-se it chamada dos Srs. senndores que compareceram a sessão (42) e deixam de 

responder os Srs.: Joaquim S1trmento, Ct•uz, Coelho Rodrigues, Elyseu Martins, Co.tundtt, 
Theodoreto Souto, J0sé Bernardo, Amaro Cavalcanti, Almeid1t Barreto, Firrnino da Silveira, 
Ruy Barbos:1, Lnpot•, Braz Carneiro, Saldanho. Marinho, .Joaquim Felicio, Silva Canedo, 
U. do Amarttl, Snutos Andmde, Raulino Horn e Esteves Junior (20), 

O Sr. Presidente lliZ que pela cho.mada verillca·se que ha ntt casa numero .legal de 
senadores paro. que o Senado possa funccionn.r i entretanto, o recinto está abo.odonado, 
pelo que é compellido a arliar a discussão, permittindo-se lembrar aos seus illustres collegas 
que nos termos do regimento os tr!Limlhos do Senado devem durar quatro horas diarias. 
(Apoiados.) 

Levanta-se a sessão. 

No ditt I de .i unho comparecem apenas 19 Srs. senadot•es. 
Depois da leitut•a tio expediente, o Sr. Antonio Baena communica que o Sr. senador 

Esteves .Tunior lhe pediu que participasse ao Senado que deixa de comparecer por achar-se 
anojado pelo fallecimento de sua sogrtt. 

Ao meio-dia e um quttrto, o St•. Presidente r.\eclaro. que, achando-se presentes 19 
Srs. senudoros, hoje, não póile haver sessão. 

No dia 2, depois da leitura dos pareceres ns. 37 e 38 (vide pags. 246 e 247), o sr. S11ldanha 
Mttrinho envi11t\. Mestt um reqntJrimento. (Vide pag. 248.) • 

Posto em discnssfio, Ol'lllll os Srs. Cntunda, Sald:.1.nlllL Marinho e Coelho Rodrigues. 
A di scus;11o fictt adiada pela hora. · · 
Passa-se á ordem do dia . 
Entr11 em 2" discussão, com os pareceres d11s commissões de constituição e poderes e de 

justiç•l1 o logislação, o art. 1° do p1•ojecto do Senado, n. 3, de 1893, determinando que o 
goveJ•no nomctu•!\ um interventor nacional no Estudo do Rio Grande Llo Sul, investindo-o 
de todos os poderes civis o militares necossarios ao desempenho de sua missão. 

Ot•:t o S l'. 'l'heotlot•oto Sou to. · 
E' adinrla a disonssiio do [ll'ojecto por •18 homs, a requerimento do Sr. Manoel 

Victorino. 
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Continú(\ em 3• discussão, com n. emenda adoptada em 2•, com o novo parecer da com
missão do obras publicas e emprezns privilegiadas, ~t proposição da Cnmnrn. dos ·Deputados, 
n. 96 de 1892, autorisando o governo tt prorog·11• por um nnno,o pt•azo deter•minado á Com
panhia Industrial e de Construcções Hydraulicas parl\ dar• principio ás obras do porto' de 
Jnraguà., no E~tado das Alagôas. 

Encerra-se a discussão sem debate. 
Depois das observaçoes dos Srs. c. Ottoni e Presidente é approvada a emenda. 
Segue-se em discussão unica, a qual encerra-se sem debate, o parecer n. 269, do 1892, 

das com missões de justiça, legislação e de finanças, sobre as nomenções de togares de por
teiros, contínuos e otllciaes de justiçtt do juizo seccionr\l do Estado t!e Sergipe . 

Fica adiada a votação por falta de numero legal. 
E' encerrnda o, discussão elo parecer n. 305, de 1892 • 

. Segue-se em discussão unica o parecer n. 33, de 1893 • 
Ora o Sr. Amarico Lobo • 
Depois de algumas explicações do Sr. Presidente, oram os Srs. Amarico Lobo, Coelho 

e Campos e Manoel Victorino, ficando a cl.lscussão adiada. 
Lev1tnta-se a sessão. 

No· dia 3, depois da leitura do expediente, continua, em discussão o requerimento apre-
sentado pelo Sr. Saldanha Marinho na SGssão anteriot•. 

Oram os Srs. Theodoreto Souto, e Manoel Victorino. 
Encerra-se a discussão. 
O Sr. Snldanha Marinho requer ao Senado, que approva a r•etimda do seu requer•imento. 
Ol'dem do dia. · 
E' approvada a conclusão do parecet• n. 269, de 189ll • 
E' approvuda a conclusão do parecer n. 305, de 1892. 
Continún em discussão Ullica o parecer n. 23, de 1893. 
Oram os Srs. Gil Goulart a Amaro Cavalcanti. 
Encerra-se a discussão. 
E' npprovnda a conclusão do Pttrecar, 
E'o.pprovnda em 2• discussão a proposição n. 63, de 1802. 
E' approvado em 3• discussão o proJecto n. 4, de 1893. 
Segue-se em 3• discussão o projecto n. 48, de 1892. 
Depois de m•ar o Sr. Amarico Lobo ó lida uma emend<t. 
E' rejeitada a emenda. ' 
E' approvado o projecto. 
Levanta-se a sessão. 

Ntt sessão do Llht 5, depois da leitm~a dos pt\NCeres ns. 39, 40, 41 e 42 de 1803 (vide 
pags. 264 e 265), o Sr. Par;tnhos occuptt~se com factos pn~sados em Goyo,z e pede a publi
cação no Diario do Congresso de dive1•sos documentos. 

Vem it Mesa um projecto de lei. (Ville pug. 206.) 
O Sr. Saldrtnha Marinho envi~t 11. Mesa uma representnçüo. (Vi1le p~g. 2Gi.) 
Ordem do dia. 
E' rejeitada, a proposição n. 3, de 1893. 
Segue-se em 2• discussão a proposição n. 2, do 1893. 
Oram os Srs. Amarico Lobo,· Amaro Cnvalcanti e U. do Ama.rni. 
E' rejeitada n proposiçü,o. 
Segue-se em 2• discussão o pro,iecto n. 3, de 1893. 
Orttrn os S!'s. Q. Bocttyuva e Theodoreto Souto, !!canelo t\ discussilo ttdittdt\. 
Levrtntn-se a sessl'io. , 
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. No dia 6, depois da leitura. dos pareceres ns. 43 e 44 (vide pag. 273 ),o Sr. Elyseu 
Martins otl'erece ao Senado um projecto de lei que foi a imprimir para entrar na ordem 
dos trabalhos. (Vide pag. 276.) 

Ordem do dia. 
Continua em 2• discussão o projecto n. 3, ele 1893. 
Oram os Srs. Amaro Cavalc<\nti e Coelho e Campos. 
A discussão fica adiada. 
Levanta-se a sessão. 

No dia 7, depois da leitura dos pareceres n. 45, 46 e 47 (vide pags. 317 e 320), passa-se 
à. ordem do dia. · · 

E' approvada a redacção dn. emenda a proposição n. 96, de 1892. 
Continua em discussão o projecto n. 3, de 1893. 
Orum os Sr~. Theõdoreto Souto, Aristides Lobo e Manoel Victorino. 
E' encerrada a discussão e rejeitado o projecto. · 
Vem a Mesa uma declaraçi"Lo de voto do Sr. Elyseu Martins. (Vide pag. 329.) 
Levanta-se a sessão. 

No dia 8, depois da leitura dos pareceres ns. 48, 49, 50, 51 e 52 (vide pags. 330 a 
334), o Sr. Elyseu Mllrtins pede a publicação, no Diario do Congresso, de uma represen
tação. 

Ordem do clía : 
E' adiada a votação do projecto n. 48. 
E' approvada a redacção do pr•ojecto n. 48, de 1893. 
E' approvacla tt redacção do projecto u. 4. 
Segue-se em 2• diséussilo a proposição n. 129, de 1892. 
Oram os Srs. :Aristides Lobo e Amaro Cav"lcauti. 
Vem ú. Mesa um requerimento. (Vide pag. 337.) 
O Sr. Elyseu Martins otl'et•ece um requerimento. (Vide pag. 337.) 
Oram os Srs. Aristides Lobo e Q. Bocayuva. 
Encerm-se n. discussiio. 
O Sr. Elyseu Martins requer e o Senado consente a retirada do seu requerimento. 
E' rejeitado o requerimento do Sr. Amaro CavalclLnti. 
Continúa rL discussão da proposição. 
Oram os Srs. Aristides Lobo, Mauoel Victorino e Amaro Cavalcanti. 
E' approvada a proposição. 
Segue·se em discussão unica o parecer n. 31,tle 1893. 
Oram os Srs. Lapet• e Coelho e campos. 
E' approvnda a conclusão do parecer. 
Segue-se em 3• discussão a pt•oposição n. 34, de 1892. 
Oram os Srs. U. do Amaral e Coelho Rodrigues. 
Vem á Mesa uma emenda do Sr. Amarico Lobo. 
A discussão tlca adiada pela hora. 
Levanta-se a sessão. 

Na sessão ele 9, depois dn leitura dos pareceres ns. 53, 54 e 55, ele 1893 (vide pags. 352 
a 353), o Sr. Manoel Victorioo manda t\ Mes<t um requerimento que é approvado. 

Ordem do dia. · 
Entra em 3• discussão n proposição n. 34, de 1893. 
Süo lidas diversas emendas. 
Oram os Srs. H.odrigues AI ves, U. do Amaral, Amer•ico Lobo e Coelho Rodrigues. 
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E' approvada a proposição com a emenda do Sr. Antonio Baena. 
E' n.pprovndo o projecto n. 11, de 1893. 
E' rejeitada a p1·oposição n. I, de 1893. 
r~· approvo.da 1t proposição n. 63, de 1892. 
E' encerro.d.o. a discussão do parecer n. 41, de 1893. 
E' adiada a vot.ação da proposição n. 5, de 1893, 
Levanta-se a sessão. 

No dio. 10 comparecem apenas 10 Srs. senadores.' 
Não lla sessão. 

,, , . 

No dia 12, depois da leitura dos pareceres, ns. 56, 57, 58 e 59 (vide pngs. 368 a 369), 
o Sr. Antonio Baena faz uma communicação. 

o Sr. u. do Amaral pede dispensa de membro de dua~ commissões. 
Não e concedida. 
Ordem do dia. 
E' o.pprovrúla a conclusão do po.recer n. 41, de 1893. 
E' approvada n pt•oposição n. 5, de 1893. 
A requerimento do Sr. Braz Carneiro, foi dispensado o interstício para a 3• discussão. 
E' approvado em 1• discussão o projectou. 13, de 1893. · 
E' approvado em I• discussão o projecto do Senado n. 12, de 1893. -
Entra em 3• cliscnssão a proposição n. 131, de 1893. · 
Oram os Srs. c. Ottoni, João Noivo., c. Ottoni e João Neiva. 
São lidas diversas emendas, 
A discussão fica adiada pela hora. 
Levanta-se a sessão. 

No dia 13, depois da leitura do expeclionte, passa-se a ordem do dia • 
E' approvada a redacção do. proposição n. 43, de 1893. 
E' approvadn. n proposição n. 131, do 1892. · 
O Sr .• Toão Neiva oirerece um reqnerimento, que é posto em discussão. (Vide pag. 384.) 
Orn. o Sr. Amarico Lobo, que otrerece uma emendo. additiva ao requerimento. (Vide 

pag. 385.) 
Encerra-se a discussão do requerimento. 
E' rejeitado o requerimento do Sr. João Neiva. 
Continún. n. discussão da proposição. 
Oram os Srs. João Neiva e Joaquim Murtlnllo. 
E' encerrada a discussão. 
E' rejeitada a proposição. 
Segue-se em 2• discussão o projecto n. 49, de 1892. 
São lidas di versus emendas. 
Ora o Sr. Amarico Lobo. 
A discussão fica adiada. 
Levanta-se a sessão. 

No dio. !4, depois da lelturo. dos pareceres os. 60, 61, 62 e 63 (vide pags. 391 a 392), o 
Sr. Coelho Rodrigues apresenta um requerimento. 

Posto em cliscussão,:;occupam a] tribuna os Srs. Joaquim Pernambuco, Co13lho Rodrigues 
e Gas~o.r Drummond. 

Fica adi!lda a discussão. 

•I 
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Ordem do dia. 
Continua em 2• discussão o projecto n. 49 de 1893. 
Ora o Sr. Manoal Victorino. 
Encerra-se a discussão. 
E' o projecto approvado. 
Segue-se em 3• discussão a proposição o. 5, de I 893. 
Oram os Srs. Amarico Lobo, Braz Carneiro, U. do Amaral e Aristides Lobo. 
Encerra-se a discussão. · . 
E' approvadaa proposição com as emendas. 
Segue-se em 3• discussão a proposição n. 91, de 1893. 

· Oram os Srs. Amarico Lobo e Gomensoro. 
E' encerl'ada n. discussão, ficando adiada a votação. 
Segue-se em discussíio unica o parecer rejeitando o veto do prefeito sobre foros. 
Oram os Srs. V. do Amaral, Amarico Lobo e Aristides Lobo. 
Encerra-se a discussão. 
Levanta-se a sessão. 

· No dia 15, depois da leitura do expediente, são lidos os pareceres os. 64 e 65, de 1893. 
(Vide pag. 409.) . . 

Contioliu em discussão o requerimento apresentado pelo Sr. Coelho Rodrigues, na sessão 
anterior. · 

Ora o Sr. Gaspar Drummond. 
Encerra-se a discussíio. 
E:' .1•ejeitado o requerimento •. 
O Sr. Bt•az Carneiro faz uma communicaçiio. 
O Sr. J. Catunda apresenta um requerimento, que é posto em discussão. (Vide pag. 412.) 
Oram os Srs. Amnro Cuvulcanti e Joakim Catunda. . 
Encerra-se 11 discussão, sendo rejeitado o requerimento. 
Ordem do dia. 
E' ::tpprovada. a proposição o. 91, de 1893. 
E' npprovada a conclusão do parecer n. 51, de 1893. 
Segue-se em discussão unica a proposição n. 5, de 1893. 
~ramos Srs. Brnz Carneiro, Aristides Loi.Jo, Gil Goulart, Q. Bocayuva e Amaro Caval-

cantr. 
Encerra-se a discussão. 
Depois de diversas explicações é approvada a proposioão, 
E' llpprovadtt a proposição n. 89, de 1892. 
Segue-se em 2• discussão o projecto u. 5, de 1893. 
Omm os Srs. Amarico Lobo o Joiio Neiva. 
São lidas cliversns emendas'. 
E' lido o earocer n. 66, de 1893. 
A discussuo do projecto n. 5, de 1893, fica adiada. 
Levanta-se a sessão. 
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INDICE 
Do\.S 

SESSÕES PREPARATORIAS DE 28 DE. ABRIL A 2 ·DE MAIO DE 1893 

Acta r 
Da eleição senatorial n que se procedeu nos 

Estados de Pernambuco e Piauhy. (Lidas na 
sessão prepnrat.orin de 30 de abril.) Png. 5. 

AlmeldnDarreto (OSr.)-Discnrso: 1; 
Fazendo uma communicação. (Sessão de 28 

de abril.) Pag. 3. 

Antonio Daenn (O St•,3• secretario lir Dis· 
curso: 

Fazendo uma oommunicação. (Sessüo de 30 
de abril,)' Pag. 5. 

Draz Carneiro (0 Sr. )-Discurso: V 
Fazendo uma commnnicação, (Sessüo de 30 

do abril.) Pag. 5. 

Ell'&e>u l\lartln01 (O Sr.)-Discursos: \i 
Sobre a installação da i• sessiio prepara· 

toria. (Sessão da 28 de aLl'il.) Png. i. 
Fazendo uma communicação. (Sessilo do 28 

de abril,) Pag. 3. 

!Uen&agen&: 
Do:[Prefeito do Districto Federal, submot

tendo, na forma do art. 20 da lei n. 85 de 20 
de setembt•o de !892, tiO conhecimento do Se
nado as razões pelns q unes oppoz veto a di
versas resoluções do Conselho 1\!unicipnl. 
(Sessão de 29 de abril,) Pag. 4 • 

officlo01: 
Do Sr. sen!ldot•(Prudente de'l\!oraes, vice·pre

sielento:do Sanado, datado' de Piracicabn, em 
25 do corrente, communico.ndo que não lhe 
é posei vcl assistir á.s primeiras sessões pre
pnrntot•io.s, mns quo so o.presontm•!t no elin 2 
do_mllloJ p1•oximo futuro. 

Do Sr. senarlot• Gil Goulnrt, datlldo de l\linas 
Gerne.~, em 26 do corron te, declarando que 
se acllll prompto para tomar parte nos traba· 
lhos do Sem~do dut•ante n presente sessão. 

Do Sr. senadot• Cbristiano Ottoni, datado do 
Petropolis, em 25 do corrente, communi
cando achar-se prompto parn n abertura da 
sessão. 

Do Sr. ex.sena.dor Rangel Pestann, datado de 
4 da fevereiro ultimo, communicnndo que, 
tendo accoitado a nomeação do Governo Fo· 
dera! para o cargo de vice-presidente do 
Banco da Rep11blico. elo Bt•azil, perdeu a s•ta 
cadeira de·senlldOl' pelo Estado do S.Pnulo, o 
d~ndo os mo li vos de assim haver pt·ocedido. 

Do Ministerio da Marinha, elatndo de 1i ele no· 
vembro do anno passado, devolvendo, com· 
patentemente Btl.'lCcir:nndo, um elos n.utogrn• 
phos da resolução do Congt•esso Nacional, 
t•elntivo a p11gamento das dcspezas realizadas 
com ns occurt•cnoins havidas em Mlltto Grosso 
e com o desastre do encouraçado Solimões,· 

Do Ministerio do Interiot•, datado de i2 de no
vembro do nnno passado, tt•ansmittindo, em 
sntisfllção da t•oqltisição de 25 de outubro 
lindo, oópills dlls plll•tarias dil•igidas por 
llquelle ministet•io ó. Intendencia Municipal 
do Districto Fedel'!~l, rclntivamento ao abns~ 
tccimonto da c11mo vct•de o do contt•acto ul
timamente celebrado com Antonio ll!cndes 
Barreto o Antonio Rodrig-ues de Burt•os o 
prestando outras informações • 

Do mesmo Ministol'io, datado de i·l elo rafo • 
rido moz do novcmbt•o, rostitninclo, dovidn· 
monte snncciont~do, um elos autogt•aphos elo , . 
doct•eto do Congt•osso Nacional, roln ti v o á. • " 
abertut•n do preciso orodlto pnrn consot•vncüo 
dos lnznretos oxlstontes o ot•anciio .e fnstnllrL-
çüo de novo~ em di vet•so~ E;stados, 
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Do mos roo 1\Iinishet•io, de 14 de janeiro ttltimo, 
rcmettendo, para ser tomado nn devida con
sideração, o ofiloio do governador elo Estado 
dn Pnr~tloyba, relativo ú ordem de haucas• 
OOrjllts concedida polo juiz seccional a fa· 
vor do Dt•. Eugenio Toscano de Brito e ou
tros. 

Do i\finisterio da Fazenda. datado ele 21 de no· 
vemhro elo nnno passado, devolvendo, clcvi· 
dnmon te snnccionndo, um de cada ,un dos 
nut· !rt'nphos dos decretos do Congresso Na
cional, relativos fi nbertm•a do croclitos ospo· 
oiaos nos l!lstados da Parnhyba, Goynz o 
Piauhy, o ó. regulamentação da navegação 
do cabclagem,, 

Do mesmo Minislorio, de 30 do t•eferido mez de 
novembro, remettendo as infot•maçõos solici· 
todas om 22 do setomb1•o do anno !indo, rela· 
tivnmonte ú pretonçilo om que o Dt•. Fran· 
cisco Augusto de Alrnoidn requer qno o ven· 
cimento que lho cabo como lnnçndot• aposen
tado dn. l{~cebecloria do Rio de Janeiro seja 
augmentado com a porcentagem quo lhe 
cabia segundo a !oração cm vigor, nn data 
de sua aposentadoria, 

Do mesmo Mini~tet•io, do 3 de dezembro findo, 
dovoh•enrlo, snnccionai!o, um dos autogra
phos do decreto do Congresso Nncional, qu" 
1lxa a despezn. geral dn Repu~lica p:wa. o 
exerci cio de '1803. 

Do Sr. Serzedello CorrGa, de 10 de dozembro 
ultimo, communicnndo qne foi nomeado parn 

. o cargo de minishro de Estado elos Negocias 
dn Fazenda, qna já exercia. interinamente. 

Do Ministet·ío da Agricultura, de 3 do referido 
mez do dezembro, prostnnt!o, em resposta :t 
requisição ele !O do setemb1•n ultimo, infor· 
mações sobre o requerimento em que Chnt•les 
1\Iaine, Luiz dos Santos Affiictns e Joiio Be
zerra pNlem concessão para const••ncciio, uso 
c gozo do utna astt•ndn de fert•o entl•o Sapo· 
pomba o o centro da Capital Fcdoral. 

Do mesmo Ministerio, do 9 do dito mez, devo!
. vendo sanccionado um dos autogt·nphos da 

t•osolnção do Congresso Nacional, relativa 11 
modíllcnçiio doA con tt·actos existentes com a 
S. Paulo Raiway Company, limitccl. 

Do Sr. A. P. Limpo ele Abreu, de 10 do refe· 
rido mez de dezembro, conunnnicnnrlo que 
nssurn.innnqnelln. dntno ox:t-rcicio dc1 r;n.rgo de 
min i<tro de Est11do dns :"l:ogocios dn Industria, 
Viação o Obras Publicas, ptll'll quo foi no
mondo. 

Do ~!ini~torio da Industt•ir•, Yinçiio o Obt•ns 
PublicaR, de 3 de mn•·~o ,tltimo, devolvondo 

· sanccionndo um do c11d:t. um dos ntrtog1•nphos 
dos dool'eLos do Cong1·osso Nncirmnlt•ehllivos 
á approvnçiio do uccordo ce\ebt•ado ontro o 
govot•no o n Sociedade Anonymo. rio Gnz e tt 
abet•t,ut•n do um orec\íto •npplementar para a 
conclusão das obt•ns do prolon::amonto da 
l~Btt•ndn do !•'erro do Sobt•a! a Ipú, no Cenr6.. 

Do llfinistet•io rlo Exterior, de !O do mnrço ul
timohdovol vendo sancclonndo um dos auto· 
gl'IIP os do deoroto do Congresso Nncionnl 
que npprov011 o tratado do nr~itramonto con• 
cluido om Wnshing·Lon entro o Bt't\zil e Vtll'ios 

Estados americanos. (Sessiio preparntoria de 
28 de abril.) Pngs. i e 2. 

Do Sr. A. F. Paula Souza, untado de i9 de 
dezombt·o .do anno pn.ssn.do, communicn.ndo 
q 11e nesta da tn tomou posse do cargo de mi
nistro de l!JRtado das Relações E:xtorioros. 

Do Sr. !lelisbello F1•eire, de 24 do corrente, 
communicando que nesta data tomou posse 
do cargo de ministro de Estado dns Relações 
b:~terioroa. 

JJo St·. Antonio Enéns Gustavo Gnlviio, com
municanclo, de ot·dem do St•. Vice-Presidente 
da Republica, quo Jicou encm•rogndo do ex
pediente do l\Iinisterio da Guor1·n, durante a. 
ausenci~ tio ~r. general de brigada Ft•ancisco 
Antonio de iliouro.. 

Do Mini~terio da Fazenda, de 27 do corrente 
mez, communicando, em t•coposta ao do i 0 se· 
cretnl'io do Senado, de 3 de janeiro ultimo, 
que aquelle rninisterio não duvidará acquies· 
cer tLO que pt•opõe a Jllesn do Senado quanto 
ú. nomea~~ão a exoneração dos t•ovisorcs e con
ferentes dos seus debo.tos, llcando elles, po
rem, sujeitos á nutorillade ndminisLt·ativa da 
Imprensa Nacional. 

Do senador Antonio do. Silva Paranhos, do.tado 
de Goyaz de 12 do co•·renLe mez, commu· 
nicando nchat•·se prompto para os trabalhos 
leghlativos. 

Do Sr. Cot•iolano de Carvalho e Silva, de 29 
do outubro ultimo, commnnic~ndo que na
quella data reassumin o exercício do ctu•go 
de governadot• do Estado do Piauhy. 

Do governador do Estado do Piauhy, de i4 de 
novembro ultimo, ofl'erecendo um exemplar 
impresso do decre1o ot•go.nisatulo a junta 
dr,quelle Estado. · . 

'l'ras do governador do Estado do Cearti, datado 
de i 7 e 21 de novembro e !O de t!ezembt•o ul· 
timo•, oJrerecendo exemplares imvressos da 
lei que regula a. t•eot•gnnisnçiio dos m•mici
pioR daquelle Eslurlo; dn compílaçiio das leis 
e decretos p•·omulgaclos pot· diversos governa· 
dores do mesmo l!:studo, a contar de 2 de de· 
zem bt•o de 1889 a i2 de julho ullimo, tendo 
como unnexo u. Uonstituiçii.o cun vigot• ; a 
elo regulo.mento relativo ús t•n·ras o minu.s 
pet•tencentes áquelle illstu.do, no. fórma do a1•t. 
M da Constit•liçi'io Federal. 

'l'res do govet·nadot• do Estado de Pol'!lambuco, 
datados de 26 e 28 do dczembt•o ultimo, t'e• 
meltendo, para serem pt•osentes no Senado, 
cópins dos ofilcios do conselho munbipal de 
Gnmelloit•n e do pt·esidenlo do de Jaboatiio, 
relativos ao sel'Vlços do alistamento elaitot•nl 
nos mesmos munlolpios; cópia d!L potiçi•o do 
bacharel Estevão CtLrneil•o Cnvalcanti de Al
buq uet•q ue Lacet•dtL, t•elnti vamo nte ao pro
cesso eleitoral do município de Gravntt\ e da 
represetrtnçiio dos eleitores do munlcipio de 
P11nellas, sobre u. lrregulnt"idado da organi
saçiío das mesas pnra a e!eiçfto que teve lagar 
a IS do 1•eferido mez de dezembro. 

Quatorze do pt•ofeito municipal, datados 
elo !4, '17, 22 o 2·1 do ma1'ço o 5, 71 8 , 
18 o 10 do abril oot•rente, submottendo, n~ 
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fórma do art 20 da lei n. 85, de 20 de se
tembro de 1892, no conhecimento do Senado 
~~~ razões pelas quaes. ~ppoz ""to ás resolu
çoos do Conselho Mumctpal, relativas ti. pro
rogação do prazo até 20 de junho do rocohi
mon ~o d~ foro s-ó. const!•ucçii? ele predios sem 
prects,n. licença elo prcfe1~o; a construcçiio de 
coch~tras e estnb11los: 1• nomeação de em
pregados das repartições municipaes ; no cal
çametlt?. !' parallolipipedos do um trecllo da 
run elo Rtachllalo; a despeza com a limpeza 
o embelleznmento das ruas do Jardim Bota
nico e Humnytti; no calçamento da t•un de 
S. Luiz Gonznga ; ao c:tlç:unento da rua 
i\<Iurntori ; no calçamento de parto da rua de 
'l.'odos os S~ntos, em Botnfogo; â vénd~t de 
~t.ves, legumes . é cet•eaes, independente de 
hcenç~t, em dtversos pontos do Districto 
Federal ; ti. licença para casas ele commercio 
antigas, independentes das posturas elo 31 do 
dezembro de i88i o ele 15 de setembro da 
i892 ; de um boeiro na rua de D. Mnt•in, em 
Inhau:ma ; e !• concoss.ão do p~ivilegio ao en
genheiro Foh~ Antonto Pet•etra Lima para 
constt•ncção de uma cstrnela de fet•ro. (Sessão 
preparatoria ele 29 do abl'il.) Pngs, 3 e 4. 

Do i 0 secretario da Gamara elos .De)lutudos 
de 2.8 do cot•rente, communicando que co~ 
otl\c10 do Ministerio ela Fazenda de 21 de 
novembro lindo, foram clevolvidos úquella 
Cam!'ra, sancci~nados, os 1tutogrnphos das 
segumtes rosoluçoes: 

Autorisando o governo a indemnizar o Estado 
do .1\!nrnnbiio da guantin. de ·139:496S532, t•e
lattva !Ís obras do Furo, ou canal do Ara
pnpahy; 

Regulando a concessão de aposentaelorin aos 
funccionarios publicas ; 

Augmontando com ·10 o/o os nctunos vencimentos 
e sn~at•!os do 11essoal da Imprensa Nacional 
e D,ar1o Df/lolal, e bom assim um dos auto
graphos do. decreto qne orç11 n receita geral 
da Republtca pnrn o exet•cicio de i893 de
volvido com otllcio do mesmo ministeri'o de 
3 de dezembro ultimo. 

Outro, do mesmo Sr. :L• socret:wio c de igual 
dfl;tn,, co.mmunico.ndo qne, com o oatcio do 

·lllt!HRterto da Justiça de i'l de novembro 
u~ttmo, foi devolvido úquolla Gomara, sanc
cwn•;do, l!lll elos autogt•nphos elo elect·ato que 
pr~vtdenct~ sobre a pennlitlade e pt•ocesso do 
crtmos ela lut•to de prodnctos da JavoUt•a e in
dustt·ia. 

Outro, do mesmo Sr. i• secretnt•io o de igual 
d!lla, .eommunicnnclo que, com offioio do i\Ii
ntstorto da Industria, Viaçfio e Obras Pu-

blicas do 3 de março findo, foi devolvido 
úquella Camat·a um dos nutographos do de
creto o.u\orisnndo o govet•no a despende~ atá 
a q nnnt.io. de ,100:000::; pat•n a li~:ncão da es
trada de ferro nos l~stados da Babia, entre 
as estradas Centrnl e S. Francisco e S. Fran
cisco a Jacú; e que com officio do Ministe
rio da Marinha de i de dezembro ultimo, 
foi igualmente devolvido, snnccionado, um 
dos autograpbos do dect•eto que institue mon· 
tepio para os operados cfl'ectivos ou do 
qundro oxtrnnumernrio e serventes ofl'ectivos 
do· Arsenal de Marinha. da Capital Federal, 
(Sessão do 30 ele abril.) Pag. 4. 

Do Sr. senador Aristides Lobo, datado de boje, 
concebido nos seguintes termos : 

Vim ao Senado para lavrar o parecer da eleição 
senatorial elo Pernambuco, npozar de sen
tir-me incommodado, mns aqui chegando, 
esses aggravaram-se, pelo que fui forçado a 
retirar-me. 

Do Sr. A. Coelho Rodt•il)ues, datado de 28 do 
me~ findo, reme ttenelo mclusos o telegramma 
em que a junta apuradot•a da eleição sena~ 
torial, a que se procetleu ultimamente no Es
tado do Piauhy, commuuicon-lbe otllcial· 
mcnte o resultado do. ·apuração e a acta. 
geral desta, publicada na folha official do 
governo e do Cousolbo Municipal da capital; 
do mesmo Estado. 

Da junta apuradora d11 eleição senatorial a 
que se procedeu no Estado do Piauhy, em 
31 de janeh•o ultimo, datado de 'l'beresinn 
em 6 ele março findo, remettendo a acta da 
apuração geral elos votos daquella eleição. 
(Sessões prepat•atorias de i e 2 de maio.) 
Pag.6. · 

Pre•Jidente (O Sr. Saldanha Marinho), no
meando membros para uma commissão. (Ses• 
são preparatoria ele 28 de abt•il de 1893.) 
Pag. 3. 

(O Sr. Prudente de Mo,·acs) mll.l·cnndo a aber
tura do Congt•esso. (Sessão de 2 de maio,) 
Png, 6. 

Telegramma : 
Do Sr. senador Pinheiro ll!achado, de U~n

guaynna, datado de hoje e assim concebido : 
«Presidente do Senado- Rin.- Lutando 
com m•mna na mão contra perversos inva
sores du. patl'in, inimigos da Republicn, 
dei.x~ do cot.npnrecer !is ~ossões do Senado,. 
soltcttanclo licença 6. vós, tllustro e patriotico 
chefe e mestre.- Snudo cordialmente.
Pinhoiro J1{aohado .-(Sessão de 30 de abril.) 
Pag. 4. 
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SESSÕES DE 4 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE' 1893 

Almeida Barreto (O Sr.)- Discursos: ~ 
Sobre o parecer n. 4 de i893. (Ses~ão de iO 

de maio.) Pag. 53, !/ 
Sobre o pt•ojecto n. 2A~ 1893. (Sessão de i2 

de ma10.) Pag. 04. V 
Sobre o J.lrojecto n. 42 4o;{S92. (Sessão do i7 

de ma10.) Pag. 87. !/ 
Apresentando um t•eque~lmen\o, (Sessão de 

i7 de maio.) Pag. 90. (/ · 
Sobt•e a proposição n, 63.ttle 1.802. (Sessão de 

iS de maio.) Pag. 95Y 
Sobre o projecto do Senad~. 21 de '1891. 

(Sessão de 31 de maio.) Pljll'. 239. 

Amaro Cavalcantl (O Sr.) -lliRcnrsos: 
Sobre n proposição n. 91 de -!892. ÁSeSsilo de 

8 de maio.) Pag. 39. V 
Sobre o projecto n, 56 de i802 e n.} 2 de 

i803. (Sessão de i2 de maio.) Png. f(-
Apresentan.d,l um pt•ojo#o de lei. {:!eRsii.o d~ 

15 de ma10,) Pag. 6\r. 
Sobre a proposição n. OS de J 1992. (Sessão do 

16 de mato.) Pag. 82. V. 
Sobre a proposição n. ~02 do 1892. (Sessão de 

iS do ma10.) Pag. 9'lY 
Sobre a nomeação do pt•efeito· do JDjstricto 

Focleral. (Sessão sect•eta de 22 ~/maio,) 
Pag. 123. 

Apt•esentando um requerimento, (~ssüo de 
23 do mu.io.) Pag. 139. 

Sobre a proposição n. J.31)dc i802. (Sossüo 
do 25 demaio.)Pag.158. · 

I 
Sob,;•e o pr~.]ecto n. <!8 do 1892. (Scs~ilo do 

2o do ma10.) Png. 100, ( 
• I 

Fazendo um podido 6. l't!osa/ tSessiio de 26 de 
maio.) Pag. 165. (/'. . 

Sobt•e o :pat•ocor n. 24 de 18.~933/ (Sessão .de 31 
de mato.) Pag. 238. ::/ ' 

Sobre o pnt•ocet• n. 35 ,dy· 1893, (Sessão de 3 
de junho,) Pag. 26i.t/ . 

Sobt•e a proposição n, ~ ~e 1893, (Sessão de 
5 de JUnho.) Pag. 260,Y · 

'Sobro. o projecto n.; 3 de,4893. (Sessilo de 6 
de JUnho.) Pag. ~77. y 

Apresentando um requerimento, (Sessão de 8 
de junho,) Pag. 3372/ 

Sobr1 :1, proposiçiio,n, 129 de 1893. (Sessão de 
8 de .Junho,) P~ 342. 

Sobre um requerill)9»tO do Sr. Cn.tunda. 
(Sessão de 15 ele jl;!Ího.) Pag. 413. · 

Sobt•o a pt•oposiçiio n. 5 de i893. (Sessão de 
15 do ,]unha.) Png. <!21. 

Am~rlco Lob.o (O St•,) - Discursos: 
Sobro o requerimento que apresentou o Sr, 

Amat•o Cavalcanti ti. proposição n. 91 de 1892. 
(Sessão de 8 de mnio,) Png,i30: 

Fazendo uma consulta. (Seasil?-i\:e O de m~io.) 
Pag. <15. ,. f 

Sobt•o um roqum•imonto do .~Sr. 1'lioodoreto 
Souto. (Sessuo do 10 de maio.) Pag. 56. 

Sobre o projecto n. 40 d!)'/ .. 1892. (Sessão de 
i2 de maio,) Pngs. 65 e 61. 

Sobro n t•edacçilo do pt•ojecto ri. liO de 1892, 
(Sessão de 18 do mnio,) Png. gs( 

Sobre o :projecto n, 48 de iS@; (Sessão do 25 
de ma10.) Png. 158. !I 

Sobre o projecto n, •JS de 1802. (Soe'sões do 2ii 
do maio o 3 do ,junho.) Pnss. 1~6 o 202, 
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Sobre :t proposição n, 34, (S\s~ko de 27 de 
maio.) Pag. 184. V 

Sobre a proposição n. 3,1 ele 1892. (Sessões 
de 30 de maio e 9 de junho, )'./Pags. 226 e 
361. \ 

Sobre o parecer n. 33 de 1803. '(Sessão do 2 
de junho.) Png, 253. ' 

Sobre a, proposiéiio n, 2 dh I 1893. (Sessão de 
5 de JUnho,) Pag. 267. i \1 

Sobre ·a proposição n. 131\pe 1892. (Sessão de 13 
de junho,) Pag. 385. 

Sobre o projecto n, 49 de 1892. (Sessão de 
13dejunho.) Po.g. 388. 

Sobre a proposição n. 5 de 1S93. (Sessão de. 
14 de junho.) Pag. •101. \ , 

Sobre a proposiçiio.n. 9l de. 1892~ .(Sessão de 
14 de JUnho.) Pag .. 404. :J 

Sobre o veto do profoito lllllnicipàl ,rela'Livo 
a fóros. (Sessão de i4 de junho.) Png. •106. 

Sobre o projeci.o do Senado n. 5 db 1893. 
(Sessão de 15 de junho.) Pag. ·122. 

~ntonlo Baena (0 Sr.) 3° secretal'io- Dis. 
cursos: 

Fazendo uma commnnicnçiio. (Sessão de 4 
do maio.) Pag. 14. 

Pedindo para qua seja introdnzido rtl1•ecinto 
pa.ra pt•estar compromisso um senaâot•, (Ses-
são de 8 de maio.) Pag. 36. j 

Sobre a proposição n. U5 dei :l!l92. (Sessão 
de 15 de maio.) Pag, 77. v 

Apresentando um re9.ueril~nto. (Sessão de 
16 de maio.) Pag, 70. . 
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de 18 de maio.) Pug. 9J. IJ • 

Fazen.do uma communi,~ciio. (Sessão de 26 
de maio.) Pag. 1G5, •J 

Sobre a pr~posicão n. 31 ~p 1892. (Sessão de 
29 de ma10.) Png. 201. l 

F~zendo umn commtmicacflb. (ilossão do 1 do 
junho.) Pag. 245. .. 

Fazendo uma comm ttnicaçii~ J (Sossiio de 12 
de junho.) Png. 369. J 

Pedindo. ·di•pensn de intet•sticiolj (Sessão de 
15 do Junho.) Png. 422. \ ' 

~rlstldes Lobo (O Sr.)-Discm•sos: 

Sobt•e o parecer n. ·i do 1893. (Soss'iio de (i do 
maio,) Pag. 27. 1J 

Sobre um t•eqnot•iltlOtlto do Sr. T~çpdoroto 
Souto, (Sessiio <.lo iO do maio.) Png. ilJ), 

Sobt•e o parecer n. 'l do 1893. (Sossilà) de 10 
de maio.) Pag. 52. I 

Sobt•e um t·~qnet•imonto do St•, l'ttiy Bat•bosn. 
(Sossiio elo 27 do maio,) Pag. 17~. 

1 
, 

Sobro o pt•ojocto n. 3 do 1893. (Sossao do 7 
do junho.) Png. 321. 

Sobro a proposiciio n. ·120 do 1892. (Sessão 
do 8 de juttho.) Pags, 335 o 3H. 
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Sobre um reqnoriment.o do Sr/ Elyseu Mar
tins. (Sessão eleS de junho.) Pag, 337. 

Sobt•o a proposição n. 5 de :i8?3. (Sessiio do 
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15 de JUnho,) Pug. 416. 
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Pedindo dispensa de int~~stcio, (Sessiio de 12 
de junho.) Pag. 370. . 
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de junho.) Pag. 402. 1 
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Retirando uma emenda que [apresentou á pro
posição n. 34, (Sessões cl~ ,SI de maio e V do 
)ttnho.) Paga. 238 e 365. ~~ 

Sobro um requerimento do Sr. Coelho Rodri
gues. (Sessão de 2 ele junho.) Pag. 250. 

Apresentando um requel'imento. (Sessão de 14 
de junho.) Pag. 393. \ / 

Respondendo ao St•. Joaquim Pernambuco. 
(Sessão de 14 de junho.) Pag. 393.í I 

\i· 
Cruz (O Sr.) - Discursos : 

Pedindo licença para Jelirar·se do recinto. 
(Sessão de 23 de maio )1./Pag. 138. 

A]Jresentando um teleA"ramma qu. ~ 1recebeu do 
Estado do Phmby. (Sessão de 2<Y de maio.) 
Pag, 149. . . I . 

Respondendo ao Sr. Ely~iu Marà9s. (Sessão 
de 30 de maio,) Pag. 218. 

Sobre o parecer n. 24 de 1893. (Sessão de 31 
•de maio.) P4g. 238. 

Compromissos: 
Preslftdo pelo Sr. senador Joaquim Pernnm· 

buco, no tomar assento na sessão de 8 de 
maio, Png. 37. 

Pr~stado pelo St•. Antonio Coelho Rodrigues, 
ao iomnr nssonto. (Sessão de 9 de maio.) 
Pag, 44. 

Prestado pelo Sr. Gaspar Drummond, sena
dor reconhecido pelo Estado de Pernam
buco; ao tomar asssnto. (Sessão secreta de 
22 de maio.) Pag. 121. 

Prestado pelo Sr. senador Rodrigues Alves, 
na sessão de H de maio, Pag. 56. 

Declor~çõeot de voto : 
Declaro que votei contra o projecto n. 6 do 

cot·~ente anuo. 
Sala das sessões, 2,1 de maio do 1893. -João 

Jltwbal/1 o. Png. i 46. 
Votei contra o projecto, pot•q\te, naj hypothose, 

n[o me pM•ece nilm issivel qutra [intervenção 
que nilo soja a que l'e<ultaria do uso dn fa
culdade outorgado. pelo art~ 2• I das dispoR i• 
ções t1•nnsitot•ias da Constituição Fede1•al.
Bl•JsC!I Mtwtins. (Sossito de 7.;i'e junho,) Png. 
329. 

Elelcüo: 
Da Mesa do Senado e das commissões pot•mn· 

nontes. (Sessões de 4 e 5 de maio.) Pags. 17 
e 20. 

Elyseul\lortin• (O Sr.)- D~cursos: 
Sobro um requerimento do St•. 4. Bocayuva. 

· (Sessii:o de 23 de maio.) Pag. 1117, 
Sobre o projcol.o n. 43 de 1893. (Sossi!o do 2·1 

do maio.) Pag. 1-15. 
1 

. 
' ' Sobro o pr~jocto n. 48 de \~92, (Sossiio de 20 

do maio.) Pag. 1G8. \1 / 
I~nzondo umo. consulta li. MesaÍ;'(Sossi!o de 29 

de mt1io.) Pag. 200. 
• 

Respondendo a um discut•so pronunciadhem 
um o. das ultimas sessões pelo Sr,. senador 
Cruz. (Sessão de 30 de maio.) Png. 212~} 

Apresentando um requerihtonto.(Sessão de 3i de 
· mo.io.) Png, 233. i 
Apresentando um projecto. (Se.ssíio do 6 deju. 

nbo.) Pag, 276. , /I · 
RcCiuet•endo a publicação l dei uma representa.. 

çilo. (Sessão de 8 de junhoj.) Pag. 335. 
Apres~ntando um requeriMento. (Sessão de 8 

do junho,) Pag. 337, '11: 

Pedi;1do que uma represen~aciio que apresen
·tou seja ·ramettidn i commis~ão de estatistic11o 
o colordsaçiio. (Sessiio de 12 tJe junho.) Pag. 
370. 

Emendoa: 

A o projecto n. · 48 de 1892: 

Depois da palavra-annnal-diga-se : de 4:800$ 
na Capital Federal a cada um, etc. 

Sala das sessões, 5 de maio de 1893. - Esto'lles 
Junior. (Sossiio do 5 de maio.) Pag. 22. 

Ao pt•ojecto n. ,10 ele 1892 : 
Ao art. 1• em vez do-regulamento approvado 

pelo dem•eto n. 1075 do 22 de novembro de 
:1800, diga-se : - Regulamento approvado 
pelo decreto n. 1104 de 28 de dezembro de 
:1892, 

Sala da~ sessões, 12 de maio de 1893. - Ame. 
•·ioo Lobo, (Sessiio de 12 de maio.) Pag. 66 •. 

Ao projecto n. ,13 ele :1892: 
Som prejuízo dos emolumentos . estabelecidos 

'<m lei. · 
S. R. -Sala das sessão•, 24 de maio de11893. 

- Gomcnso,•o, Pag. 144. 
Ao projo~to n, 43 de 1892: 
Que se ~upprima a conjnncção- e -logo após 

as pn!nvt·as -- distr1cto fede_ral.- Elyseu 
Ma1·t~n.<, (Sesst>o de 2'1 de mato,) Pag. :145, 

A' p~oposiçiio n, 13! elo 1893: · 
Artigo additivo- Qualquer obt•a de drngngem 

l'eclam~tda pela fornmciio ele algum banco ou 
diminuição de fundo L'esultante das obras 
executadas, oor1'ot·i1 por conta do proponente, 
sob fiscalisaçiio do governo. 

Sala dns sessões, 25 de maio de {893.- João 
Ncivu. Png. 158. 

Ao snbstitutivo do projecto n. 48 do 1892: 
Accresccnto-se o soguinlo parngrapbo ao 

nrt. 1° : 
Nem com Estarlod cl!l Unii!o póde tributar ele 

qualquer f6rma os titules da divida publica, 
os bons, ns rendas ou os serviços de outro 
Estado fodot•ndo. 

Ao art, 2°, Supprirnnm-so as sognintos pala
vt•as: Quando a f'a~cnda ,.aoiona/. f'o•· lnt~.,._ 

. cssada ... 
E MCl'OScenlom•so ns seguintes o.o final : Olt as 

disposioucs desta lei • 

' ,, 

'., .. , 
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Sala das sessões, 25 ·de maio do 1893.- Ame· 
. rioo Lobo •. Pag. ·159, 

Ao projecto'n, 48. do 1892: 
Supprlmam-se no ar!. i• do substitutivo as pa

favrns- da Uniito ou, .. 
Sala das sassõe,, 25 do maio de 1893. -R o· 

drigucs Alues. Pag. 160. 
. ·Ao projecto n, 48 de 1892 :· 
· Substitua-se o at•t, 2• pela prlmeil•a emenda ~o 

Sr, Amarico Lobo.- V. ào Amaral. (Sessao 
de 26 da março,) Png, 174. 

A' proposição n. 3-t do 1892 : 
Ao art. i•: 
Em vez das palavras- abrindo o· necessarío 

crodito para occorrel' ús despezn.s de instnl
.lnçito o _outras nocessn~•ins- diga-se: cor
rendo pal' conta dos respectivos Estados ns 
dcspezas do construcçiio dos odlficios e de ins· 
tallaçiio dns mesmas nlfnndo,as. 

· Sala dns sessões, 30 de maio da 18~3. -A. 
Coelho Jlodfigucs, Pag. 225. 

Ao art. 4• dtt proposição n. 34 de 1802 : 
Substitua-se :-Serão axtinctas as delegacias 
fiscacs existentes nos mesmos Estados, por 
estas palnrrns: •Serú. ex ti neta a. delegacia 
fiscal existen·te no Estttdo de S. Paulo. • 

Saln. dos sessões, 31 rle maio do !SDS. -_.-imc-
~ico Lobo. Pag.-238. 

Ao projecto n. 48 ele !SD2 : 
Accrcsco n te·se : 
Art, 3.• Ao procurador gcJ•al da, Republica. 

_cabe propor ante o Sup1·emo ;t'l•ilm~nll<'e~lel'nl 
a acçao partt declarnç[o de lllsubslstancm de 
qunlCJ,uar lei estadnal oa municipal que in· 
fl'ing1r qualquer disposição desln lei ou qual· 
guor dos arts. 7•, 9•, 10 e l1 ela Constituição 
Federal, 

Sala das sessões, 3 de jtmho de !893. - Ame• 
rico Lobo. Pag. 263.' 

A' proposição n. 34 de 1802: 
Supprlmam·se .as seguintes llalavt•as flnttes do 

ur1. 2• : -nem "ntcs que seja i11clltida no or· 
çamcnto ila, TJ niüo a dcspc.:a tlc scz1 21cssot~Z. 

Supprin:m-se o art, 4°, - Amcrioo Lobo. (Sessão 
àc 8 de janho.) Pag. 349. 

A' proposiçiio n. 34 de :l893 : 
Ao art, 3° do substitutivo nccroscent.e-so: e 

apl'OI·oita.rú. os omp1•egndos adtlidoa ás l'opnr· 
tiçõo~ de fll.zonda. 

Su.!a das sessões, O de junho do !893. -An· 
tonio JJcmw. ' 

Substitnam-sa ns v~lO.VI'O.S ílnncs elo !U't. 2° 
do sttbstltutívo, que comocn:- nem antes 
g11c, otc., po1• estas:- jloam!o o oovet>W fc· 
clc>•al antol'isaclo '~ ji<ZC>' " despem elos vcn
oimcntos de scn pessoal no [ll'lmcil·o auno d11 
i natal! açilo. 

Sala dns Rossüas, (J lla junho tia 1803.- :Jmc>•ico 
Lobo, P11g. 355, -

A' proposlcilo n. !31 do 1893: 
Si passa!' o projecto, aucrcscou ta.r,o : 
At•tigo 1\dditivo. Em nenhum Cttoo o gOI'OI'llO 

assignarú. contracto com o ooncessionario, 
nem o.ssumit•tt compl•omisso algum para as 
obras clcscrlptus ne•tn lei, som ouvil• : 

O Ministario da Fnzendtt a seus auxiliaras, 
sobre as necessidades do commercío mnritimo 
c molho!' maio da sttLisfazel-as ; 

O 1\Iinistal'io da Agricultura, a respeito dns con
ceBsões já faílas e q ua possam entrar em 
confiicto com a ncLual ; 

O Minístario da Mnrinha, quanto ás exigencias 
dtt conservnçii.o do porto. 

· Saio. das commissões, :1.2 da junho ele 1893.
. C.B. Ottoni.-Sou:a Oocl!lo.-Bra: Carneiro. 

Ao art. i 0 nccrescente·so, ou onde melhor 
convier: 

'() O proponente ou amproza que organisar 
obriga-se a foJ•nocer todo ·o carvão da que 
precisar 11 esqtmdra 'nacional com abatimento 
sobre o preço mínimo do mercado, correndo 
por sua conta o serviço da entrega do carvão 
aos navios da mesma esquadra q ua atracarem 
às sun.s pontes. 

o) O proponente ou emprcza que organisar 
compromatto·se a estabelecer c manter por 
sua conta, um serviço ele illuminaçiio em 
todas as pont<s, a~•mazcns e cáes -; as>im 
tambem plíaroletes o boias illuminantes nos 
pontos mais convenientes, a juizo da govertlo, 

h) O proponente ou omproz>t qua organisar 
manterá /), sua custa uma secção de bom
baü·os com o con venianla mMet•ial, para os 
casos de incendio quar nas pontes e arnln· 
zens, quer nos proprios navios. Esie pessoal 
set·iL subordinado no ,commandnnte do Co.rpo 
de Bom bairos nas occasiõos do trabalho de 
incendio. 

i) O proponente oa empreza que organisar 
esiabe!ecer6. um encanamento de fet•ro para o 
fornecimento de agua potavel aos empregados, 
ser•iço da limpeza e acaio dos armazens é 
alimentaçiio das bombas a vapora lluctuanta; 
pagando, po1•ém, a agua que consumir na 
ruziio do 3ô$ annuaes, pot• cudn penn~ de 1.200 
litros. 

j) Si o governo resolver, p!ll'a commodidada do 
commeJ•cio do interior, e melhor fiscnlisaciio 
das ron1lns aduaneh•as, lavnt• a Estrada da 
Forro Cetltl'al até ;i. ilha das Enxadas, o 
proponente obriga-se a concorrer com a 4• 
parta dn despe~a, ou 25%. 

A1•1. O proponente obriga-se, por si ou com· 
panhilt que organisal', u. ·ontrar parn o 'l'he· 
sOlll'o Nacional com certa quoi!l nunca menal' 
da 5 "{o, salvo o o:.:cesso de 12 •f,. de sua 
rmda liquida, desde que ea~a attlngir aquelht 
porcentagem ; cassará, pot•óm, a coutriliuiçi<o 
upó> 20 nn nos. 

Art. O JH•oponente antrnrá somostralmento 
pura o 'l'hcsout•o Nacional com a quot11 que 
for Mbitrada pelo govoJ•no para pagamento 
doa ongouh••it•os llscuos do sorvlco tochnico. 
S. R.- Joüo Ncim~. 

(Pm•a o caso elo sor app1•ovado o projecto). 
Ao art. t•- Acoi'Osconto-sa c!Qpois das pnl~· 

vt•ns i\lo!villo Hora, nsseg·uiiHoA: ou tt qt!Mt 
mnls vnnlngons oJ!'oroáar, ' 

I 
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.S~I~ das sessõés, i2 de jtmho de 1893.- Amerioo 

Lobo, Pags. · 379 e 381. 
A' proposição n. i31: 
.. , e que se requisite do governo um!!. relação 

de todas as concossões dadas a particultu•es 
ptu•a o fim d• se ulilisar a bahia do Rio de 
Janeiro, com especificação dos prazos e da 
época da caducidade, 

Sala dus sessões, . 13 de junho de 1893.
Amcrioo Lobo. Pag. 385. 

Ao projecto n. 49 de !892: 
Ao art. i•, acc!'OSCPnte•se: ou si en~re a vaga 

e: a eloição ordinaria para a legislatura não 
mediar ítllervallo maior de cinco mezes, 

Saltl das sessões, 13 de junho de 1893.-Antonio 
lJacna.- Amaro Cavaloantí. Png. 388. . 

Ao projecto n. 49 de 1892: 
Em vez de :-P>·csidcntc da R<p!oblioa, diga-se: 
, -presidente da· respectiva oamara. 
Addiclone•se o artigo seguinte : 
Art. O governador ou presidente de Estado que 

deixar de cumprir o disposto no ar~. tu, 
fira ·sujeito á pena do tlt't. iii do Codigo 
Penal. , . 

Pnrngra{lhO unico, São npplicaveis no processo 
e no julgamento do governador ou presidentes 
de Estado ns disposições do at•t, 54 da lei n. 35 
de 26 de j11neiro de 1892, cnbendo, porém, 
a denuncia ao procurador geral da Republica, 
á requisição da respectiva Camarn e a for· 
mação da culpa. e o julgamento ao Supremo 
l'rjbunal Fedc1•nl. 

·sal!l das sessões, 13 de junho de !893.-Jllanocl 
Viotori110.- Amcl'ioo Lobo. Pag. 388. 

Ao projecto n. 49 do 1892: 
. Accrescenlem-se depois das paltwrns- no ar~. 

1•- ns seguintes:- ou que obstar de qual• 
quer fórmaa eleição marcada pelo presidente 
da respectiva cttmu.1'a, ••• 
E, em vez do art. 111, dlgn~so: - arl. 135. 

Sala das seasõos do Senado, 14 de junho de i893. 
-M anocl Viotorino.:-Amc>'ioo Lobo. Pag.40t. 

A' proposição n. 5 do 1893: 
Acct•escenle•se no art. 1• (principio) a.s Sefíuin

tes pãlavras- Minas-Ga•·acs-na espeoJfica
çilo Cios Estados nlli feita, 

Supprima•se o § 4°, . 
Sala das sessões, 14 de junho de 1893.-Amc

l'ioo Lobo. 
Divisão dos dist>•iotos clcitorac.< da CaJlital F'eda>•al 

1• distl'icto-Gnvea, Lnglln, Gloria, Jncnrepn• 
guú, Guaratibn, S. Jose, lrnji• o Santo Anto· 
nio. 

2° clistl'icto-Snn·tn !Utn, Candebria, Sacra
monto, PaquotiL, Ilha do Go\'eJ•nndor, C11mpo 
Gt'!Lnclo o Sant' Annl\. 

3• disLI'ioto-Elngenho Novo, Engenho Velho, 
S. C!Jt•iatovilo, Inlmumtt, St•ntn Cru~ o Espi· 
rito Santo. 

Saln das sessões, i·l do junl10 do 1803.-Amcl'ioo 
Lobo. 

' . 
.A.o n.rt. i 0 : , •·. · :.···;., ••.·· 

No principio do artigo supprimam·se ·as pa-
lavras- S. Paulo,. ··; . . . 

.Accrescente-se o seguinte : . ..· ... :. / .·· · 
Paragrnpbo. O Estado de S. Paulo fica. dividi· 
. do em sete distríctos oleitornes do accordo com 

n organisaçito proposta pelo Poder Executivo 
com as modillcnçoes seguin1es :-O município • · 
da Limeira fará parte do 6° districto e nito do . 
5•, o municipio de Mogy~Mirim farf> parte do 
5• districto e níio do 7•. · 

S. a; - Snln das sessões, 14 de junho de 1893. 
.- Gil Goula>•t. - Rodrigues Alves, 

Substitua-se o § 3° do art. 1° pelo seguinte: 
§ a• O Estado do Rio de Janeiro se comporá de 

cinco districtos eleitoraes:: 
i•, o 1 • districlo terá por séde a cidade de 

Nithoroy e comprehenderá oli 1nuniclpios de 
Nitheroy, ItaboL•uhy, S. Gonçalo, Maricá, Sa
quarema, Araruama, S. Pedro da Aldeia, 
Cabo Frio, Barra de S. João, Rio Bonito, 
Sant'Anoti. de 1\Iacacú, Cnpivnry, Mage, 
1'herosopolis e Macahá; · 

2•, d 2° diatricto ter:í. por sede a cidade de 
Campos e comprehenderú. os municipios de 
Campos, S. Joii.o du Barra, Itaperuna e São 
Fldelis; 

a•' o a• rlistricto lerá por séde 11 cidade de 
Can tagallo c com prehenderà os municiplos de 
Cantagallo, Santo Antonio de Padua, Monte• 
verde, S. Sebastião do Alio, Itnocarn São 
Francisco de Paula, Santa Afaria r.Iagdalana, 
Bom Jardim, Duns Barras, Ca~mo, Sumidou• 
ro e Nova Fdburso; 

4•, o 4• districto terú. por séde a cidade de 
Petropolis e compL•e!Jenderá os municípios de 
Petropolis, Sapuca1a, Pnrahyba do Sul, 
Iguassú, Valença e San~u Tllereza de Va-
~~; ' . 

5•, o 5" dis tric~o terá por sé de a cidade de 
Bnr1•a r.Iansn e compre !tenderá os municlpios 
de Barra Mansa, Barra do Parallyba, S. João 
Marcos, Hio Claro, Rozcnde, 1\!angara\iba, 
Itagually, Angra dos Reis e Parnty. 

S. lt.- Sala das sessões, 14' de junho de 1893. 
- U, do Ama,•al.- Gil Goulart. Pag. 402. 
Ao projecto do Senado n. 5, de i893 : 

Ar~. 1. 0 Addicione-se o seguin to parngrnpho 
depois do § 2• : · 

DiL-se o recurso extt•aordinai'Ío de que trata o 
po.ragL•apho 11rocedente, quando se tralo.r de 
ínterpre~tll' a Constituição ou a lei federal. 

A.ddiclone'·ae o seguinte plll'ngrapho immedio. tn· 
mente depois do § Qo : 

Compele :to Sup1•omo .Tribunal Fede1•al a for
mnci\o elo. culpa e o JUlgamento dos governa
doJ•es ou dos prosiâontos dos Estados quo 
íocorrerom nas penas dos crime• poli\lcos, "' 
quo se rel\Jro o jlltt'agrnpho )lL'ecodonto, obser· 
,·nelas, poróm, na regras cspocinos do processo 
de orimos do rospousnbilidnde, 

Ae.c!•escot\to•so no§ 7':- o do crime de moeda 
fnlsa, rlortnldo Jlelo Codigo Penal no livro 2", 
tllnlo G•,o~tpitn o i 0 • 
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§ 10. Substilu~tm-se as pnlnvras que começam 
quando o oonst?•angimmto no l 0 período, e 
desda que se t1'atc no 2', . pelas segui11tes
ex-offioio, ou r~ Nquerimento da P•tt•te ou de 
qual•Iuer cidadão.- Amerioo Loóo. (SesRiio 
de 15 de junho.) Pag. 425 .. 
/!.o projecto n. 5, de 1893 : 

No a1•t. 1 o, § 3o, supprimam-se ns palavras 
finaes-cujns disposições s•io oxtonsivns, etc., 
ate., por ter melhor cabimento cm l~i espe
cialê como marca o nró. Si e seus p:tragraphos 
da onstituição. . 

Sala das sessões, 15 de junho do :!803 .-João 
Neiva. Pag. 427. 

E•tevea Junlor (O Sr. )-Di~_erso: 

Sobre um req,uer.imento do srJ'1elho Ro
drigues. (Sessão de 24 de maio. Pag. i43. 

I' 
Joi'io Neiva ( O Sr,)- piscurs6 : . 

Sobre a proposição n. 's~ de 1892. (Sessão de 
8 de maio.) Pag. 41. ' . 

Sobre o projecto n. 40 de 18q\l. (Sessão· de i2 
de maJo,)·Pag, 66. l ( 

Apre~entando um prÓj~Jto. ·lfsessão de 17 de 
mmo.) Pa~t. 85. · J 

1 
Sobre o projecto n.·42 de 1892. (jSessão de i7 

de maio.) Paga. 89 e 90. \ )' · ·•" 
Fazendo um pedid0; ( Sesd~ de :!8 maio.) 

Sobre o projecto n. 43, de iSQ~ (Sessão de 5 
de maio.) Pag. 21. ' r · 

Pag, 92. 1 ·J 
Sobre a redacção do projecto !i_: 40 do 1892. 

(Sessão de iS do maio.) P~·r9l!J. · . · 
Sobre. a propo~içii:o n. 102 de 1S92. (Sessão de Gaapnr Drummond (O Sr. )-D c rso : 

~
I . 

Sob1•e um requerimento do Sr: C ~Yho Ro
drigues. (Sessões de 14 e :1.5 de JUn ~:) Paga. 
396 e 409. 

Gil Goulnrt (0 Sr. 2' secrelrJi )-Di~cu1•Sos: 
· OJferocendo um requerimento. Sessão se-

creta do 22 de maio.) Pag. 12 
Respondendo a um discurso do Sr./~. Bo

cayuYa. (Sessão de 23 de maio.) Pag!" 135. 
Pedindo a pi'Orogação d~t hora Jti expediente. 

(Sessão do 23 de maio.) P&. 19'8. 
Sob1•e o parecer n. 33 de 93. (Sessão de 3 

de junho.) Png. 259. 
Sobre a proposição n. 5 de 18U3. ( &6ssilo de 

15 de junho.) Pag. 418. V 

Gomensoro (O St•.)- Discursos:. . 
Sobre o projecto n. 43 do 1892. (Sos~ão de 5 

do maio.) Pags. 22 e 2·1. V 
Sobre a .p~oposiciio ''.; 103 de iSIIU( Sessão de 

8 de ma10.) Pag. 4~. V 
Fazendo uma communicaçii:o. 11\Sessii:o de 9 

de maio.) Pag, 44. '\J 
I 

Sobre o p1•ojocto n. 43 de :I.S(r· (Sessão de 17 
do maio.) Pag. 91. \ 

Sobt•e n nomeação do p1•efeit~ .;lo districto fa. 
de1•al. (Sessão secreta <.lo 22 de maio.) Pag. 

129. ~ Sobre o p1•ojecto ·do Sono.do n. 43 do 892. ( Ses-
, .. são de 2·1 do maio.) Pag: :!44.1 

Sobre a proposição n. 9!. de 1892 (Sessão de 
14 dé junho.) Pag. 404, 

Joii.o Dnrbnlbo (O Sr.)- Discursod: 
\:;;o~re um requerimento do St•, Coelho Rodri

\gucs, ( Sessiio de :1.2de mnio.) Pag.61. 

Sobro n p1•oposiçito n ·/GS do 1892: (Sessão do 
18 de mnio). Png. 96l/ 

Sob1·o o. parecer n. 15 dqJiS93. (Sessão de 20 
do maw.) Pug. 106. 1 

Fazendo uma oommuaicaçiio. \ cssilo soc!•etn 
do 22 do maio.) Pag. 121. 

23 de maio.) Pag. 139. · 
Sobre o parecer n. 21 de\1893, ( Sessão de 

25 do maio.) Pag.·145. "' . · · 
Sob1•e a proposição n, 13:!\dã i892. ·sessão de 

de 25 de maio e 12 e 13 de jnnho.) Paga. 151, 
157, 379, 383, 385 o 386. \J' 

Sobre a p1•oposiçiio n. 34 ~e !892. ( Sessão de 
30 de maio.) Pag. 231. \1 

Apreeon.tando um requerimento. ( Sessão de 
13 de Junho.) Png. 384. f. I . 

-sobre o projecto do Sen~do n. 5 de 1893. 
(SessOCo de 15 de JUnho.) Pai'•. 425. . . . v 

Joiio Pedro (O Sr. 1~~see .. etar.io)- Di.scurso: 
Fazendo um~ com muni ao o, ( Sessão de 31 de 

maio.) Pag. 233. 

Joaklm Catundf\~ Sr.)- Discursos: 
Sobre um requerimento do Sr. Coelho Rodri-

gues. ( Sessiio do 24 maio.) Pi .. !44. · 
Sobre 11m requerimento do sr. S. ai phba !via• 

rinho. (Sessão. de 2 de junho.) g. 249. 
Sobre nm. re'l.uerimento do Sr.\Í"~elho Rodri

gues. ( Sessao de i4 de junho.l7Png. 395. 
Apresentando um l'êquerimento~ ,(Sessão de 15 

de junho.) Pags. 41~ e 413; ~· 

Joaquim 1\lurtlnbo (O Sr.) - Dis~o: 
Sobre a proposição n. 131 de'i892. ( Sessii: de 

13 de JUnlio.) Png. 386 •. 

Joaquim IPernambuf:\o ( O Sr.)-. Dls-
cuL·so: • ( . 
Sobro um req,uo1•imonto do Sr. C9,el'ho.' Rodri

gues. ( Sessuo da 14. de junho,) J?ag. 393. 

La per (O Sr.) -:Discursos : \/ 
Hequorendn o adiamento da disoussilo do 

jocto do Senado, n, 3 de 1803. (So&süo de 
junho.) Pag-. 272. 

Sobro o pnreoor n. 31 do 1893. (Sossito do 8 do 
junho,) Pag. 343. 
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. Luliz Delil~.; (O' Sr.) - Dil!!lur~o ~\ {'. 
Sobro a proposiçii:o·n. 88 de 1892. (S~ss)Io de 8 

. ;_ de maio.) Pag. 42. I I ... ~ . v 
1\lauoel Vlctorlno (O ,Sr.) - Discursos : 

. . . ~ 

Sobre o projecto n. 48 de 1,892. (Sessão de 26 de 
llfa.io,) Par;s. 16!1 e 173~/ . 

Sobre a proposiÇão n. 34 de 1892. (Sessão de 30 
de maio.) Pag, 225. . 

... Requerendo o adiameJ)ttdo. discussão ~o pro
. j~ctp n. 3 de 1893. (,Sessão de 2 de JUnho,) 

Par;. 252. · /1 
Sobre 0 parecer n. 33~~1803. (Sesi"o de 2 de 

junho.) Par;. 254. . '. 
Sobro um rQqUerimen o apresentaJJo1 à. sessão 

de 2 de junho pelo Sr. Saldaull,ll. !Marinho. 
(Seasiio d~ 3 de junho.) Pag. 251f, I 

So.breo projecto n. 3 de 1893. (Ses'i!}.ô de 7 d0 

Jllnho.) :Flag. 326. . r I 
Sobre a proposição n. 129 de :!892v(Sessão de 

8 do jllnho.) Pag. 341. ( j 
Apresentando um requerimo~o. (Sessão de 9 

de junho.) Pag.· 353. · \ 
Sobre o projer.io n. 49 de 1892. (Sessão âe 14 de 

iunho.) Pag, 400. · . l 
1\len•agens : 

))irigido ao Congresso na sessão: de abertura 
(3 do maio), Pag. 7. . . 

Do prefeitÓ do Districto Federal, datada de 10 
do corrente mez, submettendo no conheci
mento do Senado Federal as razões pelas 

· quncs cppoz veto á. lei do conselho municipal 
de 27 de abril proximo findo, que regulll o 
serviço d~ hygiene e assisle~cia public~ mu· 
nioip<ll, (Ses3ão de :12 de m111o.) Pag. 60. 

Dirigida ao Senado, pelo Sr. Vice-Presidenie da 
· Republica na sessiío de {6.do maio sobre no
meações de membros para o corpo diploma
lico. Pug, 78. 

OfDCIOii : ·' · 

Do governador'do Estado de Santa Catharina, 
datado de 28 do mez findo, communicando 
gue, nchll-ll'do-so aque!lo Estado em imm,in~n!e 
perigo, resQlveu, nos termos da constJiUJçao 
estadoal, crear um esquadrão de cavallaria, 
para garantir a paz e a autonomia do Estado. 

Do presidente do Estado de Minas Qeraes, da
tado de 1 do corrente mez, olferecondo um 
exemplar da mensagem que dirigiu ao Con
gresso daquolle Estado, por occasiiio da ins
tal!açiio d11. s• sessão ordmat'ill da i• legisla· 
iuro.. (Sessão de 3 de maio.) Png. 13. . 

Do Sr. senador Silva Cnnedo, datado do hoje, 
communicando niio poder comparecer nos tra• 
balJJOs do ,Senado por inoommodos de sande. 

Do Sr. Folippe Firmino R. Chaves, datado do 
4 do corren·to, communioando que, pot• decreto 
de 30 do abril ultimo, foi notneudo miniatt•o 
do l!:st.ndo d011 Nogooios da l\!~rinh11. (Sessão 
do 5 de mn!o.) Png, 20 • 
sai{4DO VOLó j 

Dos Srs. senadores Manoei Yictorino e Fran• 
· cisco Machado, communieando terein'deil(ado 

de comparecerem ás sessões por motivo de 
· molestia, (Sess~o de 6 de maio.) Par;, 26 • 

Do Sr. senador R.uy Barbosa, datado dà hoje 
communioando ntio poder comparecer 6. sossao 
por incommodo de sande. 

Do Ministerio da Justiça e Negocies Interiores, 
datado de 6 do corrente, agradeQendo, de orw 
dem do Sr. Vice-Presldento da Rspliblioa, a 
communio~ção constante do. mensagem que 
acompanhou o oflicio do Senado de 4 do· cor
t·ente1 relativamente tí. clei~ão da Mesa que 
tem ae dirigir os seus trabalhos, ·. . 

Outro do· mesmo ministerio e de igual data, 
remettcndo 30 exemplares do projecto de or-. 
çamento das respectivas despezas ordinarlaa 
para o cxercicio,de 1894, 

De governador do Ersta~lo do Rio de Jllneiro, 
datado de 5 do corrente, ·agradecendo o tele
gramma em que a Mesa do 'Seno.do commu
nicou a abertura da 3• sessão do" ·Congrasso 
Federal, e congratulando-se com ellà'por tão 
faustuoso acontecimento, que vem poderosa~ 
monto induir para o bom andamento dos pu
blícos negocias e para a ordem e progresso· 
da Repulilica Brazileira. · 

Do secretario dos Negocias do Interior, do Ea
tado de S. Paulo, datado de 5 do ·corrente, 
offerecendo um exemplar da· colleccão de leis 
e decretos daquellc Estado, promulgados du-
rante o anno passado. (Sessão de 8 .de maio.) :(~ 
h~·· , 

Do Ministerio da .rusllç~ c Negocias Interioros. . :·i 'z 
datadú de 6 do corrente mez, transmiltindo, . , 
afim de ser pt•esente ao Senado, a' mensagem 
na qual o Sr. Vice-Presidentli da· Republica 
submeite á. approvaçüo desta ciamara o acto 
pelo qual foi nomeado ,P,refeito do Districto 
Federal, o Dr. Candtdo Barata Ribeiro. 
(Sessãode9 de maio.) Png. 44. 

Do Sr. senndor Generoao Marques, datado 
de Cut•ytiba, Estado do Paran!i, ·em 9 do cor
rente, pedindo licenctl para deix?.r de com
parecer aos trabalhos da actual sessão, em
(jUanto perdut•arom os seus motivos de m~' 
lesíia, · · 

Do Sr. governador do Esbdo do l'iaUhJ', da
tado de H de abril ultimo, remettendo um 
exemplar impresso dos apontamc11tos ,ara a 
propaganda da oolonisação naquo!le .!J:stado, 
organisado pelo agronomo Ricardo Ernesto 
Ferreiro. de Carvo.lho. (Sossão de :15 de maio.) 
Pag. 68. . 

Do 1• .secretario do Centt•o Republicnno do 
Santn. Rita, datado de 7 do corrente moz, 
remettendo 'um exemplar· da lei ot•ganion. 
daquclle centro. (Scssüo de :10 de maio.) 
Pag, 49. · 

Do ~r. senador Aristides Lobo, datado de 
hoJe, communicando ter deixado de compa
rocal' às Bossõcs por se aohat•. dóe.ntc. 

Do 1\finistorio das Rolaçõos Illxiorlores, datado 
do t5 do cort•onte, enviando a seeuJnto 
mensngom : 

Sttbtnetto t5. vossa approvnçao, n:~ fórmo. do 
a 
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art. 48 § i2 da Constituição, as dcgignnções 
do Jos6 Maria da Silva Paranhos (lla.l•ão do 
Rio Branco), consul geral em Live1•pool, o 
Jose Gurgel do Amaral Valente, e11viado 
extrnordinario o minisi1'0 ploniJ?olencial·i<i em 
Vienna, o a nomeação do almirante José da. 
Costa. Azevedo (Barão de Ladario) ; estes 
para conjunctamcnte desemponhm•om uma 
missão especial na China, e a.quelle para., 
na qualidade do enviado o:tt1•aordinario o 
mimstro plonipotenciM•io, substituir o finado 
Francisco Xavier da Costa Aguiar de An
drade (Barão de Aguiar do Andrade) na 
missão acreditada em Washington para 
defender os direitos do Brazil na stm questão 
de limites'com a Republica Argentina. Ca· 
pita! Federal, i2 de maio de :1.893. - Fio· 
1'iano Poixoto. (Sessão do iG do maio.) 
Pag. 78, 

Do Sr, senador Thoodoreto Souto, tlatado de 
hoje, communicando não poder comparecer 
á sessão por motivo de molestia. (Sessão de 
:1.7 de maio.) Pag. 83. 

Dó i• secret!Ll•io da Camara dos Deputados, 
dai!Ldo de :1.7 do corrente, communic~ndo 
que, em sessões de :1.5 e i7, a m"sma Ca
mara elegeu a respectiva Mesa, que flcon 
composta dos Sra. João Lopes Ferreira 
Filho, presidente; Antonio Azarado, i• secre
t~rio; Antonlo Borges de Atahyde Junior, 
2• secrrtario; Thomaz Delflno dos Santos, 
s• secretario; João Antonio de Avaliar, 4° 
secretario, 

Do MiniRtOl'io da Industria, Viação 'e Obras 
Publicas, datado do l.7 do cor1•ente, accu• 
sando e agradecendo o recebimento dos An
nacs do Senado c do Manual do Senador. 

Do Ministeritl dos Negocios da Guerra, da
tado de 16 do corren·te, accusando o I'Ocebi· 
monto dos A1maes do Senado, o do .Manztlll 
dó Senado>•, 

Do presidente do Tribunal do Contas. da· 
tado de 17 do cot•rente, accusando ~ recebi
mento dos Annacs do Scna,rJo, e do Manual 
do Senado•·; o bem assim pedindo u remessa, 
para a hib!iothec" daquelle tribnnal, das 
anteriores publicações do Senado. 

Do pt•esidente do Estado de Sant:t Catha
rina, datado dll :1.0 do corrent•, oll'crecendo 
do1ts exemplares da mensagem que apre· 
sentou {J. Assembléa Legislativa daquuu., 
Estado em sna sossilo extrnordinnri:;, (Sessão 
de :1.8 do maio.) Png. 02. 

Do Ministerio das Relações Exteriol'os, datado 
de 18 do cot•rente mez, agradecendo :1 r:ollec
çüo dos Annae,, elo Senado o bem assim o 
exomplal' do Mamu•l ao Scnarlor. (Sessão do 
19 de m~io,) Pag. OS. 

Do Sr. senador Rosa Junior, dntado do hoje, 
communicando quo tem deixado ele comp'~
recer :is sessGes JlOl' so achar euferm o. 

Do Ministorlo dtt Guert•tt, dntttdo do 19 do cor
rente mez, devolvendo sanccionudu, de ar· 
dont do Sr. Vice-Prosldento da RupttLlict\

1 
um dos nutog1·nphos ela RtJBoluçiío do Con
gro~.so Naciontll, auiOI'isat:do o g·ovorno n 
oqutp!Ll•nr os 1°• o 2" pt\troos elo At·~omtl elo 

Guel'l'a da Capital Federal :lOS machin!stas 
do mesmo arsenal, a elevar o~ pat1•õos nrv~
rados á catego1·ia de 3•• patroas, o a eqm• 
pn1•ar os vencimentos dos mnchinist~~:s . das 
lanchas do dito arsenal aos de machtnlstas 
de lanchas de igual categorjn do Arsenal. do 
Marinha desta capital. (Sessao de 20 de mn1o.) 
Png. :1.00, · 

Do Ministe1·io da Guerra, datado de 20 do cor
t•ente mez devolvendo, de ordem do S1•. Vicc· 
Prcsident~ da Republica, um dos autographos 
snnccionados da resolução do Congresso Na
cional autorisando o A"overno a conceder li· 
cença ;o alferes do i2• batalhúo de in_fan~aria, 
Joaquim Pereira de Macedo Couto ~'!brmho, 
para matricular-se na Escola M1htar de 
Porto Alegt·e. (Sessão de 23 de mnio,) Pag, 
132. 

Do presidente do Tribunal de Con\t~s, datado 
de 22 elo corrente, agradecendo a remessa de 
um exemplar dos Annacs do Senado, corres· 
pondente li Constituinte e a i• Bellsiío da rre
senle !egislatu1•a. (Sessão de 24 de mn1o,) 
Pag, :i4i. 

Do Sr. senador Joaquim de Sou~n, datu.c\o do 
ltoje communicnndo que tem de1xado de com· 
pare~er ás sessües por achar-se enfermo, 

Do ~Iinisterio da 1\Iarinlm, datado de 22 do 
corrente mez, devolvendo, devid<?-mente ~anc· 
cio nado um dos autographos da .1tesolncuo do 
ConNres~o Nacional, abonando para todos os 
etlei'los as faltas dadas pelo lento da Escola 
Naval capitão de fragata Joiio Nepomuceno 
Ba.ptistn., desde 11 de ab1•il do 1892, ate! á da~a 
om CJUO apresentou-se á mosm(l. escola, depo1s 
de posto em libe1•dade, CJl! virtude d~ arn· 
nistia. (Sessão do 26 do mtuo.) Pag, iG3. 

Do 1\ÜniRterio das Relações Exteriores, data~o 
de 2G do corrente mez, accusandv a ~·ocepçuo 
dn mensagem do Senado, comnmnte>tndo a 
sua approvaçilo na ses.<ão secreta das nom~a· 
ções de clillbrentes diplomatas, 

Do ministro da Legação da Hespanha, dt~tado 
de Pett•opolis em 26 do corrente rn(·Z, ugra• 
deconclo a collec~.ilõ dos Amwc:: do &uaâu, 
de um exemplar rio M umwl do S~twdm· " dlL 
Consti tniçiio d:t Reptlblica. (Sdssao do 27 de 
maio,) Pag, 175, 

Do Mini~t01•io da Indnstria, Viaçilo e Obras 
Publicas, dat~.dos do 27 do cor1·.onto mcx .• de· 
volvendo, do ot·dem do Sr. VlCe:Prosidente 
do. R~pablicn, devidamonle sancclCttHlilo, ~m 
do rarlo. um 1loa o.utographns. dnfl .Itoso]uço~a 
do Gon grosso· Nacional, t•elattv:>.s :~ conoanqno 
de privilegia á lllmpreza Judüsl,l'ml do Me
lhol'tur.en·tos no Brazil, pm•a uso o g<?_r.o no 
tun l'nmal, no tr:tQndo, ele sua c~nccSRl!-O• de 
S. J•'mnci3co Xu.vior; a conce••!•·o de hcença 
no · fiscal de 1• classe, ongonhe~ro Eduardo 
hrncedo de Azambuja. e á ooncessüo ú Com~ 
panhin. Est1•ndn do Ferro Minas a S. Jer~
nymo da Pl'OI'ogaçilo elo prazo pa1•n constt'Ull' 
duas estradas ue fo1•ro do quoa lllMina 6 
concossionarltl. (Sossiio do 2Q do m1üo. l 
Png. i9ü. 

J)o Ministot•io rla Justiça e Negocias Int~rioi'O~, 
(l.Maclo ele 20 do cot'l'anle moz, contUl\tnt• 



INDICE 35 

co.ndo que ficn.:). disposição do i\Iinisterlo da • 
Fazenda o credito de i30:00U$, consignado 
na verba - Secretaria do Senado- do actual 
exercício, para impressões, publicaçõc• e 
r~dacção dos cleba·tes e para o serviço 
tachygraphico. (Sessão de 30 de maio.) 
Pag. 209. 

Do Sr. senador At•istides da Silveira Lobo, da
tarlo de hojé, communicando que tem deixado 
de c•>mpat·ecet• aos trabalhos pot• doente, e 
que aind11 subsiste o seu incommoelo, (Lido 
no dia 1 de junho.) Pag. 2·m. 

Do presidente do Estado de Santa Cathnrina, 
clatarlo de 27 rlo moz findo, declat•ando que re
cebo': pedido do inSjJector da all'andcga, afim 
do exp~dit· ordens no sentido de não se ln
vrar•lm asct•iptut·as em notas, nem termo na 
secç:i.r, do Contencioso elo 1'hesout•o1 relativa· 
meni•J ú venda do terras devolutas nnquello 
Estarlo, sem que o comprador houvesse reco
lhido ú mesma alfandegn a importancia do 
pt•eçr, contt•act.ado, confot•me fo1 determinado 
úquelle funccionario pelo Minislerio da F11-
zend:,, om cit•cu lat• n. "27, de 9 do mez Iludo, 
o qno respondeu-lho não poder conlbrmar-so 
com aquella circular por con.iideral-a n.tten
tatoria. elos arts. ü3 e G4 da Constituição Fe
deral. FJ expondo, afinal, os motivos em que 
se bnseou para assim pt•ocedor, pede que s~ja 
o ox•>osto submettido ú consideração da re
pocti'vn nommissilo do Senado para intet•por 
o se h pa roce r. 

Do se~retario do estn.do dos nogocíos do interior 
elo E'tado de S. Paulo, dataria de 2\) do mez 
fimlo. acaeitando •l ag-1•aelocendo, em nome do 
Dr. presidente do Estado, a t•emessa da col
lecção dos A1~nac.~ do Senado o do exemplar 
do ]'.{rm.ocl do Sendo1·, e t•emettendo um 
exemlJ!at• da Constituição daquelle Estado, e 
OJttt•o' da collecção de leis promulgadas du· 
rn.nte o .anho p••oximo findo. (Sessão do 2 do 
junho.) Pag. 24G. 

Do Minist•rio d:1 Inclustt•ia, Viaçi!o e Obras Pu
blic:.a, datado elo 2 do corrente mez, remet· 
tend••, de ordem do S1·. Vice·pl•osidenle ela 
Repuhlioa, elovidamente sanccionndo, um dos 
antotJ'raphos da Resolução elo Congresso Nacio· 
na!, 1tutorisanrlo o govet•no :t pt•orogn•• os pra
Zull c'>ncatliclos ú c"mpunhia do Viaçiio Forren 
e Fluvial de 1'ocantins e Araguaya para ex
plortu• e estabelecer a naveguçiio no pt•imeit•o 
destes rios e seus nffiuentcs. 

Do pr<·~idente do Bstado de Minas Ooraes,dntado 
de 3!) de muio ultimo, !\causando e agrade· 
cendn n collocçiio dos Annacs do Scuaclo e um 
oxemplnr do ll:lan1ta.l do Senttdore bem us~im 
t•omcttondo rlous exomplm•cs dn menqagom 
q>1o dirigiu ao cong•·esso elaquollo Estudo, 
dous exomplnres dn Constitniçii.o minoim, t•e
lntorios dos aocretat•ios de estndo e divet·ans 
lois e regulamentos ultimamente oonfeccio
nndoe e que so aclmm em vigor, (Sessão ela' 5 
do junho.) Png. 26<1, 

bo 1° governado!' do Estado do Paraml, datado 
de 2 do corrente moz, agt•adocendo n remessa 
da coJleccão dos Annacs do &nado o o oxom
pllll' do 1\l<mua.l do Senador, o bem usslm 

• I'Omottondo doua exemplares dn Constit.uiçüo 

politica, lois e rogulamentos daquelle Estado, 
pt~omulgados no anno passado. · 

Do ministorio da marinha, datado de 3 do cor· 
rente mez, accusando a 1remessa da col!ecçilo 
dos Annacs do Senado e do um oxom~ lar do 
1\fanual do Senado!', (Sessão de 7 de junho.) 
Png. 317. . 

Do 1• secretario da Cnmara dos Deputados, 
datado do 7 do corrente mez, communicando 
que foi adoptado por u'luella cnmarn. o pro
jecto do Senado que crêa um externato 011 gy• 
'mnasio nacional na cidade da Campanha, no 
Estado de Minas Go••aes, e bem assim que o 
mesmo projecto foi enviado ú sancção presi· 
dencial, · 

Do governador do Estado elo Espirita Santo, 
datado de 31 do mez pr01dmo lindo, agrade
cendo a collecçiio dos Annacs do Senado, .que 
lhe foi remettidu., o bem assim remettendo 
dous exemplares ela Consti tuiçiio politica da
quelle Estado. (Sessão de 8 de junho.) Pag. 
330. 

Do i• secretario da Camarn. dos Deputados, 
datado de 8 do corrente, cori11nunicando que 
em vh•tucle da reforma por que passou o regi• 
manto interno daquellu. Camara,om sessão de 
7 do cort•ente, foi eleita a soguinte Mesa que 
·tem de dirigir os seus trabalhos legislativos 
na presente sessão: presi<lente, Joiio Lopes 
Fcrreit•a Filho; Antonio .~zeredo, 1• socre
tal•io ; Antonio Bot·g~s de Athayde Junior; 
2• secretario ; Tltomaz D"lüno dos . Santos, 

.3• secreta1•ia o João Antonio de Avaliar, 4• se• 
crctario, (Sessão de 9 de junho.) Pag,' 352. 

Do St•. senndot• Q. Bocayuva., datado de hoje, 
communicando q11e molestia gt•ave em pessoa 
do S!llt família obriga-o 1t . parth• inopinada
mente para a cidacle de Valença, e,.como pre• 
stune que a sua ausoncia set•6. pot• mais de V1·es 
dias, pede qnc sej!lm consideradas ,iusti~ 
ficadas as faltas que clet•. 

Do gover•tn.dor do listado de Pernambuco, da· 
taiio do 3 do col'rcnte mez, agt•adecendo a col
lecçilo dos .. lnnacs do Senudo do anuo pro
ximo passado e o exemplar· do M.1nua~ do 
Senado•·, qtte lhe foi enviado; e~ outrosim, 
l'cmeLtendo dous o~omplares da L<onstituição' 
claquello Estado o das leis promulgadas no 
anuo findo, 

Do govomado1' do Estado do San ta Ca tharina, 
datado do 5 do corrente mez, uccusnndo o 
l'ecebimento de uma co!lecçi\o dos .t1nne<cs do 
Senado do nono pMsacto e elo um volume do 
Man1tC<l do Senador ; e bom assim remettendo 
dous oxemplat•os da ConBtitniçtio daqnelle Es
·tado, (Sosaito de 12 de junlw.) Pngs. 3G7 o· 
3GS. 

Do p••esidente do Estado do Rio do Janeiro, 
datado de :12 do cOI'rente mez, communioando 
que, tjor impedimento sou pat•n o governo 
daquellc, na fol'ma elo art. 41 da oonsiitulçiio, 
)ll\SSOil o exarcieio do Poder E~ecutivo ao 
:l0 vico·p••osidonte Mnnoel MLLrlins l'ort•es. 
(Sessão do 13 de jtmho,) Png. 38·1. 

Do St•. senador .Toito Podt•o Dolfort Vioh•a, da~ 
tatlo do !tojo, oommunicando quo, por mollro 
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de molostia, deixo. de compnrocer por alguns 
dias às sessões do Senado. 

Do Sr. senador il'!essias de Gusmão, de igual 
data, communicando que, por motivo do mo
lestia. em pessoa de sua familia, tem deixado 
do comparecer ás sessões. (Sessão de i4 do 
junho.) Pag. 390. 

Do i• vice-presidenle do Estado do Rio do Ja
neiro, datado do i2 do corrente moz, commu
nicando que nesta. data. assumiu o governo 
daquol!e Estado, no impedimento do presi
dente, Dr. José Thomar. da. Porciuncula.. 

. (Sessão de i4 do junho.) Pag. 391. 
Do go;ernador do Estado das Alagóas, dntado 

de 7 de do corrente me r., agradecendo a col
lecção dos ,tnnacs do Scnu,do do anno pro
:s:imo findo e um exemplar do Manual do 
Senador; e bem assim t·emettendo dous ex
emplares da Constituição, uma collecção das 
leia promulga'das pelo congresso dnquello 
Eatalfo, e regulamento& expedidos pelo gover
no estadoa!. (Sessão'de 14 do junho.) Pag, 391. 

Do Miniaterio da Justiça e Negocias Interiores, 
datado de i3. do corrente mez, assim conce
bido: 

Ao Sr, presidente do Senado- • Satisfazendo a 
requisição do Senado, conRtante do officlo de 
25 de maio findo, o Sr. Vice~Presidente da 
Republica tem a informar o seguinte ; 

O Dr, Ambrosio Machado da Cunha Cavai· 
canti, vice·govern!ldor do Estado de Pe~nam
buco, por telegramma. do 6 do referido mez, 
pediu auxilio ao Governo Federal para ser 
mantido na administração do dito Estado, a 
que m~a chamado pelo respectivo Senado, 
em virtude de ter sido decretada a suspensão 
do governador Dr. Alexandre José Barbosa 
I.ima1 .o qual, apeza.r disto, conservara-se no 
exerctcto do cargo, 

A este le!egramma respondeu-se declarando 
que o Governo Federal não podia intervir não 
só por faltar-lhe compet"ncia para decidir uma 
questão que estava a.tl'ec\a ao poder judiciaria, 
mas tarnbem porque no momento nii.o actua
vam causas que justificassem a intervenção 
conslitucional. 

Posteriormente o mesmo vice-governador reno
vou o pedido de apoio, sob o fundamento de 

· que o Supremo Tribunal Federal deixara de 
\amar conhecimento do recurso, que para elle 
fôra interposto, de actos relativos ao gover• 
nadar. 

Verifica-ao, porilm, que eRso recurso niio vot•ea
va sobre a suspensão alludida, o que fõra in· 
terposto pelo conselho municipal, prefeito e 
sub-prefetto do município do Recife, afim de 
que fosse declarada a inconstitucionalidade 
da loi em virtude da qmll o Congresso Legis
lativo de Pernambuco decretou que o govor. 
nadar, no prazo de 48 horas, a datar da pu. 
blicação da mesma lei, rostabelocosse os con• 
selbos municipaos, prefeitos o sub-pt•ofoitos 
dissolvidos por força elo decreto governa
monta! de i5 do ngosio do i892. 

Ontrosim, vG-so que o Supramo 'l~t•ihuna!lledo· 
ral não decidiu !U mcritia o reJeitou o recurso, 

por compelir-lho pronunciar u. inconstitucio
nalidade de uma1ei, sómente tJuando allega
da em julgamento de CllllSa litigiosa, devida
menta discutida. 

Esta sentença, portanto, em nada alterava. o 
estado da questão, 

Entretanto, ·tendo chegado ao conhecimento do 
Gol'erno Federal o texto do nccordão do Supro· 
mo 'l'ribunal de Justiça do Estado da Pernnm· 
buco, para o qual o governador recorrera do 
acto do Congresso estadual, dec!arou·se ao 
vice-~overnador que nenhum facto modiJicára 
u. atlltude do Governo Federal em relu.çii.o ao 
governador eleito, manifestada na primeira. 
resposta, porquanto o referido tribunal, dando 
provimento ao recurso alludido e julgando-se 
competente, ex-vi do disposto no u.rt. 83 da 
lei n. i5, de t4 de novembro de i891, reco
nhecera a illegalidade da suspensão, por 
ter sido 'decretada em virtude de .lei que vic
Iava a Constituição do Estado. 

Sande e fraternidade. - Fernando · Lobo. 
(Sessão de 15 de junho.) Pag. 409. 

Paranbo• (O Sr.) - Discurso: 

Pedindo que sejam publicados no Diario do 
Congresso diversos documentos. (Sessão de 
5 de junho,) Pag. 266. 

Parecere•: 
N. i, da. com missão de consliluição e poderes, 

_reconhecendo senador pelo Estado do Piauhy 
o Dr, Antonio Coelho Rodrigues, 

N. 2, da commissão de constituição e poderes 
reconhecendo senadores pelo Estado àe Per• 
nam buco os Srs. Joa!Juim Pernambuco, João 
Barbalbo e Gaspar Drummond. (Sessão de 
4 de maio.) Pag. i4. 

N. 3, da commissl!o de constituição e poderes, 
reconbecend o o Sr. Rodrigues Alves senador 
pelo Estado de S, Paulo. (Foi lido e a im· 
primir na sessão de 6 de maio,) Pag. 35. 

N. 4, da commissão d~ constituição e _poderés, 
concedendo licença ao Sr, senador Pinheiro 
Mu.cbado, (Foi lido e a imprimir na sessiio 
de 8 de m!llo,) Pag. 36, 

N. 5, da commissão de finança.s, rejeitando Ci 
projecto n. 44 !JUe revoga o decreto n. 804 da 
4 de outubro de i890. (Sessão de iOde maio.) 
Pag •. 49. 

N. 6, da commissão de redacção, sobre as 
emendas do Senado ti. pro,Posicão n. 119 de 
i892. (Sessão de 12 do mato,) Pag. 67. 

N. 7, da commissão do Justiça e legislação, so· 
bre uma represcntaçu.o do governador da. 
Parabyba. 

N. 8, da commissão de justiça o legislação, so· 
. bre o regulamento que baixou com o decreto 

n, i034 de i de setembro de 1892, relativo ao 
serviço policial. (Sessão de i6 de maio.) 
Pag, 70. 

N. 9, da commissito de redncçito, sobre o pro• 
jacto que orG1~ m• cidade da Campanha um 
externato ou gymnasio N!l.Oional, (Sessiio de 
17 de maio.) Pag, 83. ' 
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N. iO, da commiasão do finanças, sobre o alfnn· 
dogamenlo das Mesas de rendas do Itajahy e 
Laguna, no·Esln.do da Santa Catharina, a de 
An,onina no do Paraná e a de !ta~emirim no 
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José de Paula Nabuco Cirne. (Sessão de 20 

de maio.) Pag. 101, 
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(Sessão de 23 do maio.) Pag. 132, 

N. 23, da commissiio de marinha e guerra, so
bre os papeis t•elativos· 110 t• tenente refor· 
mado da armado. Camillc de Lellis e Silva. 
(Sedsão de 23 de maio.) Pag. 132, 

N. 24, do cómmissii.o de finanças, sobro a re
prosontncãc do corpo commeroinl da PM•nn· 
hyba, no Estado do Piauhy. (Sessão do 24 de 
maio.) Pag. 14!. 

N. 25, da· commissito do justica c legislação, 
sobre 3S emcndns ofl'erooidas pola Camarn 
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N. 2ii, da commissito do justiça o logislnçiio, 
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Png. HO. 

N. 27, da commtsRIIO de marinha e guerra, 
sobre a petição do alferes honornrio do exer
ci'to Antonio Paes de Sá. Barreto, (Sessão de 
26 de maio.) Pag. 163. 

N, 28, da commissão de obras publicas, sobre 
a construcçiio das obras do J!Orto de J11raguá, 
no Estado das Alagôas. (Sessão de 26~ de 
maio.) Pag. 165. · 

N. 29, da commissiio de finanças, sobre a. pro• · 
posiçiio n. 129. do 1892. (Sessão de 26 de 
maio.) Pag. 165. 

N, 30, da commissão de finanças, rejeitando a 
pro .Posição n. 3, tle 1893. (Sessão de 26 de 
m1uo.) Pas. 164. 
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nicípio de Cantaga!lo, Estado do Rio de Ja
neiro, pedindo a annullação do alistamento 
eleitoral do seu districto. (Sessão de 29 de 
maio.) Pag. 196. 

N. 32, da commissiio de justiça e legislação. 
relativo ao veto do prefeito do Districto Fe
deral, sobre o calcamento da. rua de Todos os 
Santos. A commi•são r~jeitou o veto. (Ses11ão 
de 29 de maio.) Pag. 197. 

N, 33. da com missão de justiça e legislação, 
rejeitando o veto do prefetto municipal relativo 
á. resolução do Conselho Municipal, pela. qual 
foi autorisado a conceder licença para as casaa 
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primento de posturas de Si. de dezembro de 
1891 e i5de ~otembro de 1892. (Sessão de 29 
de maio.) Pag. 197. 

N. 34, da commissão de constituição e pode
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2 de junho,) Pag, 247. 
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approvando a divisão dos districtos eleito
rnes, ~rgnnl•ado> pelo Poder Executivo. 
(Sessão de 5 de junho,) Png. 265, 
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Otfet•ecído pelos Srs. Elyseu !\!ar Uns e: outros, 

na sessão de 5 de junho. Pag, 276. 
Otferecido pela commissão. de instrucção pu• 

blica, na sessão de 9 de junho. Pag. 352. 
Oll'erecido pela commissiio de finanças, na ses• 

são ue 14 de junho. Pag, 39!. . · 

Propoalçõea da Camara dos Deputados: 

N .1, sobre consolidação das leis das alfandegas. 
(Lida na sessão de 23 de maio.) Pag. 131. 

N. 2, sobre loterias. (Sessão de 23 de maio,) 
Png. 131. 

N. 3, sobre venda de Pl'aprios nacionaas. (Ses
são de 23 de maio.) Pag. 132. 

N. 4, sobre o alfimdegamento da 1\!esa de rendas 
de Sont'Anna do Livramento, no Estado do 
Rio Grande do Sul. (Sess1io de 25 do maio,) 
Pag. 147. 

N. 5, sobre divisões eleitoraes. (Sessão de 25 
de mnio.) Pag. 147. 

N. 6~ concedemlo ao engenheiro Augusto Tei~ 
xcirn Coimbra um anno ,.de licença com ar· 
denudo. (Sessão de 3 de junho.) Pag. 264. 

N. 7, 'abrindo um credito para pagamento do 
pass11gens a immigran~es. (Sessão de 14 de 
JUnho,) Pag. 390. 

Q• Docayuvo (O Sr,)- Discursos: 

Pedindo a leit.m•a de u~/parecer. (Sessão de 12 
de mnio.) Png. 62. V ' 

Sobre o projecto n. 5õ, do 1892. (Sessão de 12 
de maio.) Pug. 63. · 

Soh1•e n proposição n. i2·t~de 1893, (Sessão de 
1ü de mnlo.) Png. Si. tJ 

·' ..... 
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Sobrá o parecer n: :!5, de :!893. (Sessiio de 20 
do maio.) Pag. 112. 

Aprer.entando um requerimento, (Sossilo secrot:L 
de 22 de maio.) Pag, 12i. · 

Sobre a nomoaçilo do p1·efcito do Dist1•icto Fc
cloral, (Sossiio secreta do 22 do maio.) Pag, 
124. 

I<'azondo um reque1•imonto. (Sessão de 23 de 
maio.) Pag, 133. . 

Sobro o requerimento do Sr. Ruy Ba1•bosn, apre
sen tndo na sossiio rle 27 do maio. (Sessiio de 
20 do maio.) Png, 197. 

Sohr~ o :projecto n. 3, de 1803. (Sessiio de 2 de 
j•mho.) J>ag. 252. 

Sobt•o o pt•ojecto n. 3, de 1893. (Sossiio do 5 de 
. JUnho.) Pag. 270. 
Sobro~ proposição n~ 129, de 1802. (Sessão de 

8 da JUnho.) Pag. 3o5. 
Sóbre. a proposição n. 5, do :!803. (Sessiio de 15 

do JUn1lo.) Pag. 420, 

Reconhecimento .. : 
Do Sr. senndor Antonio Coelho Rodrigues 

(Sessilo de 6 do maio,) Pag. 34. ' 
Dos Srs. senadores Joaquim Pernambuco João 

Barbalbo e Gaspar Drummond. (Sessiio do 6 
de maio.)Pag. 34. 

Do Sr. senado!' Rod1•igues Alves, (Sessão de O 
de maio,) Png. 45. 

Rcla'ltorJo: 
Dos trabalhos do Senado: (Lido nn sessiio de 4 

de maio.) Pag. 14. 

Representações : 
De cliv~rsos empregados do qorreio do Estado da 

Bahla, datada de 19 d" abrll do corrente anno 
pe,Und_o igualdade de class~ ontl•e os cnrtoi: 
ros, VIsto nao haver set•vtço especial para 
cada _uma das ca.tagorias orn oxiston tes 0 ser 
no1.ono o encarectmento do todos os generos 
(S•ssilo de 1õ de maio.) Pag. 69. ' 

Do corpo commorcial da cidnde da Parnnhyba• 
no l~stado ,de Pi.auhy, roclamrmdo contra 'a 
oxorb1tancm do !~posto do 40 °/0 por lois os
tndonos sobr~ a •mpo1•t.nçiio do morc1tdorias 
do procede neta ostt•ango1ra o as do cabotagem 
a _qu~ ~o l'O!ere o lll't, 7•. ns. 1 o 2 da Con
sLttutçuo lieuornl. (Sossiio de 18 do maio.) 
Pa~;·. 92. 

Dos c~nducto1•cs d!:B malas do Co1•reio da Ballia• 
pedtndo olovnçllo de categoria o do vonci· 
menlos, 

Do !'icnndo do J~stndo <la Minns'Oot•aos, dntndo do 
20 elo eot•t•on\o m.oz, cm fni'Ot' do projecto jtí 
n~loptado no. prox11nn passada srssüo legislil
\Jv:., p.ola Cunwt•:t llns Deputados ct•onndo 
uma nlfandoga 1111 cidttrlo do Julz' do lo'óra 
(SOHS!1o c!,, 2:J tio mttio.) Png. 132.' ' 

DoRJt•nticnntuR ~lo 1.'\ c .2a clnssos drt ntlministrn .. 
çao dos Cot•t•otos do lisl.ttdo llo i\! i nas llol'!los 
t•ntiflcnndo n podido <jno om tempo flzoJ':tm a~ 
Potlor gxoeutn·o, do fnsUo dna clnssos do pra .. 

ticantes em uma só, com i~ual denomina. 
ção ou com a do Amazonas; (::s~ssii:o de 29 de 
maio,) Pag. 196. · 

Da Companhia Ob1•as Hydi•auücasconlrn :t:'propo
siçii:o ela Camnra dos Deputado;,. quo concedo 
J'arorea a Melvillo Hora para melhoramento 
no porto desta cidade. (Se&~iio de 5 do junho.) 
Pag. 26·1. · 

Dignissimos Srs. senadores-A Sociedade União 
dos Proprietarios e Arrondnt:Lrios do Predios 
niio póde nem deve calar•se ante o procedi
mento alLamente pntr!otico que tivostcs na 
sessão i! e 22 do corron te, negundo vossa ap. 
provação á nomeação do Dr. Candido .Bo.
mta Ribeil•o para o cargo de p1•ofeito do Dis
lricto Federal. 

Cumpristes o vosso dever, porque prestastes ai
tentos ouvidos. ás queixas do povo de que sois 
mandatarias e representantes- e fizestes lri
umphar a lei- do cuja J!cl obset·vancia de
pendem essencialmonle a ordem, segurança e 
estabilidade publicas"- elementos de todo o 

· p1·ogrossc.. 
~[as, "si é verdade que o cumprimento do dever 

encontra cabal recompensa no fõro intimo da. 
consciencia, niio menos certo é que -para 
exemplo e lição d~s posteros -torna-so digno 
de monção e louvor especiaes, quando o dever 
cumprido achou-se talvez em conllicto com 
outros quiçá tilo imperiosos e da sua victoria 
colhem-se 1•eaes e mapreciavois .vantagens. 

Intorjlretando,portanto, os sentimentos dos mu
nictpas desta capital, em sua quasi totalidade 
-a Sociedade União dos Proprietnrios o Ar
rendntnrios de Predios vem of!'erecel'•VOS as 
mais sinceras congratulações e os mais en
thusinsticos applausos - confiando om que 
para o futuro continuem sempre os vossos 
actos a ser pautados \)ola lei e dictados pela 
opinião p'ublica- umco sustentaculo legitimo 
dos governos bom constituidos ~ intoncionndos, 

lUo de Janeiro, 26 de mnio do 1803.- João T•i
xei~a do ,!ú••eu, presidente.- Antollio Mo
••cira da Costa, vice-pt•esidente;- lt'ranoisoo 
Alves Soares Bastos, i• secretario,- 11nto• 
nio Alves do Yalle, 2° dito.- .4ntonio José 
Alexandre de Castro, thesourciro.- ])anicl 
I•'cr••cim, dos Santos.- Gc••a/do rla Gama 
Bentos.- Leiio Teixeira.- licrna.•do O. A. 
Lcilo.- Dr. Joilo Marques.- JosJ Oampcl/o 
de Oli vcil•a.- DominqosJosé Goc/ho, (Sossiio 
de G do junho.) Png. ~07, 

Requer•hnentos: 

Du Companhia Industrial o de,Construcções ' 
. Hyt!rnt\licas, cessiomtt•iu do Jll'iviJ,,gio para 

melhoramentos do po1·to ele ,Jr,t•ttguú., no Es
tado lias Alagô:~s, · ull'ot•ouoJulo á uprocinçüo 
do Senttdo nlgumns pondor<tçõr& sobra 11. pro
posi~tlo da Cnmnrn dos Depu:;ndos, n. Uô do 
anno pnssndo, pondonto de 3• dtscussão. (Sos• 
são do 5 do maio,) Png. 20. 

Requeit•o qne o pt•ojccLo volto :is com missões 
prn•n tllu•om pat•ecol' sob1•o a omnncla. 

S:tln drtH Rcssuos, G tlo mnio do 180:J.-Uúa/rlino 
do Amaral. l•'icou pl•ojutlioado Jl01' uiio hnvm· 

' 
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numero logalpa.ra volilr;;.se. (Sés são de 5 do 
maio.) Png. 24; · 

Ro!(ueiro que o parecer volte á ·commissão para 
d1zer ácerca das relações estabelecidas entre 
o eleito e a administração pelo contracto do 
codigo civil, ouvindo 'para esse fim si for 
mister, o governo.- Buy Barbosa, (Ficou 
prejuàlcadp pór não haver numero para. vo
tar na sessão de 6 de maio,) Pa.g, 27, 

Requeiro qué o projecto volte às com missões 
para reéonsiderar a. mate ria, olferecendo novo 
pare.cer com as emendas convenientes. -
A_mara Cavaloanti, (Ficou prejudicado po1• 
nao haver numero p~tra. se vota1• na sessão de 
8 de inaio.) Pag. 39. •.·. . 

Do i• tenente d11. armado. Camillo de Lellis e 
Silva, pedindo paril juntar ao t•equerimento 
que apresentou em 1891 diversos documentos 
(Sessão de lO de maio,) Pag. 49. ' 

Requeiro que. se representá ao governo sobre a. 
convenienc1a. de declarar o ministro da justiça 
desde.já, si aocelta. o projecto do Codigo Civil 
elaborado pelo Dr. Antonio Coelho Rodrigues 
em execução do cont1•acto do iO de junho d~ 
1890, afim de que s.ej.a o ll!esmo P,rojecto, sem 
perda de tempo, SUJeito as deliberações do 
CongrOilso na presente sessão. 

Sala. das sessões, 10 de maio de 1893.-Thco
dorcto . Souto. (Foi. retirado a requerimento 
de seu autor na. sessão de 12 de maio.) Pa.g.50. 

Requ~i~o que seja adiada a discussão dà pro
, pos1çao da Camara dos Deputados, n. 96 do 

1892, até que a. commissilo Je obras· publicas 
apresente parecer sobre os documentos apre
sentados ao Senado pela Comjlanhia Indtts
trial e do Construcções Hydr:1ulicas. 

Sala das sessões, 10 de maio de 1893.- Sou-a 
Coelho. (Sessão do 10 de maio.) Pag, 55, • 

Requeiro que a. commiseilo de constituição e 
pode1•es dll com urgencia parecer sobre o tele
gr!Lmma.. expedido de Pernambttco ao Senado 0 
remetlldo a mesma. na sessão de antc-hontem 

S. R.- Coelho. Rodrigues. (Approvado na sessil~ 
de 12 de ma1o.) Pag, 61. 

De 1\lanoel Joaquim Pereira e outros ~oradores 
no. distrícto de S. João da. Pnl'a.hyba, muni
cípiO de Canta~:;allo, pedindo a ·nullidade do 
a.llstamõnto elcltoràl pela lei n. 35 de 26 de 
Jll.:nelro de 1892 o que se proceda a nova ••evi
Stlo ou se lnpluam os eleitores clandestina
monte eJ.:clu1dos pela commiss[i:> municipal 
(Sessão de 15 de maio,) Pa.g. 08, • 

Dos obreiros da officina de composição da Im
prensa. Nacional, datado de 12 do corrente 
pedindo o reconhecimento formal das sccçõe~ 

. de obras, como pnl'le essencialmente compo
nente do ••stabeleolmento, e consequonte
me!).tO com dil•eitos cor1•cln ti vos no d11 coi'JlO
ra~.a~ de ob1•eiros,- como parto intcg-••ante, 
que o, do pessoal-do mesmo estabelecimento 
para todos os efl'oltos e fins legaes, (Scssfio de 
15 de maio.) PaiJ". OS. 

De Antonio Paes de Sú. Bat•rcto d11tado do Hi 
do mnlo, pedindo para juntar ti uma. petição 
que oltvioullo Senado divo••sos clocumcntos 
(Sossilo de 16 do mu.io,) Png. 78. . . ' 

Que seja. la.nça.do na. act!L um voto de profundo · 
pezar .Pelo passamento do venerando cidadão 

. José Fcrre1ra. ,Cantiio, deputado a.o Congresso 
Naoiona.l pelo Estado do Pará, · 

Sala. das sessões, :!6 de maio de 1893.-.4nfonio 
Baena.-R. Nina Ribeiro. (Sessão de 16 de 
malo.)P!Lg. 79. 

ltequeiro que se ia adiada. a discussão do pro~ 
· jecto pal'll ser tomado em consideração quando 

trat11r-se do orç11mento do Ministerlo da 
Viação e Industria. 

Sala das sessões, 16 de maio de 1893 .-Coelho 
Rodrigues. (Sessão de 16 de maio.) Pag. 82, 

Requeiro que o projecto volte á commissão para. 
reconsiderar 11 maioria., em vista dns diver-
sas emendas oll'erecidas. . . 

Ralas das· sessões, 16 de maio de 1893.
Amaro Ca1!aloanti, (Sessão de 17 de maio,) 
Pag. 82. 

A' vista. dos lermos dubitativos por que termi~ 
ná. o parecer da commissão de marinha e 
guerra, sobre !l ·pr~jecto d~ Senildà n; · 2~2, 
de 1892, rêque~ro seJam ouv1das. as. comm1s~ 
sões de just1ça e legislação e constit':lição c 
poderes, e adiada, port11nto 1 a. 2• disciussão, 

Saln das sessões 17 de maio de 1893,- João . 
Neiva. · 

Requeiro que o. projecto vá ás commissões de 
m~trinha. e guerra e constituição e poderes, 
sem prejuizo da 2" discussão, 

S. R; - Sala das sessões, i7 de maio de 
1893, -Almeida. Barreto. Pag. 90, 

Requeiro q_uo o projecto em discussão voite ás 
commissoes para tomarem ·em cónsideraçiio 
os documentós apresentados ultimamente 
pelo peticionario, · 

Sala. das sessões; 18 de maio de 1893.- AI· 
meida Barreto, Pag. 96; 

De Manoel Luiz de Mesquita e outro, solici
tando· a. concessão de uma. loteria. extraor
dinaria sob a. deilomição de -Federa.! - em 
favor de um monumento que projectam eri
gir !LOS fundadores da Republic!L- gener!Ll 
Deodoro e Benj~tmin Constant. (Sessilo.de 
i9 de maio,) Pag. 98, . · 

Requeiro que se solicitam ao governo infot·~ 
m~tçõcs dos motivos pelos quaes réconheceu a 
legitimidade do exercício do governador do 
Pernambuco; depois do julga.iliL procedente 
pelo Senado a. RUIL acous~tçilo decretada pela. 
Ca.mara dos Deput~dos daquollo Estado; 
!icnndo adiada a discussão do parecer até 
qus vonhain as mesmas informações. 

Sala. das sessões, 20 do maio de i893.- Ailio
niil Coelho Roclrigu~s. Pug. 106, 

Roquoi~o _que se dô publ.icidade Efficial âs dc
hberaçoes do Senado na sessuo socrelà que 
h ontem se renlisou. · , 

Sala. das sessões, 23 de maio ele 1803.- Quin
tino .Booayuva. Pag. i35. . 

Roqueiro que na publicação ·solicitada pelo 
Sr. senndo1• Quintlno Bocayuva se inclua o 
quo oft'ot•ecl poL' csoripto por occasiito da dis
oussito sobre a incompntibilid:1clo do prefeito 
Bctl't1.1!1.- tlmaro Oa.valo'anti. 

Roqueiro que so publiquem as actas de lodas 
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as sessões secretas realisndas ntó. hontcm, 
depois do approvadns.-'Gil G'aulart. (SeRsiio 
do 23 de maio.) Pag, 139. 

ReCJUeiro que a proposiçiio da Cnmara dos 
Doptttados, defintndo o que seja se1Jo federal, 
proporcional e tlxo, volte li. commissiio de fi
nanças para que, revendo o regulamento de 
11 de fevereiro ultimo, expedido pelo governo 
sobre o assumpto, vel'ilique si ollo se acha 
do accordo com as disposições o intuitos da 
lei n, 126 A, de 21 de novembro de :1.892, 
art 2• n, 4, e dG parecer a esse respeito para 
deliboração ulterior do Senado. 

Sala das sessões, 23 de maio de 1893.
Ama>'o Cavaloanti. Pag, 139. 

ReiJueiro que se poça ao governo que informe 
sa o v ice-governador de Pernambuco pediu-lhe 

. auxilio para mantel-o no governo daquelle 
Estado a que foi chamado pelo respectivo Se
nado, e, no caso a.Jllrmalivo, que delibe
ração tomou sobre o pedido. 

S. R.- Sala das sessões, 24 de maio de 1893. 
-A. Coelho Rod>·iguc.•, Pag. 143. 

Requeiro que a commissilo de justiça e legis
lação ao tomar conhecimento e dar parocer 
sobre OB projectos na. 5 e 7 do Senado
unifique-os em um só- como convem á na
tureza da mataria dA ambos. 

Sala das· sessões do Senado, 24 de maio de 
1893.- Amaro Cavalottnti, Pag. :1.46. 

Requeiro que se pPçnm informações ao govorno 
sobre os motivos cm que se fundou para so
licitar da Republica 1\.rgentina a internação 
do almirante Wandenkolk.- Rtty Barba.a. 
(Sessão de 27 de maio,) Pag. 176. 

Regueiro gue a proposição da Camara dos Srs, 
Deputados, n. 34, do 1892, volte tí. commissiio 
de finanças para dizer sobre a representação 
do Senado de ~!inas Goraes, 

Sala das sessões, 29 de maio de 1893.- An
tonio .Baena, Pag. 202. 

Requeiro que por intermodio da ll!esa do Senado 
se peça ao Vice-presidente da Republica 
cópia dos seguintes actos: 

!.0, cópia do reguerimento do Antonio José de 
Sampaio, podando reconsideração do acto do 
governo que rescindiu o contracto de arren· 
ilamonto das fazendas nacionaes situadas no 
Estado do Piauhy, feito ao mesmo Sampaio 
-e do despacho do então ministro da fazenda 
Sr, senador Rodrisues Alves·; 

2•, cópia da replica do Sr. Sampaio e do des• 
pncho proferido pelo ministro Sr. Serzedello, 
pelo qual f•li ann nllado o despacho anterior; 

3°1 cópia. dos docum~ntos <)Ue por vent11ra tenha 
o Sr. Sampaio jnnLado t• sua petição ultima. 

Sala das sessões, 31 do maio de 1893,- Elyseu 
Martins. Pag. 234. 

Requeiro que o substitutivo do senndot• Coelho 
. Rodrigues vú. Íl commissilo de llnanças, para 

interpor parecer. 
S. R.- Sala das seasõos.-Manoel Vioto>•ino. 

(Sessilo de 31 de maio.) Png. 237, 
Requeiro que B~Ja retirado da ordem do din o 

pro)ecto rolativo á reot•ganisaçilo do Supt•'mo 
Trabunal Militar, apresentado cm discussilo 
unica, para votação clns omonclas substituti-

vns da Camara, até que sobre as reformas 
dos gonet•aes, alguns dillles membros da.quello 
tr~bunal, se pronuncie o Supremo 'fl'ibunal 
Federal. 

S. R.- Almeida Barreto. (Sessão de 31 de 
maio.) Pag. 241. 

Requeiro que se so!i~item do Poder Executivo 
informações sobre os seguintes pontos : 

!.•, si por inlermodio da legação da· Republica 
junto no Vaticano foi opportunamente Infor
mado da nova divisão ecclesiastica do terri· 
torio da Republica ; 

2•, si igualmente teve communicnção da nomea· 
cito dos novos funccionarios ecclesiasticos 
p1•epostos ú. administrat.ão das düroreilies 
dioceses ; · 

3•, si foi com annuencia ou sciencia sua que se 
· retirou da diocese desta capital o venera vel 

sacerdote que a rell'ia ·com aprazimento geral 
da populacão desde districto., 

Sala das sessões, 2 de junho de :1893.- Sal
danha Jlf arin/lo. Pag. 248. 

. De Maria Carolina Neves dos Santos, viuva 
do alferes Carlos Pereira dos Santos, pedindo 
augmento da pensão que recebe. (Sessão de 5 
de junho.) Pag. 264. 

De José dos Santos Colonia, pedindo melho
ria de aposentadoria. (Sessão de 6 de junho.) 
Png. 273. 

Do ,agrimensor Alexandre Gomes da SUva 
Chaves, sub-secretario da Estlola Polyte
chnica, pedindo dispensa da exigencia do 
art. :123 do codigo das disposições communs 
ás instituições de ensino superior, approvado 
pelo decreto n. 1159 do 3 de dezembro de 
:1.892, para o fim de ter direito ao accesso de 
que trata o art. 124, .. o bem assim que lhe 
sejam extensivas as vantagens doart. 295 do 
mesmo codigo. · 

De O. Jesuina de Souza Lisbtui. Moira, viuva 
do ex-senador Joiio Florentino Meira deVas
concellos, tledindo uma pensão. 

Re'luerimento de Pedro Ignacio d~ Miranda 
Junior, pedindo melhoria ila aposentacilo que 
gosa. (Sessão de 7 de junho,) Pag. 317. 

Requeiro que fique adiada a discussão desse 
projecto até que sejam enviados ao Senado, 
pela Camara dos Sra. Deputados, os projectos 
de lei do orçamento geral, afim de que possa 
o Senado deliberar, com conhecimento do 
causa, si deve ou não concoder o credito po· 
dirlo, 

S:~b da> sessões, 8 do junho de 1893.-Elyseu 
:Martins; 

Requeiro que a discussilo fique suspensa, uM que 
sejam olitidos do Poder Executivo dados com
pletos que justifiquem a necessidade da'aomma 
podida, e já adoptada pela Camara dos De
putndos.- Amaro Cava1oanti. ( Sossilo de 8 
ilo junho.) Pag. 337; 

Roqueiro que seja remottidl\ á oommissiio de 
tinanças " circtllar n. 28 do Ministerio dos 
Negocias dn Fazenda, do 25 do maio de 1893, 
para que olla tomo ntL devida considol'llçüo. 

S. R.- Senado, 9 do junho do !.893,-lt:lanorl 
Yiotorino. Pag. 3M. 
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Requeiro que se solicite do governo, . por in

termedio do Sr. ministro da marinha, cópia 
' do todas aa informações ministradas pela 

Capitania do Porto, sobre o projecto l\Ielville 
Hora, ainda mesma as que escri~tas pela 
lettra propria, estejam sem aBSlgnatura, 
adiando-se entretanto, a discussão até que 
aejam recebidas taea informações. 

Sala das sessões, 13 de junho de 1893.-João 
Neiva. Pàg, 384. 

Requeiro que se peçam ao chefe do Poder Ex
ecutho as informações que lhe for possivel 
prestar sobre a suspensão da Gazeta da 
Tarde do Recife, imposta pelas autoridades 
locaes, . 

S. R.- Sala qas sessões, 14 de junho de 1893. 
- A, Coelho Rodriuucs, Pag. 393, 

itequeiro que se solicite do Exm. Sr. Vice
Presidonte da Republica a lista dos cidadãos 
nomeados Eara o Tribunal de Contas ,afim de 
que o Senado r•solva a respeito. 

S. R.- Sala das sessões, 15 de junho de 1.893, 
- J. Catunda .• Pag. 412. 

Rodrlpe• AI'We. (O Sr.) -;Discursos; 
Sobre o projecto n. 48, de 1892;,(Sessão de 25 de 

maio.) Pags, 159 e 168, 1/ . 
Sobre a. prOJ.lOSição n. 34, de 1~92VSessõea de 

30 de ma1o e 9 de. junho.) Pa~ , 217, 230 e 
355. ' 

Sobre um requerimento do Sr, Elyseu,Martina. 
(Sessão de 31 de maio.) Pag. 234, 1/ 

Sobre um requerime'lto do Sr. Manoel Vicio• 
ctorino, (Sessiio de 31 do maio.) Pag, 237, 

Ruy Darbo•a (O Sr.)- Discursos: 
Sobre o EO.recer n. i, dl. 893. (Sessão de 6 de 

maio,) Pags, 2il e 30. · 
Sobre o parecer n, 2, de 893, (Sessão de 6 de 
. maio.) Pag. 30, . 
Sobre a nomeaciio do pc•efeito do Districto 

Federal. (Sessiio secreta do 22 de maio.) 
Pag. 127. 

Faze~do um requerimento{ (Sessiio de 27 do 
· m1uo .) Pag, :175. V 
Pedindo prorogaçiio da hora do/expediente. 

(Sessões de 27 e 29 de maio.) Pp;gs, 181 e 197. 
Fazendo uma i>ergunta á Mesa/l(Sessão de 29 

de maio,) Pag, 200,· v· 

Saldanha lllarlnh'o (O ~r.)- Discursos: 
AEresentando um requerimeJlt~edindo in

formações ao Poder Execut vo a bre n nova 
divisão occlesiaslica feila o rritorio da 
Republica. (Sessão de 2 doj nh ,) Pag. 248. 

Respondendo ao Sr. Catunda, Sessão de 2 de. 
junho,) Png, 250, 

Remettondo á Mesa uma repres ntaçito da So
ciedade União dos Propr1etar os e Arrenda· 
tarios, (Sessão d~ 5 dojunllo,) ag, 267. 

l!leia•õe• aeca•eta• r 
Em 22 de mn.io : 
Nesta soss[o foi lido o parecer ela commissii:o 

!le constituicüo, pocloros o diplomacia, appro~ 

vando as nome11ções do Sr. José Maria da 
Silva Paranhas, para uma missão diploma· 
tica em 'Washington, e dos Sc·•· José Gurgel 
do Amaral Valente e José ela Costa Azevedo, 
para Pekim, 

Foi lido tnmbem o parecer das commissões de 
justiça e legislação e de constituição e {lO· 
deres, rejeitando a nomeação do .Dr. Cand1do 
Barata I:Übeiro para o cargo de prefeito do 
Districto Fede1•al. 

A este parecer o~ Srs. Gomensoro e J •. L. Coelho 
e Campos, membros, ofl'ereceram um voto em 
separaâo, conllrmando a nomeação. Pngs. 
121 e 122. 

8eaaiio •olemne de abertura da 3• sessão O'l'• 
dinaria da 1• legislatura do Congresso Na
cional. (3 de maio.) Pag, 7. 

' 
lilouza Coelho {à~· r.)-Discursos :· 

Sobre a proposiÇão\ • 96~e i892. (Sessão de :lO 
de maio,) Png. • 

Pedindo dispensa de me ro da commissão de 
finanças. (Sessiio de 12 de maio.) Pag. ôl. 

Sobre a propoaiçiio ftr: 1.151 de 1892. (Sessão do 
i5 de maco,) Pag.~7. (' / 

Pedindo o adiamento da .. \rJ c'scussiio da prol?O• 
siçiio n, 131, de :1892. (Ses ão de 24 de ma1o,) 
Png, 146. 

lilubatltutlvoa 1 

Ao projecto n, 43, de i892: 
Artigo· unico. Os escrivães do juizo seccional 

perceberão o vencimento annual de 2:000$ 
no Districto Federal e nos Estados do Rio de 
Janeiro, S. Pa.ulo, Minas Geraes, Rio G1•ande 
do Sul, Bailio., Pernambuco e Pará, e de 
i :000$ nos demais i!Jstadol. 

S. R. -Sala das sessões, i 7 de maio de i893, 
- U, do Amaral, Pag. 01. 

A' proposição n. 34, de 1892: . 
Art. i.• O governo estabelecerá uma alfandega 

ua capital do Estado de S. Pa.ulo e outra na 
cidade de Juiz de Fóra, no Estado de Minas 
Geraes. 

A1•t. 2.• O provimento dos empregos dessas 
alfandegas niio será feito antes que o governo 
do respectivo Estado oft'ereça ao federal um· 
ed!Jlcio com a capacid~de, a mobilia, os ma
chinismos e os utcnsilios necessarios V. ins• 
taliação do .serviço adua.neiro, nem ante• 
que seja incluida no Ol'çamento da União a 
despeia dos vencimentos do seu pessoal. 

A1•t, 3. 0 Na execução desta lei o governo trans
ferirá para a alfandega de S. Paulo todo o . 
pessoal da de Santos que niio for indiapen
savel ú. continuação do seu serviço. 

Art. 4. 0 'creaclns as alf1mdegas de CJ.Ue trata o 
nrt, i 0 , serão extinctns as delilgao1as . Jiscaes 
dos respectivos Estados. · .-

Sala· dns se~sões, 31 de mnlo de 189:3. - .1, 
Coelho Rodrigues. Png. 23G. 

Telegrnmmoa : 
Expedido de Aracnjú, Estado de Sergipe, 22 

do ai>rll de 1893, assim concobiclo: Secretario 

... 

•._,., .. ,, 



do Senado-Rio-Sigo tomar parte noa tra
balhos legislativos .-Coelho O"mpos. (Sessão 
da 4 de maio.) Pv.g. i3. 

Expedido do Recife, Estado da Pernambuco, 
assim concebido : 

Presidente do Senado-Rio. 
O dit•ectorio do partido republicano com
rnunica a V. Ex. que ·o Dr, Albino 1\fcira 
segue no primeiro vapot• com diploma das 
authenticas dn. eleição do Pernambuco que 
teve Jogar em duplicata por ter o !íovet·nn.dor 
infl'ingido o § 3' do art. 40 da let eleitoral, 
roga a V. Ex. communicar o facto ,., com• 
missão de poderes, afim de ser adiada a 
discussão bem esclarecida. do Senn.clo-1\{ar
tins Jnnior, presidente do directoria. (Sessiio 
de 5 de maio.) Pag. 20. 

Do Sr. sanador Josô Bet•nardo, ax~P.dido da 
Nv.tal, capital do Estado do Rio Gt•n.nde do 
Norte a 5 do corrente mez, assim concebido : 

i' Secretario Senado Fcdarn.l -Rio- F~<çn. 
chagn.r conltooimento Senado que sigo viagem 
parn. tomar parte trabalhos. . 

-Outro. expedido de S. Paulo a 5 do oorronte 
mez, assim concebido : 

Exm. Sr. Dt•. Prudente de i\!ot•acs-Senado. 
Rio-Acceitao nossas felicitações vossa elei
ção a saudne o Senado Fcdet•al em nosso 
nome.-0 presidente do Estado, Bernardino 
de Oampos-Jost! A, de Oerquei•·a Oez1w, vice
presidente. (Sessão do 6 ele maio.) Pag. 26. 

E>:pedido do Recife, Estado de Pernambuco, 
dnlado de O úo corrente mez, asBim con
cebido: 

Presidente doSenado-Rio-Communico V. Ex. 
que nesta data o Seno.do julgou, de confor
ruido.do com o. Constituiciio do Estatlo, pro
cedente a accusaçiio decretada pela Camara 
dos Deputados contra governador pelo que 
em face da. lei que rcgul.t a mataria foi el!e 
intimado a deixo.r o exet•cicio cargo e con
vidado a assumil·o o vice-govern:Ldor Dr. 
Ambrozlo Machado da Cuuha Cavn.lcanti.
Dr. Albino, presidente do Senado. (Sessiio de 
9 do maio.) Pag. .J4. 

Expedido do Recife, Esindo de Pernambuco a 
9 do corrente mez, assim concebido : ' 

Sottndo-Rio. 
Gamara dos Deputados yotou hoje moção 
deputado Martins Junior pedindo communi
oat•-vos situnçilo anomnla Pernambuco Bu
jeito franca dictadura governo Bat•bosa Lima 
que tom sido processado ct•itnas pt•evisLos loi 
responsnbilidnde e processo obstina-se manter 
co.t•go só apoiado forca matct•ial procut•nndo 
provocar luta: Data B\tspeusiio G,, vice•gover
nador acsum1u exorctcto· vlt·tudo mesma lei 
np6s con;·ite Mesa Senado. Dous governa· 
cloros, um. dict::clor, outr,o legnl. Estado em 
fnco dn. sttll!lCILO m:posstv.el. Pessimo pt•o
cedente t•egunen Jcdot•nhvo, prorogativns 
po~or legislativo estudos-Snudnçõ,s.-J1fo
.,.elra Alves, pt•osidonte dn camarn deputados. 
-J?clua'Nlo Ttwarcs, d. 0 socl'otnl'to.-.Do. 
minr1os Leite, 2" socrotm•io, (Sossiio do iO do 
maio,) l'ag. •JO. 

Expedido da capital de S. Paulo, óm 13 do cor
rente, assim concebido : 

Sanado Federal -Rio- Cordiaes saudações.
Jlarnardino de Oamp,s, presidenta.- Inteira• 
do. ( Sessiio do 15 de maio.) Pag. 68. 

Expodído de Porto Alegre, Estado do Rio Gran
de do Sul, ém i5 do corrente, assim con
cebido; 

'Sr. i 0 sacretat•io- Senado.:... Rio, 
Rogo o favor de submatter 6. npprovação do 

Senado meu pedido. de um mez de J!cenca 
contado do dia 3 deste. Saudações,-·ounha 
Junior, senador. 

Expedido de Montevidéo, em. i6 do corrente, 
assim concebido : 

Presidente do Senado -Rio. 
Pinheiro !\!achado envia-vos o seguinte tele· 

gramma: 
Livramento, 15; Rebeldes depois da derrota 

. Inhanduhy fugiram aspa,•oridos em direcção 
da ft•onteira, pelo Cabral. Seguimos sempre· 
om perse~icão, Estamos em Itacoaliara. 
Hontem •r elles alcançou atncando e segue 
pers~guindo. Nossas tropas portam-se com 
heroismo e abne~ação como dignos soldados 
da ltepubllca. Firmamos.- Pinh~iro Ma· 
chado. Saudo-vos.- Vieira. (Sessão de 16 
de maio.) Pag. 78. 

Theresina, 23 de maio de 1893.- Senador 
Cruz. Governador Coriolano recrutando nmi· 
gos nossos. Altaneira, força armada invâdin
do e arrombando casa. Providencias.- João 
da CrU=,- Dr. Marcos ele Ar"ujo. Pag. 163, 

Expedido de Bagá, Estado do Rio Grande do 
Sul, em 6 do corrente mez, assim concebido: 

Revolução terminada. Houtem o general 'l'a
vat•cs emigrou e depoz as armas perante o 
chefe polhico Uruguay-; Viva a Republica ! 
Saudo-vos.-Pinheiro Machado.- Fernando 
.1bbott. (Sessão de 8 de juhho.)Pag. 330. 

Expedido de Bagé, Estado do Rio Grande do 
Sul, em data de 10 do corrente mez, assim 
concebido: 

Senador i o secretario- Senado- Rio- Peço 
que submotiaes á approvação do Senado o 
pedido que f'aco de mais um mez de licença, 
contado do dia 3 deste mez. Saudo•vos.
Ounha Junior, 

Expedido do Santa Caiharina; em iO do cor
rente mez, assim concebido: 

Senado- Rio - Tenente Nopomuceno Costa, 
deputado assembltla Estado acaba ser violen· 
lamente preso com ordem de embarque sem 
pt·etexto algum contra disposição lei Congresõo 
l<ederal no nrts. 26 e3i de dozembt•o do 1891; 
em nome estado appollamos vosso {IO.triotismo 
nfim de ser cessaiio estado nnarchta e rcspei· 
tndn lei, Tenente Sallcs Brazil, presidente 
assem bltln. 

Ex~odido elo l'het•osina, capiinl do Estndo do 
I Juulty, cm 10 do corrente mor., assim con~ 
cabido: 

Sr. 1° sccr~lnrlo-Sonndo--Rio-Commu~ 
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nico-voa que installou-ae hontem cama~a. le
gislativa Estado - Sando-vos - Oor1olano 
de Cart>al"o, governador, ( Sessão de 12 de 
junho,) Png. 31l8. 

Tbeodoreto Souto~O r.) -Discursos : 

Apresentando um prot o. (Scssii.o da 9 de 
maio,) Pag. 44, tli. 

Apresentando um requerim ' ~· Sessão de 10 
de maio.) Pag, 50, 

Sobre um requerimento que &Jl esantou. (Sessão 
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SENADO FEDEEAL 

HISTCJRICO 
DAS 

SESSÕES DE f6 DE JUNHO A f5 DE JULHO DE f893 

No dia 16 de junho, de!)ois da leitura dos pareceres ns. 66, 67 e 68, o Sr. João Neiva · 
manda á 1\fesa um projecto de lei, (Vide pag. 3.) . · 

Em segu)da passa-se à ordem do dia, 
. E' approvada a redacção da emenda do Senado á proposição n~ 91 de 1892. 

E' approvada a proposição n. 89 de.l892. · 
Segue-se em 2• discussão o projecto do Seaado, n. 5 de 1893. 
Oram os Srs. Amaro Cavalcanti, João Neiva e Gil Goulart. 
São lidas diversas emendas. · 
E' approvado o projecto. · · · 
E' encerrada a 2• discussão e adiada a votação do projecto n. 45 de 1892. 
E' encerrada em discussão unica e adindn a votação do decreto do Congresso Nacional 

que manda considerar como lentes substitutos das Faculdades de Nedicinn os adjuntos que 
passarem a preparadores, e os actuaes que não foram contemplados na ultima reforma. 

São encerradas em 2• discussão as proposiQ(!es ns. 84 de 1892 e 6 de 1893. 
A votação fica adiada. · · 
Levanta-se. a sessão. 

. i 

. .:',' 

' • ·.1 

.·.<.:: 

., 
'• 
·' 

. '·- .. 

··,; 
Na sessão do dia 17, depois da leitura do expediente, vem á Mesa um projecto de ~lei .: 

assignado pelos Srs. Amarico Lobo e outros. (Vide pag. 11.) · 
O Sr. Coelho Rodrigues apresenta um requerimento. 
O Sr. Almeida Ba.rreto envia á Mesa um requerimento (vide pag. 13), que é posto em. 

discussão. 
Depois de orar o Sr. Amarico Lobo, é approvndo o r,equerimento do Sr. Almeida 

Barreto. 
E' approvudo o requerimento do St•. Coelho Rodrigues. . , 
Em seguida passa-se á ordem do dia. 
E' approvndn a redacçiío das emendas do Senado á proposição n. 5 de 1893. 
E'npprovndo o projecto o. 45 de 1892. .. · 
E' approvndo por 2/3 de votos, em votaçilo nominal, o decreto não sunccionado relativo 

a lentes substitutos das Faculdades de Medicina. . 
E' npprovnda com ns emendas oft'erecldns a proposiçilo n. 84 de 1892. 
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E' approvnda a proposição n. 6 de 1893. · 
E' npprovada a conclusão do parecer n. 53 de 1893 • 

. SegU!l-S6 em zn discussão a proposição n. 126 dil 1892. . . 
Oram os Srs. Amarico Lobo, c. Ottoni, l~odrigues Alves e Amarico Lobo. 
Encerra-se a discussão, ficando adiada a votação, por falta de numero. 
Levanta-se a sessão. 

',I, 

No dia 19, deRois da leitura rlo expediente, o Sr. Elyseu Martins dá uma.explicação. 
Passa-se áorilem do dia. . . . . · 
E' annúnciada a votação da prop.osição u. 126 de 1892. · · · 
O Sr. AmericCl Lobo (pela ordem) lê um telc3grnmma relativo à propClsicão em discussão, 
E' rejeitada a proposição. 
Entra em 2• d1scussão o projecto n. 6 de 1893. 
Oram os S1•s. U. do Amaral, Manoel Victorino, U. do Amaral, Manoel Vlctorino e 

Amaro Cavalcanti. 
Encerra-se a discussão . 
E' apprClvado o projecto. 
Vem 11 Mesa uma declaração de voto. (Vi<le pag. 36.) 

· São anprovndos o projecto n. 11 de 1893 e os pareceres ns. 57, 58, 62 e 65 de 
1893. • . . . 

Entra em 3• discussão o projecto n. 49 de 1893. 
São lidas diversas emendas. 
Oram os Srs. Coelho e Campos e Amarico Lobo. 
A discussão fica adiada. ~ 
Levanta-se a sessão. 

No dia 20, depois da leitura dos pareceres ns. 69, 70, 71, 72 e 73 de 1893 (vide pags: 49 
a 52), o sr. AntoniCl Baena tr11ta de negocias relativos no Estado do Pará. 

Passa-se iL ordem do dia. 
Continua em 3• discussão o projecto n. 49 de 1892. 
Oram os Srs. U • do Amarar, Q. Bocayuva e Manoel Victorino. 
São lida~ divers•1s emendas. · 
O Sr. 1\lanoel Victoriuo faz um requerimento, que é approvado. 
A discussãú tl.ca adiada. 
Entra em I• discussão o projecto n, 16 de 1893, que é approvado. 
Segue-se em 3' discussãCl a proposição n. 84 de 1892. 
E' lida uma emendo.. 
Oram os Srs. Amaro Ctwalcanti, Gaspar Drummoud e L~odl'igues Alves. 
E' npprovnda 11 proposição com as emendas. 
Segue-se em 2• discussão o projecto n. 15 de 1893. 
Oram os Srs. Manoel Victorino, Amaro Cavalcanti e Manoel Victoriuo. 
A discussão fica adiada pela hora. 
Levanta-se a sessão. 

I .. 
·i 

I 
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No dia 21, depois da leitura dos pareceres .ns. 74, 75, 76, 77, 78 e 79 de 1893 .(vide 
pags. 63 a 65), o Sr. Presidente submette a votos um requerimento que é approvado, 
. O Sr. Amaro Cavalcanti envia a Mesa um requerimento, que é approvado depois.de ter 
orado o Sr. U. do Amaral. . 

Ordem do dia. . . · · 
Continúa em--2• discussão o projectou. 15 de 1893.· · 
Ora o Sr. Amaro Cavalcanti, que apresenta um requerimento. 
E' approvado o requerimento. 
Fica adiada a discussão. 
E' approvada em 3• discussão a proposição n. 129,.de 1892. 
Segue-se em 3• discussão o projecto n. 7, de 1893. 
Oram os Srs. Q. Bocayuva, Gomensoro eU. do Amaral. 
Encerra-se a discussão. . 
E' approvado o projecto com as emendas. 
E' approvada em 3• discussão a proposioão n. 6, de 1893~ 
E' encet•rado em 3• discussão o projecto do Senado, n. 45, de 1893, tlcando_a. v9ta.cão 

adiada. 
Levanta-se a sessão. 

No dia 28, depois da leitura do expediente, o Sr. João Neiva declara que não h~ pare .. 
ce~. . 

E' lido um requerimento dos Srs. C. Ottoni e outros~· · . · · · . · . · 
O St•. Almeida Barreto communica que o Sr. senador Oliveira Gaivão se acha enfermo 

e por esse motivo tem deixado de comparecer ás sessões. · 
Ordem do dia. · 
Entra em discussão unica a redacção das emendas do Senado a proposição n. 84, de 1892. 
E' encerrada a discussão, ficando a votação adiada pot• f1tl ta de numero. · · · · 
O Sr. presidente declara que continúa adiada a votação do projecto n. 45, de 1892. 
Veridcando-se a existenciu. de numero legal, procede-se it votação, 
São approvados: a redacção das emendas do Seoado a proposição n. 84, de 1892, o pro-

jecto n. 45, del892 e o projecto n. 11, de1893. · 
E' rejeitado o projecto n. 6, de 1893. . . 
E' approvado em 2• discussão o projecto n. 54, de 1892. 
Entra em 2• discussão o projecto n. 55, de 1892. 
Depois de orar o Sr. João N e! va, encerra-se a discussão. 
E' rejeitado o projecto. 
Levanta-se a sessão. 

No dia 24, depois da leitura do expediente, o Sr. Presidente declara que não póde haver 
sessão por terem comparecido apenas lO)Srs. senadores. 

Em seguida designa a_ordem do dia para a sessão seg-uinte. 

Noldia 27, depois da leitura do parecer n. 80 (vir! e pug. 79), o Sr. S!lldanha. Marinho 
faz umu. reclnmação. . 

O Sr. Amaro Cu.valcanti requer=apublicnQão, no Diario do Congresso, de .. uma repre-
S&ntaç~o. · 

' ' 
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o Sr. Souza Coelho faz uma declaração. 
Passa-se a ordem do dia. 
Entra em discussão unica o parecer n. 74 de 1893. . · 
Depois de orar o Sr. Coelho Rodrill'ues, t\ approvatla a conclusão do p!ll'ecer. · 
Segue-se em 2' discussão a proposição n. 130, de 1892. · 
Oram os Srs. João Neiva, Manoel Victorino, Amaro Cavalcanti e Virgilio Damasio que 

apresenta um requerimento. , 
Sobre o requerimento occupam a tribuna os Srs. Amaro Cavalcanti e João Neiva. 
E' rejeitado o requerimento. 
Continúa a discussão da proposição. 
Depois de orar o Sr. Domingos Vicente, é encerrada a discussão. 
E' approvada a proposição. 
Segue-se em 2• discussão a proposição n. 7, de 1893. 
Ora o Sr. Manoel Victorino. 
A discussão tlca adiada, 
Levanta-se a sessão. 

No dia 28, depois da leitura dos pareceres ns. 81, 82, 83, 84 e 85 (vide pags. 101 e 102), 
e lido um projecto de lei, que vae a imprimir, para entrar na o1•dem dos trabalhos, 

O Sr. Coelho Rodrigues faz uma reclamaoão, 
O Sr. Presidente dá. uma explicação a S. Ex. 
Passa-se em seguida ii ordem do dia, 

'•' . .. E' approvada a conclusão do parecer n. 70, de 1893. 
São approvados os pareceres os. 72 e 73, de 1893. 
Continúa a discussão da proposição n. 7, de 1893. 
Oram os Srs, Amaro Cavalcanti, Manoel Victorino e Amaro Cavalcantl. que apresenta 

um requerimento •. 
E' approvado o reque1•imento. 
E' approvada a p••oposlção, · 
Segue-se em 2• discussão 1\ proposição n, 50, de 1892. 
Oram os S1•s. João Neiva, Q. llocayuva e Joiio Neiva. 
E' encerrada a discussão e adiada a votação. 
Levanta-se a sessão. 

--
No dia 29, depois dfL leitura do expediente, o Sr. Presidente declara não haver sessão, 

por falta de numero. 

No dia 30, depois dfL leitura dos pareceres ns. 86, 87, 88, 89 e 90 (vide paga. 122 a 
124), o Sr. Domingos Vicente apresenta um requerimento, que fica sobre a mesa para ser 
apoiado opportuuamente, visto estllr esgotada a hora destinada para o expediente, 

Ordem do dia. 
São approvadas o.s redacçoes dos projectos os. 45 de 1892, 7 e 11, de 1893. 
Votação em 2• discussllo da proposição u. 50, de 1892. 
O Sr. João Neiva retira uma emendo. que apresentou a essa proposição. 
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. E' approvnda a proposição e passa para a 3• ·discussão, a requerimento do Sr. João 
Ne1va. 

São approvados os pareceres ns. 75, 78 e 80, de 1893. 
Segue-se em 2• discussão a proposição n. 13, de 1898. 
O Sr. I<'irmino da Silveira apresenta uma emenda. 
O Sr. Presidente dá explicação sobre a emenda apresentada. 
Os Srs. João Barba lho e Gomensoro fazem constderações sobre a decisão dada pelo 

Sr. Presidente relativa a emenda do Sr. Firmino da Sll veira. 
O Sr. Jlresidente volta á tribuna e consulta si a emenda deve ser apoiada ou não. 
O Senaâo consente que a emenda seja apoiada. 
Continua a discussão do projecto. 
Oram os Srs. Gomensoro, Coelho Rodrigues, Parn.nhos, Almeida Barreto e Gomensoro 

que apresenta um requerimento. · · · 
E' approvn.do o requerimento, ficando a discussão do projecto n.diada. 

· Segue-se em discussão unica o parecer n. 77. 
O Sr •. Coelho Rodrigues n.presenta uma emenda·substitutiva. 
Oram os S1•s. Aristides Lobo e João Barbalho que apresenta um requerimento. 
Fica o requerimento p1•ejudicado, por não haver numero legal para se votar. · 
Continua a discussão do parecer, ficando ella adiad!i, pela liora. 
Levanta-se a sessão. 

No dia 1 de julho, depois da leitura do expediente, o SI'. Pt•esideute pl!e a votos o re-
querimento apresentado pelo Sr. Domingos Vicente na sessão anterior. 

E' approvado o requerimento. ' 
Passa-se á ordem do dia. 
E' approvado o parecer n. 81, de 1893. 
E' approvada a próposição n. 130, de 1892 • 
E' approvada a proposição n. 7, de 1893, 
Entra em 3• discusSão a proposição n. 50, de 1892. 
9 Sr. João Neiva apresenta diversas emendas, que entram conjunctamente em dis-

~~. . 
Oram os Srs. Amaro Cavalcantl e Gaspar· Drummond qtle apresenta um requeri-

mento. . 
Não havendo numero legal para votar-se, fico. prejudicado o requerimento ·e encerrada 

a discussão da. proposição. . 
Levanta-se a sessão. 

Na sessão de 3, depois da leitnra do parecer n. 91, de 1893, o S1•. Almeida Barreto 
occupa a tribuna para dar uma explicação. 

o Sr. Antonio Baena responde a S. Ex. 
Passa-se a ordem do dià.. 
E' approvado o parecer u. 72, de 1893. 
Segue-se em 2' discussão a proposioão n. 8, de 1893, 
Omm os Srs. Aristides Lobo e João Neiva. 
E' approvada a proposição. 
Segue-se em 2• discussão a proposição n. 114, de !892. 
Depois de orar o Sr. Luiz Deltlno, é ttppt•ovadtt a proposição, que passa para 3• discus

são, com dispensa de intersticio, visto ser ma teria urgente. 
Segue-se em 2• discussão o projecto do Senudo n. 46, de 1892. 

' . 
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O Sr. Amarico Lobo apresenta um substitutivo, que entra conjunctamente em dis-
cussão. · 

O Sr. Q. Bocayuva apresenta um requerimento, que é approvado. 
O projecto e substitutivo voltam ils respectivas commissões. 
E' approvada a proposi•;ão n. 18, de 1893. 
Levanta-se a sessão. 

', 

No dia 4, depois da leitura dos pareceres ns. 92, 93, 94, 95, 96 e 97 (vide pagd, I 76 e 
177), passa-se ii ordem do dia, . 

E'. approvada a redacção do proJecto n. 54, de 1892. 
E' approvado o parecer n. 87, de 1893. . 
Segue-se em 2• discussão o projecto do Senado n. 19, de 1893., . 
O Sr. Amarico Lobo apresenta um requerimento, que entra em discussão. 
Oram os Srs. Amarico Lobo, Manoel Victorino e João Neiva. · 
E' approvado o requerimento. · 
A discussão do projecto fica adiada. 
Entra em 3• discussão o projecto do Senado n. 44, de 1892. 
Depois de orar o Sr. João Neiva, é rejeitado o projecto. 
Segue-se em 3• discussão a proposição n. I 14, ae 1892. 
Oram os.Srs. -U; do Amaral, Amaro Cavalcanti, Lulz Deltino e Amaro cavalcanti. 
E' a proposição approvada. 
Levanta-se a sessãO . 

No dia 5, depois da leitura do expediente, o Sr. Presidente faz as seguintes observações : 
«Na sessão do anno de 1891, o Senado discutiu, em 3• discussão,!um projecto sobre orga

nização da Justiça Federal, approvou um requerimento do Sr. José Hy"'ino, para que ficasse 
adiada a discussão do projecto e fosse este enviado com todas as emend'ns então oft'erecidas a 
uma commissão especial para for1nular um projecto de Codigo da Justiça Federal. 

Este requerimento foi approvado ntt sessão de 28 de outubro do mesmo anno e foi no~ 
meada essa commlssão, que ficou composta dos Srs. José Hygino, Campos Salles e Uba1dino 
do Amaral. 

A commissão está desFalcada de dous membros, visto que dos tres nomeados só está pre;. 
sente no Senado o Sr. Ubaldino do Amaral. Pam completar a commissão, na quiil con
tinua a fanccionar o St•. Uba\dino do Amaral, nomeio os Srs. Coelho e Campos e Amaro 
Cavalcanti. 

Consta-me que a commissão nomeada em 1891 tem trabalhos adeantados para a orga
nizaoão do codlgo completo da Justiça Federal. 

A commissão nomeada agora, aproveitando esses trabalhos e outros oft'erecidos ao Se-
nado, póde completar o pt•ojecto do COlligo da Justiça Fllderal.» 

Passa-se á ordem do dia. · 
E'.appronda. a proposiçü.o n. 12, de 1893, 
Levanta-se a sessiio. 

No dia 6. depois da leitura dos p!lreceres ns, 98, 99, 100, 101, 102, 103 e 104 de !893 
(vide po.gs, 186 tt 188), o Sr. rtuy Barbosa apresento. uma indic!lção, que é posta em 
discussão. 
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Depois de orar o Sr. Amaro cavalcanti, é approvada a lndiCIIoito. 
Passa-se á. ordem do dia. 
E' approvada a proposiçlto n. 8, ile 1893. 
Segue-se em 2• discussão a proposição n. 61, de 1892. • 
O Sr. Jolto Neiva manda á. Mesa uma emenda, que é posta conjunota.mente em discussão. 
São approvadas as emendas e a proposição. . · 
São approvados os pareceres ns. 95 e 96, de 1893. · 
Segue-se em discussão unlca o parecer n. f!T. 
Oram os Sra. Domingos VIcente, Manoel Victorlno e Monteil'o de Barros. 
Encerra-se a discussão. · 
E' approvada a conclusã<> do parecer. 
E' lido o parecer n. I 05, de 1893. · 
A requerimento do Sr. Gomensoro. é dispensada a Impressão deste parecer. 
Levanta-se a sessão. 

No dia 7, depois da leitura do expediente, o Sr. Elyseu Martins trata de um projecto, 
que apresentou, sobre engajamento de trabalhadores asiaticos. · 

O Sr. Rodrigues Alves explica a demora que teve aquelle projecto na commissão, 
Passa-se á. ordem do dia. · 
E' approvado o projecto do Senado n. 22, de 1893. 
O projecto passa a 3• discussão, com dispensa de intersticio, ylsto ter sido copsi4erada 

urgente a sua materia. · · 
. Segue-se em 2• discussão a proposição n. 10, de 1893. 
· Ora o Sr. Gaspar Drummond, que apresenta um requerimento que entra em dlscussito. 
Oram os Sra. Amerlc? Lobo, c. Ottoni, Gaspar Drummond, Catundn. e U. do Amaral. 
E' ap provada a proposição. 
Segue-se em 2• discussão a proposiçlto n. 9, de 1893. 
Ora o Sr. u. do Amaral. · 
O Sr. Braz Carneiro apresenta um requerimento, que é approvado, 
E' adiada a discussão .da proposioito, 
E' approvada a proposição n. II, de 1893. 

No dia 8, depois da leitura dos pa,receres ns. 106 e 107 (pllgs. 210 a 212), o Sr• Amarico 
Lobo apresenta dons projectos de lel, 

Passa-se á. ordem do dia. 
Entra em 3• discussão o pro,jecto do Senado n. 221 de 1893, 
Oram os Sra. João Ne_iva, Manoel Victorlno, Gomensoro e Presidente. 
E' approvada a proposição. 
E' approvada a proposição n. !5 de 1893. . · 
E' approvado o proJecto n. 21 de 1893. 
« O Sr. presidente-Segue-se em discussão a emenda do Senado ii proposição da Camara 

dos Deputados, n. 91, de 1892, relativa a fundação de uma oolonia correccional no proprlo 
nacional Fazenda da Boa Vista, na Parahybo. do Sul. · 

Esta. emenda do Senado é suppressiva do art. 9' da proposição da Camara dos Deputados 
que autorisa a creaoão de colonins correccionaes. 

O art. 9° contém a seguinte disposicão : . 
« Os Estatlos poderão fundar á. sua custa colonias correcolonaes agricolas, na contormi.,. 

dada das disposições desta lei, correndo sómente n despeza por conta da . Uni4o, quando nas 
leis annuas se votar verba especial para ellas .)lo 

Sonado-Vol_.II 2 
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O Senado por uma emenda supprimiu este artigo, a Camara dos Deputados manteve o 
artigo, rejeitou a emenda do Senado; esttt volta ao Senado, que tem de deliberar, rejeitando 
ou mantendo-a, mas a sustentação da omend11 dependerá de dous terços de votos, na ft>rma 
da constituição e do regimento. . · . · . . . . . 
. A commlssão de justiça e legislação no seu parecer conclue que o Senado deve 1•ejeitar a 
emenda, mantendo-se desse modo a resolução da outra Camar11.,. . 

Não havendo quem peça a palavra, é encerrada a discussão. 
Procede-se á votação. · \ 
E' a emenda rejeitada, por isso gne não obteve os 2/3 dos votos p1•esentes. · 
A proposição vae ser enviada á sancção presidencial. . . 
Segue-se em 2• discussão, com o parecer das com missões de legislação e j ustfça e de 

marinha e guerra, o art. 1• do pro,jecto do Senado, n. 16 de 1893, que marca os casos e 
modo da revisão dos processos ftnd·•s de crimes militares. . 

Oram os Srs. Amarico Lobo, João Neiva e Amarico Lobo que envia emendas á Mesa. . 
A votação fica adiada, por falta de numero. 
E' lido o parecer n. 108, de 1893. 
Levanta-se o. sessão. 

No dia 10, depois da leitura do parecer n. 109, passa-se á ordem do dia. 
E' approvada a redacção do projecto n. 22, de 1892. 
E' approvado o projecto n. 16, de 1893. · 
E' app1•ovado o parecer. n. 101, de 1893. . 
E' adiada a votação do parecer n. 104, por fa.lta de numero. 
Levanta-se a sessão. 

No dia 11, depois da leitura do expediente, passa-se á ordem do dia. 
Continúa adiada, por falta de numero, a votação do parecer n. 104, de 1893. 
E' adiadll. to.mbem o. votação' da proposição n. 1 O, de 1893. 
Verifica-se a existencí11 de numero legal. 
E' approvado o parecer n. 104, de 1893. · 
E' approvada a proposição n. !0, de 1893. 
·E' approvado o proJecto n. 21, de 1893. 
Entra erri discussão a proposição n. 61, de 1892. 
E' lida uma emenda. 
O Sr. C. Ottoni otrereca uma emenda á proposição. 
Oram os Srs. Gaspar· Drummond, João Neiva, Manoel Victorino, c. Ottoni, Amarico 

Lobo e Manoel Victot·ino. 
Encerra-se a discussão, ficando a votação adiada, por. faltil. de numero. 
Segue-se em discussão unica o projecto do Senado, n. 18, de 1893. 
O Sr. Amarico Lobo f11z algumas observações sobre o projecto. 
Levanta-se a sessão. 

'·'· 

No dia 12, depois da leitura do parece1• n. 110, o Sr. Domingos Vicente occupa a hora 
do expediente. 

Passa-se á ordem do dia. 
Annuncla-se a. votação da proposição n. 01, de 1893. 
O Sr. Presidente dá algumas explicações. 
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E' a proposição approvadn: e bem assim as emendas, 
Segue-se em discussão uo1cn o parecer n. 107, de 1893. 
Ornm os Srs. Amarico Lobo, Amaro Cavalcanti, Virgilio Dttmasio e Manoel Victorino, 
Encerra-se a discussão. · 
E' approvado o parecer. 
Segue-se en1 2• discussão o projecto do Senado n. 17, de 1893. 
Oram os Srs. Amarico Lobo e Coelho e Campos que otrerece uma emenda. 
Depois de algumas observações do Sr. Prestdente, é approvr~da a emenda. 
Fica adiada a discussão do projecto. 
E' npprovnda a proposição o, 11, de 1893. 
Continúa em 3• discussão, com as emendas oll'erecidas, a proposição n, 98, de 1892. 
Depois de algumas obset•vaçlles do Sr. Presidente, o Sr. Amaro Cavalcanti oll'erece um 

substitutivo á proposição e pede pttra elle prelerencia na discussão. ' 
. O Sr. Presidente faz algumas ,observações, sendo em seguida approvado o reque-

rimento, 
Entra em discussão o substitutivo do Sr. Amaro Cavalcanti iL proposição n. 98. 
Ora o Sr. Gil Goulart, ficando a votnção adiada. 
Levanta-se a sessão. 

No dia 13, depois da leitura dos pareceres ns. 111, 112, 113 e 114 de 1893, passa-se ó.· 
ordem do dia. · ' 

E' approvada a redacção do projecto, n. 21, de 1893. 
Entram em discussão as emendas oíferecidus e approvadas em 3• discussão á proposição 

n. 61, de 1892. 
Oram os Srs. Manoel Victorino, c. Ottoni, Manoel Viatorino, João Neiva e Rosa Junior. 
Encerra-se n discussão. 
São approvadas a proposição e as emendas. 
E' approvada em 3• discussão a proposição n. 12, de 1893. 
E' aoprovada a conclusão do parecer n. 109, de 1893. 
Segue-se em 2• discussão o projecto n. 12, de 1893. 
O Sr. Monteiro de Barros oll'eNce um ~ubstitutivo, que entrn. conjunctamente em dis-

cussão. 
Oram os Srs. Manoel Victorino e Laper, ficando a discussão adiada. 
E' lido o parecer n. 1!5, de 1893. 
Levanta-se a sessão. 

No dia 15, depois da leitura do parecer n. 1!6 de 1893, o Sr. Amaro C1walcanti faz uma 
reclamação sobre a publicnçilo dos debates. 

Passa-se á ordem do r!ia. · 
E' approvada a redacção das emendas do Senado á proposição n. 61, de 1893, 
E' approvndo em I& discussão o projecto do Senado n, 23, de 1893. 
E' approvado em 1• discussão o projecto do Senado n. 24, de 1893. 
Continuo. em 2• discussiio o projecto do Senado n. 12, de 1893. . . 
Oram os St•s. Elyseu Martins, Catunda e Monteiro de Barros que manda à Mesa um 

requerimento. · · 
Não havendo numero para se votar, fica prejudicado o requerimento e cont!núa a dis

cussão do projecto. 
Ora o Sr. U. do Amaral, ficando a discussão adiada pela hora. 
Levanta-se a sessão. 
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HISTORICO 
DAS 

8B88Õj 8BOBBTA8 DR 7, 8 DB JULHO B 11 DR AG~'ID DB 1891 I DB 1D DB IANIIBO, 2' DIIAIO B 
. 3 DB JUNHO DB 1898 

(PUBLICAÇÃO FEITA EM VmTUDE DE DELIBBRA.ÇÍO DO SENA:QO, Blll· SBSSÃO 

DE 23 DE MAIO DB 1893) 

. Na sessio secreta de 17 de julho de 1891, o sr. 2" secretario lê o parecer da commissão 
de justiça sobre nomeação de membros para o Supremo Tribunal de Justiça. (VIde .pag, 2 
do Appendlce.) · 

E' posto em discussão o parecer. . . _ 
oram os Srs. Elyseu -Martins, Amaro Cavalcanti, Gomensoro, R.angel Pestana, Fjrmino 

/da Silveira, Rosa Junior, Catunda, Theodoreto Souto, Saraiva e Q, Bocayuva que o1ferece 
uma emenda ao parecer. 

E' posta em discussão a emenda conjunctamente com o parecer. 
O Sr. Amarico Lobo oll'erece uma emenda substitutiva que é posta conjJlllctamente em 

dlsous;ito, . · . . . 
Oram os Srs. Fraucisco Machado, U. do Amaral, Rangel Pestana, Elyseu Martins, Ruy 

Barbosa, Amaro Cavalca.nti e Gil Goulart. . · 
Encerra-se a discussão. . . . . _ · 
Indo pór-se a. votos o parecer e .as emendas, o 81'. Presidente suscita uma questão sobre 

o modo de proceder-se á votaQito, tomando parte neUa os Srs. Souza Coelho e Amaro .Caval
r.anti que propõe seja a votação symbo!ic!l. e successiva sobre cada um dos nomes dos cidaditO$ 
nomeados para o Supremo Tribunal Federal. . 

São approvadas as nomeaçoes feitas para membros do Supremo Tribunal de Justiça. 
O Sr. Presidente annunoia que se vae pr,oceder á votaQão sobre as emendas apresentadas, 
o Sr. Q. Bocayuva. pede e o Senado consente na retirada da sua Indicação. . 
Procede-se á· votação da emenda do Sr. Amarico Lobo, que é rejeitada. 

. o Sr. Presidente declara que a sessão do dia seguinte ser&. tambem secreta para dis
cutir-se e votar-se .o parecer da commlesito de constituiQito, poderes e diplomacia, sobre as 
nomeaçOes já. . realizadas de ministros diplomatlcos da. Repubrlca. em pa.lzes estrangeiros, 
cujo parecer já se acha sobre a mesa • 

. Levanta-se a sessito, 

. . 
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Na sessão secreto. do dio. 8 de julho de 1891 o Sr. Gil Goulart (2' secretario) faz algumas 
observações sobre a acta da sessão secreta antecedente. · 

Depois da leitura da acta são lidas diversas declarações de voto. 
o Sr. Gil Goulart. (2' secretario) lê o parecer da commissão de constituição, poderes e 

diplomacia sobre nomeações de membros para o corpo diplomatico. 
Entra em discussão o parecer. . . · · 

· Oram os Srs. Amaro Cavalcanti, Gil Goulart, Q. Bocayuva, Elyseu Martins, Amarico 
Lobo e U. do Amaral. · 

E' encerrada a discussão. 
São approvadas as nomeações para o corpo diplomatico. 
O Sr. Presidente declara que vae dirigir ao Sr. Presidenta da Republica Mensagem 

participando as deliberações do Senado n:1s sessões secretas de hontem e de hoje e pede no 
Senado que resolva sobre a observação feita pela commissão de constituição na ultima parte 

. do parecer. 
A MesP. não quer por si fixar precedentes que possam ser no futuro invocados para 

justificar o uso de titulos e condecorações abolidas pela Constituição, e, por isso, consulta 
ao Senado sobre o modo pelo qual devera nas mensagens, nas actas e em quaesquer outros 
documentos officiaes, designar pessoas que ~tinda insistem em assignar-se por títulos nobi
liarios conferidos pelo anterior regímen. 

o Sr. Amaro Cavalcanti propõe que o Senado designe a todos os cidadãos por seus an
tigos nomes, accrescentando em seguida aos nomes e precedidos da palavra- ex- os títulos 
pelos quaes ern.m conhec!tlos·em época anterior a promulgação da Constituição. 

Consultado, o Senado approva a proposta. 
O Sr. Pr8sidente•suspende a sessão secreta, declarando que o Senado passava a func

cionar em sessão publica, visto não achar-se ainda esgotada a hora regimental. 

Na sessão secreta de 17 de ngosto de 1891 o Sr. Amaro Cnvalcanti npresenta um reque-
rimento. (Pag. 19 do A ppendice.) · 

E' posto em discussão o requerimento. 
Oram os S1•s. Amel'ico Lobo, Elyseu Martins, Amaro Cu.valcanti e Q. Bocayuvn. 
Encerra-se a discussão. 
Vem a Mesa uma declaração de voto. (Vide pag. 30 do Appendice.) 
O Sr. 2° secretario lê o parecer da r.ommissão de constituição, poderes e diplomacia 

sobre nomeações diplomaticas. ' 
E' posto em discussão o parecer. · 
Oram os Srs. José Hygiuo, Aristides Lobo e Elyseu Martins que manda uma emenda ao 

parecer. 
A emenda é posta conjunctamente em discussão. 
Oram os Sr.>. Q. Bocayuva e Amaro Cavalcanti. 
Vem a Mesa uma indicação nssignada pelo Sr. Q. Bocayuva. 
O Sr. Amarico Lobo envia a Meslt uma indicação, que entra conjunctamente em dis-

cussão. 
Oram os Srs. José Hygino e U. do Amaral. 
Encerra-se a discussão. 
São approvados o parecer e a emenda do Sr. Elyseu Martins. 
As outras emendas foram retil•adas por seus autores, apoz prévio assentimento do 

Senado. · 
Vem ú. Mesa uma declaração de voto, nsslgnnda pelos Srs. Gil Gou1art e outl•os. (Vide 

pag. 22 do Appendice.) 
o Sr. Pinheiro Machado manda a Mesa uma declaração de voto. (Vide pag. 23 do 

Appendice.) 
Levn.nta-so a sessilo. 

I 
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Na sessão secreta de 19 de janeiro de 1892 é lida, posta em discussão e sem debate 
approvada a acta da sessão secreta anterior, que teve Jogar em 17 de o,<•osto de 1891. 

Declara o Sr. Presidente que ia ella ser convenientemente arcihivada, depois de ser 
assignada e locrada. 

O Sr. 2' secretario lê o parecer da commissão de constituição, poderes e diplomacia 
sobre nomeaçiles do corpo diplomatico. (Vide pag. 23 doAppeudice.) . 

E' sem debate approvado o parecer. . 
O Sr. Presidente ileclara que vae levar este facto ao conhecimento do Sr.Vice-Presidente 

da Republica em Mensagem, na fórmtt do regimento. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a sessiío secreta o passtt o Senado a funcciouar 

em sessão publica. 

Na sessão secreta de 24 de maio de 1892 é lida, posttt em discussão e sein debate 
approvada a acta da anterior sessão secreta, declarando o Sr. Presidente que ia ella ser 
encerrada e lacrada com os documentos que lhe são referentes para serem archivados. 

São lidos e postos em discussão quatro pareceres da commissão de constituição, poderes 
e diplomacia, sobre nomeaçiles para o corpo diplomatico. (Vide png. 25 do Appendice,) 

Oram os Srs. Gomensoro, Campos Salles, Amaro Cavalc~nti e Amarico Lobo, 
Encerra-se a discussão. . 
São approvados os pareceres. · 
05 Srs. Amaro Cavalcanti e Saldanha Mat•inho mandam á Mesa uma declaração de voto. 

(Vide pag. 25 do Appendice.) 
Em seguida o Sr. 2• secretario procede á leitura de uma nova Mensagem presidencial 

communicando diversas nomeaçiles de desembargadores. . 
E' tlim bem lido e entra em discussão o parecer da commissão de justiça e legislação 

approvaudo aquellas nomeações. 
Oram os Srs. Amaro cavalcanti, Gil Goulart, Gomensoro e Amarico Lobo. 
Encerra-se a discusslio. 
E' approvado o parecer. 
O Sr. Amaro Cavalcanti manda a Meso. uma declaraciio de voto. (Vide . pag. 26 do 

Appendice,) 
Levanta-se a sessiío. 

Na sesslio secreta de 3 de junho de 1892 é lida, posta em discussão e sem dQbate 
appt•ovada a neta ua anterior sessão secreta que teve lagar no dia 24 de maio de 1892, 
declarando o Sr. Presidente que i.a ella ser assiguada, l'echadtt e lacrada para ser couve· 
uieutemeute nrchivada. ' 

o Sr. 2• secretario lê o parecer ua commissiTo de justiça e legislação sobre a nomeação 
de membros elo Supremo Tribunal Militar. (Vide pag. 27 do Appendice.) 

E' posto em discussão o parecer. 
Oram os Srs. Elyseu Martins e Amarico Lobo. 
E' encerrada a discussão e approv:ado o parecer. 
Levanta-se a sessüo, passando o Senado a funccionar em sessiío publica. 
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DAS 

SESSÕES DE 16 DE JUNHO A 15 DE JULHO· DE 1893 

·Almeida Barreto (O Sr.)-Discursos: 

Fazendo um requerimento. ~ssii.o de 17 de 
junho.) Pag. 13. . 

Fazendo uma oommU)Iioacii.o. (Sessão de 23 de 
junho.) Pag. 77. {/ . _ 

Sobre o projecto n. !~(~ 1893. (Sessão de 30 
de JUnho.) Pag. i~ · 

Requerendo a J:lUblicacão ifdiversos dooumen. 
tos. (Sessão ae i de julli'o.) Pag. 142. 

Dando uma exp!icacão. (Sessii.o de/3Aie julho.) 
Pag. 167. - _ 17 

Sobre a proposicão n~ 50Ae4892_. (Sessão de 1 
de julho,) Pap. 144. V - , · . 

Sobre a proposição n, H4 d J892. (Sessllo da 
4 de julho.) Pags, 183 e 1 , 

Sobre uma indicação do ' , uy Barbosa. (Ses
são de 6 de julho;) Pa , 189. · 

Sobre o parecer n. 107 ~~93. (Sessão de 12 
de julho.).Pag. 24G. y ~ _ ' 

Sobre a pro.llosiçii.o n. 98 d/Jé92. '(Sessão de 12 
d& julho.) Pag. 256. · !/ 

Fazendo uma reclamação. (Sessão ~{(s dejulho.) 
Pag, 281. 1/ · · 

Amaro Cavalcaotl (O Sr.)- Discursos : ... 
1 

L b (O S . . · .oamer co o o· r,) -·n,soursos ·: 
Sobre o projecto do Senado n. ~e 1893. (Ses• 

são de 16 de julho.) Pag. 3, · 
Sobre o projecto n. 6 de 189t-(Sessiio de 19 de 

junho.) Pag, 36. 
Sobre o projecto n. 49 de 1893. (Sessão de 20 

de junho.) P11gs. 56 e 59, V . 
Apresentando um re~uep1mento. (Sessão de 21 

de junho,) Pag, 6ti.,V 
Sobre o pt•ojecto do Senado n.~J.5 de 1893. 

· · · (Sessão de 21 de junho.) Pag.~. 
Sobre uma representaçiio da Camr; Munici

pal de Santos, (Sessão de 27 de j ho.) Pag. 
$0. ' ' 

Sobt•e a proposição n, ~SI). de 1892, (Sessão de 
27 de junho.) Pag, 8QV' 

Sobro um requerimento do.St•, Yirgillol1:lamn· 
~io. (Sessão ele 27 de junho.) Pag. 88.V 

Sobre a proposição n. 7 de i893.1~essiio de 28 
de junho.) Paga, 104 e 105. V 

Sanado , Vol, II . 

Respondendo ao Sr. Almeidllfl3ftrreto, (Sessão 
de 17 de junho.) Pag, 13. li' ' 

Sobre a proposição n, 126 dr 4892, (Sessão de 
1.7 de junho.) Paga. i6 e 20Y · 

Fazendo uma communicaç~. (Sessão de 19 de 
junho.) Pag, 30, ' ~ . · · · 

Sobre o projecto n, 49 de 18!12, (Sessii.o de 19 do 
junho.) Jlng, 44. Ll. 

So.bre o projecto n. 46 de 11\':1• (Sessiio de 3 de 
JUlho.) Pag. m. I 

So.bre o projecto n. i9 de ~113. (Sessiio de 4 do 
JUlho.) Pngs. 177 e 181. V . 

Sobre a propoaiçiio n. 10 de 189a. (Sessão de 7 
de j11lho.) Pag. 198, . 

OJ!orecendo dons pr.ojeotos. (SeaSãh do 8 de 
JUlho,) Png. 212. iJ 

So.bre o projecto n. 10 de t893. (Sessão de S.do 
JUlho.) Paga. 219 o 222. · 
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----------~--------------------~------· I 
Sobt•o a proposição n. 61 de i892. (Sessão do H 

de juU10.) Pag. 237. ,..J · 
Sobre o parecer n. 107 do\ 1893. (Sessões do ii 

c i2 de julho.) Pngs. 243 e 245, · 
Sobro o projecto n. 17 dol.fS93. (Sessão de i2 

de julho.) Png. 251. 

Antonio Dncnn (O Sr. 3• socrotario)-Dis
cursos : 

\ Pedindo a publicação 110 ])ia>•io do Congresso 
\ do uma representação dirigida ao Congresso 
·. Nacional, acerca da questão do imgosto do 
· sello. (Sessão de 20 de junho,) Par;. 5~. 
Respondendo ao Sr. Almeida Barreto. (Sessão 

do 3 de julho.) Pag. i67. 

A.rlatlde• Lobo (O S1·.) -
1
Wscu1·soe : 

Sobre o parecer n. 77 de i893.li(Sessiio do 30 de 
junho.) Pag. i36. \ _'l 

Sobre a proposição n, 8 de i~3. (Sessão do 3 
do julho.) Pag. i68. \ 

Drnz CnrÓeh•o (O Sr.)\Dis~urso : 
Sobre a proposição - n, 9 ele,, 803. (Sessão de 

7dejullio,) Pag.207, · ' 

Chrl•tlnno Ottoni(O S~ )::-Discursos : 
Sobro a proposição n. i26 d;;\\803. (Sessão de 

i7 de junho.) Pag. 20. - ~ 
Sobre a proposição n. iO de 1893. (Sessão de 7 

de julho.) Pag. 200. . \. i 
Sobre a proRosiçiio 11, 61 do i892. (Sessões do 
ii o i3 do julho.) Paga. 228, 236 e""27i. 

-I Coelbo e Campo• (O Sii;)-Discursos : 
Sobre. o projecto n. 49. ele líl02~ (Sessão elo i9 

do JUnho.) Pag. 37. \ · 
Sobr~ o projecto n. i7 do 'i 03, (Sessão do i2 

do JUlh~.) Pag. 254. 

Coelbo Rodrlguca (O Sr.)-Discursos: 
Pedindo a publicação de uma l'eprescntação. 

(Sessão do 17 ela junho.) faf. H. 
F~~:iendo um requerimento. ~essiio do 17 de 

Junlto.) Pag. 14. '\ / 
Sob1•o o parecei' n. 74 do 1803. (Soss~o do 27 do 

junho.) Pag. 82. . 
Sobre uma publicação no D·iario do ~~IVf'Csso. 

(Sessão do 28 elo jtmho.) Png. 103, y 
Sobro o projecto n. 13 ele i803, (So~s~o ele 30 

do junho.) Png. i30. \ 1y 
Sobre o parocor n. 97 elo i803. (Sess~o de 30 de 
· junho.) Png. i35. 

Declaraçõea : 
1 

. 

«Declaro que votei cont1•a o projecto n. ~elo cor· 
1·onto anuo concedendo subvoucão \pit'a uma 
Univcl•siunelo om Cm•\tybn.- Joüo l!cwbc!
lho.» (Sessão elo iOdo JUnho,) Par;. ü. 

:l>omlngo" VIcente (O S1•, )-Discursos : 
Sobt•o 11 p1•oposição n. i30 do i8g2, (Sossilo de 

27 de junho,) Pag. 88. 

Apresentando um rogne.rimonto. (Sessão de 30 
do junho.) Pag. i2~ 

Sobre o pt~~•ecoL' n. 97 do i893. (Sessão da G de 
julho.) Pag, 100. / · . . 

Pedindo a publicaÇão, ~e diversos documento. i 
no ])iar•o do Conorcsso, (Sessão de :!2 de 
julho,) Pag, 244. y -

Ely•eu Martin• (O Sr.)-Discursos : 

Sobre um proj cto relativo a engajamento do 
t1•abnlbador s asia·ticos, (Sessão do 7 de ju· 
lho.) Pag. i 5. , 

Sob1•e o project .n, i2 da iS93. (Sessão de 15 de 
julho,) Pag. 81, 

Emenda•: 
Ao projecto do Senado n. 5. de i893 : 

· Ao art, i• § 3• : 
Depois da pala vrn final-militcwcs-nccrescon• 

te-sa- conformo fo1• dotei' minado om lei. 
Sala das sessões, iG do junho de 1893. -João 

Neiva. · · 
Supprima-se o § 16 do art. 20. - ,lmMo Ca· 

valcanti. 
Diga-se : por il!t~rme~io do iiH!listerio da Jus· 

tiça,a pelo M1mster1o da Justiça-em vez de: 
por intormedio do Ministerio daFazenda.e pelo 
illinisterio da Fnzonda.-:lmel'ico Lobo. 

A1•t. 8.• Em· vez de -vencimento de 2:400$,
diga-se : 3 :G00$000. 

S. R. - Sala das sessões, iG ele junho do ·i893. 
-Joiio Ncim,, · 

A1•t, Para as primeiras nomeações sorilo pro
feridos os l'unccionarios nomeados eX•VI do 
decreto n. 1166 de i 7 de dezembro ele i892 na 
ordem do maior tempo de serviço do cnl'go. 

S. n..- Sala das sessões, i6 ele junho de i893. 
-.João Ncivu. Pags. 8 a 9. 

Ao projecto elo Senado n, 49 de i892 : 

Ao art. i•, paragrapbo unico : 
Supprimam·se as p~laVI'as-por Cjllaiquol' cansa, 

inclusive remmcm-po1• inute1s. 
Em voz do-paragra.pho unico-diga-so-§ i"

uccresoontnndo·se: § 2• - Realizada a hypo~ 
these do para;;rnph_o a?C~rior, ? prcsidonto 
ela Cam:ll'!L conunun1cara 1mmed1A·tamen to o 
dia qno ltouvor ma1·~ado para a. eiei,çiio ú. 
j1mt:c oleitOL·a) d.a ~apLtal clo·t·e~pec~LVO Esta~lo 
e os ta transmlttll'a a commnnwacno, om CJr· 
cular aos gove1•nos municipnes, os qunos 
pt•ombvol'ito a eleição .no cl}a design~do,. de 
confo1•midado com a Ie1 n. 3o de 26 do Janeiro 
de 1802. 

Accrescente-se : 
Art. 3.• O momb1•o da junta oloitol•nl o.u do ~o

veL'no municipal q11e duixnr elo cumpl'll' o ehs~ 
posto no § 2• do nL't. 1• incort•er1\ nn pena do 
m•t. ·18 dn l'ofedd!L lei u. 35 de i802. 

S. R.-J1Ia110cl Viotol'ino.-Antonio Bacnc~,.
Joiio ·Nciva.-Gomcnso>•o,-A. Cavalcanti.
Gil Go~tla>•t, (Sossüo ele 19 de junho,) Png. 37. 

:• 
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Ao projecto n. 40 do i892 : 
Ao art. i• pa1•agrupho unico- Em ve~ de 

-presidente ela o•cs)Jcoti·ca Gamara, dign-so : 
Presidente da Republica. 

Ao mesmo artigo, pal'!l.gl'!l.Pho unico - S~p
primam-so os~ns palavras finaes - oomo m
our..o.< cm crimes policioos. 

Substiluu-sa o a1•t, 2° c seu pnragrapho pelo 
seguinte : 

Art, 2.• Incol•rorú. na pena de suspensão do 
emprego po1· O a 18 mc1.cs o presidente ou 
governador do EMndo que deixar do cumprir· 
o disposto no nrt. i•. 

A pena será de suspensilo dos direitos politicas 
por 3 a G annos, além das mais cm que 
incorl'Ol', si obs·tar de qualquer lúrmn o pre• 
sidente do gstado a elciçiio mm•cada pelo 
Presidente da Republica, na fórnm do para
grapbo unico do mesmo artigo. 

Pàra'grnpho unico : Compete ao procuradO!' 
ffernl da Republica denunciar o no Sup•·emo 
l'ribunal Fcclel'!l.l formar a culpa e .Julgar 
nos crimes previstos neste Hrtigo, observan
do-se quanto ao p••ocesso u lei em vigor para 
os crimes funccionaes de foro especial. 

O Poder Executivo dnl'Ú. conl1eeimanto do facto, 
com os documentos que tiver, no procurador 
geral da Republica pnrn os devidos ofl'eitos, 

Ar I. Os juizes seccionnos elos Estados cla
l'iio cnmprimonLo ú.s providencias guo lhes 
forem 01•donadas pelo Prcsidonte da H.epu· 
hlica para a exccucito do dis~osto no pa1•a
grapho unico do a1•t, i 0 , do modo que a 
eleição ao faça no dia por este lixado. 

S. R.- Sala das sessões, 10 do junho do 1893. 
- J. L. Coelho c Campos. Pag. 4·1. 

Ao projecto n. 49 do -1803 : 
Ao art. 1• pnt'tlg'l'npho unico -Substituam

se as palavras.- c tl'ibmu1cs o•ospcoti·"o~ -
po1• estas - scoo~onacs. 

Art. 2.•- Substi-tuam-se as Jlnlavl•as - ás 
1lcna.< elo cwt. 1 ,9 5 rlo Cocl-i,r;o Pcncol - pelas 
seguintes - ci pene• ele pl'isilo odlútao• poo· 
q·uatl~a mc;c.-: cb 1m1. muw. 

Ao art. 2° pat•agrnpho unico - Accl'OSCOU• 
·~em-so em soguicln. ús palavras - ,t-·1•t. 5•1-, 
na seguintes-§ 2°. 

;\ ddiciono-se o artigo seguinte : 
A formacilo de culpa c o julgamento dos crimes 

ele que trnt11 o lll't, 5J ela lei n. 35, do 2G 
ele Jnnoil'O elo 1802, compete aos juizes soc
cionMs, qualqual' quo soja o logm• do clclicto. 

Sala das sessões, 20 do junho elo :!803.- !!m~
l'ioo Lobo. 

Fion o govol•no nutol•isnclo a pul' om oxccncão a 
tabella do voncimon tos do po;seal dos l.olo
gL•aphml, logo r1uo o l'ospootivo l'ogouln.monto 
ostojiL conf.,ccionudo; t•cspoi Indu~ us lo!•çns do 
vigOnto ot•çn.monto o fm:endo as necosHnl'inR 
trnnsf'oL•encin.)o! nn.M consiH·nuçjjos .l·olntivns no 
pagamento elo pessoal. 

Sala tla~ sessões, 20 de ,itmho tlo iSOJ.- GttSJl<ll' 
lJ>'WlWJoncZ.- Joiio llurbulho. Png. M. 

Ao pl•ojecto n, 7 de i893: 
ll.ccrescen to-se onde convier: 
Aos juizes foderaos será abonada a quantia 

de iOO$ mensaes para aluguel do eclific1o onde 
cada um delles tenho. de funccionnr, desde 
rfUO nfio haja proprio nacional adaptado a. 
esse llm,- Q, Booayuva. 

Accrescen'tc·sc onde convier : 
Haverú. em c'ndn. secçüo um porteiro, um con• 

tinuo c os officiaes de justiça CJUe forem 
necossarios á vista da exigencio. do serviço, 
vencendo o primeiro e o segundo 600$ nrinuo.es· 
e os ultimas 400$, nilo excedendo o numero 
dellcs a tres om cada secçiio.- Q. Booayuva. 

Aceroscento-sc · 
Sito crMclos nos municipios de cada ·Sécçito 

dons -supplentes' do ju1z substituto, com a 
nttl'ihuição de cumprir e executnr os actos e 
sentenças da just1çn federal, venccindo os 
emolumentos e custas do regimento em vigor, 
pelos netos que pro.ticm·em.- Q, Booayuva, 

Nn.s outras secções haver~ tambem um soli
citador, para onda uma· dellas, ·com os 
mesmos vencimentos e vantagens do solici
tador da fazenda do dislrlcto federal,- Q, 
Boeayuva, 

Art. 8. 0 Em vez de...;. 2:400$, ....;. diga-se 
3:600$000.-21 (\o junho dn i893.-João Neiva, 
- Almciclco Bao•roto.- Fh•mino da Silvci••a, 
- Scontos Ando·adc- J. CMzendco, Png. 69. 

Accroscente-so ao art. i• da proposição n. :!30 
do 1892: · 

§ O credito ser{, distribuído em troa oxer-
cicios succossivos conforme os pagamentos a 
realizar-se. ·. . 

S. R.- Snln das <JCSsões. 27 de junho de :!893, 
- M«nool Viotorino. Png. 84. 

Ao projecto n. i3 de 1893 : 
Accrosccnlc·.se ao llno.l do o.t•t. i• o seguinte...;. 

c bem. assin ns implioc~dos cm todas as ooozw
o•c1wia..• que se tccm dado na comarca da 
Bo" T" ist", no mc.çmo Iiistado, desde fcvc••ciro 
do mwo findo, · 

Snln. das sessões, 30 rio junho de i803.- Bir
mino ela Silveira. Png. :!29. · 

Additivo no pnrecct• n. 77 de 1893: 
E' a commissito de rnroccl' que o. roprescntaciio 

do D1•, Albino Meira, prosidenLe do Con
fl'l'Osso do Pernambuco, sejo. remottida ao 
Podal' l~xocutivo pUl'O. que osto inl'ol•mo o 
que constar-lhe sobre os factos nelltl l'efc· 
l'idos. 

S. R.- Sala das sos<ões, 30 da ,i11nho de 1803. 
- .·!. Co:lho lloclrigues, Po.g. :iss~ 

Aos m•ts. i•, 3° c 5• ela p1•oposição da Cnmnra 
dos Doputndos n. üO do 1892- assignndn• 
polos Srs .. Toílo Noiva e outros na sessüo de 1 
do j!llho. Png. H3. 

A' lll'Ojlosiçuo n, 01 do i8U2: 
A1•t. i. 0 glll voz do - o rtrsenal rlc mcorinha 

cl" JJahia -dlgn-sc- o.< Msonac.< rlc ma>•in/w. 
cl" CctJlittll Ji'edmtl c dt~ BahiCt.- Jocio Neiva. 
(Sossito do() ele jnl)lO.) Png, 191, 
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Ao projecto n. 16 do 1893: 

Ao art. 3° (lottra a) accrescenle-so in fine: 
o tnmbem para o cns•• do sm• e lia executada 
para rehabilitar n memot•in do condemnado. 

Ao mesmo a~tigo (lettrn _ o);supprimam-se ns pa
lavras : e condecoraçoos, 

Sala . das sessões, 8 de julho de 1803.- Joí$o 
Newa. Pag. 224. 

A' propo•içilo n, Gl do 1802 : 
Ao nrt. i 0 accrescen to-se : 
E bem assim a remove•• para Jogar mais convo· 

nienlo o Arsenal de .Marinha de Pet•nam
buco. 

S. R.-.Gaspar Drummond.- Joaquim Pcr
nambuoo, (Sessão de H de JUlho.) Png. 228. 

A' proposição n. 6i de 1893: 
Precederá. ti hasta publica a escolha pelo go

verno do local para onde deve set· mudado 
cadn um dos arsenaes. 

,Por oonto. da União se fari• a acquisição pelos 
moios legnos da. área necessarin e igual
mente os' e~tu~os e planos definitivos das 
obro.s o. constru1r. 

Dso estabelecimentos o.ctunes sómento será ce• 
dida a po.rto que o governo, consulto.ndo as 
necessidades ao fisco. não julgar util an· 
noxo.r ás respectivas alfo.ndegas. 

A hnsto. publico. se abrirÍL, com exposição dos 
planos que o empreznrio não ter.í o direito 
do o.lterar, com •specillcnçílo das constru
cçõcs quo garantam o. efficaz fiscalização. 

A licito.çílo versa~:\ sobre o valor em que for 
estimado por cada concnrrente o tet•reno 
cedido, e a quo.ntia que oíferccet• paro. indcm
nisação das despezas feitas com os estttdos o 
ncquisição do terreno, computo que será de
clarado no edital. 

Sala das sessões, ii de junho de 1893.- C. B. 
Ottoni. Pag. 230. 

A' proposiçii.o n. Gi de 1893 : 
Prccede~ú. n hnsta publica, o.lóm da escolho. do 

local para o. nmdançn, !Í. acquisiçilo por 
conto. do Estado de úrea nece~sarin /ls cun
•t~ucçõcs, e os estudos deJinit'vos e orça" 
manto das obras. 

Dos estabelecimentos nctnaes sómentA seri1 pe· 
dida a parte quo o governo, consultando as 
necessidades do llsco, nfio i ulgar utilannexa~ 
ás respectivas alfandegas.' 

A hnsto. publica so abrit•í• com e~posiçüo dos 
planos que o omprezal'io não tara dh•eito de 
nltet•ar e com especillcacii.o de construccões 
que go.rantam cfficuz fiscalizacfio. 

A licitação tcrú. em vista : 
De um lado, 11 despeza foi ta com a acquisiçiio do 

terreno o estudos; o o valor da propriedade 
cedida pelo Estado, valor determinado pre· 
vinmenle pelo meio qtte no governo pnrecct• 
melbot•. 

De outro Indo, o orçamento dos trabalhos e 
construcçõos por ndjndicaçiio. 

No balttnço destas sommas scroí. preferido o 
concurronte quo ofi'erccer ao Thesouro maio
res vo.ntagcns. 

Sala dns sessões, ii de julho de 1893.- C. B. 
Ottoni. Pag. 237. 

Ao pt•ojecto U:. i7 de 1893: 
Que seja adiada n. discussiio da mo.tcria até 

que BOJa approvo.do ou rejeitado o projecto do 
Codigo Civil.- Coelho c Campos,- Nma Ri·· 
beiro.- Gomensoro. (Sessão de 12 de julho. 
Pag. 255. 

l'h•mlno .da 811velra (0 Sr.)-Discurso: 
Sobre o projActo do Senado !], 13 de 1893. 

(SMsão de 30 ele junho ) Pag. 129. 
I 

Gaspar Drummon~O Sr.) - Discursos : 
Sobre o projecto n. 4 e 1893. (Sessão de 20 

de junho.) Pag. 57. 
Sobre o parecer n. TI de 1803. (Sessão de i de 

julho.) Pags. 196 e i46. · . 
Sobt•e o. proposição n. iO\~e 1893. (Sessão de 

7 deJu!llo,) Paga. 196 e 200. 
Sobre o. proposição n. 6i de 1892. (Sessão de 

H de julho.) Pag. 230, . 

Gil Goulart (O S~2° secretario)-Discursos : 
Sobre o projecto do e nado n. 5 de 1893. (Ses

são de 16 de junh? ) Pag. 6. . 
Fazendo um requer;mento, (f:\essfio de i6 de ju-

nho.) Pag. 8, 11 . 

Sobro n proposição n. 98 de 1892. (Sessão de 
12 de julho.) l'ng. 264. 

Gomensoro (O Sr.) -Discu~sos: 
Sohr~ o proj,cto n.lvi de 1893. (Sessão de w 

de Junho.) Po.g. 8. I} 
Sobre. o pt•ojecto n, d 893. (Seseiio de 2i 

de JUnho,j Pag. 70. 
Sobre uma emenda do Sr. Fiq.!!)'ino da Sil

veira. (Sessão de 30 de ju~. ~-lfYng. 129. · 
Soht•o o projecto n. ~~~ 93. (Sessão de 30 

de junho.) Pag. 134. ~ . 
Sobro o projecto n. 2· de 1893. (Sessiio do 8 

de julho.) Pag. 218. 

lndlenQiio : 
«O Senado, informado elas circumstnncias que 

intorrompet•am hontom OR trabalhos do. Cn
maro. dos Depu·tados, lo.stimando osso triste 
incidente, que deve encontt•at· no poder com
petente a necossnrio. repn••ncfio, declarn-se 
solido.t•io com uquolla cusa do Con;;••esso no. 
mocilo po'r ella ndoplnda cm prcsenço. desso 
doploravel acontecimento, o espero. aR pro
videncias elo ~;rovet•no. - Ru!J Barbosa,,. 
(Sessão do 6 de Julho,) Pag, 189, 

.J'oaklm Cntundn (O .~•·,)- Discursos : 
Sobt•e a proposição n. l.lf de 1803. (Sossfio do 

7 do julho.) Pag. 203/ 
Sobro o pl'ojecto n. i2 do 1893. (Sossilo do 15 

de julho.) Pag. 282. 
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.Joiio Dor bolho (O Sr.)- Discursos : 

Sobre umn emenda do Sr. FitMino cl:l. Sil
veira. (Sessão de 30 de junho.) Pag.12U. 

Sobre o parecer n. 77 de 1893. (Sessão de 30 
de junho.) Pag. 140. i 

.Joiio l'Welvn (O~r .)-Discursos : 
Apresentando un p1•ojecto. (Ses~ão de 16 de 

junho.) Pag. 2 · 
Sobre. o proje;to n1/5 de 1893. (Sessão de 16 

de Junho.) I ag. f/.r '. 
F!!zendo um reque1·ir nto. (Sessão de 16 de 

Junho.) Pag. 9. 
Sobre o projecto n. 55 !J/ 1892. (Sessão de 23 

de junho.) Pag. 77. ff 
Sobre a pr•oposição n. 130 ' e 1892. (Sessão 

de27 dejunho.) Pag. 83. · 
I I Sobre um requerimento do Sr. Vir~i.)io Da-

masio. (Sessão de 27 de junho.) Pag.l/'8. 
Sobr~ a proposição n. 50 de 1892. (Se~ões 

de 28 de junho e 1 de julho,) Paga. 106, 8 e 
142. 

Sobre n pro.posição n. tté 1893. (Sessão de 
3 de julho.) l'ag. 169./

1 
Sobre o projecto n. 19 1 e 1893. (Sessão de '! 

de julho.) Pag. 181. 

Sobre a proposição ~· 61 de 1892. (Sessão 
de 6 deJullio.) Pag. 9. .. 

S b 
. r / 

o re o proJecto n. de/1893. (Sessão de 8 
de julho.) Pag. 214. ~r. 

Sobre. o projecto n. 16 : 1893. (Sessãn de 8 
de Julho.) Pag. 221. 

Sobre a proposição n. 61 de 1892. (Sessões 
de 11 a 13 de julho.) Paga. 230 e 274. 

Laper (O Sr.)-Discurso: ! , . 
Sobre o. projecto n. 12 de i&QS. (Sessão 

de julho.) Pag. 277. V 
de 13 

Lulz DeiRno (O Sr.)-Discurso: 
Sobre a proposição n. 114 tle {S1l3. (Sessões 

de 3 e ·1 de julho,) Pngs. 169 e t,B3. 
. ..... 

Manoel Vlctorlno (O Sr. )-~iscursos : 
Fazendo um requedmento. (Sesjão de 1G de 

junho.) Png. 8. 
Sobro o pt•ojecto n. 6 de {,S03. f l!Sessão de 19 

de junho). Pags. 33 o 35/ IJ- . 
Sobre o pt•ojecto n. 49 der:! 93. (Sessão de 20 

de JUnlio,) Pngs. 58 e 6')·/) 
Sobre a proposição n. 13 . de 1892. (Sessão 

de 27 de jtmho,) Pag, 83, . . ~ 

Sobt•c a proposição n, 7 rle 1893,- (Sessões do 
27 o 28 de junho.) Puqs. 91 e 10:>. 

. " Sobro o proJecto n, 19. de 1803. 

Soht•o 11 J.lt'nposiciio n. G1. de 18Q~J (S. essilo 
do 6 do Julho.) Pug. 190. . 

Sobre o pat•ooet• n, 97 de 1893, ( e. srio ele 6 
do julho.) Pag. 191. , 

Sobre o projecto n. 22 de 18~. (Sessão d~ 8 
de julho.) Png. 215. 

Sobre 11 oroposição n. 61 de i892. (defaÕes de 
11. e 13 de julho.) Paga .. 232, 238,lfõ" e 273. 

Sobre o pnrocer n. 107 do 1893.· (Sessão de 
12 de julho.) Png. 249. 

Sobre o pt•ojecto n. 12 de 1893. (Sessão de 
13 do julho.) Pog. 276. 

Men11agen•1 
•Submetto ú vossa approvação, na fórma do 

art. 48 § 12 da Constituição, a nomeação doa 
Srs. Antonio Luiz von Hoonholtz (Barão de 
Tetl'd) e Francisco Regia de Oliveira como en
viados extraordinarios e ministros plenipo
tcnciarios representativamente na Austria· 
Hungria e na Itnlia. Esses diplomatas estão 
actualmente ncreJitados, o pl'imeiro junto a 
sun magestade o rei de Italia e o segundo na 
~s~. . 

Capital Federal, i de julho de i893.- Floriano 
Peixoto ·• (Sessão de 4 de julho.) Pag. 175. 

Monteiro de Barro• O Sr.) - Discursos: 
Sobre o pat•ecer' n. 97 d 18 S,(Sessiio de 6 de 

julho.) Pag. 193. 
So bt•e o proJecto n. 12 de · 

13 e 15 de julho.) Pa 

OfDclo•r 
Do Ministerio das Relações Exteriores, da- ' 

Indo de 16 do cot•rente mez, remettendo, 
afim de serem distribuidos pelos Srs, sena
dores, SU exemplares do ·rolatorio daquelle 
ministorio apresentado ao Sr. Vlce-Presi
dente dn Republico; 

Do Ministel'io dos Negocias dn Guerra, da
tado de 15 do corrente, devolvendo, de ot•dem 
do St•. Vice-Prosidente da Republica, devi
damente sunccionado, um dos autographos 
da l~esoluçü:o do Congresso· Nacional que 
mandiL Jlllg'!ll' ao all'eres honorario do exer
cito Antonio Paes de Sí• Barreto a qunntia 
de 2:592$, proveniente de difl'erenças de soldo 
qtw deL'I:ou de receber em tempo. (Sessão de 
17 d&junho.) Pag. H. 

Do ::lt•. senador Coelho Rodrigues, datado do 
hoJe pat•ticipando que, pot• lncommodo de 
sande, ó !'ot•çudo a ausentat•-se por algumas 
semanas p!ll'l\ t'ót•a destn cidade, e pedindo 
um mez de licença. . 

Do Sr. !• s~creturiu dn Camara dos Depu Lados, 
datado de '17 do cot•t•ente, communionndo que 
t'Lquelln CnmrtrtL loi devolvido, devidamente 
sunccionado, um dOR autographos da Reso
lução do Congresso Naclon·t.I, que .mandare
ctillcllt' 1\S palontes dos officiues do exercito 
refot·maclo~ no• postos de gener!\Os volunta
riamente ou não. 

Do Mlnlsterio da Justiça e Negocias Inte
l'lores, da ludo de i 7 do corrente mez, truna-

. mitt.indo, pura os fins convoniantes, 11 Man· 
Sttgem pela qual o St•, Vlce-Pt•esldente da 
Repuulica, communicando ter nomeado o 
cot•onal Dt·. Henrique Valladnres plll'a o 
cttl'S'O de P1•efeito do Distrioto Federal, sub-
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mette t. approvação do S~nndo r. moam!\ no
meação, 

Do governador ,Jo Estado da Parahyba do 
Not•te, do.tado de 10 do cot•ronte mez, agra
deeendo a remessa da collocção dos Annacs 
do Senado do anno passado e um exemplar 
do Jofamtal do Senador; o t•emettendo dons 
exemplares da Constituição Estadonl e um da 
col!ecçiio de leis e decretos claquello Estado. 
Jll'Omulglldas no anno proximo passado, (Ses
são de i9 de junho,) Pag. 30. 

Do Ministerio das Relações Exteriores, on· 
vianda uma Mensagem do Sr. Vice-Presi
dente do. Republica. 

Do Sr.· Saldanha Marinho, communicando 
não podet• comparecet• :1 sessão, por se achar 
enfermo, 

Do Ministerio da Industria, Viaçilo o Obras 
Publicas, datado de iO do corrente, devol
vendo, de ordem do St·. Vice-Pr.~sidente da 
Republica, os documentos qno acompanha
ram a 1\Iensagem de i1 de novembro do anno 
Jlndo, t•elativ!L no projecto upt·osenLado pot• 
F. Doncker, pnrn constrnccão, uso e gozo de 
uma estmdn. de ferro entro esta capital o 
l~ntre·Rios, entt•oncando-se na linha central 
~ passando por Potropolis. (Sessão de 20 do 
JUnho,) Pag.,40. 

Do Ministerio dn. 1\Iarinhn, dn.taelo da iOdo 
cot•rento maz, transmittindo, em resposta ao 
officio do Senado da 20 elo mez passado, a 
opinião do governo sobre n proposiçilo ela 
Gamara dos Deputados :.lativn. ú lt•nnsfe· 
rencia do Arsenal do Murinha elo Es~ado da 
Bahia. (Sessão de 2i de junho.) Png. 63, 

I;>o Sr. senador P1•uelonte de Moraes, da·taelo 
de 21 do corrente moz, communicando que 
por motivos justos é fot•çado a doixm• de 
comparecer ás sessões pot• alguns dins. (Sos
são ele 23 de junho.) Pag. 75. 

Do i• secretario da Camara dos Deputados, 
de 22 do cor,·anto, communicnndo .que, em 
sessão de 21 do corrente, aquelln Cnmm•n niio 
pôde dar o seu consentimento no p!•ojocto elo 
Senado estabelecendo os casos om que ó livt•o 
ou oht•igatoria a prccoelencin do casamento 
civil. 

Do govet•nador do Est.ado dn Bnhia. <lntndo 
de 15 elo corrente moz, t•otnett•mdo um oxom
p!at• da Mensagem o t•elatot•ios, apt•osenLndos 
por aquello governo V. nssomblon geral legis
lativa do mesmo l~sludo no dia 7 de abl'il 
ultimo. (Sessão de 23 de j•mho.) Png. 76. 

Dn Cnmnra Munioipctl dn cidnelo do Snntos, 
Estado elo S. Paulo, dntndo do 22 rlo cot•rento 
mez, rept•osontando sobro IL gt•nndo convonion
oia do ser convertido omlci o projecto 9_ue nu
tol'isn o Podet• l~xecuti v o IL conccdot• lwoi\Ç\1 
ao cidadiio Francisco !lot•t•cil·a Uot•nos piU'a 
in tt•oduzir 2. 000 ·tt•nballmdot•o.<.- Oppot·tunn· 
men~e iLs commissões l'onnidns de Jlnnnçns o 
do colonis1lçiio. (SeRs11o do 27 elo junho.) 
Png. 70. 

Do Sr. sonndor 'l.'heodot•olto Santo, dntudo do 27 
do cort•enLe moz, communicnndo r1ue tem dei
xado de compnt•ecot• :\s sessões do Senado 

por se nchn1• enfermo. (Sessão do 28 de 
JUnho.) Pag. 09. 

Do Ministerio da Justiça o Negocias Intorio· 
ros, datado do 23 cto cot•renLe, communicando 
que foi promulgada a lei do Congt·osso Na
cional mandando considot•nr como lon tos 
substitutos da !laculdade de l\{edicinl1 os 
ael,juntos que, passnt•am a pr.epat•adot•es e os 
11dJnntos nctunes que não foram contemplados 
na ul~ima t•efot·ma, e os prepnrndoros quo, 
tendo feito concurso par!L adjuntos, fot•am 
clnssillcndos, · 

Do mesmo Ministet•io, dnt11do de 2G do cor
l'onte mez, devolvendo, devidamente Sl1nccio
nndu, a resolução do Congresso Nncionnl, 
mandando pagar no. bacharel Manoel Joscl 
Chaves, pt•ofessor juhiludo da cndeit•11 de 
philosophia do cut•so 11nnexo ú. Faculdade do 
Direito de s: Paulo, os vencimentos inte
gt•aes que percebin durante o exorcicio desse 
cal•go, bem como a indemnisnl-o das gt•n.ti
ficaçõos que doixOll de p?rcebot• desde a. data 
da sun jubilação. 

Do govot•nndor do mstado cto Cenrí•, datado 
do 13 do jtmho, nccusnndo o recebimento dn 
coJ!ecçüo 'dos .4nnacs rlo Senado e de um 
oxomphu• do Jof<muà,l do Scn<<dor; e bem 
ns•im t•omettendo dons exemplnt•es da Consti
tuicilo daquelle gstndo. 

Do governador do Estado do Rio Gt•nnde do 
Not·~e. datado de iG do corrente mez, ngra
cle~ondo a t•emessn dos .4nna.cs do Senado e 
de um exemplar do Manual do Senador; e 
bom nssim romettendo nmn collocçilo das 
leis dnque!lo Estado e dons exomphLt·es dtL 
Constituição, (Ses silo do 28 de junho.) Pag. 101, 

Do Sr.1° sect·~tarlo dn Camat•n. dos Deputados, 
datado ele 30 do mez Jlndo, communicando 
que uque!ln Cnmarn adoptou e vni ser en
viado 1\ snncçiio o projecto do Senado que 
concede a D. l\Iarin. do Cnt•mo Alei biades 
Amol'im Rangel unm pensilo nnmml do 
i;·l'IO$, repnt•tidiunente com sun Jillm D. Hen· 
t•iqueta Augustn de Am01·im o Silva. 

Do l\linistcrio da Mnrinhn, dutndo de 28 do 
mez findo, devolvendo, devidnmeuto sanccio
nndo, um dos 11utogt•aphos dn Rosoluçii.o do 
Cong·t•osso Nacional nutot•isnndo o governo n. 
dcspondot•, {L pt•npot•çiio que J'Ol' &o tot·nnndo 
nccosstwio, o fazenda p~u·n isto ns procisn.s 
opet'll\'Õos d•' Cl'odito,n quantia de 12.000:000$, 
no cambio do 27 d. estul'linos, com a reforma 
do mntet·inl nnv11!. 

Do ~Iinislot•io da Indnstt•in, Vinçiio o Obrns 
Pnblicns, datado do 30 do mez Jlnúo, t•emet
~'n<lo a infot•mnçiio, proco.<so o p~reoor do 
1nspoctot• goernl dns es~radns de lot•ro, dos 
dit•octo~es dn sect•etlll'in o da 2• secção, como 
complomon Ltn•es rins infot•nl!lções j~ submet
tidns sobEo o pt•ojecto de F. Doncket• pnrn 
constt•ncçtLo, uso o gozo de umn cstt•udn de 
forro onn•o n C11pitnl Forlot•al o J~ntre-!Uos, 
com ontroncnmonto da linhlL cmttrnl o pnssn
;:em pot• Pott•opolis. (Sossiio do i do julho.) 
Png. ioll. 

Do ;:ovot•nndot• do Estado do 1\Im•anhilo, dn· 
tnclo de H do moz lindo, ngmdocondo n t•e· 
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massn dos oxemplnras elos Al\nac& do Senado 
do nono proximo passado, bem como do 
Manual do Scnadó>•, e remo~tondo dons exem
plat•es do. Constituição politica do.quello Es
tado. {Sessão ele 3 elo julho.) Pag. 107. 

Do Miui~terio do. Justiça e Negocies In~a
rioros, llnto.do de 3 do corrente mcz, remot
~endo em nome do Sr. Vice-Presidenia dn. 
Republica, pnt•a o Jlm indicado no art. 38 da 
Constituiçiio, o o.utographo do decreto do 
Congresso Nacional cranndo um externato do 
Gymnasio Nttcional na cidndo da Ct~.mpnuha, 
no Estado do ~!inns Geraes. 

Do St•, João Folippe Pet•eirll, datado de 3 do 
cotTontG mez, communicn.ndo que naquella 
data tomou posse do cargo do ministro das 
t•elnçõe• exteriores, para o qual foi nomeado 
por decre~o de 30 do julho findo. 

Do go,;ernador ela ·l~stndo do Rio Grnnclo do 
Sul, datado de 24 elo moz Jlndo. ag>·ndocondo 
11. t•omessn elo uma collocçüo dos Amu~cs do 
Senado 'c do um exemplar do J1{anwzl do Se· 
nadar; o bem t~.ssim t•cmottendo dons cxom· 
.plllt'es da Consti~uiçilo politict~. cla{nello J~s
tndo. {Scsr.iio do 4 do JUlho.) Png. · 7G. 

Do St•. 1• sect•etario da Cam:mt dos Deputados, 
datado de -1 do cot•t•onto, commu1licnndo que 
foram pot• nrtuella Camnt•a t•ojeitndus as 
emendas do Senado no pt•ojocto da mesma 
Camnt•a t•elativo á fundação de uma colonia 
correccional no pt•oprio nacional Fazenda da 
Boa. Vista, existente na Pnrnhyba do Sul. 
{Sossiio do ü do julho.) Png. 18·1. 

Do Sz•. senador 'l'hcodot•oto Souto, datado 
de 5 do corr.ento mez, communicando que 
deixa. de compn.t•ocot' ás sessões do Senado 
por se achar enfermo, {Sossilo do a do julho.) 
Png. !8G. 

Do St•, 1• soct•otllrio da Camat•n dos Dapu
tados, tlnLado do G do cm•rontc, commnni• 
cauda quo aqueí\n ~C:tmnt•n appt•ovou o Jlt'O· 
jacto do Senado que dispõe sobre titulas no 
pot•bdor, o 'l"fl oppot•tunnmento set•á submot· 
tido á sanccuo pt•esidoncia.l, 

Do · Minis~ot•io dn Guot•t·n, datndo de G do 
cot•t•onte, dovolv~ndo, do ordem do Sr. Vico
Prcsidento dn Republica, um dos nutogra
phos da Rosoluçiio do Congresso Nacional 
nutoris:mdo o Podot• Executivo a despendot• 11 
quttntin de iS.OOO:ooo.s, 110 cambio i:le 27 d. 
esterlinos, com a substituição do armamento 
do. o~ot•ci~o o compra de otüt•os petrechos 
bcllicos, 

Da commissüo agricola do . Districto Federal, 
convidando n Sonndo a assistir íts sessões, 
quo pt•otende roaliznt• em dill'et•ontns pontos 
dos suburbios dostn capital. (Sossiio de 7 do 
jullto.)Png, '195, 

Do ~linistorlo da Indus~t·in, Viação o Obra~ 
Publicas, datado de G do cort•ento, devol
vendo, dovidn.mun.te sn.nccionnrlo, um dos 
autographos dn Rosoluçito do Congresso Na
cional que nutot•is:c o g-ovet•no n concodet• no 
ongenheit•o Augnsto ~l'oixeirn Coimbt•a um 
nnno do licença, com o t•ospoctivo ordenado. 
(Sessão do 8 do julho.) Pag. 209. I 

Do Ministorio da Industria, Viaçiio e Obras . 
Publicas, dittado de 8 do corrente, devolvendo, 
devidamente sanccionado, nm dos autogra
pltos da ltesoluçiio do Congresso Nacional 
uulorisando o governo a applicar ao paga
mento de passagens de immi!l'rantos o credito 
consignado pelo orçamento v1gento á garantia 
de jut•os a em prezas que se obriguem a fundar 
colonias, abrindo para aqueile llm um credito 
supplementar de 1.828:833$635 á. verba
Te~t·as Publicas e Colonisaçiio, (Sessilo da 
10 do julho.) P11g. 225, 

Do Cenll•o Operaria do Estado da Baltia, 
communicando a sua ins~allaçílo por delibe· 
ração das classes nrtislica, ope1•aria e prole- · 
tat•ia, daquelle Estado, com o fim de repre
sentai-as; ot•ganizal-as o unillcal-as, me• 
diante uma lei quo obedeça aos planos do 
manifesto, qu" junta. 

Do mesmo Sr. i• secretario o de igual data, 
communicando que foi enviado á snncção 
pt•osidoncial o projocto claqnella Gamara 
que dispõe sob1•e ti~ulos ao portndol'• · 

Do Ministet•io da Industria, Viação e Ol,ras 
Publicas, da~ado de 10 do cot•rente mez, re
mettendo, om nome do St•, Vice-Pt•esidonta 
dn Republica, os esclarcoirnentos requisitados 
pelo Senado sobre n pt·etonçito da Companhia 
Industrial de Construoções Ilydrn.ulicas, re· 
lativn ;, isenção de direitos de cons:tmo para 
o mntet·ial que impo1•tar com destino ás olmís 
do canui dn Lagttna a Pot•to Alegro •. 

Do St•. i• socretnrio dn Camarn dos Deputados, 
d.ttaclo de !O do corrente moz, communicando 
a adopçüo e l'omessa á sancção presidencial, 
do pt•ojucto do Senado, substitutivo do ~ll;
quolia Gamara, cr,1nndo alfandegas na cap1tal 
do Estado de S. Paulo e cidade do Ju1z de 
Jfóra, no do Minas Ge1•nes, (Sessiio de ii de 
julho.) Pug.227. · 

Do mesmo S1•, 1• secretario datado do.ii do 
coz•t•ente mcz. communicando que foi remet
ticlo no St•, Vice-Presidcnle tia Republica, 
nlim de ser snnccioMdo, o decreto que reor
ganiza o Supt•emo 'l'ribunal Militar. 

Do govet•nadot• do Estado de Goyaz, dnt~do 
do 20 do mez proximo !indo, agradecendo a 
t•emossa dos Annacs do Scm~do o do um 
oxemplm• do Man1<al rlo Senado~; e bom· 
assim romettondo dons oxcmplnrcs dn Consti
tuição o uma col!ecçilo das leis Ol'g:anicas 
dnquolle Estado .. (Sessão do 12 de julho,) 
Pag. 2'14. 

Do Minis~o1•io da Justiça e Nogoclos . Inte· 
t•iorcs, datudo de 7 do corrente mez, devol
vendo um dos autogt•nphos da Rosoluçiio do 
Congt•esso Nacional ct•oando um oxtot•nato 
ou gymnnsio nacional, na cidudo da Campa• 
nh~, illslndo de Minas Get•nos, que foi }Jro· · 
mnlg-ado do confo1•midade com o nrt. 38 dP. 
Constituição o publicado no Dicwio 0/floial. 

Do sccretal'lo elo Sonndo do J~stado de Minas 
Got•nos, dutado do '10 do cot•rento moz, con
gratulando-se com o Sanado Fodornl, o ngt•a· 
clocendo a este louvando-lho o voto proferido 
nos projectos que ostabolecernm umn ali'nn
dega ntl cidado de Juiz do Fót•o. o um S'Y• 
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mnasio· nacional na da Campanha, do dito 
Estado, 

Do governador do Estado do Amazonas, datado 
de 23 do mez proximo findo, agradecendo a. 
remessa da collecção dos Annaes do Scnu.do 
e de um exemplar do Manual do Senador; e 
bem assim remeLtendo dous exemplares da 
Constituição politica daquelle, Estado •. 

Do governador do Estado do Piauhy, datado de 
9 do mez proxlmo lindo, remettendo um exem
plar da Mensagem que apresentou á Camara 
Legislativa daquelle Estado, por occasiiio da 
insta Ilação de sua sessão ord inarla do cor
rente anno. (Sessão de 13 de julho.) Pag. 267. 

Do Minísterio da Justiça e Negocies Interiot•es, 
datado de 15 do corrente, devolvendo, sanc
cionado, um dos autogruphos da Resolução do 
Congresso Nacional autorisando o governo 
a fundar uma colonia correccional no pro
prlo nacional - Fazenda da Boa Vista -
existente na Parahyba do Sul, ou onde me· 
lhor lhe parecer, e dando outras providen
cias, (Sessão de 15 de julho.) Pag. 280. 

Paraubo" (O Sr. )-Discurso : 

Sobre o tJrojecio n. 13 de 1893. (Sessão de 30 de 
junho.) Pag. 131: 

Parecere•: 
N. 67, daR commissões reunidas de constituição 

e poderes e de justiça e legislação sobre o 
projecio do Senado n. 42 de :1892. (Sessiio de 
16 de junho.) Pag. 2. 

N. 68, de 1893, da commissiio de redacçiio, so
bre a emenda do Senado á pt•oposiçiio n, 5 de 
i893. (Sessão de :16 de junho.) Png. 2. 

N. 69, de :1893, da commissiio de marinha e 
guet•ra sobre a proposição n. 50 de i892. 
(Sessão de 20 de junho.) Pog. 49. 

N. 70, de 1893, da commissiio de obras pu· 
blioa.s e emprezas privilegiadas sobre um re· 
querimento de José A. A. Gonzaga. (Sessão 
de 20 de junho.) Pag. 51. 

N, 71, de i893,'da oommissiio de finanças so
bre a proposição n. 7 de i893. A este p•<recet• 
ttlguns membros da com missão de finanças 
apt•eseniaram um addiUvo. (Sessão de 20 de 
junho.) Pag. 52. 

N. 72, de 1893, da commissão de tlnanço.a RO· 
bre uma reclamação da Associação Commer· 
cial da Bahia. (Sessão de 20 de junho,) 
Pag. 52. 

N. 73, de 1893, da com missão de finanças so· 
bre uma pe·tiçiio dp, Thc Minas and Rio Rail· 
way. (Sessiio de 20 de junho.) PP.g, 52. 

N. 74, de :1893, da commissilo do constitui
ção e poderes sobre uma petição do St•, An
tonio Coelho Rodrigues. (:Sessão de 21 de ju-
nho.) Pag. GJ. . 

N. 75, de 1893, da commissão de llnanços so
bro a proposição que auiorisa o govc•t•no a 
abril• um credito pura tmnnmonto do exer• 
cito. (Ses~ão de 21 de junho.) Pag. G-1. 

N. 76, de 1893, dP. commissão de finanças so
bre a petição de Josá dosSP.ntos Colonia. (Ses
são de 21 de junho.) Pag. 64. 

N. 77, de i893, da com missão de constitui
cão e poderes sobre uma representação do 
Dr. Alcino Gonçalves Meira de Vasconcellos. 
(Sessão de 21 de junho.) Pag. 64. 

N. 78, de i893, da commissilo de marinha e 
guerra sobre o requerimento do major refor· 
mado do exerci to Francisco de Paula ,Pereira 
de Andrade. (Sessão de 21 de junho,) 
Pag. 65. 

N. 79, de i893, da com missão de redacção so· 
bt•e a emenda do Senado á proposição n. 84 
de i892. (Sessão de 21 de junho.) Pag. 65. 

N. 80, de i893, da commissiio de justiça e 
legislação sobre ·um velo do prefdito muni· 
cipal. (Sessão de 27 de junho.) Pag. 79. 

N. Si, de :1893, da commlssiio de consiiiuiçíio 
e poderes sobt•e uma licen~a ao Sr .. senadot• 
Cuaha Junior. (Sessão de 28 de Junho.) Pag. 
iOi. · 

N. 82, de i893, da commissiio de finanças 
sobre garantias de juros, (Sessão do 28 de 
junho.) Pag. i01. · 

N. 83, de 1893, da commissão de redacção 
sobre um )lagamento ao Dr. Albino Gonçalves 
Me ira de .V asconcellos, (Sessão de 28 de ju· 
nho.) Pag. 102. · 

N. 84, de 1893, da commissiio de redacção 
(procuradoria da Republica). (Sessão· de 28 
de junho.) Pag. i02. 

N. 85, do 1893, da commissão . de redacção 
(crediLo para o Insiiluto elos .Advogados Bra· 
zileiros), (Sessão de 28 de junho.) Pag. :1.02. 

N. 86, de i893, da com missão de marinha 
e Guerra sobre a força naval para o exerci· 
cio de 1894. (Sessão de 30 de junho.) Pag. 
i23. 

N. 87, de 1893, da commissão de finanças 
sobt•e a petiçilo do Dr. Francisco Augusto de 
Almeida, (Sessão do 30 de junho.) Pag. 123. 

N. 88, de :1893, dn commissiio de marinha 
e guerra sobre a \r a nsfet•enciP. do ArsenaL 
do Marinha daBaltia. (Sessão de 30 dejuaho,) 
Pag. i23, · 

N. 89, de 1893, da commissiio de marinha 
e guerra sobro a proposição n. :12 de :1893. 
(Sessiio de30 de junho.) Pag. 125. 

N. 00, de 1893, da commissiio de finanças, 
· sobre a Repartição Sanitut•ia. (Sessito de 30 

de junho.) Png. 125. 
N. 91, de :1.893, da. commissilo do redacçilo 

sobre a Compnnhia Colonisaçiin Industrial 
de Santa Cathat•ina. (Sessiio do 3 de julho,) 
Pag. 167, 

N. 02, de 1893, das.commissões de finanças 
e obras publicas sobre n. pt·oposi'çiio n. 9 de 
1893. (Sossiio de 4 de julho.) Pag. 176. 

N. 03, de :1803, das commissões do obras 
publicas e de finttn~~s sobro a proposição 
n. 10 do 1893. (Sessão do 4 do julho,) Pag. 
:1.70. 
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N. 94, de 1893, da. commissão de finanças 
sobre a proposiç[o n, H de 1893. (Sessão de 

· 4 do julho.) Pag. 176, 
N, 95, de 18931 das commissões de finan

ças e de agricultura sobre o requerimento 
da Companhia .Internacional t:ommercio e 
Industria. (Sess[o de 4 ele julho.) Pag. 177. 

N. 96, de 1893, da commissão de finanças 
sobre o requerimento elo porteiro o continuas 
do Conselho Supremo ~lililar. (Sessão de 4 
de julho.) Pag. 177. 

N. 97, de 1893, da com missão de finanças 
sobt•e o requerimento do Torquato Caetano 
Simões, (Sessão do4dejulho.) Pag, 177. 

N. 98, de 1893, das commissões de finanças 
e de justiça e legislação sobre a licença de 
Manoel de r.!ello Mattos. (Sessão do 6 de 
julho.) Pag. 187. 

N. 99, do 1893, da commissiio de justiça e 
legislação sobre a pt·oposição n, 91 de 1893. 
(Sessão do 6 do julho.) Pag, 187. 

N. 100, de 1893, da commissã:o de justiça e 
legislação sobre o pt•ojecto n. 17 cl~ 1893. 
(Sessiio ele 6 de julho.) Pag. 187. · 

N. 101, de 1893, da commissiio de consti
tuiç[o e poderes sobre a licença do senador 
José Bemat•do de Medeiros. (Sess[o de 6 de 

. julho·) Pag. 187. 
N. 102, de 1893, das commissões de finan

ças e do estatística sobre a licença a Antonio 
da Silva Netto. (Sessão de 6 de julho.) Pag. 
187. 

N. 103, de 1893, das commissões de justiça e 
legislação e de marinha e guert•a sobre o 
projecto n. 16 de 1893. (:'iessiio de 6 de julho.) 
Pag, 187. 

N. 104, de 1893, das commissões de justi~a. 
e legislação e de constituiçiio e poderes 
sobre um veto do prefeito do Dislt•icto i<ederal 
a. uma resolução do Conselho Municipal. 
(Sessiio de 6 de julho,) Pag. 188. 

N. 105, de 1893, dns com missões de JUStiça 
e legislação " de finanças sobre n Jicenç~ 
no Dr. Amphilophio Bot~lho Freire ele Car
valho, (Sessüo de G de julho.) Png. 19·1. 

N. 106, da 1893, das commissões da coloni
sação e de finanças sob•·o o Jlrojecto n. t2 de 
1893. (Sessão do 8 do julho.) Png. 209. 

N. 107, de 1893, da commisqão de llnancns 
sobre a proposta n . .18 da 1803. (Sossiio do 8 
de julho.) Png. 211. 

N. tos; de 1893, tia commissiio de redacção 
sobro o pt•ojecto do Senado n, 22, du 1893. 
(Sess[o do 8 de julho.) Png. 224. 

N. 109, de 1893, das commissües de JUStiça 
o legislação o do llnançns sobre o requeri
monto de Het•a.clydos de Mh•anda Machado, 
(SessiiodeiOdojulho.)Png. 225. 

N, 110, de '1893, da conunlssiio de redacção 
sobro a licença tL Antonio cln Silva Netto. 
(Scssiio do i2 do julho.) Pag. 244. 

N, iii, do 1893, das . com missões do consti
tuiçiio o podot·os o do justiça o logislnçiio 

Sonndo -V o!, li• 

otrerecendo um projecto substituti'l'o ao pro
jecto n, 4\l do 1892. (Sessiio de 13 de julho.) 
Pag. 268. .. 

N. 112, de 1893, da. , commlssito de obras 
P.ttb!ica.B sobre a pretenção de F, Doncker. 
(Sessiio de 13 dejulbo.) Png, 268. 

N. 113, de 1893,.da commissão de llna.nçaa 
sobre o orçamento do Ministerio das Relações. 
Ederiores, para. o exercício de 1894. (Sessão 
de 13 de julho.) Pag. 260. 

N, 114, d·e 1893, da commiss[o de redacção 
sobre o projecto n. 19 de 1803.(Sessiio de 13 de 
julho•) Pag. 260. 

N; 115, de 1893, da. com missão de redacção 
sobre as emendas do Senado li. proposição 
n. G1 do 1892. (Sessiio de 13 de julho,) Pa.g. 
277. . . . 

N. 116, do 1802, da commissiio de finanças 
sobre o requerimento dos fornecedores das 
colonias do valia do Rio Ignassú. (Sessiio 
de 15 de julho.) Pag. 280. 

Pre•ldente (O Sr. Prudente de Moracs)-Dis• 
cursos: 

Sobre o projecto n. 5 de 1893, (Sessão em 16 de 
junho.) Pag. 8. 

Sobre uma votação nominal. (Sessão de i7 de 
junho.) Pag. 13. 

Sobre um requerimento do Sr. Coelho Rodri· 
gues. (Sessão de 17 de junho.) Pag •. 14. 

Sobre um requerimento do Sr. Antonio Baena. 
(Sessão de :.!1 de junho.) Pag. 65, 

Fazendo uma declaração. (Sessão de 2i de 
junho.) Pag. 71. 

Fazendo uma communicação. (Sessiio de 23 de 
junho.) Pag. 77, 

Respondendo ao Sr. U. do Amaral. (Sessão 
de 27 de junho,) Pag. 82. 

Respondendo ao Sr. Coelho Rodrigues. (Sessão 
de 2d de junho.) Pa.g. 103. 

Sobre uma emenda do Sr. Firmino da Sil
veira, (Sessiio de 30 do JUnho,) Pag. 129. 

Sobre um requerimento do Sr, Domingos Vi
cente. (Sossilo de i de julho.) Pil.g, 142. 

Se bre um di.;cnrso do Sr, Amarico Lobo, (Ses
s[o de 4 aejalho,) Pag. 180. 

Sobre o pt•ojecto relativo ú organização da jus
tiço. federal. (Sessão de 5 de julho.) Pag. 185. 

Sobre o projecto n. 22 ue 1893. (Sossiio de 8 de 
julho.) Pag. 218. 

Sobre a. pt•opoaiçiio n. 01 de 1892. (Sessão de 8 
dejulho.) Pug. 219. . 

Sobt•e uma emenda da commissiio de legis
laçilo e jusLiça. (Sessão de 12 de julho.) 
Png. 255. · 

Sobt•e a proposição h, 98 do 1892. (Sessito de 12 
de jullio.) Pag. 255. 

Sobt•e um substlttllivo do Sr. Amaro Cn.vn.l
cn.nLi. (Sessiio de 12 de julho.) Pag. 2M. 

4 



I ... 

!/ 
:1 
'I 
Ir 
'I 
'I 
" 

;i 
' 

. 
li 

m 

1 
:i 
'" 
• 

!' 
•i 
!) 

~ 
~I 

~ I 

í 
j 
•, 
l 
I 
I 

I 
I 
lf 
'I 

' • 
' 

• 

26 INDICE 

Projecto•: 

Otl'erocido pelo St•, Joiio Ncivn c ottlt•os, (Sessão 
de i6 dajttnho,) Pag, 3. 

Ofl'erccido pelo Sr. Amet•ico Lobo o outros. 
(Scssiío de i7 dejunho.) Png, H. 

Otl'ereoiclo pelo Sr. Amarico Lobo a ouLros. 
(Sassiio do 28 dejttnho ) Pag. 103. 

Dous offarecidos pelo Sr. Amat•ico Lobo o ou
tros. (Sess[o de 8 de julho,) Png. 21~. 

Offereoido pel~ commissão ele obr~s )lublicn• a 
emprezas privilegiadas, (Sessão de i3 ele 
julho,) Png. 208. 

· Proposlcões: 
N. 8, r!e 1893. Fixando n força nn.val pnrn o 

exct•cic!o de 189J. (Sess[o de 23 de jrmho.) 
Pag. 75. 

N, 9, do 18~3. Autot•isnndo o Poder Execu
tivo a mrmdat• abrir· concurso publico, no 
paiz c no estrangeiro. p:u•a o lWOjecto cln. os
tatua de Banj:mlin Const:tnt o 11 d~sp~ncler 
para osso fillll)t& ~ somm:t de 30:000~000. 

N. iO, de Úl03. Autot•isnndo o Poder gxecu
tivo a abrit• ooncu1•renci~ publica pnt•:t um 
projecto da monumento á memoria ilo im
moi·t•l pt·ecm•sot• e mnt•tyr d:t Repu blicn. no 
Bt•ttzil-all'et•os Joaquim José ela Silva Xttvier 
-o 1'iraclantes. 

N. 11, ele 1803. Autorisnnclo a pngnr n D. 
M:u·ia Carolina. Rhoingantz a quantia elo 
ii•l:907~84S. 

N. 12, ela 1803. Dispensal)rlo elo concurso os 
adjuntos elo Rerviço snniln.t•io do exet·cito que 
tenham mais de dons nn nos de serviço eJJ'e
ctivo, ]lOL'I"do com zelo O pt•oJlciencin, (Soss[o 
de 28 do junho.) Pag. 10 • . 

N. 13, de 1803. Orçamento do i\Iinistcrio das 
Ralações JDxtorioros par11. o exet•cicio de 1SOJ. 
(Scssilo de •l de julho,) Png, 175, 

N, 14, rle 1893. gfe,·nnclo a 300$ n pens[o de 
D. ll!nria Get•tL•ndoR dn il!ott.a Virit•u. da 
Silvn. (Scss[o da ·l de julho.) Pag. 17G. 

N. :l5, de 1803. Licença a illanoel do ilfollo 
ilfattos, escl'ivão do juizo seccional elo Estnelo 
dn Bnhin.. (Sessão de ·1 do j11lho.) Pag, ii5. 

N, :lG, tlo :l80S. Pens[o n D. 1'horozn Fio· 
rontirHI do Cantalico, (Ses~r.o ela ·1 dejulho.) 
Pag. 175. 

N. 17, do 1893. Sob1•e n rofot•ma tio cnpitiio 
ag-gt•eg-ndo Ít nrmn do int'u.ntarin Antonio Gnl
dino 'l'ravnssos All'eS, (Sessão elo ü ele julho.) 
Pag. 18ü. 

N. iS, de 1803. Soht•., licenç11 n .Tos6 Alvo• do 
Cnrvn lho. (Sossiio ele 8 tlo j 11lho.) Png. 208. 

N, 19, <lo !803. Sob1•o jnbihll,,[o do cx·pt'O• 
feRSOJ· d~ eRg-rima du.' Escol o. Nnvn.I,,To~O Diogo 
Ozorio elo Oliveil•a. (Sessão do 8 do julho.) 

. Pttg. 203. 
N. 20, do 1803. Pensão tl viuvD. do elos~mbnl'· 

gndor Josó l\lanool elo F1•oitns. (Sessão do 8 do 
julho.) Png. 209. 

N, 21, da 1803, Revot•siío de pensiío n D, Ho· 
runelina Ma1•i:t Ferreira Cavnlcanti. (Sessão 
do 8 ela julho.) Png. 209. · 

N, 22, ele 1803. Pensilo n D, Joan na O c ta· 
· vinllll da Rocha. (Sess[o eleS do julho.) Png. 

200.-

N, 23, do 1893. Autorisnnclo a desnpropriat• 
o predio cm que funccionn n secretnritt dns 
Relações E"tel•ioras. ($essiio de iOde julho.) 
Pag. 225, · 

Q• Bocnyuva (O Sr.).- Discut•sds: 

Sobre o Jll'ojecto n. 49, de 1892, (Sessão de 20 
dejunho.)Png,55, r 

Apresentando uma eirlbnda ao projecto do 
Senndo, n. 7, ele 1893.\(Sessiio ele 21 de junho.) 
Pago, 68 e 70, v 

Sobre n propo•içiio n, 50, d 1802. (Sess[o elo 28 
de junho.) Pag. !Oü. 

,Rcquerhnentos : 
noqneiro qne, por inlel•mc.cliocl:tilfcsa, se peçam 

ao governo mfoL·mn.çõos reln.tivnmcnto ú. na
t•:reza ou carnctet• cl:L comnüssiio, que se diz 
ter ido exet•co:· na J~uropa o Sr, Dr. Vicente 
dt' Sonzn, ex-eli:•ectot• do Dia.rio Offioial, o 
peln qnnl consta tet• recebido, súmc11to a titule 
ele ajud:t de cu•to, :t importnncin de 16:000$' 
cptnndo d ccl·~o, que cs~e scahor cnlorLqnecer:t 
nntol'iormento nesta capital e procura h~je 
entt•nr ali i em umn. cnsa de saude 011 ~m algum 
estabelecimento hydt•othel•apico, confot•mo re
gi;trn. um importante jot•nal do di:t. 

Snln elas sessões, !7 ele junho do 1803,- ,1lmoida 
]1m•l•Cto, Png. i3. 

Do mnjot• rofo:•mndo do e~OL·cito Frnncisco do 
P11ult• elo Anclrade, ~cdinelo melhoria de ro~ 
forma, n cmünr do 1il do novembro do 1889, 
(Se<siio do!9 de junho.) Png. 30. 

Da Antonio da Silva NAtto, chefe dn 2• secção 
da l)it•ectorla Gernl elo Estatística, solicitando 
nove mezes de licanç:t, com ot•donaelo, para 
trntnt• de snn snuele. 

Dos nm:tuuensos o pot•teit•os dns Factllclneles elo 
Meellcin:t c\estn cielnde o ela Bnhia, pedindo 
nngmonto do vencimentos • 

Do bnchal'Ol Augusto Netto do Mendonça,·. juiz 
seccionnl em Snn t~ Cnthat·inn, solicitando um 
n.nno do licença com vencimentos pnrn trntnt• 
elo suo. sande. 

Dn Compnnhin Intet•nncional, Commorcio o In
dnstl'in, solicitando sub\'ençiio, pnro. si ou 
compunhitt quo orgnniz:tr, po.t•n o se1•viço do 
no.vog-nçiio ontt•e o Llt•uzil o os l~stndos Unidos 
dCI Amoricn elo Not•te. (Sessão do 21 elo junho.) 
P:tg, ô3, · 

Roqueiro qr1o se lllnce no. nr.tanm voto do peznr 
paio J'nlfecimento do gonernl Josó Simeiio do 
Oliveit•u, ox-sonmlo:• dn Ropnblicn.-l.lma.ro 
Cavaloanti. (Sassiio do 21 do junho.) Pag. GG • 

Roqueiro fJUO o pt•ojccto n, iii sojn ndinelo. 
Snla clns sossõos, 21 do junho do 1803. -limal'O 

Ot~valotmti. Pag. ü8. . 



• • 

• • 

I 
•• 

•• 

" 

•• •• 11 

INDICE 27 

Da Herachydcs do .\lit•:mda Machado, inspeotor 
da 5• secção da iS• circumacripçiio policial 
urbana do Diatt•icto F~dcral, pedindo nm nnno 
de licença com vencimentos para h•atnr do 
sua anude, (Scs~iio de 23 de junho,) Pag, 70, 

A com missão de obt•aa publicas • empt•ezua pt•i
vi!egiudns t•equct• que, pot• inlet•mcdio da Mesa 
do Senado, se peça ao Poder Executivo a 
remessa urgente dus informações que, ·sobro 
a proposiçiio da Camara doa Srs, Uoputados, 
n. 101, de 1892, relativa :í. concessiio de uma 
linha fert·ea a F. Doncke••, consta ter pt•estndo 
o director dn fiscalisaçiio dns estradas de 
ferro, e, bem assim, outras qunesqucr sobre 
o mesmo asaumpto. 

Sala das commissões, 23 de junho elo i893,o. B. Ottoni,- Bra= Oarnci••o,- J, L, de 
So!tza Coelho. (Sossiio do 23 de junho.) Pag. 
76. 

De l'orquato Caetano Simões, inspector aposen
tado da l'hesouraria de Fazenda do Estado do 
Espirita Santo, pedia do que a sua nposenta
eloria seja considerada com todos os venci
mentos mat•cados na tabella J, annexa no 
doe~·eto n. 240 A, elo 3 do março do 1890. (Sessão 
de 27 de junho.) Png. 79. 

ReCJueiro que seja ouvida n comn!issilo de ma
rmha e guerra ncet•ca do proJecto em dis· 
cussii.o. 

S. R.- Sal:t das sessões, 27 de junlto ele 1893, 
Viruilio iJmJ>asio. Pag. 88. 

De Julio Eduardo Gincste em que pede isençiio 
de imposto de irupot•taçilo pot• 1ü annos pat•n 
os muchinismos o nccessol'ios, já embarcados, 
e que tivot•em ele set• impot•tados com destino 
a um eotabelecimento metallurgico <JUe co
mcçon a montar om Curitybn. 

Do cidnelão Joilo Baptista do C!lsll•o e Sih·:t, in
specto•• aposentado da 'l'hesonrnria ele Fttzemln 
do Estnelo de Pet•nnmbuco, pedindo que sejrtm 

. equiparados os seus vencimentos do nposen
tadol'ia com os de seus successores <J ue pet•
cebem 4:000.;.ü00. (Sessão de 28 de junho.) 
Pag. :1.01. 

Requeh•o que seja separndn em pt•ojecto clistincto 
11 emenda elo St·. senadot• Mnnocl Victol'ino, 
pat•a que possa tor discussilo ampla, como a 
su!l mater1n 'e~ige, sem prejudicm• :t v o taçlio 
do credito concmlido da proposição \'inela da 
Cama~·a dos Dcputnelos, 

Sala rlns sessões, 28 de junho ele :1.893.-Amcwo 
Oavaloconti. (Scssfio ele 28 ele jltnho,) Pag. 104. 

Requeremos que o Ministct•io ela Fazenda in
fot•me: 

i•, em que funda-se pnl'll eleclarnr nos chefes das 
repartições do seu MiniHtet•io, em O de maio 
ultimo, que façam t•ecolhot• como t•eceita da 
União o producto ele ter••as nos Estados; 

2', si depois cl:t Constituição Feclornl, as 'l'ho
som•at•i:ts nu Alfandegas nrt•ocnclat•nm o pro
dueto de taos tet•••ns ou clns dividas dessas. 

Sala dns sessões, 30 de junho ele 1803.-Do· 
minuos Viacntc.-Montciro ela Barros. P~g. 128. 

Requeiro que o projecto e emenda vila ás com
missões de constituiçiio e de !ogis!açiio, afim 
ele interpot•em seus pareceres, , 

Sala dns sessões, 30 de ,i unho de 1893.-Goman· 
swa. Png. 133. 

Em que o pol'leiro e contínuos do Conselho 
Supremo Militar pedem que seus vencimentos 
sejain equiparados aos dos empregados de 
igual categoria ela secretaria ela guerra, 
(Sessão de 1 ele julho.) Pag. i42. 

Rcqueil•o. gue o parecer em discussão volte ú. 
commissao, com os documentos ofi'erecidoo, 
allm de dnr novo pat•ecet·.-Ga."Jlar Dl'llm
mond. (Sessão de 1 de julho,) Pag. 156. 

Requeiro q'!e o pro.jecto .n. 46 e o substit.utivo 
<JUa Jhe fo1 offerectdo seJam de novo env1ados 
us commissõas competentes para sobro e!les 
emiltirem o seu parecer. 

Sala elas sessões, 3 de julho de i893 .-Q. JJo
aayu·oa, Pag. 174. 

Requeiro que o ndditivo destacado do parecer 
n. 71,da :1803, da commissiio de l!nancns sobt•e
n proposição .. n. 7 vú .ús c~mmissões de finan· ' 
ças e do JUStiça e Jegtslaçtto, ·plll'a darem pa
recei·, o f<ll'nocarom as bases de indemnisaçiio~ 

· Snln elas sessõas, 4 do julho de 1893.- Amcrioõ .. 
Lobo. (Ses3ão do 'J de julho.) Pug. i79. · . 

'., 

Do S1•. senaclol' José Bet•nardo de Medeiros, .• 
pedindo dons mezes de licença pn1•n regt•essar 
no seu estado, visto achar-se profundamente. 
enformo. (Se.>siio de 5 de julho.) Pag. i84. 

Requeiro que volte a pt•oposiçfio :í. commissüo 
pura rever n. mn.~el'in .• tomando om conside
l'acilo tiR provas h•stor1cns ttpresentndas quanto 
it pt•ecedencia da l'el·olnçiio pcrno.mbucana. 

Sala das sessões, 7 ele Julho de i893.- Gaspar 
D>•mnmo1ul, (Sessão cio 7 de julho.) Pag. i98. 

Requeiro que fique ncliada a eliscu~silo da P!O· 
posição n, 9, de 1893, pedindo-se w fot•maçues 
no governo sobro a incumbencia dada ao ar
tista RoclolphoBernnrdelli de fazer ~s modelos 
dtt estntun o mansoléo e os respecttvos orca-
mantos. · 

Sala das sessões, 7 de jul!to ele i803.- 11••,1z 
Or:wnci,•o. Pag, 208. 

D~ Antonio Galelino Travasses Alves, major 
gt•neluaelo t•ofol'limdo do e:s;ercito em serviço, 
pedindo qne.seja junta !lOS pnp~is cm que 
pede mcl!IOl'l•\ do reforma a sua fo de offic10, 
(Sessão de 10 de julho,) P!t/l'. 225 • 

Do "onera! d~ divisão l'eformaclo Franklin do 
R~•o Cavn!Clulli de Albnquorquo Bnt•ros, 
padindo na qunliclado do ttüo•• de sua sobri
nha D. ~Im·ia Sobustiana Cavalc11nti Pereira 
da Silvu, que s~jam t••ansferidus pat·~ e~ta 
ns quotas que cleixn:•am cl~ l'Ccebet'. seus u•mttO.s 
Rogel'io C!lvulcnntl P~l'Oll'll da. Sllva e Posat· 
clonio Cavnlcauti Poren•n da S1lva, por terem 
ntting!do 11 nmiol'idacle, ou então n concess~o 
tlo num p~nsão t\ sun tutelada, em attencao 
nos sot•vlços pl'astuclo~ pot• s.on !'~lleciclo p~e, 
o mnjot• do ongonhe1ros I• rancJsco PereH•n 
da Silva. (Scssilo .do 13dojulho.)Pag. 267, 
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Requeiro quo o projecto n. 12 o seu substitutivo 
voltem ús oommissõos para darem seu pnreoer 
sobre ambos. · 

Snla das sessões, 15 de julho de 1893.- 1\fon· 
' tciro de Barros, Pag, 284. 

ROdl'lgue• Alve• {0 Sr,) - Discursos: 
Sobre a Jlroposição n. 126, de 1893. (Sessão de 

17 de JUnho,) Pag. 20. · !' / 
Sobre o projecto n. 49, de ~3. (Sessão de 

20 de junho.) Pag. 57. 
ResJlondendo ao S1•. Elyseu Martin~. (Se<são de 

7 de julho.) Pag. 196. 

Ro•a dunlol' {0 Sr.)- Discurso: 
Sobre a ,Proposição n. 61, de 1892. (Sessão de 

13 de JUlho.) Pag. ~· 
Ruy Dal'bo•a {0 S , -Discurso : 

AJ?resentando uma ind ação. (Sessão de 6 de 
JUlho.) Pa~. 88. 

lllaldanba l'lnho (O Sr.) -Discurso : 
Fazendo um :eclamnção, (Sessão de 27 de 

junho.) Pag 80, 
I 

lllouza Coelho (O Sr.)- Discurso: 
Fazendo nmn de~~bção •. (Sessão de 27 de ju

nho.) Pag. 80; 

8ub•tltutlvo• 1 

Apresentado pelo Sr. Amarico Lobo ao projecto 
do Senado n. 46, de 1892. (:Sessão de 3 do 
julho.) Pag. 172. 

Apresentado pelo S1•. Am~>ro Cavaloanti ú pro· 
posição n; 98, de 1892. (Sessão do 12 de julho.) 
Pag. 259. . 

Apresentado pelos Srs.l\Ionteiro de Barros e Do· 
mingos Vicente no projecto n. 12, de 1892. 
(Sessão de 13 de Juliío,) Pag, 275. 

Telegi'BJDma•a 
Expedido de Porto Alegre, assim concebido: 
"' Senador Be!fort Vieira - Rio -Rei toro pe

dido feito om carta, communicarei Senado, de· 
moro comparece1• motivo molestia,-lcrota.• 
(Sessão do 17 do junho.) Pug. 11. 

Expedido do Desterro, Estado de Santa Catha
rina, em 20 do corrente, assim concebido: 

"' Presidente do Senado - Rio - Nos ta data 
passo o governo no meu substituto, 1 • vice
presidente Elyseu Guilherme da SllvaJ.. visto 
ter sido pronuncindo no ttl't. 112 do ~.<odigo 
Pen11l, confo1•me sentença pt•ofe1•idn pulo juiz 
seeciono.l no summnrio de cul~a instaurado 
~or denuncia do deputado federal Felippe 
Schmidt. ill' um attentndo contra 11 autono· 
mia. estadoal; é uma vio!encia ao Poder Ex· 
ocutivo do matado, a quo me subrnetto, ~m 
respeito ti ordem publica.- Tononto J. 1\Ia· 
ahado.• (Sessão de 20 de junho.) Png. 49. 

Expedido do Destol'I'O, cnpital elo Estado de 
Santa Co.thm•ina, em 22 do cot•rente, assim 
conoobido : 

« Senado -Rio - Camnra Municipal julga 'de · 
seu dever protestar contra a violenôia pra~ 
ticadtL pelo juiz fed~ral co~tra o. chefe do 
Poder Executivo do matado, 1mpedmdo exor• 
cicio a sen oargo, Presidente só póde ser 
processado quaesquer delictos funccionaes pela 
nssembléa.- Pi•esidente, Germano Wanilas
hen.•.- Assis.- Thoma: Coelho.- Joaquim 
Carrcirão,- Sa.tlirnino Medeiros. - João 
Silva .• (Sess[o de 23 de JUnho.) Pag. 76. 

Expedido do Estreito, Estado do Santa Cathn
rina, em 23 do corrente, assim c.oncebido : 

« A Cnmara Municipal dà cidade de S, José 
protesta pet•ante os poderes da União contra 
o procedimento do juiz seccional privando do 
exet•cicio de suas t'uncções o chefe do Poder 
Executivo, que tem o fõro especial da assem
bléa legislaliva tal como o executivo federal 
(art. 23 ns, 12 e 13 da Conotituição do Es
tado, de accordo com o a1•1, 63 da Constitui· 
ção da União). O presidente da Camara, 
João Lui: Ferreira de lffol/o.- O vice-presi
den te, Caetano Ca1•los Xavier N cves,- [1'ran· 
oisoo José da Cunha.- João Custodio de Oam· 
pos.- ,João da Silva Ramos.- Maoario Bento 
do Carpes.- ,Toão Vicente Va:.• (Sessão de 
24 de junho.) Pag; 78. 

Expedido do Desterro, Estado de S11nta Catha
rina, em 23 do corrente, .asssim concebido : 

« Presidente Senado - Rio - Hontem, ordem 
commandante districto l'ol tirado bordo 
Urano, povo incommunicavel quartel cidadão 
,Tosé Savinham e Marques, sam mandado nem 
requisição ti autoridade estndoa!. Este cida
dão viera Vaccaria, trazendo salvo-conducto 
autoridade policial d~Ili, •eguiu Montevidéo. 
Outros emigrados aqui ameaçados, com mando 
dislricto invadindo a·tl'ibuições polic!aea, não 
ha gnrantins.- l•'ernando Caldeira, chefe de 
policia.» (Sessão de 29 de junho.) Pag; l2i. 

Expedido de Goyaz em 2 do corrente mez, 
assim concebido : 

c Cidadão to secretário, Senado-Rio-A ca~ 
mara Deptttados Estado sessão hoje approvou 
seguinte requerimento: 

Sabendo que ainda não foi concedida amnistia 
aos implicados nos acontecimentos de 16 de 
dezemllro do anno passado cm Cntaliio, cujo 
p1•ojocto jlassou em 1• discussão no Senado e 
conYoncidos de que essa medida rostnbele· 
ce1•á a paz e a trunquillidade em nosso mu
nicipio do Estnclo, lançando um voo do esquo
cimen to sobre as occnt•t•enc!as qno todos la
montamos, t•oqueremos que esta Camm•a, 
interpretando os sentimentos de todos os 
goyanos que que1•cm t\ paz e o socell'o publico 
de Jirigir por teiegt•ammtL ao Senaao, no Rio 
de Jnnalro, podintlo-Jhe que com ut•gencia 
voto r•mttisl.ia que depende de seu pronun
cinmetllo,- V a: da Oc>stu .. -V1ei·ra. de Castro. 
- JoaqHim .·htres. -Leopoldo Jardtm.-'-.foNé 
de Oampos.-'Pu,.lo Povoa.-CoNta B·randão, 
-Carlos f..eitüo.- Monteiro de Ra1•ros.
J\1 anoel Alves. -Joaquim 11\mtandc.<, presi
dente,- S"u:" Jl!or~•·'• I• sect•etario.
A. C~tpertino, 2• sccl•otario,, (Sessão do 4 do 
julho.) Png. 176. 
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Expedido do pnlncio ele Porto Alegre, em 12 
do corrente mez, assim concebido: 

d 0 sect•etnrio-Senado-Rio-Peço Senado 
se digne de concedot•-me licença parn que 
possa. exercer qualquer cornmissão militar 
neste l~stndo, caRo s~ja urgente o necossario 
bem de lesa Republico .-Senador .Julio .lt'rota,., 
(Sessão de 13 do julho.) Pag. 267. 

u. do Amaral (O Sr.)- Discursos: 
Sobre o projecto do Senado n. 6 de/ 1893. 

(Sessão de 19 de junho.) Paga. 31.e 3St 
Sobre o projecto do Senado n. 49 d11fá9)-(Ses

são de 20 de junho.) Pug. 53. f -li.. 
Sobre o Cnllecimento do Sr. genera.l .ToseSimaão. 

(Sessão de 21 de junho.) Pag. 66. / f 
So.bre o projecto n. 7 de 1893. (Sessilof?e 21 ele 

JUnho.) Pag. 71. IJ 

Pedindo informações á lvle.áaf(sessão de 27 do 
junho.) Pag. 80. 1/ _ . 

Sobro a proposição n. H4 do i8Ó2. (Sessão de 4 
dejullio.) Pag. iS!. j / / . 

Sobre n proposição n, iO dó'f[~93. (Sessão de 7 
do jullio,) Pag. 205. V · J 

Sobre n proposição n. 9 de 1893. (Selsão de 7 de 
julho.) Pag. 205, / V 

Sobre o projecto n. i2 de ~93. (Sessão do 15 de 
julho.) Pag, 284. f 

Vlrglllo Dama•lo (O Sr.) -Discursos: 

Sobre a. proposição n. 130 de 1892. (Sessão de 
27 de JUnho.) Pag. 86, 

Sobre o parecer n. 107 de 1893. (Sessão de 12 
de julho.) Pa.g. 247 • 

. . 
. .. 
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DAS 

'SESSÕES SEORE~AS DE 7, 8 DE. JULIIO E 17 DE AGOSTO DE 1801 E DE 10)E':JANElRO,. 21 'DE 
.MAIO E · 3 DE JULIIO DE 1892 . . . ' r . 

:- ·.'; 

. ( PUBLICAÇÃO FEITA EM VIRTUDE DE DELIBERAÇÃO DO SENADO, EM SESSÃO 

DE 23 DE MAIO DE 1893, ) 

Amaro Co"nlcontl (0 Sr.)-Discm•sos: 
Sobt•o a nomeação de membros pnt•a o Supremo 

'l'rlbunnl Federal. (Sessão secreta de 7 de 
julho do 1891.) Pag. 4 do Appendice. 

Sobre 11 nomeação elo. membros para o corpo 
diplonmtico. (Sesslio secret11 rlo 8 de julho de 
1SU1.) Pag. 15 do App~ndice. 

Sobro a publicnçüo de actas das RMHÕos se
cretas. (Sessão secreta do 17 ele ngosto do 
1891,) Png. i9 do Appendlce. 

Sobre a nomear,ilo do membt•os para o corpo di
plomatico. (Sessilo socrotn de 17 de agosto de 
189!.) Pag. 21 do Appendice. 

Declornçõea : 

«O nosso voto pe!11o conclusiio do parecot•, ox~
cltLindo fda lista os nomeados T1•istiio da 
Alencar Araripe e Barão de Lucen11,significa 
a incompntihilidncle n\oral que reconhecemos 
nos mesmo• para serem,- a um só iempo,mi· · 
nistL•os do Poder Executivo e do Judiciaria. 
Esta lncompntibilidáde é reforçndl!. nns cir
cnmstancias de que a opinião publica o o Con
gt•esso Nacional já teem articulado factos de 
t!ngraLlta violação dn Constituição e dns leis 
e o conhocimen to de tnos factos ou de!ictos 
pt•Mioados pelos norne11odos, como ministros 
do PodaL' Executivo, pertence ao Supt•emo 
~'ribunal Federal. 

'.·. 

'" -~ 'Ir,. ' 

··, .. 

'• ,, Sobre n nomonçilo do membros para o corpo 
diplomntico. (Sossíio sect•ota de 24 de mnio 
de 1802.) Pag. 25 do Appondice. 

Rio, S do julho do !891. -A. Oavaloanti. _: · 
Gomcnso>•o.-111anoel Be=erra.-Gil Goulart. ':!' 

Amea•lco Lobo (O Sr.) -Discursos : 
Sobro nomoaçilo do membros pat•a o Supremo 

'J.'ribunnl Fodernl. (Sessão sccretn do. 7 do 
julho do 1891.) Pags. 8 e 11 do Appondtcc, 

Sobro nomeações para o corpo diplomatico. 
(Sessão socrot11o de 8 do julho do 1ti9L) Pngs. 
17 e 19 do Appendice. 

·sobro um11o indicaciio do St•, Q. Bocaynvn. (Ses
são soct•otn do 17 do agosto de 1891.) Png. 22 
do "~llpondice, 

Sobt•e n nomonçiio do mombL•os pMa o cot•po 
diplomutico. (Sess~o secreta de 10 de janeiro 
de 1892.) Pngs, 2·:1 o 21i do Appondice. 

Sobt•o a nomoaçilo elo membros para o SupL•emo 
'J.'rlbunnl Fecleral. (Sessão sooretn do 3 de 
junho de 1892,) Png. 27 do Apponclioe. 

A.rl•tlde .. Lobo (O SL•,)- Discurso : 
Soln•o nomoiÍçõcs ·pnt•a o cot•po <li plomntico. 

ISossiio sect•otl!. do !7 elo agosto do 1801.) l'ng. 
21 do Appenellco. 

Joüo Pedra. -E. rVa1l<lcnliolll. - Josd Ber- '. 
?lardo.-Este~:cs Juwior,-Lui:: Dalfino.-Pa
ranhos.- ./osd Simcüo,- Ou.nha ,tttniO!•. -
Monteiro de Bcwros.-Dominf!OS 'Viomta,-
Silva Oancdo. ~ · 

• Tendo opinado pela incompatihilidado dos 
cargos de ministt•o o membro do Tribunal 
Federal, firmando-mo no ·art. 79 ela Consti~ 
tuiçilo, que traduz o pensamento dominante 
na orgnnisn~iio ropublicann adoptada, com ns 
t•osalva~ que fiz quanto aos .lot•mos dn con. 
clusiio elo pnrocot•, si estivesse na ansa novo
tnr-se esse parecer,· ·teria votado, de accordo 
com ollo, pal'l!. a exclusão. 

Sala das sessões, 8 de JUlho de 1891. -Range! 
Past~na. » Png. H elo Appondico. 

• Declaro quo votei contra n npprovaçilo da 
nomoaciio rlo ox-Btn•fio de '!'o fio pM•n mlnis-, 
·tt•o:plonipotcncitu•io nn Italia. 

Sonndo, 17 elo ngosto do !801. - Pi111tcil'o 
M aoltaclo. » 
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" Declaramos ho. vor votado contra o parecer 
que conclue pela npprovaçilo da nomeação 
para ministro plenipolencinrio na Italia, do 
um Barão de Tolfó, porque, abolidos no Brn
zil os titules e condecot•nções, não p6de o. 
Republica ser representada por pessoa que 
desobedece (Ls suas leis, nem o Senado p6de 
roconl1ccor funccionarios publicas que repu
diam seus nomes l'ropt•ios pnt•n insistir no 
uso de titules nobi inl'ios extinctos pelo. Cons
titui~ão. 

Senado, i7 de agosto do 1801.- Gil Go!tlart.
.Tosé Simeão. -Esteves Janior.» Pngs. 22 e 
23 do Appendice. 

" Declaramos ler Fvotndo contra ns nomeações 
de ministros diplomnticos para lodos os Jo
gares que se nchnm supprimidos· em vir
tude de disposições dn lei orçamentaria vi
gente. 

Sala da1 sessões, 24 do maio de 1802. -
A. Ca.valoanti.-Sa,ldanha, 111a.l·inho.» Pag. 
25 do Appendice; 

El)llleÚ Martins (O Sr. )-Discursos : 
Sobro o p:Írocer nomeando membros pnra o 

Supremo Tl'ibunal Federal. (Sessão secreta 
d'! 7 do julho de 1801.) Png. 4 do Appen
dlce, 

Sobre a nomeação'de mombt•os pat•n o corpo 
diplomtLtico. (Sessão secreta do 8 do julho 
ele 1891.) Png. 13 do Appendico, 

Sobro um reque!'imento do Sr. Amaro Cavnl
canti. (So•siio secreta de 17 de agosto de 
1891.) Png. H! do Appondice. 

Sobre a no monção de membros pnt•a o cot•po di
plom~tico. (Sessão secreta de 17 do agosto do 
1891,) Png. 21 do Appondice. 

Súbro a nomeação de membros para o cot•po di
plomn·tico, (Sessão secreta de 3 de junho de 
!892.) l'ag. 27 elo Appenclice. 

Emendo• I 
Apresentada pelo Sr. Q, Boc~yuva no parecer 

relativo ás nomenções para o Supremo Tri
bunal Federal. (Sc>ssilo secreta de 7 de julho 
de 1S91.) Png. 8 do Appendico. 

Do Sr. Amot•ico Lobo sobre o mesmo rarocor. 
~Sossiio soct•ota do 7 do julho do 189 ,) Png. 
S do A ppondice. ' 

Ao p~recor da commissiio rlo constituidio o po
deres: " Em vez de- Barilo do 1'ell'ê -diga
se: Antonio Luiz von Hoonholt1., ex-Barão do 
'l'ell'ó.- Elysc" Martins.» (Sessão sect•ota do 
!7 de agosto do 1891.) Pag. 21 do Appendice. 

• Nu rosposttt ao Pt•osidonto da Republica se 
lhe fnçn seutir n resolução do So!llLdo elo ao
cardo cúm a Constituição.- Amcrioo Lobo,» 
(Sessão socrotn do 17 elo ngoslo de !SUL) 
Pag. 22 do Appondice. 

Flrndno da l!lllvelra (O St•,) - Di~cnrso: 

Solll'o l1 nomon~ão do mombroa JH'Ll'íL o Supremo 
~l'ribunnl J?odoral. ( Sossilo eect•otn do 7 de 
julho de 1891.) P~g. 5 do Appondico. 

Frnnclsco 1\lncbndo (O Sr.)- Discurso: 

Sobre nomeações de' membros pttra o Supremo· 
1.'ribunnl Federal. (· ::lessiio secreta do 7 de 
julho de 1891.) Pag. 8 do Appendico. 

Gil Goulart (O Sr,)- Discursos: 
Sobre nomeações para membros elo Supremo 

Tribunnl Federal. (Sessão secreta do 7 de 
julho de 1891.) Png. 11 elo Appendice. 

Sobre nomeações para membros elo Corpo Di
plomn.tico. (SeSRiio •ocretn. de 8 de julho de 
1891.) Pag. 15 do Appendico.. 

Sobre nomeações r.nra membros do Supremo 
Tribunal Fedet•a , ( Sessão secreta de 19 de 
janeiro de 1892.) Png, 25 do Appendice. 

Gomensoro (O St•.)- Discursos: 
Sobre n nomeação de membros para o Supremo 

?-'ribunal F.edernl. ( Sessilo secreta de 7 de 
Julho de 1891.) Pag. 4 do Appendice. 

Sobro a nomeação de membros Jlara o corpo 
diplomo.tico. ( Sessão secreta de 24 de maio de 
1892.) Png, 24 do Appondice, 

Sobro a nomeação do membros po.rn o Supremo 
Tribunal ~1ilitar. (Sessão secreta de 24 de 
maio de 1892.) Pag. 25 do Appendice, 

Indlcnçiio : 

« Indico. que, na mensagem dirigida em resposttL 
no Poder Executivo, relativa íts nomeações 
feitas para os cargos diplomaticos, se insira 
a_ observação ~xa_r'!_dn no parecer d~ com ruis
suo de conshtlllçuo, poderes o dtplomacia, 
submellida no Senado na anterior sessão se
creta, 

So.la das spssõos, 17 do agosto ele 1801.-Q, .Bo
oa,yuva, » Pag. 21 do Appendice, 

..Jonklm Catunda (O Sr,)-Discurso : 
Sobre nomeação ele ruem bros paro. o Supremo 

'l't•ibunal 1<'eclera!. (Sessão secreta de 7 do 
julho ele 1891,) Pag. 6 elo Appendice, 

..José Hyglno (O Sr.)-Discursos: 
Sobre nomonçõos para o corpo diplomalico. ~Ses

silo sect·eta de 17 de agosto de 1891,) 1 ag. 
20 do Appendico. 

Sobro uma indicação do Sr. Q. Bocnyuvn.. (Ses
são secre\n do 17 do agosto do 1891,) Pag, 22 
do Appendico. 

Pareceres: 
Do. commissilo de justiça o legislação sobt•o os 

cidndt1os nomeados para os Jogares elo Supre
mo 'l'l'ibuntü Federal. (Sessão secreta de 7 ele 
julho de 1801.) Png. 2 do Appendice, 

Da com missão elo constituição o podct•es sobt•e 
nomon.çüos pnra o corpo diplomntico, (Sessão 
secreta. ele 8 de julho de !801.) Pag. 14 do 
Appendtco. 

Da commissilo do constituição o poderes rela• 
tivo u nomeações pat•n o cot•po diplomatico, 
(:lesst1o soct•ottL do 17 do agosto do !801.) Png· 
20 elo Appondico. 
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Da commissão de constituição e pdderes \'e• 
latívo á nomeação de membros para o corpo 
diplomatíco, (Sessão secreta de 19 de janeiro 
do 1892,) Pag, 23 do Appendice. 

Da commisaão de justiça e legislação relativo 
á. nomeação de membros para o Supremo 
Trib11nal Federal. (Sessão secreta de 3 de 
junho de 1892. 

Q, Docayuva (O Sr.)-Disc11rsos: 
Sobre a nomeação de membros para o S11premo 

Trib11nal Federal. (Sessão secreta de 7 de 
julho de 1891.) Pag, 7 do Appendice. 

Sobre a nomeação de membrospar11 o corpo di· 
plomatico. (Sessão secreta de 8 de julho de 
1891.) Pag. 16 do Appendice. 

Sobre um re'l.uerimento do Sr. Amaro Caval
canti. (Sessu.o secreta de 17 de agosio de 1891.) 
Pag, 20 do Appendice, 

Ransel Pe•tana (O Sr,)-Discurso: 
Sobre a nomeação de membros para o Supremo 

Tribunal Federal. (Sessiio secreia de 7 de 
julho de 1891.) P11gs, 5 e 10 do Appendice, 

RequerlmeDto : 
• Requeiro que sejain publicadas as actas das 

sessões secretas que ac11bam de ser appro
vadas. 

Sala das sessões, 17 de aEosto de 1891. -A. 
Oavalot~nti •• - Pag, 19do Appendice, 

Sonado, Vai. II 

Ro•a Junlor (O Sr,)-Discurso : 
Sobre a nomeação de membros para o Supremo 

Tribunal Federal. (Sessão secreta de 7 de 
julho de i89i.) Pag. 6 do Appendice. 

Ruy Darbo.a (OSr.)-Discurso: 
Sobre nomeações de memoras para o Supremo 

Tribunal Federal. (Sessão secreta de 7 de 
julho. de 1891.) Pag. 10 do Appendice, 

l!loralva (O Sr.)-Discurao : 
Sobro a nomeação de membros para o Supremo 

Tribunal Federal. (Sessão secreta de 7 de 
julho de 1891.) Pag, 7 do Appendica, 

Tbeodoreto Souto (O Sr.) -Discurso: 
Sobre a nomeação de membros para o Supremo 

·Tribunal Federal, (Sessão secreta de 7· de 
julho de 1891.) Pag. 6 do Appendice. 

U. do Amaral (0 Sr.)-Discursns·: 
Sobre nomeações para o corpo diplomatico, 

(Sassão secreta de 7 de julho de i89i.) Pag. 
18 do Appendice, 

Sobre nomeações para o corpo diplomatico. 
(Sessão secreta de 17 de agosto de 1891.) Pag, 
22 do Appendice. . 

Sobre nomeações para o Supremo 'l'ribu~a.l 
Federal. (Sessão secreta de 7 de julho de 1891,) 
Pag, 9 do Appendiae. 

'· 
l 
' ' 

I 
ll 

l·l 
I. 

I 
I 


